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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Osman Yavuz, Tarım Sektöründe fliyat politikası; 
Muhsin Zökâi Bayer, Almanya^dalki işçilerimizin 

soranları konusunda gündem dışı konuşma yaptılar. 
Ulaştırma Bakanı Mustafa A. Aysan'ın Danışma 

Meclisi Üyeliğinden çekildiğine dair önergesi, içtüzü
ğün 92 nci maddeci gereğince Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, 
Bursluluk ve Diğer Sosyal Yardımlar Kanunu Tasarı
sının görüşülmesi, Hükümet Temsildi'sinin Genel Ku

rulda hazır bulunmaması nedeniyle 7 Nisan 1982 ta-
ribii 77 ndi Birleşime ertelendi. 

7 Nlisan 1982 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birlerime saat 14.40ta son verildi. 

Fenni İSLİMYELİ 
Başkan 

Başkanvek'ili 

Evliya PARLAK 
Kâ'Cip Üye 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. — Bir Ülkede Geçici Olarak Oturan Kimsele
rin Tıbbî Bakımlarına ilişkin Avrupa Sözleşmesi ile 
Bu Sözleşmenin Kabulü Konusunda Hükümetlerara-
sı Konferansta Düzenlenen Nihaî Belge'nlin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
(1/55) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.4.1982) (Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu (Esas) ve 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu ; 6.4.1982) 

2. — 28.6.1966 Tarihli ve 766 Sayılı Tapulama 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı. (1/186) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.4.1982) (Ada
let 'Konrislyonu (Esas) ve Büftçe-Plan Komisyonu : 
6.4.1982) 

Tezkere 
3. — Ali Bülent Orkan Hakkındaki Ölüm Ceza

sının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi. (3/135) (Başkanlığa geliş talihi : 5.4.1982) (Ada
let Komisyonu : 6.4.1982) 

• > • - « 

BtRtNCl OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkaımMi M. Vefifc KİTAPÇIGtL 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Danışma Mıecliislilmizütn 77 noi iBüırieşÜımliınli ajçıyöruimı̂  

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ayhan Fırat'ın, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun tadiliyle ilgili 2595 sayılı Kanunun 
aksayan yönleri hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Fırat'ın (gündem dışı söz is
teği vardır, okutuyorum. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
7.4,1982 Çarşamlba günü 657 sayılı Yasa tadila

tlıyla ilgili 2595 sayılı Yasanın aksayan 'hususları 
hakkında {gündem dışı bir konuşma yapmak istiyo
rum. Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan FIRAT 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, muhterem 
üyeler; 

197ı0'li yılların başlarında yürürlüğe giren 657 sa
yılı Devlet Personel Yasası tatbik edildiği tüm kuru
luşlarda, devlet memurları hiyerarşisindeki ücret den
gesini altüst etmiştir. O tarihten bugüne kadar eksik 
ve kusurlu yanları çıkartılan ek yasalarla, yamalarla 
kapatılmaya çalışılan bu Yasa, her ilavede yeni bir 
problemi de beraberinde getirmiştir. 

İlk tatbik tarihinde Devlet Bütçesine 15 milyarliik 
büyük bir yük getirmesine karşın, tatmin etmek şöy
le dursun, her türlü hizmetli, memur, bürokrat ve 
teknokratı büyük oranda huzursuz etmiştir. Bugün 
de 1982 Malî Yılı başında yürürlüğe girmek üzere 
çıkartılan 657 sayılı Yasaya ek iki Yasadan bahset
mek istiyorum. 

Bu iki yama da yeni problemler, eksiklikler ve 
kusurları beraberinde getirmiştir. İşte bu nedenle ya
pılan yamalar yeni yamaları gerektirmektedir. Sayın 
Hükümet ve bilhassa ilgili Bakanlığın konu üzerine 
derhal eğilmelerini beklemekteyiz ve ummaktayız. 
Şöyle ki: 

28 Şubat 1982 tarih ve 17619 sayılı Mükerrer 
Resmî Gazetede yayınlanan Personel Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun özel hizmet 
tazminatlarıyla ilgili bölümünün Î16 ve 117 nci say
falarında Devlet memuriyetleri sayılmış ve tazminat 
oranları üçüncü grup için belirtilmiştir. Teknik daire 
başkanları bu grupta yer almıştır. Dördüncü grupta 
bölge başmüdürleri ve teknik olmayan daire başkan
ları yer almıştır. Ancak, binlerce daire başkan yar
dımcısıyla bölge başmüdür yardımcıları bu özel hiz
met tazminatının herhangi bir grubuna dahil edilme
miştir, unutulmuştur. 

Yine 15 Şubat 1982 gün ve 17606 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması Hakkındaki 2595 sayılı 
Kanunun da aksayan yönleri şöyle özetlenebilir: 

657 sayılı Yasanın değiştirilen 43 ncü maddesinin 
büyük «B) Ek Göstergeler» paragrafında; «a) Kad

roları genel idare sınıfına dahil olanlar için kadro 
kanununa ekli cetvellerde görev unvanlarının karşı
sındaki rakamların geçerli olduğu^ belirtilmiştir. 

Hepinizin de malumu olduğu üzere, başkanlar 
için genellikle 200-300, genel müdür yardımcıları için 
300-400 ek gösterge öngörülmüşken, son çıkan Ya
sanın 43 ncü maddesinde, daire başkanları için ön
görülen ek gösterge 100-300 oranında olduğu halde, 
emirlerinde çalışan mühendisler için 400, sağlılk hiz
metlerinde; hastane baştabibleri için 100-200-300 ek 
göstergeler öngörüldüğü halde, emirlerinde çalışan 
doktorlar için 500, eğitim hizmetlerinde aynı durum, 
avukatlık hizmetlerinde aynı durum, din hizmetlerin
de aynı durum vardır. 

Netice: (Kadro Kanunuyla eğer durum düzeltile
cekle, Yasanın bir an önce ıgetiıiilmesi gereklidir. Ak
si halde, menşelerine, (mesleklerinle bakılarak, kaza
nılmış kadro derecelerine .göre alabilecekleri ek gös
tergeyle Kadlro Kanununca makamları için gösıfceri-
ılen ek göstergelerin hangisi yüksekse onu alır, kaydı
nın Yasaya ilavesi gerekecektir. 

Yine hepinizin de malumu olduğu üzere, kadro 
eksikliği dolayısıyla birinci dereceye gelmiş Devlet 
memurlarının, genellikle daha 'alt kademelere çekile
rek onların yerine ıteılfi ısıırası »gelmiş olanlar atan
mışlardır. Bunların büyfük bir 'kısmı emekli olmuş
tur. 'Bugün Yasa bunlara ek gösterge getiriyor. Eği
tim hizmetlerinde binlerce öğretmen beşinci derece 
kadrodayken emekli olkrıuşlardir. IBunların kazanıl-' 
•mış Ihak ayılıkları birinci derecedir. Bunlar ek göster
ge alamayacakılardır. Bu her kademede, her branş
ta vardır-, büyük bir aksaklık, büyük bir (haksızlık 
mevzubahistir. 

Bayın arkadaşlarımı; 
Bir diğer husus da, 657 Sayılı Kanunun 6i8'nci 

maddesinin '(b) bendinde yapılan değişikliikl'e yuka
rı dereceye atanacakların, kazanılmış hak aylıklarım 
almaya devam edecekleri; ancak, atandıkları kadro
nun ek gösterge dahil diğer haklarından yararlandı
rılacakları Ihükme bağlanmış, '2595 sayılı Kanunun 
Geçidi 3 ncü Maddesi ile de, evvelce 68 nci madde
nin (b) bendine göre yukarı dereceli kadrolara atan
mış olup da, kazanıılmış hak aylıkları daha aşağıda 
bulunanların, bulundukları görevlerde çalıştırılabi
lecekleri ve bu isürece aynı haklardan yararlanmaya 
devam edecekleri hükmü getirilmişltdr. Buna göre, 
'kazanılmış hak aylığı 3 ncü derecenin 1 .nci kademe
sinde iken, evvelce <357 sayılı Kanunun 68 nci mad
desinin (b) bendline 'göre 2 nci derece kadrolu daire 
başkan yardımcılığına 2 nci derecenin 1 nci kademe-
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si aylıkla atanan bir (personelin, bu defa 1 nci dere-' | 
celi daire başkanı kadrosuna atanması halinde, ayh-
ğı kazanılmış hakkı olan 3 ncü derecenin 1 nci ka
demesine göri gitmektedir. Yani, terfi ederken, malî 
bakımdan cezalandırılmış olmaktadır. 

Yine arkadaşlarım1, mühim 'bir noktayı belirt
mek istiyorum. 657 sayılı Kanunun göstergelerle il
gili 43 ncü maddesi 'deriştirilerek her derece ve kade
menin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek 
aylık gösterge tablosu yeniden düzenlenmiştir. Buı 
değişiklikle, her derecenin 3 ncü kademesinden yu
karı olan kademelerin göstergeleri bir yukarı derece
nin kademelerinin göstergeleri ile eşit hale getirilmıiş-
tir. iBu da, 'bulunduğu derecenin 3 neü kademıesinden 
yukarı bir kademeden aylık alan iki personelden 21595 
sayılı IKanunun yürürlük tarihinden önce terfi eden 
ile yürürlük tarihinden sonra ıterfi eden arasında, ön-' 
ce .teılfi eden personel aleyhine büyük farklılık mey-' 
dana getirmiştir. Öırneğin; 3 ncü dereceniin 8 nci 
kademesinden aylık almakta olan bir personelin 
15.2.191812 tarihinde 2 nci dereceli bir kadroya terîfien 
atanması halinde hu derecedeki aylığı, 14 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararname ile tespit edilen göster
ge tablosu da nazara alınarak, 657 sayılı /Kanunun1 

değişik 1İÖ1 nci maddesinin (A)/l(b) bendine göre 2 
nci derecenin 2 nci kademesine yükseltilmiştir. 

»Gösterge tablosunun değişikliğinden sonraki bir ta-
ırihlte, örneğin; 12.3.19182 tarihinde yine 3 ncü derecenin 
8 nci kademesinden aylık alan diğer bir personelin 2 
nci dereceli bir kadroya terffien atanması halimde aylı
ğının, 2595 «ayılı Kanun ile tespit edilen gösterge tab
losu da nazara alınarak, 2 nci derecenin 5 nci (kade
mesi 'olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Yani, bu
rada 1.3.11982 tarihinden evvel terfi eden personel dle 
1.3.1982 tarihinden sonra terfi eden personeli arasında 
erken -terfi edenin aleyhine 3 kademe meydana gel
mekte, 3 yıl geri kalmakta olup, bunun gösterge far
kı 1170'dir. Bunu 30 ka'tsayı ile çarptığınız zaman, ay
lık 'farkı brült 5 100 liradır, 

Sayın1 ıBaşkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
İşte yukarıda bahsettiğim aksaklıkların ne derece 

ehemmiyetli olduğunu takdirlerinize arz ederim. Ha
yat şartlarını bir nebze iyileştireceğini lüımiit ettiğimiz 
yeni yasaların, kamu personeli arasında çalkantılara 
sebep olmaması -ficin ek yasa veya tadil yasalarının; 
'bir an 'önce çıkartılması gerekmektedir. Muhtelif dev
let dairelerine yüzlerce müracaat yağmaya başlamış
tır. Gerekli hassasiyetin gösterilerek, fedakâr kamu 
memur vş hizmetlilerinin, teknokrat ve bürokratları- | 

| nın ve emeklilerinin mağduriyetlerinin en kısa süre
de önlenmesiini bekler, hepinize engin saygılar suna
rım. '(Alkışlar). 

BAIŞKIAN —. Teşekkür ederim sayın Fırat. 
2. — Mehmet Akdemirin, vatandaşlara Ikarşı ida

renin tutumu hakkında gündem dm konuşması., 
BAŞKAN — Değerli Üyeler, Sayın Akdemir'in 

gündem dışı ,slöz isteği «vardır, okutuyorum:. 
Danışma Meclisi IBaşkanlığtna 

7.4.1982 Çarşamba günü, «Vatandaşlarımız ve 
idarenin tutumu» hakkında gündem dışı konuşmak 
istiyorum, Müsaadelerinize derin saygılarımla, arz 
ederim. 

Mehmet AlKDEMÎiR 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akdemir. 
MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisimizin değerli üyeleri;) 
Göreve başladığımız andan itibaren, 'ettiğimiz ye

mine sadık kalarak Çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü 
herkesin bilmesi gerekir. 

Bulgun huzurunuzda bu yeminin gereği 'olan gay
retlerimiz 'sırasında gördüğümüz ve gelecdğimizıi teh
dit eden, büyük milletimize yakışmayan, Devlet ha
yatımızla bağdaşmayan, vatanımızda huzur Ve is
tikrarı getirerek canlarını dişlerine takmış, kişilikle-' 
rinde 'büyük devlet adamlığı ve askerliği birleştirmiş 

I Güvenlik Konseyini, bilgisi, kültürü ve kişiliğiyle 
milletimizin gönlünde yerini alan Sayın Başbakanımızı 
yıpratmayı bilerek veya bilmeyerek hedef alan hu
suslara değinmek istiyorum. (Alkışlar). 

Sayın üyeler; 
(Bugünlere nasıl geldiğimizi biliyoruz. Partizanlık

tan bölücülüğe, şahsî hırs ve çıkarlardan vatan, hıya
netine kadar zincirlenen bir yönetimin vatanımızı ve 
milletimizi hangi hayatî tehlikelere sürüklediğini de 
artık 'bütün mitleti'miz anlamıştır, görmüştür. Mecli
simiz, artık o günlere diönlülmemesinin çarelterini ara
makta, Güvenlik Konseyimizle bir bütünlük ve bir
lik içinde geleceğin yeni, 'sağlıklı düzenini kurmaya 
çalışmaktadır., 

'Ancak, bütün bu çalışma ve faali yetilerin toplu
ma yansıyabilmesi, sonuçlarının kısa sürede alınabil
mesi için, icra göreviyle yükümlü görevlilerin de ay
nı bilinci, aynı inancı paylaşması ve bu çalışmalara 
ayak uydurması gerekir. 

i Devlet anlayışımızda ve binlerce yıllık Devlet tö
remizde yasa ve yürütme çalışmalarının bütünlüğü 
esastır. Bu bütünlük bozulduğu an, Devlet tehlikeye 
girmekte, milete hizmet aksamakta, içinden çıkıl-

I maz tehlikeler vatanımızı sarmaktadır. 
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İSan 300 yıllık 'tarihlimiz bunun acı örnekleriyle 
dokudur. Milletin birliği, vatanın bütünlüğü gerçekte 
yasama ve yürütme (faaliyetlerinin aynı şuur, şevk, 
inanç 've bitmez tükenmez gayretler içerisinde birlik 
ve bütünlüğüne 'bağlıdır. 

Bugün karşılaştığımız durumlar ve gözlemlerimiz, 
üzülerek belirteyim ki, yönetim sorumluluğunu taşı
yanlardan başlayarak, kademe kademe aşağılara ine
cek şekilde bu birlik ve bütünlükten yoksundur. Va
tandaşlarımızın istek ye haklan olan taleplerine za
manında cevap verilememekte, milletimiizin yürütme 
organından bekleyişleri her geçen gün daha da ümit-
•sizliğe doğru 'gitmektedir. Vatandaşlarımıza tepeden 
bakma alışkanlıkları devam etmektedir. Kırtasiyeci
lik, «Bugün git, yarın gel» zihniyeti bütün idarî ka
demelerde yaygın bir hal almıştır. Hizmet anlayışı, 
yerini tereddütlere ve başka görüş ve zihniyetlere tser-
ketmektedir. En büyük hasletimiz ve inancımız olan 
«Hakka hizmet, halka hizmettir» düsturu, yerini, gö
revlerinim bilincinde olmayan, kime hizmet ettikleri
ni dahi bilmeyen, yalnız günlük yaşantıları içinde 
daralıp kalan bir anlayışa terketmektedir. Bu dene
bilir ki, en büyük 'tehlikedir. En büyük düşmanlık
tır. Bütün bu durumları bakanlarımızın bilmesi ge
rekir. 

lA'nadblumuzun en ücra yerlerinden başlayarak 
hemen her yerinden halkımız dert ve meselelerini ye
rinde çiözümleyememektedir ve her zaman olduğu 
gibi, bugün :de bütüra ümitlerini Ankara'ya bağlamış
lardır. Merkezden çare aramaktadırlar Ve bunlar 
akın akın merkeze gelmektedirler. Ankara'da ise on
ları dinleyen, onların dertlerine çare bulmakla görev
li olan ve binlerce kilometreyi katederek devlet ba
baya koşanlara gerekli ilgiyi gösteren hemen hemen 
kimse yoktur. Nasıl olsun ki?.. Devlet ve Hükümet
ten çare arayan, «Belki beni dünler ve hakkımı (ala
bilirim!» diyen bu binlerce yurttaşı değil dinlemek, 
kapılarından içeriye kokmayan; bakanlıklarda bir yet
kiliyle görüşebitaek için Devletine koşan bu aziz 
inisanları daha 1 nci kata dahi çıkarmayan bir du
rum ve zihniyet hâkimdir bugün Ankara'da. {«/Bra
vo» sesleri, alkışlar)., 

Hiç bir yöneticinin, hiç bir memurun ve yetkili
nin bu durumu yaratmaya ve devam ettirmeye hakkı 
yoktur. Gelenler, bakanlardan veya yetkililerden imza 
almak, onların yüzlerini görmek için değil, görev
leri olan hizmeti talep için gelmektedirler. Hakları
nı alamamamın, mahallî idarelerde -meselelerini çö-
zemamenim ıstırabı içinde koşmakitadıriar bu feakan-
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İrklara ve yetkililere; alma sonuçta bütün kapılar yâ. 
daha başlangıçta yüzlerine kapanmakta veya fcüçüm-
senerek, atlatılarak, hatta itilip kakılarak, günlerce 
bekletilerek, küskün, ümitsiz yerlerine dönmekte
dirler. 

ı Değerli üyeler; 
Bir bakanlık 'düşününüz ki, mecburî hizmetten 

dolayı görev isteyen veya göreve koşan meslektaşını 
dahi zemin katından birinci kata çıkarma ve işini gö
rerek memleket hizmetine koşmasına imkân verme
mektedir. Bir bakanlık düşününüz ki, kendi bünye
sinde hizmet gören veya kendisine koşan- halkına 
kapılarını kapatmıştır veya açtığı kapılar arkasında 
onu canından bezdirene kadar götürüp getirmekte
dir. 

Bugün yönetim halktan kopuk ışekıle getirilmiştir, 
hizmetten uzaktır. (Kapalı kapılar ardından kimsey
le ilişki kurmayan, kimseye çözüm getirmeyen, kim
seye muhatap olmak istemeyen bir zihniyetle hasta
dır. Zamanında denildiği jgi'bi «Mektepler olmasa 
marifi ne güzel idare ederdim,» zihniyeti, bugün «Ba
kanlıklara gelen giden olmasa, görev ve hizmet iste
mese, bakanlığı ne güzel idare ederdim.» aiihniyetine 
dönüşmüştür. '(«Bravo» sesleri). 

Bu zihniyetin mutlaka; ama mutlaka yıkılması, 
bu dar ve kısır düşüncelerin ortadan kaldırılması ge
rekmektedir. Bütün yetkililerin, her şeyden önce mil
letin hizmetinde olduğu bilincine kavuşturulması esas
tır. 

Sayın üyeler,! 
Bütün yetkililere, bütün idarecilere, bütün me

murlarımıza ve görevlilerimize seslenmek istiyorum. 
Hepimiz, milletimizin hizmetinde olmanın şuuruna 
ermek durumundayız. Hepimiz, milletimizin hizmet
kârıyız, halkımızın hizmdtklârıiyız. Vatanımıza ve mil
letimize son nefesimize kadar borçluyuz ve bu borcu 
ödemek zorundayız. Geleceğimizin gerçek'ten mutlu 
olmasını, (refah içinde yaşamamız gerektiğine inanı
yorsak, millet ve halk 'hizmetinde bir an geri dur
mamalıyız Ve ihmal etememeliyiz. Millete ve halka 
sırtını çevirenler varsa, onları derhal görevlerinden 
alınız. Bu ışuura ve bilince sahip olamayacak kadar 
g'üçsüzseniz, derhal görevlerinizden ayrılınız. Muhak
kak ki, sizden sonra o göreve gelecekler bu ışuur ve 
bilince sahip olmanın şevkini duyacaklar ve gereğini 
yapacaklardır. 

Bugün herkesin, hizmeti ve görevi, en başta gje-
len bir Varlık kuralı olarak görmesi günüdür. Bugün
leri boşa harcayamayız. Aksi halde Medislerimıiz, O 
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büyük ve asil kahraman insanlar, O canlarını dişle
rine ıtakarak 'hazmet verenler, muhakkak ki bir yerde 
yalnız kalırlar, ekjsik kalırlar ve sonuçta miietimiz 
bunların tekrar 'tekrar faturasını ödemek durumunda 
kalabilir. 

Bakanından memuruna, merkezden mahallî ida
relere kadar, artık Ihizmet ve halkla Milletle bütün
leşmek zorunda 'olduğumuzu bilmelidir ve bundan 
sonra Ankara'dan beklenen ümitler, Ankara'dan bek
lenen çüZüımıDer, merkezden beklenen çareler, yerine 
getirilmeli, bulunmalı, ortaya konmalıdır. /Bu, var
lığımız İçin zorunludur, gelecek için zorunludur. (Biz
zat yürütmıe ve 'yönetimde çahşanilann gelecekleri 'için 
de «orunludur. 

Hepinize saygılar sunarım. ı(« Bravo» sesleri, »alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Akdemir. 
3., •— Devlet Bakunı İlhan Öztrak'ın, Ayhan Fı

rat'ın ve Mehmet Akdemir'in gündem dışı konuşma
ları üzerine açıklaması. 

BAŞKAN — (Sayın ıD'evlelt Bakanımız, cevap 'lüt
fedecek misiniz?1 

ıDEVLBT BAİKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet 
efendim. 

-BAŞKAN — iBuyuruın efendim. 

DEVLET ıBAlICANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkan, 'Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Sayın ıFıraJt'ın 657 sayılı (Kanunla ve onun ta-
' dilleriyle ilgili konuşmasını dikkatle dinledim. Bura
da, özellikle özel hizmet tazminatı konusunda bazı 
'eleştirilerde bululdular. Konunun teknik yönleri ol
duğu için, bu konuda teknik ve ayrıntılı biltgi Maliye 
Bakanlığı tarafından verilecek tir. Tabiî bunu takdir 
'buyurursunuz. Bu konuda politikamız nedir, özel 
hizmet tazminatını nasıl uygulamak düşüncesindeyiz, 
bugün nasıl uyguluyoruz, bundan sonraki yakın ge
lecek için düşüncemiz nedir, bunların hepsini ayrın
tılarıyla Sayın Maliye Bakanımız Danışma Meclisi
nin bilgilerine sunacaktır. 

Sayın Akdemir'in, vatandaş ve bürokrasi ilişki
si, hatta biraz daha uzağa giderek, vatandaşla ba
kanların ve 'bakanlıkların ilişkisi konusundaki eleşti
rilerini de dikkatle dinledim, 

Takdir buyuruırsuınuz ki bir İdare, halka hizmet 
etmek için vardır. Halka hizmet etmek için dilekleri
ni .diniler; ama bir bakan sabahtan akşama kadar sa
dece dilek dinlerse, sizin .söylediğiniz içleri de yapa
maz. Onun için bu dengeyi kurmak zorundayız. Bir 
taraftan halka hizmet edeceğiz, öbür taraftan bütün 

şikâyetleri değerlendireceğiz, ona göre gereğini ya
pacağız., 

Vatandaşların dilekçelerinin cevapsız kaldığı 
konusundaki eleştiriye katılmama imkân yoktur. Bü
ktün dilekçeler aylık çizelgeler halinde takip edilmek
te; hangisine cevap verildi, hangisine olumlu ceVap 
verildi, hangisine ceVap verilemedi, niçin cevap Ve
rilemedi, her ay sonunda (Başbakanlıkta değerlendi-
rilimetatedir. 

MIÜSTAJEA ALPİDÜNDAR — Bir ısene sonra. 
DEVLET BAİKANI İLHAN ÖZTRASK — Bu 

bakımdan, «vatandaşların isteklerine cevap verilmi
yor.» eleştirisini, Sayın Danışma Meclisi 'Üyesinin 
durumu tam olarak bilmediği için yapmış olduğunu 
tahmin ediyorum. 

M'USTAFA AfLÜDÜNlDAfR — İspat ederiz, is
pat. 

DEVLET ıHAKlAiNT ÎUHAN ÖZTRAjK — Kır
tasiyecilik konusu, biliyorsunuz bugünden yarına 
halledilebillecek bir konu değildir. Kırtasiyecilik ko
nusunda devamlı çalışmaları vardır Türkiye Cum-> 
huriyeüi idarelerinin. IBizim zamanımızda da bu ko
nuda çalışmalar yapılmıştır. Bunun sonuçlarını almak 
bir zamana ihtiyaç gösterir, ama bütün bununla bir
likte, kırtasiyeciliğin en az düzeye inmesi, Vatandaşın 
işini Çabuk 'biîtirebilmesi temel hedefimizdir; zaten 
bütün hükümetlerin de temel hedefi olması gerekir. 

Mümkün olduğu kadar vatandaşların mahallıinde 
İşini halletmesine büyük bir dikkat gösterilmekte ve 
bu amaçla valilerimiz gereken ilgiyi göstermek için 
büyük çaba saıtfefcmektedinler. Ayrıca, zaman zaman 
Başbakan ve ilgili bakanlar da mahalline giderek, bu 
konudaki durumu yakından değerlendirmektedirler. 

Ankara'ya gelip, vatandaşın1 belirli yere çıkama
dığı .konusundaki eleştiriye ben katılamayacağım;. 
'Kendisini belki bakan görmemiştir, ama başka bir 
müracaat ettiği büro muhakkak görmüştür. Zaten 
eğer hepsini bir bakan görsün istiyorsak, buna mad
deten İmkân yoktur. Bunu sizler gayet iyi takdir 
edersiniz.. 

'Şunu hiç unutmamak gerekir ki, her yönetim sa
dece halka hizmet etmek için vardır. Bunu başardı
ğı sürece görevine devam eder, bunu başaramazsa, 
güvenini alarak göreve getirmiş olduğu makamlar 
onu orada tutamazlar, muhafaza edemezler. Onun 
iÇin, Hükümetiniz de vatandaşın bütün dertleriyle en 
yakından ilgilenmektedir. Geçmişten bir farkı var 
yalnız; geçmişteki fark da, geçmişte herhangi bir gru
ba mensup olup oHmadığına göre muamele görürken, 

— 650 — 



Danışma Meclisi B : 77 7 . 4 . 1982 O : 1 

şimdi herkes istediği gibi ımlüracaat edebilmekte ve 
istediği gibi derdini; «Şuradan mısın, 'bu köşeden mi
sin, (öteki gruptan mısın?» diye ayırıma tabi tutul
madan, hepsine eşitlik üzere, devletin göstermesi ge
reken ilgi (gösterilmektedir. Buna rağmen, zaman za
man bazı aksamalar pek tabiî olabilir. 'Bu aksaklık
lar müşahhas halde bilgimize ısunulursa, tabiî ki bu 

' aksaklığa neden olan hakkında, sorumluluğu mucip 
bir fiilde bulunmuşsa, gerekli bütün idarî ve cezaî 
müeyyideler uygulanır. 'Ancak, somut bir örneği bil
meden, «Çare bulundu mu, bulunmadı mı, filan gö
revini yaptı mı, yapmadı mı?» konusunda, takdir 
buyurursunuz ki, bir beyanda bulunmama imkân 
yok. Ancak, somut «Şu olay oldu.» dendiği zaman, 
o olay yanlışsa gerekli müeyyide uygulanır. Eğer 
•yanlış aksetmişse, «Yanlış aksetmiştir, gerçeği şu
dur.» denilir. 

'Onun için, bu gibi konularda müşahhas örnekler 
vermenin zorunlu olduğu ve böylece bürokrasimizde 
aksaklıklar var ise, bu aksaklıkların süratle düzel
mesi de mümkün olur. Bir kere yanlış yapan kimse, 
mesele meydana çıktığı zaman, artık kendisine her
hangi bir müeyyide uygulanırsa veya kendisi uyarı-
lırsa, İkinci defa aynı kusuru işlemez. 

İOnıun için Danışma Meclisi üyelerinden ricam, 
eğer böyle bir sıkıntılı durum varsa, somut örneğini 
lütfettikleri zaman; nitekim buradaki gündem dışı ko
nuşmalarda aynı şeyi izliyoruz, sayın üyeler dile ge
tirdikleri bir konuyu burada umumi olarak 'söyledik
leri zaman, «Lütfen ayrıntılı bilgiyle derhal buyu
run, beraber konuşalım, ya »Bakan <Qİarak, ya Başba
kan bizzat konuşalım; nedir bunlar, çaresine baka
lım», diyoruz. (Sayın üyelerden benim zaman zaman 
bu 'ricalarım olmuştur. ıKeridileri de bunu gayet iyi 
takdir edeceklerdir. Aynı şekilde, şikâyetlerin de so
mut hailde olmasında; hepimiz çözüm bulmak istiyor-1 

sak, çözüm bulmak daha kolay olacaktır. 

Sayın Danışma Meclisi üyelerinden ricam, bu ko
nudaki somut şikâyetleri süratle bize ilettikleri za
man; bir ufacık mektup kâfi veya burada gördük
leri zaman verecekleri bir not kâfi, kendilerine ge
rekli bilgi verilecektir. Yanlış muamelede bulunan 
varsa muhakkak hakkında müeyyide uygulanır. Eğer 
olay yanlış aksetmişse sayın üyeye, yanlış aksetmiş 
olduğu, doğrusunun da şu olduğu konusunda, ken
disinin bilgisine gerekli doneler (sunulur. 

Bunu böylece arz ettikten sonra, tekrar edeyim, 
her hükümetin görevi, baş görevi, halka hizmettir. 
Halka hizmet ettiği sürece mutludur, başarilidir ve 

(görevde kalmaya layıktır. 'Bunu yapamadığı an mut
suzdur, ıgöreve devama layık değildir, ancak yine de 
takdir buyurursunuz ki, bu konudaki aksaklıklar ge
nel eleştiri şeklinde dile getirildiği zaman çözüm bul
mak imkânsızdır, somut «olay verildiği zaman, isteni
len sonuca daha kolay ulaşırız. 

Saygılarımla. {Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın iBakan. 
4. >— 5-8 Nisan 1982 tarihleri arasında Romanya' 

ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'e, 
Devlet Bakanı İlhan Öztrak'ın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş solduğuna dair Devlet Başkanlığı tez* 
keresi. (3/138) 

' 'BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sunuşlarda Sajym Devlet Başkanımızın bir tezke

resi vardır okultuyorum., 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

5-<8 Nisan 1982 tarihleri arasında Romanya'ya giu 

decek olan Dışişleri Bakanı tlter Türkmen'in dönü> 
süne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakam 
Pirdf. Dr. İlhan Öztırak'ını vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
5.,— 5-8 Nisan 1982 tarihleri arasında Romanya' 

ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Mustafa Aysan'a, 
Bayındırhk Bakanı Tahsin Önalp'm vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Devlet Başkanlığı 
tezkeresi. (3/136) 

IBAIŞKAİN — Yine Sayın Devlet Başkanımızın 
diğer bir tezkereleri vardır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
5-8 Nisan 19812 tarihleri arasında Romanya'ya'gi

decek olan Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Mustafa Ay-
san'ın dönüşüne kadar, ulaştırma Bakanlığına, Ba
yındırlık Bakanı Tahsin önalp'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bingilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

•BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
6. — 5-8 Nisan 1982 tarihleri arasında Romanya* 

ya gidecek olan Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanı 
Fahir İlkel'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet 
Turgut un vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/137) 
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ıBAlŞKAN — Sayın Devlet Başkanımızın başka 
bir tezkereleri var, •okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
5-8 Nisan 1'98'2 tarihleri arasında «Romanya'ya gi

decek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar 'Bakanı Fahir 
tlkel'in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına, Sanayi ve Teknoloji 'Bakanı Mehmet 
Turgut'un vekillik etmesinin, (Başbakanın teklifi üze
rine, uygun gorlüllmüş ©lldulğunu bilgileririize suna
rım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Belgilerinize arz ederim. 
7. — Diyanet İsleri {Başkanlığı Kuruluş ve Görev

leri Hakkında Kanun Tasarısının, Danışma Meclisi 
İçtüzüğünün 73 ncü maddesi uyarınca geri gönderil
mesine dair Başbakanlık tezkeresi, (3/144) 

BAIŞ1KİAN — Değerli üyeler* 
Sayın Başbakanın bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 1 . 5 . 1-9*811 tarihli ve 101-760/01^57 sayılı 

yazımız. 
İlgide kayıtlı yazımızla Millî Güvenlik Konseyi 

Başkanlığına sunulan ve Başkanlığınıza devredildiği 
anlaşılan «Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş Ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisi İçtüzüğünün 73 ncü maddesi uyarınca 'geri gön
derilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bingilerinize arz ederim. 

8. — \Basbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Ku
ruluş Kanunu Tasarısının, Danışma Meclisi İçtüzü
ğünün 73 ncü maddesi uyarınca geri gönderilmesi
ne dair Başbakanlık tezkeresi. (3/145) 

BAŞKAN — Sayın Başbakanın diğer bir tezke
resi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
flllgi: US . 10 . 1981 t a r M ve 18/101-840/05929 

sayılı yazımız. 
'İlgide kayıtlı yazımızla Milî Güvenlik /Konseyi 

Başkanlığına sunulan ve Başkanlığınıza devredildiği 
anlaşılan «Başbakanlık Yüksek Denötlemıe Kurulu 
Kuruluş Kanunu Tasarısı»nın Danışma MecMsi iç
tüzüğünün '713 nıcü maddesi uyarınca geri gönderil
mesini arzederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

ZJÜYİA 4'27 — 429 ıKoontüoş 
BASK!AN — Bilgilerinize arz ederim. 
9. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Sözcü

lüğüne İsmail Arar'm seçildiğine dair Komisyon Baş
kanlığının tezkeresi. (3/139) 

BAŞJKAN — Değerli üyeler; 
Sağlık ve Sos'yal 'İşler Komüsyonu Başkanlığının 

bir yazısı var, okutuyorum. 
(Yüksek Başkanlığa 

Komisyon Sözcülüğüne Komisyonumuzun 6 Ni
san 1982 tarihli Birleşiminde İsmail Ara*, mevcut 
üyelerin ittifakının oyu ile seçilmiştir. 

Saygı ile arz olunur., 
Hamdl AÇAN 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz öderim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1, — Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Parasız 
Yatılılık, Bursluluık ve Diğer Sosyal Yardımlar Ka
nunu Tasarısı ve Mali İşler ve Millî Eğitim komis
yonları raporları. (1/139) (S., Sayısı : 106) (1) 

IBAŞKJAıN — Değerli Üyeler;' 
Gündemimizin, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili 

maddesine geçiyoruz. Görüşeceğimiz Kanun, Temel 
Eğitim ve Ortaöğrenimde Parasız Yatılılık, Bursluluk 
ve Diğer Sojsyal Yardımlar Kanunu Tasarısıdır. 

(1) 106 S. Say il t Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir. 

Sayın Hükümet yerini almıştır. 
Sâym Komisyonun yerini almasını rica ediyo

rum. Sayın Komisyona şu ricada bulunuyorumi: Ko
misyon yerini değiştirdik; sol tarafta. -Bundan sonra, 
•hem sayın komisyonlarımıızıın istekleri, hern Sayın 
Hükümetimizin arzusu veçhile, Hükümet ve Komis
yon ibirlikite oturacaktır. Sayın Bakan ve bir temsilci
si yanyana, Komisyon Başkam Sayın ©akanın yanın
da, Bakanlık diğer temsilcileri Sayın Bakamın gerisin
deki sıralarda, Komisyon üyeleri de aynı sıralarda 
oturacaklardır.; 

iBakanlık Temsilcisi Sayın Bakanın bulunduğu sı
ranın arkasında oturabilirler. Buyurun efendim., 
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(Değerli üyeler; 
'Bu Tasarı ille iligilıi Raporun okutulup okutulma-

ması hususunu oylarınıza sunacağım. Okutulmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
t(MM Eğitim Komisyonu Raporu okundu). 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
IBu Tasarımın «tümü 'üzerinde söz almak iSlteyen sa

yın üye?.. Buyurunuz Sayın Aydar. 

MEHMET AYDİAR — Sayın Balkan, değerli 
üyeler; 

Danışma Meclisi Genel Kuruluna intikal etmiş 
bulunan bu Tasarı, Türkiye'de, gerçekten okuma ar
zusu ilcinde olup, okuyamayan insanlarımıza büyük 
imkânlar bahşedecek bir .Kanun Tasarısı olarak (gö
rülmelidir., 

Bendeniz, Devletin yaltılılik imkânlarından ortaöğ
renimin 'belirli ibıir döneminde yararlanmış bir arka
daşınız olarak, bu Tasarının fevkalade büyük yarar
lar sağlayacağını, bumdan evvelki uygulamalara 'daha 
geniş ufuklar ve idaha geniş alanlar getireceğini (gö
rerek; Tasarının birleştirilerek bir bütün haline ge-
ıtirilmiş olduğunda emeği geçenleni huzurunuzda 
kutlamak istiyorum. 

Eğitimde fırsat 'eşitliğinin ülkemizin kanayan bir 
sorunu olduğunu hepimiz 'gayet iyi bilmekteyiz. Bu 
sorunu azaltabilecek, en azından hafifletecek ve oku
ma arzusu içinde olan okulsuz yörelerimizde yaşayan 
insanlarımıza belirli kademelerde eğitim ve öğretim 
imkânı verecek olan bu Tasarı, gerçekten kutlanma
ya değer durumdadır. Hele, bugünkü yöneltimin bir» 
leş'tiric'i, büöünleyici ve millî eğitimde fırsat eşMliğini 
sağlayıcı açıdan (ki, amacında da .bunun gayet İyi 
'bir şekilde ifadesini bulmaktayız.) bu Kanunu getir
miş olmasıyla (gerçekten büyük bir 'boşluk doklurul-
maftdtadır. 

Tekrar huzurunuzda, gerek Sayın Komisyona ve 
gerekse Sayın Hükümete takdir ve teşekkürlerimi arz 
e'tmeyi görev biliyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 

/BAŞKAN — Teşeklkür ediyorum Sayın Aydar. 
Buyurunuz ,Sayın Evliya Parlak. 
EVLİYA PARLAİK — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin değemli üyeleri;! 
Görüşmeye başladığımız, Temel: Eğitim ve Orta-

öğröbimde ıParasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okut
ma ve Bunlara Yapılacak Sosyal' Yardımlara İlişkin 
Kanun Tasarısı, gerçekten Millî Eğitim Bakanlığında 
bugüne kadar uygulamalarında büyük sıkıntılar his-

— 653 

sedilen <?ok eski kanunların yerini alacak bir Kanun 
Tasarıdır. 

Tasarının genel gerekçesinde de ifade edildiği gi
bi, bu alandaki bütün .kanunlar çok eski olup, ne 
idil, ne ifade ve me de okul'larımızıın bugünkü s'tatü Ve 
durumlarına (göre ihtiyaçları kauşdayabilecek nitelik-
tedirler. Zaten, söz konusu yürürlükteki bu kanun
ların tarihlerine ve isimlerine baktığıimızda, W Tasa
rıya duyulan ihtiyaç hemen sezinlıenecektvir. 

Özellikle, 1973 yılında çıkarılan 1739 sayılı ,Mil-
ılî .Eğitim ve Temel! Kanunundan sonra, söz konusu 
bu kanunların ıtemel eğitim ve ortaöğretim ofcuMaırının; 
sitaıtü ve durumlarının değişmeleri nedeniyle uygu
lanmalarına imkân kalmamıştır.. 

Sayın Başkan Ve çok değerli üyeler; 
(Belirtmeye çalıştığım bu sebeplerle, Millî 'Eğitim 

Bakanllığınca hazırlanmış bulunan bu Kanun Tasarı
sı, '.Komisyonlarımızdan geçerek bugün yüksek hu
zurunuza getirilmiştir.. Yüce Kurulunuzca da ge
rekli katkılar yapılarak kabul' buyurulacağıma olan 
inancımı belirtir, bu Tasarıyı hazırlayıp Meclisimi
ze intikal ettiren Hükümet yetkililerine 'de şükranla
rımı sunarım. Bu vesile ile de bir-iki temennimi, arz 
etmekte yarar görüyorum. 

Gerek Tasarımın genel gerekçesinde ifade edildi
ği gibi ve gerekse 'sözlerimin başında arz ettiğim gi
bi, bugüne kadar bu alanda uygulanan kanunlar, çe
şitli yönleriyle yetersiz ve uygulama olanağından 
yoksundurlar. Ancak, bugüne kadar Bakanlıkça, Ta
lim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı kanalıyla yürütü
len ıparasüz yatılı sınavları, konltenjanların illere göre 
dağılımları ve bu talandaki bütün işlemleri, bütün 
eğitîmıcilerce, yöneticiler ve toplumun ügill kesim
lerinde memnuniyet 'verici bir nitelikte devam ettiril-
m'iştir. Huzurumuzdaki bu Tasarının kanunlaşmasın
dan sonra da, aynı sağlıklı Ve güVen verici uygula
maların aynı titizlikle yürütülmesi en büyük dileği
mizdir. 

İkinci temennim de, 1739 sayılı Millî Elginim Te
mel Kanununda öngörülen ve 1981 yılında toplanan 
10 mcu Milî Eğitim iŞûrasında da uygulanması konu
sunda karar alınan 8 yılllık temel eğitim okullarının 
yaygınkştıriilmasında, özellikle geni kalmış yöreler
de bu Kanunla belirlenecek kontenjanlardan azamî 
derecede istifade edilmesidir. 

Bu duygu ve düşürtcelede, 'söz konusu bu Tasa
rının/ okumak isteyen ve mıaddî imkânlardan yok-
<sun bulunan başarılı yavrularımıza ve bütün Türk 
»toplumuna hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinize 
en denin saygılarımı' sunarım. (Alkışlar)» 
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İBAJŞKJAN — Teşekkür öderim Sayın Parlak, I 
ıSayın Ertginay, buyurun efendim, 
AIKÎF ıBRGÎNlAY — Sayın Başkan, Danışma. 

Meclisinin değeıU'i Üyeleri; 
İŞimdiye kadar görlüişmdkta olduğumuz kanun ba

sarı 'veya tekliflerinde daima demeyeyim.; fakat ço
ğu kez menfî, tenküMr .sözler söylerken, bu Tasarıda 
mdthiyelenle söze başlandı, hepsine işibiraik ediyo
rum. 

ıBu memleketin kaderi gençliktedir, biliyoruz. 
Atatürk de gençliğe vedia olarak bırakbınştır bu 
memleketi. Binaenaleyh, 'bu gençlik için ne yapılsa 
yerindedir, onun Ihakkıdur. Anayasamızın zaten 50 
nci maddeai de bumu emrelUmelcteidir. Müsaade eder
seniz ikı'saca okuyayım!.-' 

'«Halkın öğrenim ve eğitim i'titİyaçlarıııı sağl'aima 
Devletin baş'ta gelen ödevlerindendir., 

'Ilıklöğreftîm, kız ve erkek bütün vatandaşlar için 
mecburidir ve Devlet okurlarında parasızdır. 

Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğ
rencilerin, en yü'ksek öğrenim derecelenine kadar 
çıkmalarını sağlama amacıyla burslar ve başka yol
larla gerekli yardımları yapar...»; 

Öriümiüzddki Tasarı işjte bu maddeye tamamen 
intibak ediyor. Binaenaleyh, eski birc'ok kanunıların 
tek metin haline getirilmesi suretiyle böyle bir Tasa
rı ıhazırlanıması Ibakıimındara ben, tabiî başıta Millî 
Eğitim Bakanı olmalk üzere Hükümeiti tebrik etmek 
is'terim. 

Büyük bir boşluk demeyeyim; çünkü eski ka
nunlarda vardı; fakat bunların yeniden' düzenlen
mesi gerekiyordu. 

Kanun tasarlısının bu anlamdaki değerini belirt
tikten sonra, gönül isterki bize gerekçesinde; ne ka
dar böyle ihtiyaç halinde bulunan öğrenci var, ne 
kadar öğretim kurumları var, bunların halen malî 
yükü nedir, yeni tasarı ile bu nasıl bir şekil alacak
tır, ne derece artacak ve malî yük artınca nasıl kar
şılanacaktır?.. Bunlar hakkında da bilgi olsa idi. 

Gerçi eski kanunlar bakımından burada açıklama 
yapılmamış olması bizi tatmin etmiyor diyeceksem 
de aslında bir kanun çıkarılırken, onun dayandığı I 
temelleri de, uğraşılarını da açıklamak gerekir. 

Bilmiyoruz, ne kadar acaba maddî imkânlardan 
yoksun öğrenci var, öğrenci durumunda olan genç
lerimiz var şu memlekette ve ne kadarı bu imkân
lardan faydalanmaktadır?., öğretim kurumu bulun
mayan yörelerden bahsedilmektedir, nedir bunlar, 
nerelerdedir, niçin şimdiye kadar böyle kalmıştır?.. 
Bunlar hakkında da açıklama yok. j 

— 654 

7 .• 4 . 1982 0 : 1 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu hususlarda herhalde ilgili Sayın Bakanımız 

bize burada bilgi verecektir ve isteriz. Çünkü, veri
lecek bilgiye göre belki daha başka değerlendirmeler 
yapmak gerekecek. 

Kanun metninin düzenlenme şekline gelince : 
Bu hususta da pek tasvipkâr olmadığımı belirt

mek isterim. Güzel Türkçemiz birçok kanun metin
lerinde olduğu gibi, hele hele Millî Eğitim Bakan
lığı gibi bir bakanlıktan çıkmışa benzemiyor. Türk-
çesi itibariyle bu metin, pek yerinde değil, kelime
ler Türkçe anlamında faili de bazen kalmamış, bu
lunmamak şeklinde düzenlenmiş cümleler. Ben bu 
hususta Millî Eğitim Komisyonuna teşekkür etmek 
isterim, bir hayli yerde düzenlemiş; fakat yine de 
bazı yerlerde eski tabirle «Tenafürü elfaz» yani laf
ların birbirini nef edici, nefretle müncer olan halle
rini ortaya koyacak şeyler var, yoksa Türkçemiz 
çok güzeldir. Mutlaka aynı cümle içerisine koymak 
şart değildir bütün mefhumları, kavramları. İki cüm
le yapın, üç cümle yapın; ama Türkçe olsun, anla
şılsın, bazen anlaşılmıyor. Daha doğrusu kulağa ağır 
geliyor. 

Nitekim, 1 nci maddesinde kanunun, «Öğrenim 
yapmaya hak kazanan veya yapmakta olan maddî 
imkânlardan yoksun...» şimdi «yapmaya, kazanan» 
sonra aynı cümlede «imkânlar sağlamak için...» al
tında «imkânlar», tekrar ortaya çıkıyor iki imkân 
kelimesi. Millî Eğitim Komisyonu bunu oldukça dü
zenlemiş, düzeltmiş fakat yine o tabir duruyor. 

«Eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim yap
maya hak kazanan veya yapmakta olan...» Bir öğ
renci okula zaten girmişse hak kazanmış da girmiş
tir. Daha önce orada öğrenci ise zaten o haktan ken
disi de faydalanır. Hak kazananla öğrencilik vasfı 
zaten birleşmiştir, bunları ayırmanın faydası, lüzu
mu nereden doğmuştur?.. Dolayısıyla böyle «yap
maya, yapmakta olmaya» gibi iki kelimeyi aynı cüm
le içerisinde birbirine yakın şekle sokmak da güzel 
Türkçemizi pek güzel şekilde ifade etmemiş olmanın 
acaba neden yükümlülüğünü, sorumluluğunu üzeri
ne almaktadırlar?.. 

Ben bu 1 nci maddenin başka şekilde düzenlen
mesi için bir önerge vereceğim. 

2 nci maddenin ikinci fıkrasının da faili yoktur. 
Millî Eğitim Komisyonu, «Ayrıca, öncelikle okulu 
bulunmayan bölgelerdeki öğrencilere paralı yatılı 
okuma imkânlarından faydalanma hususlarını ön
görür.» diyor. Kim?.. Gayet tabiî diyeceksiniz ki, 
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Kanun. Yukarıdaki 1 nci fıkrada «bu kanun» diyor; 
ama 2 nci fıkra bir cümle halinde, noktalı virgülle 
de bağlantısı yok. Binaenaleyh, oranın da bir faili 
bulunması lazım. Başına «Bu Kanun ayrıca» ya 
hut «Ayrıca bu Kanun» deyip, bunun da öngördü
ğü hususu belirtmek gerekirdi zannediyorum. Bu 
hususu eğer Komisyon kendiliğinden nazara alır da 
düzeltirse memnun kalırım; fakat 1 nci madde da
ha başka bir şekilde düzenlenmek üzere teklifim 
var, eğer uygun görürseniz esasını değiştirmemek; 
fakat Türkçemize daha uygun olmak şekliyle zanne
diyorum kabule şayan bir metin olacaktır. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu memlekette birçok yapılacak iş var. Bunlar

dan birisi de bu idi, hakikaten tebrike şayan bir me
tin ortaya geldi. Tek metin halinde, kodifikasyon 
halinde aşağı yukarı bunlar düzenlenmiş bulunuyor; 
fakat işaret ettiğim gibi bize bunun şümulü, bugün
kü durumu, ileride alınabilecek şekli ve genişletil
me imkânları bakımından da bilgi verilmesini düşü
nürüz. Eğer onlar bakımından da bazı noksanlıklar 
ortaya çıkarsa belki bu metne bazı maddeler de ila
vesini düşünürüz, bilmiyoruz, bilemiyoruz. Ama bü
yük bir ihtiyacın karşılığı ortadadır. 

Ben fakir bir aileden yetişmiş bir çocuğum, eğer 
Devletin yardımı olmasa idi ben okuyamazdım. Be
nim gibi yüzbinlerce, onbinlerce kişi de belki aynı 
vaziyettedir; yani şu memleketin, şu Devletin bü
yük fonksiyonu burada. Ben minnettarım Devleti
me, bir insan olarak yalnız, aksi takdirde okuya
mazdım. Çünkü babam, ben 7 yaşındayken öldü. 
Başka nasıl okuyabilirdim ben?.. Böylece binlerce, 
onbinlerce çocuk yoktu bu memlekette?.. Ben ken
dimi yüksek bir zat olduğum anlamında ifade etmek 
istemiyorum, bundan tefahür payı çıkarmayı katiyyen 
kabul etmem; fakat benim gibi daha yüzbinlerce fer
din, çocuğun, fakir aile çocuklarının zekâları, bilgi
leri ve hasletleri bakımından yetişmesinin gerektiği
ni zannediyorum ki, hep kabul ediyoruz. 

Bu itibarla ben, bu tasarının bir an evvel çıkması
nı ve gereği şekilde de uygulanmasını, gerçek ihtiyaç 
sahiplerinin bilinmesini, bulunmasını, başarının tes
pitinde yönetmeliklerin titizlikle hazırlanmasını ve 
bu memlekete hayırlı olabilecek karakteri, ahlakı sağ
lam gençleri yetiştirmesini temenni ediyor ve tekrar 
tebriklerimle sizlere de saygılarımı sunuyorum . 

Sağolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Enginay. 
Sayın Komisyon ve Sayın Bakan bir açıklama ya

pacaklar mı?.. , 
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MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
UTKAN KOCATÜRK — Ben açıklama yapacağım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocatürk, 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar;' 

Kanunun 1 nci maddesinde geçen «Öğrenilin yap
maya hak kazanan veya yapmakta olan, maddî -im
kânlardan yoksun başarılı öğrenciler» ifadesini Akif 
Eriginay Hocamız tenkit ettiler. 

Zannediyorum tenkitlerinde haklı bir taraf göre
miyorum; çünkü hak kazanan veya yapmakta olan; 
yani bu hakkı kullanmakta olan arasında fark var. 
Halk kazanan, imtihana girerek, bir sınavı başararak 
maJdldî oynaklardan yoksun başarılı öğrenci niteliğimi 
kazanacaktır bir sınava girmek suretiyle. Dolayısıyla 
hak kazanandan 1 nci maddede kasdedilen anlam 
buldur. «... veya yapmakta olan...» dolayısıyla ikinci 
sınıftadır, üçüncü sınıftadır; yani ara sınıflardadır, 
dolayısıyla o hakkı bir sene, iki sene, üç sene evvel 
kazanmıştır ve devam ettirmektedir. Birincisinde da
ha öğrenilme başlamamış olmak; ama 'başlama hakkı
nı kazanmış olmak söz konusudur, ikincisinde kaza
nılmış olan bir hakkı halihazırda devam ettirmek söz 
konusudur. Binaenaleyh, Ibunun tek bir ibare sökün
de birleştirilmesine Komisyon olarak taraftar değiliz. 

'2 nci maddıede geçen, «Ayrıca» kelimesiyle başla
yan cümlecik doğrudur, faili yoktur. Bu sebeple ma
nada karışıklığa sebep olmaktadır. Komisyonumuzun 
dikkatini çekmiştir, bunu birinci paragrafın son cüm
lesi, «Bu Kanun kapsamına girer» den sonra, «Keza 
bu Kanun ayrıca» demekle, «!bu Kanunu» özne ya
parak cümleye anlam kazandiırmıştır. 

(Komisyon olarak bir de şunu arz edeyim : Bu Ka
nun, malddî imkânlardan yoksun çocuklara öğrenim 
imkânı kazandırdığı gibi, bu imkânın yanında getir
miş olduğu eh büyük yenilik, (Ki, o da bir imkândır) 
madldî imkândan yoksun ister yatılı ister 'burslu Oku
sun, 'bunun sonucunda devlete karşı herhanigü bir' 
yükümlülüğe girmemiş olmasıdır. 

Bundan evvel, Ibu gibi durumları düzenleyen ka
nunlar; yani mevcut mevzuat, ister burslu okusun, is
ter parasız yatılı okusun, mektepten mezun olduktan1 

sonra mecburî hizmet, tazminat yahut parayı geri al
ma gilhi bir yükümlülük getiriyordu. Bu Kanun, yü
rürlüğe 'girdiği tarihten itibaren bu çocukların devlete 
karşı yükümlülüklerini ortadan kaldırmış olacaktır. 
'Halihazırda okumakta olan ve bundan sonra sınava 
'girerek fakir; fakat başarılı öğrenci niteliğini kaza-
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nan öğrendiler için. Asıl ve gerelkli olan en büyük 
fırsat eşitliği bu odktaida düğümlenmeKtedıir, Dikkati
nizi çekiyorum, 

Teşekkürler. 
IHAŞKAN — Teşekkür «defim Sayın ütikato Ko-

catürk. 
Sayın Bakan lülfifddecdk misiniz?,. 
'MİÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ıHASAN SAĞLAM — 

Evet efenldlm. 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
IMIİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Sayın IBaşIkan, Danışma Meclisimizin sayın üyeleri; 

Üç sunucu 'bazı görüşlerini bii'dlirdiler. Ben önem
li birkaç noktalda müsaade ederseniz cevap vermek 
istiyorulm, 

öncelikle Sayın Evliya Parlak, Kanunun gerekliliği 
üzerinde duıiduiktan sonra, ancak gereMi olan husu
sun, ihtiyaç olan yörelere öncelik verilmesini isitemiş-
tir. 

Haklıdırlar; nitekim getirilen Tasanda ve MM 
Eğitüm Komisyonunun kalbul ettiği A ncü maddede bu 
aynen yerimi almıştır. Müsaade ederseniz aynen arz 
etmek isterlin. «Parasız yatılı ve burslu öğrenci kon
tenjanının dağıtımımda Menin gelişmişlik durumları 
ve öğrenci sayıları dikkate alınır.» Sanıyorum ki, ce
vap teşkil eldebileeektir. 

Sayın Mehmet Aydar, [iyi niye'tlierinii bildirdiler. 
Biz de iyi görüş ve niyetler içerisinde bu Kanun Ta
sarısını Yüce Meclisinize Hükümet kanalıyla geçire
rek buraya kadar getirmiş oluyoruz. Öncelikle şunu 
arz elemekte yarar buluyorum ki, bu Yasa Tasarısıyla 
aslında daiha önce mevcut bulunan 5 tane Kanun, ol
duğu gibi hepsi yüksek onayınızla yürürlükten kaldı
rılacak ve kalbul edildiği takdirde bu yürürlüğe gire
cektir. Bu Kanunların 1926, 192», 1938, 1967 yılla
rında çıkarılan Kanunlar otlduğunu hatırlatmak iste
rim. O halde, çok dağınık, eslkirniş, gününü yitirmiş 
olan kanunlar böylece yürürlükten kaldırılmış olmak
tadır. 

Ayrıca, daha önce tazminat ödeme, geri ödeme, 
mecburî hizmet gibi yatılı ve burslu, parasız olanlara 
yükümlülük getiren ve bu Kanunun ruhunda yerini 
bizce bulan o hususlar tamamen ortadan kalkmış ve 
yeni Kanunda buna karşılık bir yükümlülük, tazmi
nat ve geri ödeme getirilmemektedir. 

Aynı zamanda 1739 sayılı Mifî Eğitim Temel Ka
nunuyla çelişkili hükümler ve durumlar da bu Ka
nun Tasarısıyla ortadan kaldırılmaktadır. Bu Ka
nunla birçok iyi hükümler getirilmektedir. Bu yö-
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nüyle takdirlerinize mazhar olduğunu izlenim ola
rak edindiğim bu Kanun Tasarısı eğer yürürlüğe yük
sek onaylarınızdan geçerek girerse, büyük kolaylık
lar getirecektir. Ben de bu inançtayım. 

Efendim, Sayın Akif Eriginay'ın buyurdüklan 
hususların bir kısmına Sayın Komisyon Sözcüsü ce
vap verdiler, ben o kısma değinmeyeceğim. Ancak, 
yönetmeliklerle bazı hususların açıklığa kavuşturul
ması, yürürlüğe konması ve böylece uygulamalara 
süratle ve iyi şekilde geçilmesini önerdiler. Evet, üze
rindeyiz, kendisine katılıyorum ve bize bu yönü de 
hatırlattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. 

Ayrıca kendileri bazı rakamlar arzu buyurdular. 
Bu rakamlardan bazılarını müsade ederseniz sizlere 
sunmak istiyorum. Parasız yatılı olarak; 1981 - 1982 
de Öl 436 kişi halen bu şekilde imkânlardan fayda-
lanmaiküadır. Bu dönemde, bütün öğrenci sayısı top
lam olarak (Değerli vakitlerinizi almak istemiyorum) 
7 872 996 kişidir. Bunun içinde, mevcut olan im
kânlardan yararlanmak suretiyle istifade eden kıs
mın elbette çok az olduğuna, bu imkânları artırmak 
gereğinin de bulunduğuna inanıyorum. 

Burslu olarak 3 207 öğrenci alınmıştır, bugüne 
kadar. 1982 öğretim Yılında alınan parasız yatılı 
öğrenci toplam olarak (Bir yıl içinde alınan, diğer
lerini toplam olarak arz ettim) 17 320 kişidir. Yal
nızca 1981 - 1982 yılında burslu olarak 1671 kişi 
alınmıştır. 

Bunların para değerleri uzun hesaplar olarak 
elimde vardır. Bilahara arzu edilirse bunları da de
ğerli vakitlerinizi almaksızın sunmayı daha uygun bu
luyorum; ancak halen bizdeki olan, kapasite olarak, 
bir miktarı da görüşlerinize sunmakta yarar bulu
yorum. 

Halen, kapasite miktarı 120 40O'dür. Bunların 
yurt olarak •: 88 yurt, 145 yaltılı okul, 190 pansiyon
lu okul; yalnız kızlarımıza ait olan 55, erkeklerimize 
ait 228 ve karma olarak da bu türden 140 olmak üze
re bu, kapasite toplamı daha önce arz etiğim gibi, 
120 400 etmektedir. 

'Bunların tek tek nerelerde ve nasıl olduğu bir 
dosya halinde elimizde mevcuttur ve takip ediyoruz. 
Ancak bunların yetmediğini, Türkiye'mizin her ge
çen gün eğitim ve öğretime dönük temayülleri, istek
leri, ihtiyaçları ve memleketin geleceği yönünden du
rumu hesaba katılırsa, gerçekten bu miktarların çok 
az olduğunu, bu imkânları ve kapasiteleri artırmak 
gerektiğine inanıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı bu 
Kanunun yürürlüğe girmesiyle ve bundan yararlanın 
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lacak olan imkânlarla ve yine gelecekte huzurlarınız
dan geçecek Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine kona
cak tahsislerle, öyle sanıyorum ki, daha fazla güçle
necek ve kapasiteler artırılacak ve yavrularımızı 
Millî Eğitime dönük nimetlerden yararlandırarak, on
lara yeni bir dünya hazırlamak için gayret içerisinde 
olacağız. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler, Tasarının tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum. 

Teme] Eğîdim ve Ortaöğretümlde Parasız Yanlı veya 
Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sos

yal Yardımlara İlişkin Kanun Tasana 

KISIM - I 

Genel Esaslar 

Amaç ': 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı temel eğitim ve ortaöğretim ku
rumlarından öğrenim yapmaya hak kazanan' veya 
yapmakta olan maddî imkânlardan yoksun başrılı 
öğrencilere parasız yatılı, burslu okuma ve diğer 
sosyal yardım imkânları sağlamaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurunuz Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Bu Kanun, aynı za

manda paralı yatılı öğrencilerin durumlarını da dü
zenlediğinden Kanun başlığına paralı öğrencileri de 
ifade edecek şekilde bir kelime eklenmesini arzu et
mekteyiz, bu konuda önergemiz vardır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Değerli üyeler; 1 nci madde ile ilgili üç önerge 

vardır, sırayla okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan (Kanun, paralı yatılı öğrenci
lere ilişkin esasları da kapsayacağından, Kanunun 
başlığının Malî îşller Komisyonunun teklifinde oldu
ğu gibi, «paralı» kelimesini de kapsamak üzere aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fehmi K J U Z U O Ğ L U Lütfullah TOSYALI 

«Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Parasız - Ya
tılı, Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara 

7 , 4 . 1982 O : 1 

Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun Tasarı
sı» 

(BAŞKAN — Parasız, paralı, itkisi' de var. 
(Sayın Komisyon, bu önergeye katılıyor musunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI ET

MEM AYAN — K'aJtılmıyoruz. 
IBAlŞKAN — Sayın Bakan?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkan, müsaade ederseniz küçük bir bilgi 
arz ettükten sonra daha yararlı olacaktır zannedi
yorum. 

Metnin, paralı olarak hükme bağlanan şekli şu 
şekilde: («öncelikle okulu bulunmayan bölgelerde» 
denmektedir. 

IKaîkınma planlarında (her geçen gün bunun yüz
de nispetlerini artıran oranlar vardır, şöyle ki: «Be
şinci Beş yıllık Plana» gelindiği zaman, öyle sanı
yorum ki, okulsuz köy (Mezra kısımları hariç) kal
mayacak. 

Yeni 10 ncu Millî Eğitim Şûrasında yeni çalış
malara geçilmiştir ve böylece temel eğitime yönelime 
mümkün alabilecek. Yatılı bölge okulları artıyor ve 
diğer yanı ile bu sekiz yıllık eğiteme ait bazı imkân
lar getirilmektedir. Halen normal olarak nüfusu 
200'ün altında bulunan köylerden 552 tanesi okulsuz
dur ve gelecekte de öyle sanıyorum ki, bunlar da 
kapatılacaktır. Bu yönüyle geniş ıbir alanı kapsama
yacak gibi görülen ve gelecekte çok oüzî bir bölgeyi 
kapsamına alabilecek olan bu gibi okulsuz olan 
köylerdeki çocuklarımızı, istifade ettirilen paralı 
bölümü bunun içerisinde alırsak, öyle sanıyorum 
ki, Kanunun esas temeli dan, ağırlıklı olan bölü
mündeki, ruhu ve psikolojik değeri kaçıracağız ve 
böylece ileride paralı da oluyormuş gibi o tarafa 
doğru bir kayma olabilecek. 

Aslında bizim düşündüğümüz öyle değil, asıl 
amaçta belirlenen bu gibi çalışkan, imkânları olma
yan, fakir olan bu çocukların elinden tutmak ve ile
riye doğru götürmek olacağı için, bu ismin eklen-
mesindn kanaatimce uygun olmayacağını düşünü
yorum. Her ne kadar bir paragraf varsa da parag
raf uğruna koca bir Yasanın başlığına etkili bir 
şey getirmeyeceğli düşüncesiyle kabul edilmemesini 
teklif ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
IBASKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Tosyalı, önergenizi alıyor musunuz? Yoksa 

dikkate alınıp alınmaması konusunu oylatacağım. 
(LÜTFULLAH TOSYALI — Müsaade eder mi

siniz Sayın Başkanım? 
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IBAlŞIKAiN — Tabiî, buyurunuz Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Yalnız okulu 'bu

lunmayan bölgelerdeki öğrencilere paralı yatılı oku
ma imkânı değil, bir de; anası, ıbalbası ölmüş; fakat 
ımaddî imkânı yerinde olan öğrencilerin okumasını 
sağlamak için gerekli efendim, öğrencinin anası, 
(babası yok; yatılı okuyacak; fakat parasıda var. 
Onlardan 'bu imkânı akmayalım efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
UTKAN KOCATÜRIK — Mani 'bir hüküm yok. 

IBAŞKAN — Evet, «mani ıbir hüküm olmadığını» 
ıSayiın iBakan ve Komisyon ifade ederler. 

Değerli üyeler; (Sayın Tosyalı'nın önergesine Sa
yın (Hükümet ve Sayın' Komisyon kaltılmıyior. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunacağım. Dikkatte alınmasını kabul edenler... Dik
kate alınmasını kabul etmeyenler... Kabul edilme-
miıştir. 

1 inci madde üzerindeki diğer bir önergeyi oku
tuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Göriişülmekte olan Tasarının birinci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımla arz 
ve teklif ederim. 

iBaJhtiyan UZUNOĞLU 
«Madde 1. — Bu Kanunun amaci; Millî Eği

tim Bakanlığına bağlı temel eğitim ve ortaöğretim 
kurumlarında öğrenim yapmaya hak kazanan veya 
öğrenim yapmakta olan maddi imkânlardan yoksun 
öğrencilere parasız yatılı, burslu okuma ve diğers 
sosyal yardım imkânları sağlamaktır.» 

(BAŞKAN — Bu madde ile ilgili olarak aynı 
mahiyette ikinci ıbir önerge var, okutuyorum efen
dim. 

ıBaşkanlığa 
Görüşülimelkte olan Tasarının 1 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve rica ederim. 
>«ıMadde 1. — Bu Kanunun amacı, Milli Eğitim 

(Bakanlığına bağlı temel eğitim ve ortaöğretim ku
rumlarında öğretim (gören maddî imkânlardan yok
sun başarılı öğrencilere parasız yatılı, burslu oku
ma ve diğer sosyal yardımlar sağlamaktır.» 

Akif ERGİNAY 

•BAŞKAN — Sayın Komisyon, birbirine pek ya
tkın Olan bu iki değişiklik önergesine katılıyor mu
sunuz? 

MIÎLLÎ IEĞMM KOMİSYONU BAŞKANI 
ETMEM AYAN — Biraz önce Sayın Sözcümüz açık
lama yaptılar efendim; katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın ©akan katılıyorlar mı efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Katılmıyoruz efendim. 
(BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
İBAHTılYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 

önergemle ilgili olarak yerimden kısa 'bir açıklama 
yapabilir miyim? 

(BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uzunoğlu, 
(BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 

1 nci madde, «IBu Kanunun amacı, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı temel eğitim ve ortaöğretim ku
rumlarında öğrenim yapmaya hak kazanan veya 
yapmakta Olan...» diye devam ediyor. 

Şimdi, ifade şekline göre eğer, «öğrenim yapma
ya halk kazanan veya kazanmakta olan...» gibi bir 
ifade söylenmek isteniyorsa o zaman doğru olurdu, 
iböyle bağdaşabilirdi; ama birinde «öğrenim yap
maya halk kazanan» diyoruz; fakat sonra «veya yap
makta olan» diyoruz. İfade anlaşılmıyor. Neyi yap
makta olan?.. Öğrenim yapmakta olan. Yani «öğre
nim yapmaya hak kazanan veya öğrenim yapmakta 
olan» (Ben 'bunu vurgulamıştım, arz ederim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu, 
AKİF ERGİNATY.— Efendim ben önergemi geri 

alıyorum ve Sayın Uzunoğlu'nıun önergesine iltihak 
ediyorum, 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Değerli üyeler; 
ISayın Uzunoğlu'nun önergesinin dikkatte alınıp 

alınmaması hususunu oylarınıza sunacağım. Dikkate 
alınmasını1 kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
Ibfuü edilmiştir, 

Yine bu madde ile ilgili bir önerge daha var; 
zannederim (bir tek kelime üzeninde durulmak iste
niliyor, Sayın Müftüoğlu'nun önergesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi ıBaşkaniığıına 
Görüşmekte olduğumuz Kanunun 1 nci madde

sine «sağlamak» sözünden sonra, «Okulu bulun
mayan yörelerdeki öğrencileri paralı yatılı olarak 
okutabilmektir» cümlesinin ilavesini arz ederim. 

Avni MÜFTÜOĞLU 

IAVNÎ MÜFTÜOĞLU — Müsaade ederseniz 
arz edeyim Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Evet, rica edeceğim, buyurunuz 
Sayın Müftüoğlu. 

AVNİ MÜFTÜOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
üyeler, Sayın Bakan; 

Kanunun «Amaç» maddesi, esasında Hükümetin 
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getirmiş olduğu Tasarıda da, «... okulu bulunmayan 
yörelerdeki öğrencileri paralı yatılı okuma imkânına 
kavuştunmaktır.» şeklinde yer almıştır. 

iŞimdi, bu hüküm amaç maddesinde yer alması 
gerekirken, Komisyon tarafından kapsamı madde
sine götürülmüştür. Halbuki, amaç maddesinde (ki, 
Kanunun başlığındaki hükümler de aynı olmak gere
kirdi) «Bu Kanunun amacı, Milli Eğitim Bakanlığı
na bağlı temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında 
öğrentiıın yapmaya 'hak kazanan veya yapmakta olan 
maddi imkânilardan yoksun öğrencilere parasız ya
tılı, burslu okuma ve diğer sosyal yardım imkânları 
sağlamaktır.» deniyor. 

IBen önergemle, «sağlamak» 'kelimesinden sonra, 
«okulu bulunmayan yörelerdeki öğrencileri paralı 
yatılı olarak ökutabilmeMir. «cümlesinin ilavesiyle 
tamamlanmasını; dolayısıyla 2 nci maddedeki, yani 
«Kapsam» maddesindeki ikinci cümlenin de çıkarıl
masını arz etmekteyim. 

Takdirlerinize sunarım. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğkı. 
ISayın Aydar, önerge üzerinde buyurunuz efen

dim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Sayın 

Müıftüöğlu'nıun verdiği önergeyi yerinde mü
talaa ediyorum; konuya daha geniş açıdan bakmak 
suretiyle. 

Malumlarınızdır, yurt dışında çalışan işçilerimi
zin çocukları Türkiye'de paralı yatılı olarak okuma 
imkânlarından! çok geniş ölçüde mahrumdurlar. 
Eğer Kanun, işçi çocuklarımızın da bu Kanun kap
samında mütalaası gerektiği noktasında bir açıklık 
getirmişse, benim bu açıdan söyleyeceğim bir şey 
yoiktur; ama getirmemişjse mutlaka o konunun da 
burada tedvin edilmesi lazım gelir. 

Konu feVkalade önemlidir. Yurt dışındaki işçi
lerimizin çocuklarının Türkiye'de paralı yatılı ola
rak okuma imkânlarının kısıtlı olduğunu hepimiz 
bilmekteyiz. Bu Kanun onlara da bir imkân geçirme
lidir ve «Amaç» maddesine Sayın Müftüoğlu'nun 
ilfade ettiği hususun da derpişi gerekmektedir. 

Teşekkür ederim. 
IBAıŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
ISayın Kocatürk, buyurunuz efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOM'tSYONU SÖZCÜSÜ M. 

UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, muhteremi 
arkadaşlar, 

Sayın Bakanımızın da arz ettikleri gibi, bu Ka
nunun esprisi ve en büyük amacı, maddi imkândan 
mahırum çocuklara tahsil imkânı tanımaktır. 

Hükümetin getirmiş olduğu Kanun Tasarısının 
son cümlesinde yer alan «Okulu ıbulunmayan yöre
lerdeki öğrencilere de paralı okuma hakkı tanınma
sı» bu Kanunun içinde tali bir amaçtır. Esas amaç, 
doğrudan doğruya maddi imkândan mahrum ço
cukları gözetmektedir. 

Nitekim, Kanunun 12 nci maddesi tetkik edile
cek olursa (ki, bu madde paralı yatılı öğrenciliği dü
zenleyen maddedir) «Mevcut şartlar imkân verirse 
alınabilir» der; ille alınacak demiyor. Yani burada 
bağlayıcı bir hüküm yoktur. Der ki, «Şartlar mevcut 
olduğu takdirde parasız yatılı öğrenci sayısının ya
rısını geçmemek üzere paralı yatılı öğrenci alabi
lir. «Eğer imkânları yoksa, elindeki okutacak çocuk 
sayısı mektep kapasitesini aşmış ise bu madde hü
kümlerine göre paralı yatılı almayacaktır. 

iPeki, paralı yatılı öğrenciler hangi statüye tabi?.. 
Onun Millî Eğitim Bakanlığında, «Pansiyon Kanu
nu» a'dını verdiğimiz ayrı bir kanunla düzenlenmesi 
yardır ve yakında da günün sarflarına uygun olarak 
ırevizyona tabi tutulmuş şekli huzurunuza gelecektir. 

Dolayısıyla, Kanunun amacındaki bu espri göz-
önüne alınırsa, Kanun başlığında olduğu gibi, 1 nci 
maddede doğrudan doğruya maddi imkândan yoksun 
çocukları hedef alması söz konusudur. 

Bu sebeple Komisyonumuz, Hükümet tasarısının 
1 nci maddesinin son cümlesini teşkil eden o ibareyi 
amaçtan çıkarmış, kapsam bölümüne dahil etmiştir. 
Hatta kapsam bölümüne dahil ederken de, esas kap
sam alanının maddî imkândan yoksun parasız öğren
cileri hedef aldığını düşünerek, «Ayrıca» diyerek 
ikinci bir paragraf şeklinde ifadesinde zaruret gör
müştür ki, esas amaç gözden kaçmamış olsun. 

Bu bakımdan, Komisyonumuzun düzenlediği şe
kil Kanunun ruhuna daha uygundur. Bu şekilde ka
bulünü Komisyon adına arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
AVNÎ MÜFTÜOĞLU — Sayın Başkan, ben bu 

izahatla tatmin oldum. Tali derecede alınmış olduğu 
anlaşılıyor. Bu bakımdan önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
1 nci maddeyle ilgili kabul edilen önergeyi Ko

misyona veriyorum. Diğer maddeler görüşülürken, 
dikkate alınması kararlaştırılan bu konuyu yeniden 
redakte edersiniz veya eskisi üzerinde.. Bu tamamen 
Komisyonun takdirine... 

MİLLÎ EÖÎTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
UTKAN KOCATÜRK — «Öğrenim» kelimesinin 
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ilavesini kabul ettik; «... öğrenim yapmaya hak ka
zanan veya öğrenim yapmakta olan.» 

BAŞKAN — Müsaadenizle tashihi yapayım sa
rih olarak, ondan sonra maddeyi okutayım. 

Maddeyi değişik şekliyle tekrar okutuyorum : 

«Amaç : 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Millî Eğitim, 

Bakanlığına bağlı temel eğitim ve ortaöğretim kurum
larında öğrenim yapmaya hak kazanan veya öğrenim 
yapmakta olan maddî imkânlardan yoksun başarılı 
öğrencilere prasız yatılı, burslu okuma ve diğer sos
yal yardım imkânları sağlamaktır.» 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam : 
MADDE 2. — 1 nci maddede belirtilen şartları 

taşıyan öğrencilere sağlanacak parasız yatılı veya 
burslu okuma imkânları ile tanınacak gerekli sosyal 
yardımlara ait esaslar bu Kanun kapsamına girer. 

Ayrıca .öncelikle okulu bulunmayan bölgelerde
ki öğrencilere paralı yatılı okuma imkânlarından fay
dalanma hususlarını öngörür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Şengün buyurun efendim. 

ISMAtL ŞENGÜN — Sayın Başkan, sayın üye
ler, Sayın Bakan; 

önce kanun tasarısıyla ilgili kendi görüşümü ifa
de edeyim : 

Bu Kanun sosyal devlet anlayışına uygun fakir; 
fakat zeki ve çalışkan vatandaşlara öğrenim imkânı 
tanıyan bir kanundur. 

Bu noktadan sonra Malî işler ve Millî Eğitim ko
misyonlarında kabul edilmiş olan tasarının bir nok
tasına muhalif kaldığım için görüşümü ifade etmek 
isterim. Bu nokta şudur : 

Değerli üyeler; 
Her nimet bir külfet karşılığıdır. Bugüne kadar 

bu konuda tedvin edilmiş olan kanunların hepsinde 
belli öğrenim seviyelerinde Devletten burslu olarak, 
Devletten burs almak suretiyle okumuş yahutta pa
rasız yatılı olarak okumuş kişilere, vatandaşlara bir 
mükellefiyet getirilmiştir. Bu mükellefiyet bu Kanun
la kaldırılmış olmaktadır ve Kanunun bütün diğer 
kanunları bir araya getirmenin dışındaki en büyük 
özeliği de budur. Bu, sanıyorum sosyal devlet anla
yışında Türkiye'de bir merhaleyi de ifade etmekte
dir ki, bu konuda Hükümetle aynı görüşü paylaş
mam imkânsızdır. 

Fakir; fakat zeki ve çalışkan Türk vatandaşlarına 
Devlet imkân tanımalı, onların öğrenimlerini geliştir
melerine vesile olmalıdır. Bu noktada hemfikirim; 
ancak bu imkân, eğer bu vatandaşlar belli bir süre 
sonra hayatlarını kazanmışlarsa, belli bir refah dü
zeyine gelmişlerse Devlete geri ödenmelidir. İnsan 
haysiyetine yaraşan da, yakışan da zaten budur. 

Biz, fakir, zeki ve çalışkan vatandaşlarımıza Dev
let olarak bir imkân, bir kredi tanıyoruz; ama bu 
vatandaşlarımıza iane vermiyoruz Devlet ve Hükü
met olarak. 

Şimdi küçük bir örnek vereceğim. 
ilkokul temel öğrenimini, orta ve liseyi bu Ka* 

nunun verdiği imkânlar içinde yürüten bir vatandaş 
hayatı boyunca fakir kalmaya mahkûm mudur?.. Fa
kir mi yaşayacaktır?.. Kesinlikle hayır. Bu zeki ve 
çalışkan insanların göreceksiniz çoğu zaten hayatını 
kazanmış ve kendisine Devletin bir zamanlar verdiği 
imkânı ödeme durumuna gelmiş olan insanlardır. 
Bu Meclisimiz içinde dahi bu imkânı tatmış ve bu 
imkândan istifade etmiş arkadaşlarımız vardır. 

Şimdi biz diyoruz ki, bu kişiler hiçbir şekilde bel
li bir geri ödeme mükellefiyetine tabi olmasınlar. 
Kimin parasını kime dağıtıyoruz? Hayatını fakir 
olarak başlatmış; fakat zekasını ve çalışkanlığını is
pat etmiş olana kredi verelim; ama o belli bir yaşam 
düzeyine gelince onu geri ödeyebilsin, ona bu im
kânı da tanıyalım. 

Arkadaşlar; 
Parasız yatılı olarak okumuş, burslu olarak oku

muş çok zeki arkadaşlarımızı hepiniz hatırlayacaksı
nız. Çoğu profesyonel bir meslek erbabı olarak ha
yatlarını bugün refah içinde devam ettirmektedirler. 
Doktordurlar, mühendistirler, avukattırlar, cemiye
tin en üst düzeylerinde, Türkiye'nin belli bir tabaka
sının üzerinde maddî imkân içinde yaşamaktadırlar. 
Hatta ve hatta bu arkadaşlarımızdan bazıları bugün 
yurt dışındadırlar. Hayatlarının 5 ya da 10 senesini 
Devlet Hazinesinden kendilerine verilen krediyle ida
me ettiren bu zeki ve çalışkan insanlar bunu geri 
ödeyebilmelidirler, bu imkânı kendilerine tanımalı
yız. 

Değerli üyeler; 
Bu nedenle 17 nci maddeye gelince bir önerim 

olacak; bu önergeyi takdirlerinize ve görüşlerinize 
sunacağım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
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Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili bir önerge var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanunun 2 nci maddesinin 

2 nci bendi veya fıkrasının redaksiyon bakımından 
aşağıda olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

A. Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 
«Bu Kanun ayrıca, öncelikle okulu bulunmayan 

bölgelerdeki öğrencilere paralı yatılı okuma imkânla
rından faydalanma şekil ve şartlarını düzenler.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeyle ilgili 
görüşünüz? Katılıyor musunuz? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI ET-
HEM AYAN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, Komis

yon adına bir cevap vereceğiz. 
BAŞKAN — Hay hay buyurun Sayın Eroğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMÎSYONU ADINA HAM

ZA EROĞLU — Sayın Başkan, sayın üye arkadaş
larım; 

Bu Kanunun amacı açıklandı. Bu Kanun gerçek
ten Sayın Şengün arkadaşımın da ifade ettiği üzere, 
sosyal devlet anlayışının bir sonucu olarak, Devle
tin vatandaşa hizmetinin bir gereği olarak düzenlen
miş bulunmaktadır. 

Sosyal devlet anlayışının tabiî bir sonucu olarak 
Anayasamızın 50 nci maddesinde, öğrenim sağlanma
sı ile ilgili bir hak yaratmaktadır. 50 nci maddenin 
3 ncü fıkrası aynen şöyledir : 

«Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğ
rencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine kadar 
çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yol
larla gerekli yardımları yapar.» 

Bu, Anayasanın hükmüdür. Anayasanın hükmü 
Devletin bu şartlar altında ve bu durumda bulunan 
öğrencilere yardım yapmasını öngörmektedir. Bu ya
pılan yardım karşılıksızdır, bu yapılan yardım maddî 
imkânlara muhtaç başarılı öğrencilere Devletin, Dev
let olarak hizmet görmesinin bir gereği yardımdır. 
Eğer bu yardımdan faydalanan, bu imkânlardan aza
mî ölçüde yararlanan bir öğrenci daha sonraki ge
lişme hayatında, daha sonraki dönemde büyük mad
dî imkânlara ulaşırsa, o da devletine başka türlü 

yardım sağlayabilir. 50 nci maddede öngörülen yar
dım bu amaçla karşılıksız bir yardımdır. 

Önerge ile ilgili bir değişikliği Sayın Komisyon 
Başkanımız ifade ettiler .Ben sadece 50 nci madde
nin kapsamı içerisinde bu yardımın sosyal bir yar
dım olduğunu, Devletin sosyal devlet anlayışının bir 
neticesi olduğunu, sosyal adalete yer ve değer ve
rildiğini arz etmek üzere huzurlarınıza geldim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 

Değerli üyeler; 
Bu maddenin ikinci fıkrasının değiştirilmesine 

dair verilen önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet katılmışlardır. 

Bu itibârla 2 nci maddeyi, 2 nci fıkrası önerge
deki ifadeyi taşımak suretiyle, ki, o ifadeyi tekrar 
okuyorum; «Bu Kanun, ayrıca öncelikle okulu bu
lunmayan bölgelerdeki öğrencilere paralı yatılı oku
ma imkânlarından faydalanma şekil ve şartlarını dü
zenler.» şeklindedir. 

Bu ilave ile (eski ikinci fıkra çıkarılmak suretiy
le) 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Tanım : 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen : 
«Bakanlık» sözünden Millî Eğitim Bakanlığı, 
«Parasız yatılı okuma» sözünden, maddî imkân

lardan yoksun başarılı öğrencilerin, yönetmeliğinde 
belirtilen şartlan taşımaları durumunda temel eğitim 
ve ortaöğretim kurumlarında karşılıksız olarak barın
dırılması, beslenmesi, giydirilmesi, kendilerine harç
lık verilmesi; 

«Burslu okuma» sözünden, maddî imkânlardan 
yoksun ve yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan 
başarılı öğrencilere temel eğitim ikinci kademe ve 
ortaöğretim kurumlarında Bakanlar Kurulu Kararı 
ile tespit edilecek miktarda para yardımı yapılması; 

«Paralı yatılı okuma» sözünden, öncelikle okulu 
bulunmayan bölgelerdeki öğrencilerin pansiyon üc
retlerinin kendilerince ödenmesi suretiyle okumaları; 

Anlaşılır. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. 
NECİP BİLGE — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Efendim, maddede bazı nok

talama hatalarının bulunduğu kanısındayım. Şöy
le ki : 

— <föl — 



Danışma Meclisli B : 

Birinci paragrafta, «... Millî Eğitim Bakanlığı» 
ifadesinden sonra virgül kullanılmıştır .Ondan son
raki fıkralarda, «... harçlık verilmesi;» «... para yar
dımı yapılması;» «... suretiyle okumaları;» bura
larda noktalı virgül konulmuştur. Bunların ya virgül 
ya da nolktalı virgül olması gerekir; ikisinden birisi. 
Bunum değiş'tirilmesd lazım, bir. 

'İkindi konu ise; maddelerde kelimelerden tasarrufu 
sağlamak maksadı iile metinden «Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile tespit edilecek miktarda» kelimelerinin çıkarıl
ması gereiktiği Ikanısındayım. Çünlkü, 7 noi maddede 
bu para miktarının zaten Balkanlar Kurulu kararı il© 
tespit edileceği belirtiliyor. Burada ayrıca söylenme
sine lüzum olmadığı kanısunJdayım. 

•BAŞKAN — Sayın Bilge, bu çılkarma konusunda 
lütfen bir yazılı önerge veriniz. 

NECİP BİLGE — Yazılı önerge vermedim. Eğer 
Komisyon derhal kabul ederse önergeye lüzum yok, 
efendim. 

BAŞKAN — Verilmiş 'bir önerge var, evvela onu 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanunun 3 ncü maddesi 'baş

lığının «Tanım» yerine «Tanımlar» olarak değiıştiriil-
mesıi, maddede dört hususun tanımı yapıldığı için da
ha uygun olacalkltır. 

[Arz ve teklif ederiz. 
LÜtfullah TOSYALI A. Fehmi KUZUOĞLU 

BAŞKAN — «Tanım» yerine «Tanımlar» ibaresi
nin konulmasına Sayın Komisyon katılıyorlar mı? 
Evet Sayın Kocatürk?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
UTKAN KOCATÜRK — Efendim, ıbu bir kanun 
tekniğidir, biliyorsunuz; «amaç», «kapsam», «tanım» 
diye. Aksi takdirde «Amaç»ı da «Amaçlar» gibi «1ar» 
elkleyere'k uzatmak mümkündür. İster bir tek şeyi ta
rif edelim, ister üç şeyi tarif edelim, genel anlamda 
(başlığa «Tanım» koyduk mu, konuyu izah etmiş olu
yoruz kanaatindeyiz Komisyon olarak. 

'Bu sebeple, «Tanım» başlığı atanda üç tanımın, 
dört tanımın yapı'Jmasınıda hiçibir mahzur ve kanun 
tekniği balkımınldan da hata otoadığı kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür eldenim. 
İSayın Bakan, aynı (görüşte misimiz?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Elvet, Komisyonum görüşündeyim. 
BAŞKAN — Teşidkkür öderini Sayım Bakam. 
Sayın Tosyalı, Sayın Kuzuoğlu önergede ısrar edi

yor musunuz, yoksa geri alıyor musunuz?.. 
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LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, diğer 
kanunlarda da aynı şdfcilde «Amaç», «Kapsam», «Ta-
mımlar» diyor. 

O bakımdan Genel Kurulun tasvibine sunulmasını 
istirham eldliyoruz efendim.' 

BAŞKAN — Genel Kurulun tasvibine sunulma
sını istersiniz. 

(Değerli üyeler; 
(Sayın Tosyalı ile Kuzuoğlu'nun bu «Tanımlar» 

kelimesiyle ilgili değişiklik ömergderine Sayın Hükü
met ve Sayın Komisyon katılmıyorlar. 

Bu önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarımıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kalbul Etmeyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Sayın Komisyon, Sayın Bilge'nim aynı maddenin 
üçüncü fıkrasındaki, «Bakanlar Kurulu kararı ile tes
pit edilecek miktarda» ifadesinin, maddeden çıkarıl
masını te'klüf ederler. 

NECİP BİLGE — 7 nci maddenin son fıkrası 
aynı şekilde şöyle diyor efendim : 

«Temel eğitim ikinci kademe ve ortaöğretim ku
rumlan öğrencilerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tes
pit edilen miktar kadar burs verilir.» 

lBu nedenle maddeden çıkarılmasını isitemekteyim 
eifenldimı.< 

'BAŞKAN — Yazılı bir önerge yoktur. Komisyon 
uygun görürse, sizin uygun gördüğünüz sekilide Genel 
Kurulun oyuna sunacağım. Aksi halde bu tarzda sun
ma durumundayım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocatürk. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

UTKAN KOCATÜRK — Efendim, her ne kadar 
burslu olkuyan öğrencilere Bakanlar Kurulu kararıyla. 
tespit edilen miktarda burs vermek söz konusu ise de 
7 nci maddede, kanunun diğer bir maddesinde, başka 
kurumların da burs vermesi halinde durumun ne şekil1 

alacağımdan bahseden bir madde de bulunduğundan, 
bu Kanunda, öğrencinin burs aldığı merciin tarifte be-
lirtitmesıimde Komisyonumuz fayda görmüştür. Nite
kim, bir tarif cümlesi olduğu için, sadece Bakanlar 
Kurulu kararı değil, bunun yanında, 1 nci maddede 
de geçen «Maddî olanaklardan yoksun, vesaire» ke
limelerini tekrarlama zarureti duymuştur. Dolayısıy
la, Komisyonumuz geniş anlamlı bir tarif getirdiği 
fikrindedir, bu şekilde kalmasında fayda görüyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İSayın Bakan?.. 
'MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Ben de Komisyonun görüşüne katılıyorum Sayın Baş
kan, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Aynı maddede fıkralarım sonundaki «virgül ve 

noktalı virgül» konusu var. Bunları «virgül» olarak... 
MIÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

UTKAN KOCATÜRK — Evet efendim, onları «vir
gül» olarak kabul ediyoruz, mümkündür. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
13 ncü maddeyi, fıkraların sonlarındaki noktalı vir-

giillerin hepsinin virgül halline getirilmesi suretiyle oy
larınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kahul edilmiştir,. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

İKESIM - II 

Parasız Yatılı, Burslu ve Paralı Yatılı Okuma ile 
İlgili Hükümler : 

Parasız Yatılı ve Burslu Okumanın Tespiti : 
MADDE 4. —Bakanlık, temel eğitim ve orta

öğretim kurumlarında, kalkınma planlarında öngö
rülen hedefler doğrultusunda, parasız yatılı ve burs
lu öğrenci okutur. 

Parasız yatılı okutulacak ve burs verilecek öğren
cilerin sayısı, seçilmeleri ve kabulleri ile ilgili 'esıaslar 
her yıl Bakanlıkça duyurulur. 

Parasız yatılı ve burslu öğrenci kontenjanının dağı
tımında illerin gelişmişlik durumları ve öğrenci sayı
ları dikkate alınır. 

Parasız yatılı öğrenci kontenjanının yönetmelikte 
belirtilen yüzdeler deki sayısı korunmaya muhtaç ço
cuklara, öğretmen ve eğitmen çocuklarına, temel eği
tim kurumlarında öğrenim yapma imkânı bulunma
yan yerleşme merkezinden başka bir yerde okuyan ço
cuklara ayrılır. 

5434 sayılı Kanunun 65 nci maddesinin (d) fıkra
sı hükümleri saklıdır. 

IBAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... 

IBuyurun Sayın Aydar,, 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Maddede «Kalkınma planlarında öngörülen hedef

ler doğrultusunda...» denilmektedir. Kalkılma planları
mız, eğitim ve öğretim hayatımıza ilişkin düzenleme
lerde, özellikle Türkiye'mizin ihtiyaç duyduğu eleman
ların eğitim ve öğretim yoluıyla yönlendirilmesini 
amaçlamaktadır. Ortaöğretim düzeyindeki bu okulla
rımızda kalkınma planlarımız nasıl bir düzenleme ge
tirmektedir maddenin 'buradaki tertibi biçimimde?.. 
'Bu bir. 

İkincisi; meslek okullarına yönlendirme şeklinde 
midir?... Acaba burada özendirilmek istenen, yatılılık 
ve bursluiuk sistemiyle vatandaşlarımızın, fakir, kalbi-
îiyetl ve okumaya hevesli insanlarımızın daha çok 
meslekî okullara yönlendirilmesi mi düşünülmekte
dir?.. Bu hususum açıklığa kavuşturulması gerekmek
tedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
iSayın Gürel, buyurum. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayım Başkan, 

değeriii üyeler; 
4 ncü maddeyi ben şahsen biraz karışık buluyo

rum. Saym Aydar'ın belirttiği gibi, kalkınma planla" 
rının bu işin içerisine karıştırılmış olmasının manasım 
şahsen ayıramadım. «Bakanlık, temel eğitim ve or
taöğretim kurumlarında, kalkınma planlarında öngö
rülen hedefler doğrultusunda, parasız yatılı ve burslu 
öğrenci okutur.» deniyor. İlköğretim mecburî olduğu
na göre, olsa olsa ortaöğretimde belki meslekî okul
larla ilgili olarak burs ve yatılılık kısımlarıma ağırlık 
kazandırılabilir; ama bu maddenin içerisine ilköğre
tim de girdiğine göre, bunu birbirinden ayırmak la
zım. 

Ayrıca, iklimoi fıkrada «Parasız yatılı okutulacak 
ve burs verilecek öğrencilerin sayısı, seçilmeleri ve ku-
bulleri ile ilgili esaslar her yıl Bakanlıkça duyurulur.» 
deniliyor. Yalnız, burada öğrencilerin sayısı ve seçil
meleri konusu oldukça ehemmiyet arz etmektedir. Ka
nunun tatbikatı, belirli bir imtihanı zarurî görmekte
dir. Çünkü onun altında, sınavsız olarak parasız yatılı 
öğrenciliğe alınma kışımı ayrı bir madde hailinde dü
zenlendiğine göre, demek ki bütün seçilen çocukla
rımız imtihana talbi tutulacaklardır. 

Muhterem üyeler; 
Türkiye'mizin okullarını billiyorsunuz. Hatta, köy, 

kasaJba, şeihıir okulları olaraik ayrı ayrı tasnif etmeye 
gerek yok, birbirine en yakın M okul arasında dahi 
büyük farklılıklar vardır. Seçim 'kriterleri belirtilme
miştir. imtihana talbi tutulacaksa, bu çocuklarımızın 
hangi kriterlere göre imtihana tabi tutulacağı mutlaka 
çok detaylı olarak kanun çıkmadan önce tarafımıza 
açıklanması ve bizim bilmemiz lazımdır. 

ilköğretimde son derece zekî çocuklarımız vardır; 
ama şansı itibariyle kenar mahallede oturur, diğer bir 
çocuğumuz vardır, o kadar zekî ve kalbiliyeti değil
dir; ama atile muhiti itibariyle, amme ve babasının ço
cuğuna verdiği değer dolayısıyla daha iyi gelişmiş
tir, yetişmiştir. Bu iikisini imtihana tabi tutacak olur-
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ısanız, elbette ki anne ve bahanın ilgilendiği, şehir 
merkezinde oturan veya özellikle öğretmeninin üze
ninde hassasça durduğu bu çocuk kazanacaktır. Şimdi 
Iburalda, başarılı ve okuma imkânlarından yoksun öğ
renciyi seçmiş oluyor muyuz?.. Zannediyorum ki, ha
yır. O halde getirilen kriter, çocuğun ıbirinci derecede 
kendi şahsî kabiliyetini ölçecek; test mi olur, (Eğitim
cilerimiz onu daha iyi bilirler) yoksa başka yollar mı 
aranır, evvela bunun tespit edilmesi lüzumludur. Çün
kü bugüna kadar klasik imtihan usulleri tatbik edil
miştir; ilerde imtihan komisyonlara teşekkül ettiril
miştir, ilçe ve köylerden müracaatlar yapılmıştır, an
ne ve balbaları otdbüslere binerek şehir merkezine git
mişlerdir, yorgunluk, perişanlık içerisinde imtihana 
girmiştir. Birisi yaltağından kalkarak imtihana gider, 
bir diğeri saatlerce yayan yürüdükten sonra imtihana 
gîder.. Böyle imtihanın sonucunun, bizi aradığımız 
amaçlara ulaştırması mümkün değildir. 

'«İlerim gelişhıişlulk durumları...» dediğine göre, 
herhalde (Ters yönden almak istiyorum; eğer öyle de
ğilse lütfen açıklasınlar) gelişmemiş illere daha çok 
kontenjan ayrılacağı manasını anlıyorum. 

Bir de, (Sayın öğretmenlerimiz mazur görsünler) 
seçfnede öğretmen ve eğitmen çocuklarına bir önce
lik verilmiştir. Türkiye'de başarılı olmanın yolları, öğ
retmen çocukları olmaktan geçmez. Fedakârlık sadece 
öğretmenlere ait değldir. Bu madde, öğretmenlere 
bir ayrıcalık getirmiştir. Bunun manasını şahsen an
layamadım. Senelerdir kendim okullarda öğretmenlik 
yapmış olmama rağmen, eşimin de öğretmen olması
na rağmen, bu maddeyi şahsen hoş görmedim, 

Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel;. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSÎN 2EKAÎ BAYER — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 

Dördüncü maddenin bininci fıkrasında meslekî 
öğretim kurumları noksandır. Onun da kanırması la
zımdır kanaatindeyim. 

(İkinci fıkrasında lise, Devlet devamlıdır; her yıl. 
seçilecek öğrencinin seçme ve kabul esasları değişme
mesi lazımdır. Her yıl değiştiği takdirde, ebeveynliler 
buna itimat edemezler. Bu sene ne olacak, bir daha
ki seme nasıl, hangi şartüar altında talebeler alınacak
tır, beJılıi değil. 

|Bu bakırcıdan, Kanunun 16 mcı maddesinde de 
çıkarılacak; yönetmelik bulunmaktadır. Ben, bu ikin
ci fıkranın sonuna, «Esaslar yönetmelikle belirtilir. 
Her yıl Bakanlıkça duyurulur,» sekilinde bir ;ek ya

pılmasını istiyorum. Yani, bir defa esasları yöneitme-
lliğe bağlamak şarttır. Her yıl bu esasların değişmesi 
bir itimatsızlık getirir. Devlet devamlıdır. Sonra bu 
Kanon, bugünkü şartlar altında değil,, politik devirde 
de yürüyecektir. Bu balkımdan, bu esasların sabit 
prensiplere bağlanıp yönetmelikte belirlenmesi lazım
dır. Bu maksatla, «Yönetmelikte belirtilir» ibaresinin 
konması için bir önerim vardır. 

Teşekkür ederim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yoktur. 
/Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin cevap

ları olacak mı?.. 
(Buyurun Sayım Bakan. 
MÎLLÎ EĞİTfM BAKANI HAiSAN SAĞLAM 

— Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
iSayın üyeler; 
Temas edilen bazı önemlli noktalara cevap ver

meye çalışacağım. Tabiatıyla bu 4 mcü madde, ger
çekten birbirini tamamkıyan ve birbirini açan ve bir 
yerde çok genel gibi görünen hususları kapsatnıaktta-
dır. 

Elbette, «Kalkınma planları» derken, Devletin 
gücünü, finansman değerlerini ve güdümünü sağlaya
bilecek, imkânlarını ortaya koyabilecek, her yende 
okul, pansiyon, miktarlarına göre, yıllık bütçeılare 
göre taksimine imkân verecek ve böylece ülke çapın
da dağılımı ortaya koyabilecek bizim ülkemıizde plan
lı kalkınmaya öncelik ve özellikle temel* teşküHı eden 
çalışmalar var olduğu ve plaml amalar bulunduğu sü
rece, buna da gerektiği şekilde bir önem vermek icap 
ettiği kanısını besliyoruz ve bunsuz da hiçbir yere 
gidilemeyeceğini düşünüyoruz. 

Eğer Yüksek Heyetimizce kabul buyurulursa, kal
kınma planlarında, yıllık ve 5 yıMuk planların içeri
sinde, okullar dahil, bütün tesisler dahil, alabileceği-
rniz ödenek burada planlamaya konabileceği ve bu
rada gösterileceği için bunu, özellikle Devlet Plıanüıa-
mada ve Devletin içerisinde de bir yükümlülük ge
tirmesi yönüyle değerli görüyoruz. 

iSayın Güırel'in buyurdukları diğer bir husus var. 
O da, «burada miktarlar ne olur, diğer hususlarda sa
yıları nasıl ifade edebilecek?» gibi teferruata yönelik 
ıbazı konuların, sanıyorum ki açıklığa kavuşturulması
nı arzu ediyorlar. Ancak, her şeyi taıbliî kanunfenn 
içerisindeki maddelerde buUmak mümkün değildir. 
Daha sonra Sayın Bayer'in buyurdukları gilbi, bir 
yönetmelik yapılacaktır. Bunun içerisinde zaten gös
terilmektedir ve bunda herşey açıklığa, zannediyorum 
ki, kavuşturulacaktır. 
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Ancak; seçimler, kabuller ve bunların sınav du
rumları; ben de kabul ediyorum ki, her yıl birçok sui-
zamlara neden olabilecek gibi düşünceler getiriyor. 
Olabiliyor. Herkesi çeş/itl/i şektöl/de düşüncelere geti
ren bu gibi hallıeri önlemek için de titiz davranmak, 
cükkartüii davranmak gerekecektir. Bu da, yönetımıelıik-
leriin maddeleri içerisine elbette konacak ve böylece 
gerektiği nispette burada yer alacaktır. Ancak, her 
miktarı yönetmeliklerin içerisine koymak da yıllık 
yerine mümkün olamayacaktır, çünkü gerek Devlet 
kalkınma planlarında, gerek o yıl Millî Eğitim Bakan
lığına tahsis edilecek, bunun içerisinde diğer ödenek
ler ve benzerî birçok etkenler yönetmeliğin her yıl 
değişmesinle neden olabileceği için, belki oraya gire-
rmeyecek, yıllık uygulamalara esas olabilecek -gaibi hu
suslar mevcutsa, onları yine koymak gerekmeyecek
tir, istense bile mümkün olamayacaktır. Eğer bunun 
dışında, kaçınılaıbilen, devamlılığı öngören hükümler 
varsa, yönetmeliğin içerisine elbette girecektir. 

Diğer önemli husus olarak ortaya konan, öğret
men ve eğitmen çocukları sorunu vardır. Bunda mü
samahanızı özelikle istirham etmek istiyorum. 

IBugün kallkııranıada önıecMlklıi yöreler var, o yöre
lere öğretmenimizi göndermek istiyoruz. Elbette onun 
bir eşi var, çocukları var, okutacaktır. Yönetoellik-
flere koyuyoruz; diyoruz M, «Kendileri özürlü grup 
içerisinde çocuklarını okutacak gibi olanlar varsa, 
müracaat etsinler, uygun yerlere atayacağız». Eğer, 
öğretmen için imkân tanımazsak, o öğrenim düze
yinde olan çocuğunu o köyde ökutamayacak olan bü
tün öğretmenileri en uygun ve müsait okul, bölgelerine 
atamak zorunda kalacağız. O halde, ihtiyaç olan yer
lerde öğretmenimizi nasıl bulacağız, nasıl çalıştıraca
ğız, nasıl göndereceğiz?.. Doğu Bölgesi veya kalkın
mada öncelikli yörelerde olan, sıkıntı içinde bulu
nan ve gerçekten bir lojmanı olmayan, sağlık düzen
leri tam yeterli bulunmayan yerlerde görev verirken, 
öğretmenlerimize de bazı kolaylıklar göstermek zo
runda olduğumuzu, zannederim ki takdir. buyurur
sunuz. Büyük feragat ve fedakârlık içerisinde öğret-
menlıerlkniiz; dizler de kabul edensiniz ki, şu anda çalış-
ırnaktadıırlor. 

/Pazartesi günü Çankırı'ya gittim. Çankırı'da bir 
köye uğradık; ortaokul ve ilkokulu gördüm, orada
ki öğretmenlerimizi gördüm. Takdirle yad ediyorum, 
ihepsi görevlerinin başındadırlar. Yolu olan bir kö
yün üç sınıflı okulunda öğretmenlerimiz camla baş
la bugün çalışma gayreti içerisindedirler. Orada bir de 
ortaokul gördüm. Ortaokulda olan öğrencilerin hepsıi 

, kravatüı idi. Köyde kravatlı.. Bunu öğretmen sağlamış, 
verilen emirleri yerine getirebilmiş. O bakımdan bu 
da, biraz imkân, biraz kendisine iyi niyetle bazı şey
ler getirebilmek istenmiş olmasındandır. 

(Eğer sizüıer, yüksek huzurun/uzda bu sözlerimi ka
bul buyurur, bu maddeyi özellikle desteklerseniz, öğ
retmenlerimiz© getirilecek bir imkânla öğretmıenleri-
miz gözü arkada kalmadan, o köyün her türlü zor
lukları içerisinde hizmet görebileceklerdir. Bu mad
deyi bunun için getiriyoruz, huzurlarınıza kabul için 
sunuyoruz. 

Saygılar sunarım. 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; 
,Sayın Bayer'in bu madde ile ilgili önergesini oku-

tuıyorum. 
(Danışma Meclisli Başkanlllığına 

A ncü maddenin 2 noi fıkrasında, alttan 2 ndi sa
tırda «esaslar» kelimesinden sonra, «yönetmelikle be-
'lirftilir» ibaresinin konulması yerindedir. 

Gereğine arz ederim. 
Muhsin Zekali BAYER 

MUHStN ZEKAt BAYER — Müsaade eder mi
simiz Sayın Başkan? 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHStN ZEKAt BAYER — Sayın Bakanın iza

hatından sonra, esasta devamlılık arz edecek şekilde, 
ilerideki 16 ncı maddede, yönetmellikle beliftsilecek-
miş, onun için önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
MEHMET AYDAR — Müsaade eder misliniz 

Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR —Efendim, «Kalkınma 

planlarında öngörülen hedefler doğrulıtusunda!» de
nildiğinde, Sayın Bakanın ifade ettiği husus ile benüSm 
aydınlatılmasını arzu ettiğim husus, birbirini tutma
dı. O bakımdan, tekrar aynı noktada ısrar ediyorum. 
Eğer «Kalkınma planlarımın doğrultusunda» denildi
ği zaman; eğer, Kalkınma planlarımız, Türkiye'de 
teknik öğretimin gereklierine uygun olarak öğrenci al
ma durumunu öngörüyorsa, o zaman liselerden veya 
genel Misellerden burslu ve yatılı öğrenci almamak gliibi 
»bir neticeyi doğuruyor. 

iBu 'itibarla, zabıtlara geçmesi bakımından, Sayın 
Bakamdan ve Komisyondan, bu hususa ışık getirme
lerini istirham ediyorum, 

Teşekkür ederim. 
iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
(Sayın Bakan, tekrar rica edeim. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
—• Teşekkür edenim Sayın Başkan. Ben, geneli haıtfla-
rnyla açıklamaya çalıştım, biraz daha açıklığa kavuş
turmaya gayret edeyiım. 

Efendim, öncelikU yörelerden mesela Bingöl'de, 
bir okul yapaoakısafc, bu okul, bir İse veya bir orta
okul ise, bu okulun yanın/da kurabileceğimiz yatılı 
ve burslu öğrenciler içlin, yapılacak, verillecek pamısıi-
yon miktarı, değeri ayrı olacak, eğer İzmir'de bir 
okul yapacaksak, buna hiç de yer olmayacak; amoak 
plandaki yatılı ve benzeni şeMıde o liseye, o ortaoku
la Devlet Planlamadan bizim isteyebileceğimiz kaıdar 
o pansiyonu, tzımir'de istemeyeceğiz, Bingöl'de rica 
edeceğiz. 

IDiğer taraftan, bir ilkokul yapacağız, (Temel eği
tim okulu) temdi eğitim okulunum yaltılı bölümleri 
vardır, yaJtnlı olmayan bölümleri vardır. Yani hem ilk
okul, hem ortaokul bölümü için yapacağımız bir ilk
okulun Bingöl'de yatılı bölümlerini yapacağız, yapmak 
isteyeceğiz, ona göre Devlet Planlamadan bütçe tah
sisini öngöreceğiz, ısrar edeceğiz ve 'buna göre 3 yıl
lık planlar, 5 yıllık planlarda göstereceğiz; fakat İz
mir'e, onun kazalarından herhangi bir tanesine, ilçe
lerinden bir tanesine, bir temel eğitim okulu yapmak 
«istiyorsak, orada onu kaymayacağız. 

O halde, yapacağımız genel planda, kalkınmada 
öncelikli olan bölgelere, bu Kanunun ruhunda ve 
felsefesinde yatan olanakları yaratmak için, Doğu 
bölgesinde, kalkınmada öncelikli olan bölgelerde 
yapacağımız planlarla, diğerleri arasında değişiklik 
olacak. Eğer, kalkınma planlarında görüHmezıse, Dev
let Planlama bütün Türkiye'de, bize temel eğittim 
okullarının hiçbirisinin yatılı bölümlerini yaptırma
mak üzere tahsisat ayıracaktır. O hailde, bu planların 
içerisinde eğer böyle görülürse, bunların tipi, mikta
rı, değerleri daha değişik olabilecektir. O bakımdan, 
Devlet Kalkınma planllarııyla uyum içerisinde bunları 
koymak ihtiyacı hâsıl olabilecektir. Blizıim için en 
önemli olan ve gerçekten gayret sarf ettiğimiz, Dev
let Kalkınma planlarıma bunların koraalbUmesüdür ve 
yılara göre bunun talhısiiısine iımkân sağlanabilmesi-
dir. Meselâ : 

İlkokulda yatılı bir yer açmak işitiyoruz Biingöl-
de; ilkokul özel idareye aittir, olduğu gibi bırakıyo
ruz, diyoruz ki, «özel idare, biz size 50 milyon lira 
tahsis edeceğiz, ne yaparsanız yapın.» Devlet kalkın
ma planlanma koyduk mu; Devlet kalkınma planın
da, oradaki okulun tipi ile beraber, alacağımız pama 
ile beraber onu belirledik mi, 50 milyon tahsis ede-' 

ceğimliz Bingöl'deki o tahsise, bu ısefer, belki 150 
ımiılyon verme imkânını bulabileceğiz. Çünkü, kalkın
mada öncelikli kabul edlen yerdir ve ona göre ora
daki ihtiyaç daha belirli şekilde ortaya çıkaibilecektir. 

O bakımdan kabul buyurunuz, gayet değerli za
manlarınızı almayayım, çok önemidir ve yararlıdır, 
•ihtiyaç olan bölgelere yönelmeye imkân verebilecek
tir. O kalkınma filanlarında, genel de olsa, özel yer
de de olsa, bunlar bizim içlin çok yararlı hükümler 
teşkil edecektir. 

iSaygıılar sunarım. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
Değerli üyeler; bu madde ile ilgili bir önerge da

ha vardır. Okutuyorum. 

^Danışma Meclisi 'Sayın Başkanlığına 
4 ncü madde 4 noü bendi son cümlesinin «bulun

dukları yerde temel eğitim kurumlarında öğren'im 
yapma imkânı olmayan ve yerleşme merkezinden 
'başka bir yerde okuyan çocuklara ayrılır» şeklinde 
kaleme alınması daha anlaşılaır dlaoak!tıır.; 

jSaygıyla öneririz. 
Azmi ER YILMAZ Güngör ÇAKMAKÇI 
-BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI ET-
HEM AYAN — Anlayamadık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, hangi kelimeden 
ısjonra konması teklif ediliyor? 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — «Öğretmen ve 
eğitmen çocuklarına, temeli eğitim» diye başlayan 
cümleyi, «bulundukları yerde, temel eğitim kurum
larında öğrenim yapma imkânı bulunmayan ve yer
leşme merkezinden başka bir yerde okuyan çocukla
ra ayrılır» Kastedilen bu ise, daha iyi ifade ediyor 
galiba, 

/BAŞKAN — Teklif edilen cümleyi, bir defa 'da
ha Sayın Hükümete ve Sayın Komisyona okumak iş
itiyorum : «Öğretmen ve eğitmen çocuklarına, bu
lundukları yerde temel eğitim kurumlarında öğrenim 
yapma imkânı olmayan ve yerleşme merkezinden 
başka bir yerde okuyan çocuklara ayrılır.» şeklinde
dir, teklif edilen oümlle. 

Önergeyi daha iyti tetkik edebilmeleri için, Sayın 
Bakama ve Sayım Komisyona gönderiyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI ET-
HEM AYAN — Katılmıyoruz. 

İBAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayım Hükümet katılıyorlar mı?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

—« Katılamıyoruz. 

— 666 — 



Danışma Meclisi B : 77 7 . 4 . 1982 O : 1 

RBMZt BANAZ — Sayın Başkan... 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Banaz. 
iRBMZt BANAZ — Burada, «Öğrenim yapma 

takanı bulunmayan yerleşme merkebinden» kastedi
len nedir?.. Bu merkezde öğretmenin oturması gere
kiyor mu, gerekmiyor mu?.. Bu maddede bu açıklık 
yok, verilen önerge bu acıktığı sağlıyor kanaatinde
yim. 

/BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Efendim bu, «öğrenim yapma imkânı bulunma

yan yerleşme merkezinden» ne kastedildiğini soru
yor Sayın Baınaz. Cevabını lütfeder mislimiz Sayın Ba-
kan.ı 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Teşekkür ederim Sayın Başkan'. 

(Buradaki anlam şu ©fendim; aynen metinden arz 
edeyim : «Temel eğitim kurumlarında» yani ilkokul 
ve ortaokul, «Temel eğitim kurumlarında öğrendim 
yapma imkânı bulunmayan yerleşme merkezlerinde» 
yani onun yerleştiği o yerde diyelim ki, «a» köyünde 
veya «a» bucağında oturuyor, fakat burada da temel 
eğitimin bir yerine gidemiyor. Eğer öğrenim göre-
cekse başka bir yerde okuyan bir çocuk sıkıntı için
de, bumu alacağız, burslu, yatuk olarak bir yerde oku
ma imkânı vereceğiz. Sorun bu. 

Sayın Başkan, izin verirseniz bir daha arz edeyim. 
Temel eğitim kurumlarında öğrenim yapma takanı 
bulunmayan yerleşme merkezlerinden başka bâr yer
de okuyan çocuklara ayrılır.» Okuyamıyor, oturdu
ğu yerde böyle bir imkân yok. Okul veya çeşitli bir 
nedenle orada okuma imkânını da bulamıyor, fakat 
şârttillan haiz, burslu ve yatılı olma şartlarını da haliz 
bir çocuk. Bunu da oradan alabileceğiz. Eğer bulun
duğu yerde, yerleşme merkezlinin içlinde kendisimin 
köyü, bucağı olan yerde okuyabllseydi, okumasına 
devam edebilecekti, fakat bu fırsatı bulamadığı için 
buna bir kolaylık olmak üzere şartları da taşıyalbil-
yorsa kısmen, bunu alacağız ve burslu ve yatılı ola
nak okutabileceğiz anlamını taşıyor. Eğer bu manayı 
vermiyorsa, tabiî üzerinde durmak lazımdır diyoruz. 
Biz böyle anlıyoruz. Onun için katılamıyoruz. 

Saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
iSayın önerge sahipleri bu açıklıamıadan sonra öner

gede İsrar ediyor musunuz?.. Yoksa.. 
Buyurun Sayın Çakmakçı. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 

[Danışma Meclisinin Sayın üyeleri; 

Parasız yatılı öğrendi kontenjanından bir kısım 
ayrılacak, bu maddeye göre; bunlardan bir kısmı ko
runmaya muhtaç çocuklara otomaıtikman ayrılacak, 
Ibir kısmı kabul edilirse öğretmen ve eğilmen çocuk
larına ayrılacak, bir kısmı da bulunduğu yerde okul 
yok, gurbet elde okuma meöburiyetinde kalıyorsa on
lara ayrılacak. Bu anlaşılıyor. 

S/imıd!i cümleyi okuyalım; «Temel eğitim kurumr 
larında öğrenim yapma imkânı bulunmayan yerleş
me merkezinden başka bir yerde okuyan» demek-
tense; «Bulundukları yerde temel eğitlim kurumların
da öğrenim yapma imkânı bulunmayan ve bu sebep
le yerleşme merkezlinden başka bir yerde okuyan ço
cuklara» demiş otaaımız halinde, tereddütsüz bir 
açıklık kazanıyor cümle. Ancak geç vakit önerge ver
diğimiz içlin belki tam aniaşılaımadı meramımız. Mak
sat, tereddütlere yer vermemeklıir. Bulunduğu yerde 
okul olmadığı için gurbet elde okuyan çocuklara 
kasfcediıiyorsa, önerge daha iyi ifade ediyor gibi; yi
ne kendileri bilirler efendim. 

Teşekkür ederim. 
JBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
JBuyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkan, anlam bu olduğuna göre daha an
laşılır şekJi kabul edilirse bizim için önemli bir hu
sus yoktur. Katılırım. Anlamını ben daha önce arz 
ettim, kendileri de bize katılıyorlar. Cümle o şekle 
göre getirilebilir, anlaşılır otaasınıda yarar vardır. 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan... 
İBAŞKAN — Sayın Tultum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, tartışmakta 

olduğumuz bu fıkrada, «öğretmen ve eğitmen ço
cuklarına» denliyor. Sayın Bakan da açıklama yaptı
lar. Yalnız, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan memurların çocuk
ları idin bu tür olanaklar sağlanmıştır. Bu, bunun 
ateşlinde bir şey mi sağlamak istiyor?.. Köy öğretmen
leri irili kastediliyor?.. Bunu lütfen açıklasınlan* efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... Arzu buyuruısanız 
arkadaşımız sorusunu bir daha tekrarllasın. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Lültfederseniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen sorunuzu bir 
daha soraır mısınız?.. 

CAHİT TUTUM — Mahrumiyet bölgelerinde 
çalışan devlet memurlarına bazı sosyal hakların ve-

— 667 — 



Danışma Meclisi B : 77 7 , 4 . 1982 O : 1 

itilmesi öngörülmüş, ama bu yılardan beri uygulana
maz. Şimdi, 657 sayılı Kanunda bu Devlet mıemurla-
rının, eğitim; öğretim çağındaki çocukları için bazı 
sosyal olanaklar sağlanmış durumda. Acaba burada 
kastedilen öğretmen ve eğitmen çocukları, bu kapsa
mın dışında ayrı bir sosyal olanakla eğitilimek mi is
teniyor?.. Eğer bu isteniyorsa, burada kastedilen köy 
öğretmenleri midir?.. Onun açıklığa kavuşıturallması-
nı istiyorum?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederfim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkan, 657 sayılı Kanun Sayın Üyemizin 
elinde midir, tam olarak açıklamadan nüansını tabiî 
tespit etmek güç olacaktır. Hepsine nasıl sağlanıyor? 
Herhalde bir tekerrür olmamak lazım geliyor. Tabi
atıyla diğer memurlara da bir şey sağlanmasın anla
mını taşımıyor ve 657'nin belirli hükmünü tabiatıyla 
bu ne iptal ediyor ve ne de başka bir anlam getirdi
ğini sanmıyoruz. Elbette, Öğretmen ve eğitmen» 
deyince eğitmenler malûm köydedir, bunun altında 
yatan anlam mahrumiyet bölgesinde olan ve sıkıntı 
içerisinde olan öğretmenleri tabiatıyla kastediyor. 

Her şeyin üstünde tabiî bir öğretmen camiasını 
ayırıp, bütün memurlardan apayrı mütalaa diye bir 
şey söylenmiyor ve nihayet bu Millî Eğitim Bakan
lığının elinde olan, ölçülü ve yönetmeliklere de bila-
hara rahatça girebilecek düzenlemeler getirilebile
cektir. Sanıyorum ki, büyük bir ayrıcalık yapılma-
yacakıtır. 

Şunu arz etmemde yarar vardır; Sayın üye de ka
bul edeceklerdir, bugün eğer köyde jandarma yoksa 
kamu sektöründen bir tek insan vardır; o da öğret
mendir, başka bir kimse yoktur. Muhtar, köy ihti
yar heyeti ve öğretmenlerimiz. Eğer, jandarma varsa 
kamu sektöründen bir de o vardır. Başka kimse yok
tur. Bizim düşündüğümüz odur. Bütün imkânlara 
sahip öğretmene denilecektir ki, «Sen çocuğunu ya
nında okutabiliyorsun, burada okul var, her türlü 
imkâna da salhip, nasıl olur da tekrar çocuğunu yatılı 
veriyorsun?» diye pek o kadar boş hareket halde 
Millî Eğitim Bakanlığı hareket etmeyecektir. İhtiyaç 
içinde olanlar İçindir. Bunu' vurgulamak isterim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Gökçe'nin bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dördüncü Maddenin İkinci Fıkrasının sonundaki 

«Duyurulur» kelimesinin ilan edilir şeklinde düzel
tilmesini arz ve teklif ederim. 

Abbas GÖKÇE 
BAŞKAN — Sayın Gökçe bu değişikliğin gerek

çesini izah edecek misiniz efendim?.. 
ABBAS GÖKÇE — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, burada, «Pa

rasız yaitjlı okutulacak ve burs verilecek öğrencilerin 
sayısı, seçilmeleri ve kabulleri ile ilgili esaslar her 
yıl Bakanlıkça duyurulur» deniyor. Bu «Duyurulur» 
kelimesi burada ifade etmek istediğimiz fikri tam 
ifade etmiyor gibi geldi bana. «Duyurma» ilgili dan 
bir kimseye bir şey söylemektir, birisinin kulağına 
bir şey söylemektir. «İlan edilir» şeklinde düzeltilirse 
daha uygun olacağı kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Bakan buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Efendim; teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Gerçekten buradaki olan anlam ilân anlamı olla-
mıyor. Gazetelere ilan ve çeşitli şekilde ilânları kap
samına alıyor. Tabiî tasavvur edersiniz ki, her gün 
belki gazetelerde ve TRT'de çeşitli şekilde beyanlar
la her şey ilan edfiyorsa da bu yerini bulmuyor, 
hepsini de belirli şekilde ortaya koymak mümkün 
değil. Bizim için okullara kadar giden Tebliğler Der
gimiz vardır, Tebliğler Dergisinde yayınlanır, okul
larda asılır. Buna biz «Duyuru» diyoruz; duyurulur. 
Bu sekilide gelinir, müracaat edilir. Nasıl üniversite
yi kazananlar, bütün gazetelerde hepsi ilan edilmi
yorsa, nihayet duyurüluyorsa; çeşitli şekilde kapılara 
asılıyor ve çeşitli yöntemler kullanılabiliyor. Bizim 
için de Tebliğler Dergisi esastır, okullarda ilan esas
tır. Duyuruyu biz bu şekilde yapıyoruz. Merak bu-
yurmasıhlar, tatbikat devam ediyor. Büyük aksaklık
lar görülmüyor ve bundan başka da bir çare göremi
yoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Komisyon aynı görüşte midir? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI ET-
HEM AYAN — Aynı görüşteyiz. 

BAŞKAN — Aynı görüştesiniz. 
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A. AVNİ ŞAHİN — Sayın Başkanını... 
BAŞKAN — Sayın Şahin, söz vereceğim de; yal

nız bunu bir neticelendirelim rica edeyim. 
A. AVNİ ŞAHİN — Söz deP, soru efendim. Bu 

maddeyle ilgili. 
BAŞKAN — «Duyurulur» kelimesiyle mi ilgili? 
A. AVNİ ŞAHİN — Hayır efendim. 
'BAŞKAN — Bunu halledelim, ondan sonra size 

söz vermiş olayım. 
Sayın Gökçe, katılmadıklarına göre ısrar ediyor

sanız oylatayım. 
ABBÂS GÖKÇE — Sayın Başkanım, sadece tu

tanaklara geçsin diye arz ediyorum. Sayın Bakanı
mız da «İlân edilir» i nedense «Duyurulur» şeklinde 
izah buyurdular. Okullara Tebliğler Dergisi gönde
rildiğini de söylediler. Halbuki daha geniş çaplı ilân 
edilse çok daiha yararlı olur. Karanlıkta, yarı kapalı 
bir şekilde yapılacak yerde apaçık ilân edilmesi Ya
sanın dla maksadına uygun düşer efendim. 

Ben ısrar etmiyorum. Sadece tutanaklara geçsin 
diye söylüyorum. 

BAŞKAN — O halde geri alıyorsunuz. 
ABBAS GÖKÇE — Evet, geri alıyorum. 
'BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Şahin, buyurun, rica ediyorum. 
A. AVNİ ŞAHİN — Sayın Başkan, 4 ncü mad

denin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde; «Yüz
delerin sayısı» diye bir ifade var. Anladığıma göre 
belli bir kontenjan vardır; bu kontenjan belli nispet
lerde, korunmaya muhtaç çocuklara, öğretmen ve 
eğitmen çacuklarına vesaire dağıtılacaktır. 

Şu halde, buradaki ifade; «Kontenjanının yönet
melikte beilirtilen yüzdelerdeki...» veya «Nispetler-
deki» dediğimiz zaman gerekli manayı veriyor. Bu, 
«Yüzdelerdeki sayısı» ifadesi biraz tuhafıma gitti. 

Bu konuda ne düşünürler, onun için bir açıklama 
yapabilirler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın Komisyon mu cevap verecek, yoksa Sayın 

Bakan mı?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Cevaplayayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Burada oranlar yüzde nispetine göre konuyor. 
Bunun karşısında bu orana göre, hangi muhtaç ço
cuklara ne kadar miktar çıkmıştır, ne kadar sayı çık
mıştır? Diyelim ki, % 20'dir. % 20'nin karşısında, 
bu muhtaç çocuklar için 520 çıkmıştır. Bunu ifadeye 
gayret ediliyor. Sanıyorum ki, biz bunu gayet iyi kul
lanıyoruz. Eğer yönetmeliklerdeki kullanma esasım 
bize 'bağışlarlarsa gayet rahatlıkla biz bunu yapıyo
ruz. Karanlık değildir bizim için. Yönetmeliklerde 
de, bu daha öncekilerde de vardır. Bu zaten, terim
lerin de kullanma esasları, buradaki bazı metinler, 
halen kullanılmakta olan yönetmeliklerin anlamını 
daha geniş çerçevede alarak Yasanın içerisine geçmiş
tir. Bir sakınca olacağını sanmıyorum. Takdirlerine 
arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Değerli üyeler; 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Verilen bu maddeyle ilgili dördüncü fıkraya eklene
cek şu cümleyi tekrar okuduktan sonra ki, bu deği
şikliğe Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılmış
lardır, maddeyi oylatacağım. 

(«öğretmen ve eğitmen çocukUarma, «virgülden 
sonra» ...bulundukları yerde temel eğitim kurumla
rında öğrenim yapma imkânı olmayan ve yerleşme 
merkezinden başka bir yerde okuyan çocuklara ayrı
lır.» cümlesi ilave edilmek suretiyle maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.45 

»>••<« 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.10 

BAŞKAN : Başkanvekifi M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
77 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 
Görüşmekte bulunduğumuz Tasarının 5 nci mad

desini okutuyorum. 
Sınavsız Olarak Parasız Yatılı Öğrenciliğe Alın

ma : 
MADDE 5. — Doğal afetler, savaş ve olağanüs

tü haller sebebiyle korunmaya muhtaç duruma düş
müş olan çocuklar ile görev sırasında şehit olan ka
mu görevlilerinin çocukları, sınavsız olarak parasız 
yatılı öğrenciliğe alınırlar. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili olarak iki önerge vardır, oku

tuyorum, 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, 

Bursluluk ve Diğer Sosyal Yardımlar Kanunu Tasa
rısının Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği 5 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ede
rim-

Gerekçesini sözlü olarak Yüce Meclise sunmayı 
istiyorum. 

Saygılarımla. 
Ahmet SAMSUNLU 

Teklif Edilen Metin : 
«Madde 5. — Doğal afetler, savaş ve olağanüs

tü haller sebebiyle korunmaya muhtaç duruma düş
müş olan çocuklar ile görev sırasında şehit olan gö
revlilerin çocukları sınavsız olarak parasız yatılı öğ
renciliğe alınırlar.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 5 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim., 

Nurettin ÂYANOĞLU 
«Madde 5. — Doğal afetler, savaş ve olağanüs

tü haller sebebiyle korunmaya muhtaç duruma düş
müş olan çocuklar ile görev sırasında şehit olan gö
revlilerin çocukları sınavsız olarak parasız yatılı öğ
renciliğe alınırlar.» 

BAŞKAN — İki önerge aynı. 
Sayın Samsunlu, açıklayacak mısınız? 

AHMET SAMSUNLU — Efendim, iki önerge 
de aynı mahiyette. Önce benim önergem okundu
ğu için, müsaade ederseniz kısa bir açıklama yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Buradaki, «Kamu» tabiri kesin olarak tariflen-

memiştir. Özellikle doğal afetler ve savaşlarda her
kes bir göreve koşmaktadır ve bu göreve koşan in
sanlar, görev sırasında şehit olabilmekte ve diğer 
görevlerde şehit olabilmektedirler. Burada bence ka
mu görevlileri kısıtlayıcı etki yapmaktadır. Her ne 
kadar, «Şehit» kelimesinin içinde belki, «Kamu gö
revlisi» tabiri de tefsir edilse bile, (Hukukçu arka
daşlarım bunu daha iyi yorumlayacaklardır.) bence 
bunu kısıtlamamak için, «Şehit olan görevlilerin ço
cukları sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alı
nırlar.» şeklinde düzeltmemiz yerinde olacaktır. 

Zaten diğer önerge de aynı mealdedir, iki öner
geyi birleştirmekte de bir mahzur olmasa gerek. Sa
yın Âyanoğlu arkadaşım uyarsa, ben onu teklif edi
yorum., 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Samsunlu. 
Sayın Komisyon? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI ET-

HEM AYAN — Daha geniş kapsamlı olduğu için 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Bakan? 
MİLLÎ EĞÎTlM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu önergelere Sayın Hükümet ve Sayın Komis

yon katılmaktadır. «Kamu» kelimesini çıkarmak su
retiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Süreklilik : 
MADDE 6. — Temel eğitim ve ortaöğretim ku

rumlarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğren-

v 
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cinin parasız yatılı veya burslu okuma durumu orta
öğretimini tamamlayıncaya kadar, başarılı olduğu sü
rece devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Burs Ödeme : 
MADDE 7. — Burslu öğrencilerin bursları, burs 

almaya hak kazandıkları tarihi takip eden aybaşın
dan itibaren okullarınca ödenir. 

Ara sınıflardaki burslu öğrencilerin burslarının 
ödenmesine tatil aylarında da devam edilir. 

Son sınıfta bulunan burslu öğrencilerin bursları, 
güz dönemi sınavlarının sona erdiği tarihi takip eden 
aybaşında kesilir. Ancak, temel eğitim ikinci kademe 
kurumları son sınıf öğrencileri ortaöğretim kurumla
rına devam ettikleri takdirde bursları kesilmez. 

Temel eğitim ikinci kademe ve ortaöğretim ku
rumları öğrencilerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tes
pit edilen miktar kadar burs verilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen Sa
yın üye?.. Buyurunuz Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, yerim
den arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Burs konusu bugün 

gerçekten hiç bir zaman amaca hizmet etmeyen, ya 
da amacı gerçekleştirmeye yönelik durumda değil
dir. 

Ortaöğretimde ne düzeyde burs veriliyor bilmi
yorum; fakat yükseköğretimde verilen bursun 1500 
lira olduğunu ve vergi falan kesildikten sonra bunun 
1300 liraya indiğini sanıyorum. Yani 1300 lira elle
rine geçiyor. 

iki vasıta değiştiren öğrenciler vardır; okullarına 
gitmek için. Bu burs bir gidiş - gelişe bile kâfi gel
memektedir. Bu bakımdan, bu burs acaba öğrencinin 
yiyeceğini, giyeceğini karşılayabilmek için mi, yoksa 
sadece vasıta parasını mı karşılasın diye verilir? Bu 
konuya Sayın Bakan bir açıklık getirebilirler mi aca
ba? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Buyurunuz Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
7 nci maddenin düzenlenmesinde, Malî tşler Ko

misyonunun düzenleniş şekline riayet edilirse, mad-
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denin kapsamı ve ruhu bakımından daha iyi bir ne
tice alınacağı kanaatindeyim. Şöyle ki; 

7 nci maddenin son paragrafı maddenin başına 
alınırsa, madde daha düzenli bir şekle girecektir. 
Maddeyi bu şekliyle bir defa okuyorum : 

«Temel eğitim ikinci kademe ve ortaöğretim ku
rumlan öğrencilerine Bakanlar Kurulu kararı ile tes
pit edilen miktar kadar burs verilir. 

Bursluluğa alınan öğrencilerin bursları, bursluluğa 
alındıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren okul
larınca ödenir. 

Ara sınıflardaki burslu öğrencilerin burslarının 
ödenmesine tatil aylarında da devam edilir. 

Son sınıfta bulunan burslu öğrencilerin bursları 
güz dönemi sınavlarının sona erdiği tarihi takip eden 
aybaşında kesilir. Ancak, temel eğitim ikinci kademe 
kurumları son sınıf öğrencileri ortaöğretim kurum
larına devam ettikleri takdirde bursları kesilmez. 

Maddenin bu şekilde düzenlenmesi zannediyorum 
daha iyi olur. Nitekim Malî tşler Komisyonunda da 
bunun tartışmasını yaptık. Son paragraf başa alınır
sa çok daha iyi bir düzenleme olacağı kanaatinde
yim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Görüşmekte olduğumuz 7 nci maddenin ikinci 
bendinde «Ara sınıflardaki burslu öğrencilerin burs
larının ödenmesine tatil aylarında da devam edilir.» 
tabiri, ara sınıf olmayan birinci ve son sınıfların ne 
olacağı konusunu gündeme getirmektedir. Mesela bi
rinci sınıfta burslu okuyan bir öğrenci bir dersten 
sonbahar ikmaline kalmışsa henüz ara sınıf öğren
cisi değildir. 

Bu itibarla, ara sınıf tabiri karışıklıklara mahal 
vereceği için, «öğrenciliği devam eden öğrencilerin 
burslarının ödenmesine tatil aylarında da devam edi
lir.» dersek, müteakip son sınıf öğrencilerinin de ne 
olacağı içerisine alınmış şekilde ifade edilmiş olur. 
Bir öğrencinin okulla ilişkisi kesilmemiş, öğrenciliği 
devam edyorsa, birinci sınıfta da olsa, ara sınıfta da 
olsa, son sınıfta da olsa, değil mi ki öğrenciliği de
vam ediyor, «yaz aylarında da onlara burs verilme
ye devam edilir» denmek suretiyle ara sınıf olma
yanların ne olacağı yolundaki karanlık kaldırılmış 
olur. Bu yolda bir önerge veriyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın iki üyenin görüşmeleri ve Sayın Çakmak-

çı'nın önergesiyle ilgili olarak verdiği izahata Komis
yon mu cevap verecek?.. 

Buyurun^ 
MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; 

Madde dört paragrafta düzenlenmiş. Birinci pa-
rafrafı ilk sınıfları kapsamaktadır. Gerçi ilk sınıflar 
dememektedir ama bursluluğa başlangıç olan tarih 
demektedir. Bursluluğa başlangıç olan tarih, birinci 
sınıfa resmen kaydının yapıldığı, başladığı tarihtir. 
Dolayısıyla ilk paragraf ilk sınıftakilerin, birinci sı-
nıftakilerin durumunu aydınlığa kavuşturmaktadır. 

Ondan sonra, birinci sınıfla, son sınıf arasındaki 
sınıflar «ara sınıf» başlığı altında yorumlanmış ve 
ikinci paragrafta yerini bulmuştur. 

Üçüncü paragraf son sınıfın burs durumunu ay
dınlatmaktadır. Bu tertip içinde mütalaa edilirse 
maddede zannediyorum bir uyuşmazlık yoktur ve 
bütün bu bursların da sonunda Bakanlar Kurulu ka
rarı ile verileceği ifade edilmektedir; ama Komisyo
numuz açısından son paragrafın (Malî İşler Komis
yonunun yaptığı gibi) birinci paragraf haline getiril
mesinde manayı, değiştiren bir cihet olmadığından, 
sadece şekli ilgilendiren bir taraf söz konusu oldu
ğundan iştirak ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, Sayın Akkılıç'ın burslarla ilgili bir 

sorusu vardı, lütfeder misiniz?.. 

MtLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkan; 

Burslar gerçekten, temas edildiği gibi yetersizdir. 
Ancak bursların bütün ihtiyaçları karşılamaya ye
tecek nispette tahsisi öngörülmemektedir ve verile
miyor. Bunun da tespiti Bakanlar Kuruluna bırakılı
yor. Millî Eğitim Bakanlığının teklifi, Maliye Bakan
lığının yaptığı incelemeler ve o yıl esasına göre bir 
nispet tespit ediliyor ve buna göre burslar verilebi
liyor. 

Bu burslar değişik miktarda olabiliyor. Bugün ilk
okullar için, burada olduğu şekli ile burs verilmiyor. 
Ortaokul ve liseler için düşünülebiliyor ve halen ve
rilen burs 750 liradır. Bu da nihayet, normal bir 
harçlık olsun; kitap alsın veya benzeri şekilde ken
disine bir yardım olsun için verilmektedir. Hatta 
yurt dışı için de bazı burslar veriliyor. Sayın Başkan 
ve sayın üyeler bunu gayet iyi bileceklerdir; kültür 
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andlaşmaları gereği olarak da burslar tahsis ediliyor. 
O bursla, bu burs arasında farklar var. Bu, ancak 
yurt içinde olan bir burstur ve yetersizdir gerçekten. 

Ancak, Sayın Sözcünün ifade buyurdukları gibi, 
aynı şekilde ben de onlara katılıyorum, «Burslu öğ
rencilerin bursları almaya hak kazandıkları tarih» 
demek suretiyle birinci sınıf değil, ikinci ve üçüncü 
sınıflardan sonra burslar verilebilmektedir. Böylece 
ara sınıfları da burada ikinci paragrafında ifade edi
yor ve son sınıflara kadar da bunu getiriyor ve mad
de bu şekilde tamamlanıyor. 

O bakımdan bursların verilme sistemi, esası biz
lerce tespit edilen, yarın, öbür gün birinci sınıf da 
denebilir; ama bugünkü uygulama, birinci sınıftaki 
öğrencinin durumu hesaba katılmak suretiyle yapılan 
değerlendirmeye göre ikinci sınıftan sonra verilmeye 
geçilebilmektedir. 

Bu bakımdan, bunların da idaresinde Millî Eği
tim Bakanlığı sıkıntıya girmiyor, tecrübesi var. Yö
netmelikleri bu şekilde yönlendirecek durumdadır. 
Maddenin bu şekli bizce anlaşılır haldedir ve Komis
yonca da kabul edilen bu metin eğer kabul buyuru-
lursa, biz de bunu aynen benimsiyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde ile ilgili Sayın Çakmakçı'nın önergesini 

okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanunun 7 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının «Öğrenciliği devam eden öğrencile
rin burslarının ödenmesine tatil aylarında da devam 
edilir.» şeklinde kabulünü ve gereği kalmayan üçün
cü fıkranın metinden çıkarılmasını saygıyla öneri
rim j 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI ET-

HEM AYAN — Sayın Sözcümüz izah ettiler, katıla-
mıyoruz; 

BAŞKAN — Katılmıyoruz. 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılmıyor. 
Sayın Çakmakçı buyurun. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Bir endişemi iza

le etmek için soru soracağım. Birinci sınıfta okuyan 
ve bir dersten sonbahar ikmaline kalmış öğrenci he
nüz ara sınıfı öğrencisi değildir. Onun yaz tatilinde-



Danışma Meclisli B : 77 7 , 4 . 1982 O : 1 

ki bursunun akibeti şu kaleme alınış şeklinden an
laşılmıyor Sayın Başkanım, O itibarla bu endişemi 
izhar ettim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
HALÎL EVLİYA — Sayın Başkan, bir kelime 

eklersek olur herhalde?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Evliya. 
HALlL EVLİYA — «tik ve ara sınıflar» diye

lim bitsin, ilk sınıf birinci sınıf, ara sınıf hepsini kap
sar gibi geliyor bana... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocatürk. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
UTKAN KOCATÜRK — Efendim, ilk sınıftaki öğ
rencilerin burs durumu, burs almaya hak kazandık
ları tarihten itibaren tatil aylarını da kapsar. Bura
dan çıkan mana budur. Dolayısıyla ilk sınıf tatil ay
larını da kapsadığı için, ayrıca tatil aylarında veri
lip, verilmemesi hususuna daha bir açıklık kazandı-
rılmamıştır; verileceği manasındadır. 

Ancak, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflar için; 
yani son sınıfın bir altı, ilk sınıfın bir üstüne şamil 
sınıflarda tatil aylarında ne şekilde burs verme de
vam edecektir? «Verilir» diyor tatil aylarındada. 

Öbürü de, son sınıf durumlarında da güze kadar 
verilir, ondan sonra verilmez. 

Komisyonumuzun bu metinden ifade etmek iste
diği, yani ilk paragrafta birinci sınıf öğrencileri için 
de tatil aylarında bu bursun kendiliğinden verilme
sine devam edileceği manasının anlaşılmasıdır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
Sayın Çakmakçı, önergenizi alıyor musunuz?.. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Israr ediyorum. 
BAŞKAN — Israr ediyorsunuz. 
Değerli üyeler, Sayın Çakmakçı'nın önergesine 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılmıyor. Öner
genin dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunacağım. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmiştir. 

Önergeyi, madde ile birlikte Komisyona veriyo
rum. Tasarımızın diğer maddeleri görüşülürken, 
önerge istikametinde maddeyi düzenleme imkânı 
olursa, bugün müzakerelerimizde bu maddeyi de gö
rüşmüş oluruz. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Parasız Yatılı ve Burslu Öğrenciliğe Geçme : 
MADDE 8. — Yönetmeliğinde belirtilen durum 

ve şartlarda, bir defaya mahsus olmak üzere parasız i 
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yatılı öğrenciler burslu, burslu öğrenciler parasız ya
tılı öğrenciliğe geçirilebilirler. 

Ancak, parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs ve
rilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yoktur. 

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

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Başka Kurum Burslarından Yararlanamama : 
MADDE 9. — Parasız yatılı veya burslu okuma 

imkânından yararlanan öğrenciler, başka kurumlar 
adına verilen bursu seçtikleri takdirde bu kanunda 
öngörülen parasız yatılı okuma veya burs alma hak
larından yararlanamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yoktur. 

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

10 ncu maddeyi dkultayıoırunı. 
Sosyal Yardımlar : 
'MADDE 10. — Parasız yatılı öğrencilere elbise, 

ayakkabı, iç çamaşırı, defter, kalem, kitap, harçlık ve 
benzerî sosyal yardımlar yapılır. 

(BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili 2 önerge var. Sa
yın Uzumoğlu, önergeniz okunsun, bilahara açıkla
ma yaparsınız. Önergenizi okutuyorum. 

Danışma Meclisli (Başkanlığına 
Parasız ya'tılı öğrencilere yapılacak aynî yardım

ları teker teker saymış olmamak ve çeşitli öğrenim ku
rumlarınca farklı uygulamaları önlemek bakımından, 
göıiüşüknöklte olan Tasarının 10 ncu maddesinin aşa
ğıdaki şekilde düzenlenmesini saygılarımla arz ve tek
lif ederim. 

BaMyar UZUNOĞUU 

«Madde 10. — Parasız yaltüı öğrencilere yönetme
liğinde gösterilen şekilde aynî yardımlar ile harçlık ve 
benzeri sosyal yardımlar yapılır.» 

'BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu da okulte-
yorum. 

Sayın 'Başkanlığa 
Göriüşüîmek'be olan Kanunun 10 ncu maddesinin 

redaksiyon bakımından aşağıdaki şekilde değiştfirillme-
sin'i arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
Fehmi KUZUOGLÜ LütlfulMı TOSYALI 

«Sosyal Yardımlar :ı 
Madde 10. — Parasız yatılı öğrencilere yönetlme-

liğlinıde gösterildiği şekilde gerekli giyim eşyası, eğitim 
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araç ve gereçleri ile harçlık ve benzeri sosyal yardım
lar yapılır.» 

'BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, buyurun efendim. 
'BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Tasarının 10 nou maddesıinde, parasız yatılı öğ

rencilere yapılacak yardımları görmekteyiz. Burada, 
eğer tasnif etmek gerekirse; elbise, ayakkabı, iç ça
maşırı, defter, kalem, kitap şeklinde aynî yardımların 
yapılacağı, bunun yanında parasal olarak harçlık ve
rileceği ve diğer benzeri sosyal yardımlar yapılacağı 
öngörülmektedir. 

(Burada, benini ürerinde durmak istediğıkn husus, 
bu yaüdıım'ları sayacak yerde, tadat edecek yerde, bu
nu bir grupta toplasalk daha iyi olur diyorum. Bunu 
«aynî yardımlar» şeklinde de toplayabiliriz, «araç, ge
reç, öğren'îme yararlı olabilecek hususlar»' dliiye de 
'toplayabiliriz. Eğer tadadî olarak burada beitftinsek, 
sayarsak, belki bunun dışında da bazı yardımlar söz 
konusu olabilir, o zaman bunları maddenin kapsamı 
dışında tütlmuş oluruz. 

'ikincisi, çeşiiltli öğrenim kurumlarınca farklı şe
kilde uygulamalar yapılabiltaesini önlemek: yönünden, 
bu hususu burada açıklayıcı, teşhir edici şekilde de
ğil de, bir yönetmeliğe bağlayarak bir yönetmelide dü
zenlemek kanımca çok daha doğru olacaJktır. 

Bu malksaltla bir önerge vermiş bulunuyorum. An-
ca'k, önergemin Sayın Tosyalı'nun önergesiyle de pa
ralel mahllyelte olduğunu görmekteyim, benim için 
fark etmez, maksat bunu bir jtönetmelikle düzenlemek 
sekilinde olan düşüncemle aktarmak istiyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım1. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
AKİtF ERGÎNAY — Sayın Başkan, bu teklifler 

halkkında aleyhte konuşabilir miyim?... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, madde üzerinde 
görüşüyoruz, gayet tabiî konuşalbilirtsiniiz. 

AKİF ERGİNAY — Efendim, her konuda yeltki 
tanımak, bazı anlamda sonsuz sakıncalar doğurabi
lir. Her şeyi yönetenelklere bağladığınız takdirde ya
rın neyli yönetmeliğe koyacağı hususunda Millî Eği
tim Bakanlığı ve ilgililer şaşırır; onu da ister, bunu da 
isterler. Açılk kalması için «Yönetmelik» tabirinin bu
raya konmasında mahzur vardır derim. Madde metni
nin aynen kabul edilmesi uygun olacaktır. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay, 
MEHMET AYDAR — Söz istiyorum Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 

AHMET SAMSUNLU — Sayım Başkan, söz M-
yorum. 

IBAŞKAN — Sayın Sarasuınlu, Sayın Aydar gö
rüşsünler, haıy hay. 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
10 nou madde, «Sosyal Yardımlar» başlığım taşı

mış olmakla, demlin verilen önergede de belirtildiği 
üzere, aynî ve nakdî yardımları bir araya getiriyor ve 
madde başlığı ile çalışıyor. Bu bir. 

Anüalk, «Yatılı öğrenci» kavramı burada önem ka
zanır. Eğer devlet, bir çocuğu kendi himayesine almış, 
devletlin kendi bütçesiyle onu okutacak ise, onun her 
türlü ihtiyacını temün etmek mecburiyetindedir. Bunun 
burada tadalt edilmesi dahi gerekmez. Evet, yedire
cektir, içirecektiir, giydirecektir ve okul ihtiyaçlarını 
'karşılayacaktır. Mesele bundan ibarettir. 

«Sosyal yardımlar yapılır.» diyor. Yapılmazsa?... 
Yapılır. Zaten bir öğrendinin yatılılık esnasında aslî 
ihiiliyaçlarıdır. Bunlar elbette ki karşılanacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
İBuyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
'Bu maddede yapılacak sosyal yardımların açık

ça zikredilmesi, uygulamalarda özellikle bazı sayman
lar tarafından bazı sıkıntıların ortaya atılmasından ile
ri gelmiştir. Bazı yörelerde bazı saymanlar «Sosyal Yar
dım» kavratmındakli, verilmesi veya yapılması öngö
rülen miktarlar ve cinslerde belirli bir açıklık Kanun
da olmadığı için, zorluklar çıkarmakta ve hatta ödeme 
yapmamaktadır. Uygulamaların neticesinde Hükümetin 
hazırladığı bu Teklif, Komisyonumuzda da aynı şekil
de benim'senıniişjtür. Bunu arz eltmek istiyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Samsunlu, buyurunuz efendim. 
AHMET SAMSUNLU — Ben Sayın Uzunoğlu'nu 

destekleyeceğim; çünkü mesela burada gömlek unutul
muş, bilmem diğer bazı şeyler unutulmuş. Bunları tek 
tek tefsir etmek yerinde değildir. Çıkarılan bir yönetme
likle bunlar daha düzgün halde incelenir ve değişen 
şartlara göre yerine getirilir. Gördük ki, kanunlar çok 
kısa sürede değişitirilemiyor. Bir Hıifzıssıhha Kanunu 
1930'da çıkmıştır, bugün kullanılmaktadır. Ben Uzun
oğlu arkadaşımıza katılırım. Yönötaıelk'te bunlar be
lirlenir. 
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iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Samsunlu. 
Sayın Peköz buyurunuz efendilm. 
ATALAY PBKÖZ — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Parasız yaltılı öğrenciye üç manada sosyal yardım 

yapılır kanaalüindeylim. Biriisi aynî, birisi meslekî; diğeri 
de nakdî yardımdır. 

iBu üç kavram içimde yapılacak yardımları tada/t 
'dflmekite fayda vardır; ama bu tadat kanunda mı ya
pılmalıdır, yönteltrneliklte mi yapılmalıdır?... Kanaatim
ce yöndilmeliktte yapılmalıdır. 

O halde ne diyeceğiz maddeye?... Sayın Tosyalı 
artkadaşımın önergesinde bu üç kavram sosyal yar
dımın, bu üç manada ifadesi yer almış bulunmakta
dır. Yanılmıyorsam, eğitim araç ve gereçleri ,giyüm 
eşyası Ve harçlık olarak ifadefslina bulmuştur, en doğ
rusu buldur. 

Takdirlerinize sunuyorum, teşekkür ederim. 

•BAŞKAN — Teşeklkiür ederim Sayın Peköz. 
Sayın Gözübüyük, buyurunuz eifendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Malî balkımdan Hazine sarih olarak gösterilmeyen 

giderleri ödemez. Giderlerin mutlaka gösterilmesıinde 
zaruret vardır. Bu, bir. Ayrıca, Sayıştaydan da ge
çecek murakabeye talbMir. Kk&ncM, yönetmeliğe bı
rakılması mahzurludur; çünkü iktidarlar değiştlikçe 
yönöümelikler değişir ve maksat dışına çıkılmış ola^ 
bilir. 

Bu sebeplerle Tasarıdaki esas doğrudur, yerinde
dir, aynen kalburu uygun olur. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın Akkılıç buyurunuz efendim. 
(MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, gerçekten 

hem önerge sahibine, hem de Komlisıyondan konuşan 
Sayın Parlak ve Sayın Gözülbüyük'e halk vermemek 
mlürrikün değil. Nasrettin HOca'nın hîkayesi gibi olu
yor; sen de haklısın, sen de haklısın... Eğer bunun 
Kanuna konması lazım geliyorsa; mesela biraz evvel 
arkadaşlarım «Unultulmuş maddeler var veya keli
meler var.» dediler. Mesela palto unutulmuş burada. 
Elbise diyor; ama palto yok. Bu kere malmüdürü 
«Paltoya cekete girmem» diyor. Bunu da belirtmek 
lazım. Maddeyi eğer Komisyon uygun görürse geri 
alıp, bunların ne sürelerle verileceği; «"iki yılda bir 
palto veya İki yılda bir elbise veya yılda bir elbise, 
yılda şu kadar çamaşır», falan şeklinde düzeMlme&i 
tahmin ediyorum hem Sayın Gözübüyükle Sayın 
Parlak'ı, hem de önergeyi veren arkadaşlarımızı tat-

2 m!in edecdk şekilde Kanunun bu maddesine daha iyi 
ıbir açıklık getirmiş olacaktır kanısındayım. 

Teşekkür ederdim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Eroğkı buyurunuz efendifon. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, şahsım 

adına değil, Komisyon adına söz alıyorum. 
'BAŞKAN — Buyurunuz efendim, rica edenim. 
(MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA HAM

ZA BROĞL'U — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar; 

Yürütmenin, İdarenin iki tür yetkisi vardır : Bi
ri takdir yetkisi diğeri bağlı yetki. 

Takdir yetkisi; kanunun vermliş olduğu çerçeve 
içerisinde İdarenin serbestçe hareket ederek, hukukî 
işlemler yapabilme yetkMdir. 

'Bağlı yeltki; kanuna bağlı olarak, kanunun göster-
m!iş olduğu amaca uygun olaralk kullanılan yetkidir. 

Şayet, kanunda yönetmelik çıkarılması öragörülür-
se, bu bir bağlı yetkilidir, bu konuda bir yönetme
liğin çıkarılması zorunlu ökır. Şayet, kanunda yö-
mdtmelîk çıkarılması! Söz konusu olmazisa, Yürültme, 
İdare her zaman yönetmelik çıkartıma yetkisini haiz
dir. Anayasamızın 107 nci maddesi tüzük, 113 ncü 
madde de yönetmelik çıkarma yetkisini öngörmektedir. 

Şimdi burada, söz konusu madde ile ilgili olmak 
üzere, Millî Eğitim Bakanlığı her zaman ve her fır
satta yönetmelik çıkarabilir; ancak Kanunda bu konu 
ile ilgili yönetmelik çıkartılması zorunluğu öngörülür
se, Millî Eğitim Bakanlığı bu konuda yönetmelik çı
kartmak zorunda kalır. 

Araida'kü fark şudur : Yönemelik çıkarılıncaya ka
dar bu tür yardımların yapılması mümkün olamaz. 
'Bu bakımdan, M'illî Eğitilm Bakanlığına kanunların 
uygulanmasını sağlamak amacıyla yönetmellik çıkart
ma yetkisinin kanunda yer ataaması çok faydalı ve 
yararlı olur. 

Ayrıca, yapılan yardımların Kanunda zükredilme-
sinlin sağladığı faydayı Sayın Evliya Parlak arkada-
şımi'z, Uygulamadaki kolaylıklar bakımından ifade et
tiler. Acaba «Sosyal Yardımlar» başlığı altında geçen 
butlun yardımlar bunlar mıdır?. Hayır. Madde gayet 
açık ve sarih; «Şu şu şu yardımlar» diye saydıktan 
sonra «ve benzeri sosyal yardımlar yapılır.» denlil-
mektedir. Benzeri sosyal yardımların neler olduğunu 
açıkça, diğer yardımlarla bir arada mütalaa edilerek 
çıkartmak mümkün; yani palto meselesi ise mesele, 
elbise verildiğine göre, paUto da buna dahildir. 

'Madde hakkımda gerekli açıklamaları Komisyon 
adına yapmış bulunuyorum, saygılarımla. 
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IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlü. ı 
'Komisyonun görüşü belirlendi. Sayın Bakanımız 

bu konuda önergelere katılma imkânı var mı, yok 
mu?... Rıiea ediyorum. I 

MİLLÎ EĞİTİM 'BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkan, sayın üyeler; I 

Aynen Komisyonun metninde ifadesini bulan şek
liyle kabulünde uygulamada gayet yararlı sonuçlar I 
getirebileceği gibi, aslında Bütçe Kanununda da bu 
gibi isimler altında sayılan ve bütçede tahsisleri ön- I 
gören, hatta kıstaslara bağlayan nispetler vardır. Bu I 
nispetlere de, eğer hiçbir isim sayıknadığı takdirde, ya
rın öbür gün öyle sanıyorum ki, buradaki ayaklkabı 
çıiklsın, iç çamaşır verilmesin, kendisine başka tür- I 
lü bir olanak sağlanabilir veya «defter verm'eyelim 
veya defter verelim, kalem vermeyelim» gibi bazı so
nuçlar götürebilir; anlaşamamazlılklar getirebilir; bült- I 
çe hesabında tam olarak metni hazırlamakta güçlük ge
tirebilir, «ve benzeri» dernek suretiylede geniş tutul
muştur. Kaldı ki, halen elimizde bu yönetmelikde ka- . 
yıltlan da vardır. Süratle yeni kanun kabul edilirse, 
yönetmelik tadil edilecektir ve bu melfcin buna göre 
de kısmen tadile uğrayarak yürürlüğe hemen konabi
lecektir. Bu balkımdan arz edeyim : «Sosyal Yardım
lar» sözünden; kitap, ders araç - gereç, giyecek, yi
yecek, ilaç gibi yardımlar anlaşılır diye, Millî Eği- I 
'tim Bakanlığının kendisinin halen uygulamakta oldu
ğu yönetmelikte bu vardır. Biraz geniş tutulmuştur. I 
«<Daha çok geniş tutulması gerekirdi o halde» diye 
bir sual akla gelebilir. Ancak, bütün islimlerle de Ka
nunu doldurmaya gerelk yoktur; anabölümler alın
mıştır. Uygulamada ve bültçelemede kolaylılk verecek
tir. «Benzeri sosyal yardımlar» demek suretiyle ge
niş tutulmuştur; bendeniz Komisyonun hazırlamış ol
duğu metin şeklinde kabul edilmesini teklif ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
ıD eğerli üyeler; 
İki önerge var. Bu iki önergeyi teker teker... 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, ver
miş olduğum önerge Sayın Tosyalı'nın önergesiyle 
paralellik taşımaktadır. Bu bakımdan önergemi geri 
alıyorum ve Sayın Tosyalı'nın önergesine iştirak edi
yorum. ,-' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzumoğlu. 
'Önergeyi bir kere daha okuduktan sonra, dikkate 

alınıp alınmaması hususunu oylayacağım. 
Sayın Tosyalı ve Sayın Kuzuoğlu; «Madde 10. — 

Parasız yatıh öğrencilere yönetmeliğinde gösterildiği | 

— 676 

7 * 4 . 1982 O : 2 

şekilde gerekli giyim eşyası, eğitim araç ve gereçleri 
ile harçlık ve benzeri sosyal yardımlar yapılır.» de
mektedirler önergelerinde. 

Böylece, maddenin bu şekilde değiştirilmesi Jste-
riiiyor. Bu önergeye Sayın Hükümet ve Sayın Komis
yon katıîmamak'tadırlar. Önergenin dikkate alınması
nı kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; maddeyi Komisyondan geldiği şek
liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Komisyona önergeyle birlikte gönderdiğimiz 7 nei 

madde ile ilgili düzenleme Komisyonca yapılmış ve 
Başkanlığa gönderitoiŞtiir. Maddeyi yeniden düzenle
nen şekliyle okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyon Metni : 
MADDE 7. — Burslu öğrencilerin bursları, burs 

almaya halk kazandıkları tarihi takip eden aybaşından 
ilöibaren okullarınca ödenir. 

Öğrenimi devam eden öğrencilerin burslarının öden
mesine tatil aylarında da devam edilir. 

Son sınıfta bulunan burslu öğrencilerin bursları, 
güz dönemi sınavlarının sona erdiği tarihi takip eden 
aybaşında kesilir. Ancak, temel eğitim ikindi kademe 
kurumları son sınıf öğrendiler! ortaöğretim kurumlarına 
devam eütikleri takdirde bursları kesilmez. 

Temel eğitim ikinci kademe ve ortaöğretim ku
rumları öğrencilerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tes
pit edilen miktar kadar burs yerilir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 

Komisyondan gelen bu maddeyi oylarımıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İl nei maddeyi ökultuyorum. 
Parasız Yatılı ve Burslu Öğrenciliğin Sona Er

mesi : 
MADDE 11. — Aşağıdaki hallerde parasız yatılı 

ve burslu okuma hakkı sona erer : 
a) Temel eğitim kurumüarı veya ortaöğretim ku

rumlarının her bir kademesinde bir defadan fazla bir 
üst sınıfa devam etme hakkını kazanamamak; 

b)f Okula devamını bir öğretim yılı veya daha 
fazla süre engelleyen disiplin cezası almış olmak; 

e) Her ne sebep ve suretle olursa olsun okulu 
terk etmiş olmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yok. Bir önerge var, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa I 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 11 nci 

maddesinin (a) bendinde «Temel eğitim» kelimele
rinden sionra gelen «Kurumlar» kelimesinin çıkarıl- I 
masını saygılarımla arz ederim. 

ıNecip BİLGE 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

ETHEM AYAN — Önergeye iştirak ediyoruz efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Biz de iştirak ediyoruz Sayın Başkan. 

iBAŞKAN — İştirak ediyorsunuz, evet ©fendim. 
Bu madde ile ilgili ikinci bir önerge var, okutu

yorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 11 nci maddesinin 
17 nci maddeye paralel açıklık kazanması için, baş- I 
lığının «Parasız Yatılı ve Burslu Öğrenciliğin Sona 
Ermesi ve Sonuçlan» şeklinde kaleme alınıp, mad
de a, b, c fıkralarının aynen muhafaza edilerek, 
madde sonuna, «...bu haldeki öğrenciler 17 nci mad-
denin getirdiği avantajdan yararlanamazlar.» fıkra
sının eklenmesini saygıyla öneririm. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılıyorlar mı? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
ETHEM AYAN — Katılmıyoruz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Bendeniz de katılmıyorum Sayın Başkan. I 

-BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Çakmakçı buyurunuz efendim. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım, 

bulunduğum yerden bir hususu öğrenmek istiyorum 
efendim. O zaman, gerekirse önergemi geri alaca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — 17 nci maddenin 
görüşülmesine henüz gelmedik. «Başarısı devam et
miş, Devletin bursundan yararlanmış, herhangi bir 
mecburî hizmet veya ödeme yükümlülüğü olmayan...» 

11 nci madde «başarısızlar» maddesidir. Başarısı 
devam edenlerden istirdad edilmeyecek; ama başa- I 
rısızların bu hakları sona erince, sonunda Hazine 
avukatlığı, Devletin ödediği şeyleri geri almayacak J 
mıdır? Başarısızlardan da başarılılar gilbd hiç bir şey 
alınmayacak mıdır? Eğer, başarısızlardan da başarılı 
bitirenler gibi hiç bir şey altnmayaeaksa önergemi 
geri alacağım. i 
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Eğer başarısızlardan geri alınması düşünülüyor
sa, böyle bir açıklık getirmek gerekir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kocatürk, buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. UTKAN KOCATÜRK — Efendim, Sayın Çak
makçı; zikrettiğiniz yahut ilişkili gördüğünüz 17 nci 
madde Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği me
tin midir, yoksa Hükümetten gelen Tasarı metni mi
dir? Çünkü 17 nci madde esaslı şekilde ayrılmakta
dır; Komisyon ve Hükümet görüşleri arasında fark 
vardır. Hangi 17 nci madde ile İÜ nci madde arasın
da ilişki kurulmuştur, ona göre cevap vermeye çalı
şalım. Yani 17 nci madde sizin kastettiğiniz, Millî 
Eğitim görüşü müdür, Komisyonun görüşü müdür? 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Efendim, başarı
lılardan geri alınmayacağına dair madde, Millî Eği
tim Komisyonunda 18 numarayı almış, orada 17'yi 
18 olarak düzeltirim. 

Başarılı ise hiç bir şey ödemeyecek. Başarılı değil
se ne olacağı muallakta kalıyor. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. UTKAN KOCATÜRK — Güngör Çakmakçı 
arkadaşıma şöyle bir cevap vereyim; Kanunun espri
si herhangi bir yükümlülük getirmemektir; başarılı 
olsa da, başarısız olsa da. Zaten başarılı olsa, mek
tebi bitirmiş olsa ne bir tazminat, ne bir mecburî hiz
met söz konusu değil; ama başarısız da herhangi bir 
sebeple yine mektepten ayrılmış, buna da herhangi 
bir yükümlülük getirmiyor, bu Kanunun bu da espri
si içinde. Yani, bunlar için hükümetin bir tazminat 
alma dalvası açması söz konusu değil. «Hiç bir su
rette böyle bir şeyle yükümlü değiller» diyor. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Açıklamalarına 
teşekkür ederim. Eğer başarısız olsa dahi bir şey geri 
alma düşünülmüyorsa İÜ nci maddenin değiştirilme-
•sine gerek yok. O zaman 17 nci maddeye bir açıklık 
getirmek lâzım, öyle ise önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim, önerge geri 
alınmıştır. 

11 nci madde üzerinde Sayın Akdemir. 
MEHMET AKDEMİR — Yerimden konuşabilir 

miyim? 
•BAŞKAN — Buyurun rica ederim. 
MEHMET AKDEMİR — Efendim, 11 nci mad

denin (B) fıkrasında «Okula devamını bir öğretim 
yılı 'veya daha fazla süre engelleyen disiplin cezası 
almış olmak;» Bir yıl süreyle disiplin cezası almış 
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olan bir öğrenci ne kadar büyük bir suç işlemiş oü̂  
ması gerekir ki bir yıl okula devamına engel oluyor. 
Bu sürenin çok olduğu kanısındayım. Yani, bir yıl 
süreyle okuldan uzaklaştırılmış bir öğrencinin, ceza 
alan bir öğrencinin tekrar okula alınmış olması ben
ce çok mahzurlu, burs verilmesi çok mahzurlu, buna 
bir sömestr döneminin yarısı denebilir mi Birincisi 
bü. 

İkincisi, (C) fıkrasında açıklık olmayan bir husus 
var : «Her ne sebep ve surdüe olursa olsun okulu 
terk etmiş olmak.» Peki bir hafta okulu terk etmiş 
olması, bir çocuk babasını, annesini özledi geçti git
ti, haber de vermedi idareye, bir hafta sonra bunun 
bursu kesilecek mi? Birisi bir yıl ceza alıyor ondan 
nasıl bir yıl sonra kesiliyor da, annesine, babasına 
gitmek durumunda olan bir çocuğun bir hafta sonra 
bursu kesiliyor... Burada bir açıklık olmadığı kanısın-
'dayım. Lütfen böyle bir açıklık getirirlerse memnun 
olacağım. 

'BAŞKAN — Peki teşekkür ederim Sayın Akde
mir. 

'Sayın Komisyon Sayın Akdemir'in sorusuna bir 
cevap verecek misiniz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. UTKAN KOCATÜRK — Efendim; «Her ne 
sebep ve suretle olursa olsun okulu terk etmiş olmak» 
Bundan bizim anladığımız mana devamlı terktir. Bir 
hafta sonra gelmiş, mektebin yönetim kurulu maze
retini kabul etmişse devam edebilir. Bir ay devam et
memiş, gelmiş, yönetim kurulu mevcut yönetmelik
lere göre mazeretini kabul etmemiş; ama üç gün son
ra gelmiş yönetim kurulu mazeretini kabul etmiş, bu 
yorum içerisinde (c) fıkrasını değerlendirmek lâzım. 

MEHMET A K D E M U R — Sayın Başkan, şimdi 
bir ay bir çocuğun kaçmış olması veya gitmiş olması 
bir suç işlemeyerek, özlemdir, hasrettir çekip gitmiş
tir. Çocuk bir ay devamsızlıktan zaten otomatik ola
rak sınıfta kalıyor, birtakım cezalar alıyor. Ancak, 
'büyük bir suç işlemesi lazım bir yıl okuldan uzaklaş
tırma cezası vermek için, bunu bir yıl sonra burslu 
kabul ediyoruz da, bir ay sonra gelen veya kaçtığı 
kısa bir süre sonra geldiği zaman çocuğun bursunu 
niye kesiyoruz? Cezalıyı kesmiyoruz, cezasız; fakat 
bir özlem, bir çocukluk ruh hali ile kaçmıştır, bunun 
bursunu kesiyoruz. Ben tatmin olmadım arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akdemir, cevap verildi eğer 
bir değişiklik yapılmasını arzu ediyorsanız bir öner
ge verebilirsiniz. 

Sayın Kantarcı, buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan 
sayın arkadaşlarım; 

11 nci madde daha ziyade öğrenimle ilgili bir 
maddedir. «Temel eğitim kurumları veya ortaöğretim 
kurumlarının her bir kademesinde bir defadan fazla 
bir üst sınıfa devam etme hakkını kazanamamak.:» 
Öğrencinin ortokulda, veya lisede yahut temel eğitim 
8 yıllık okulun belli dönemlerinde, ilk 5 sınıfın üze
rinde bulunan kısımlarda ancak bir yıl sınıfta kalma 
hakkı var. Dördüncü yıldan sonra eğer sınıfta bir 
kere kalmış ikinci bir yıl daha devam etmemiş veya 
sınıfta kalmışsa artık onun okuma hakkı yok. Bu ay
rılacaktır. 

«Okula devamını bir öğretim yılı veya daha faz
la süre engelleyen disiplin cezası ailmış olmak» Bu 
disiplin cezasıyla ilgilidir, öğrencilere sırasıyla, ihtar 
verilir, tekdir verilir, ondan sonra, okuldan uzaklaş
tırma cezası verilir üç gün veya bir hafta, ondan son
ra da bunun bir yü okulda okumamak kaydıyla diye 
ceza verilir veyahutta o okulda okunmamak kaydıy
la disiplin cezası verilir ki, bunlar daha çok öğret
menlere karşı gelme, diğer ağır suçlardır. Bu öğren
cilerin elbetteki bursları verilmeyecek veya yatılılık 
hakları ellerinden alınacaktır. Doğrudan doğruya 
okulun disiplin yönetmeliği maddelerinin verdiği ce
zalardır. 

Devam etmeyen öğrencilere gelince; zaten 20 gün 
okula gelmeyen bir talebenin devam hakkı yoktur, 
sınıfta kalmış sayılır. O halde, o da okuldan otoma-
•tikman çıkarılacaktır. Bu 2 nci fıkra okulun disiplin 
yönetmeliğiyle ilgilidir. 

3 ncü fıkra, her ne sebeple olursa olsun okulu terk 
etmektir. Canı istememiş veyahutta kaçmış, okulda 
okumak istemiyor gidecek, elbette buna da burs ve
yahutta yatılılık hakkının verilmemesi gerekmekte
dir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FrRAT — Sayın Başkan, benim mad

denin (a) fıkrasında bir tereddütüm vardır. Aynen 
şöyle diyor metin : «Temel eğitim kurumları veya 
ortaöğretim kurumlarının her bir kademesinde bir 
defadan fazla bir üst sınıfa devam etme hakkını ka
zanamamak;» Ortaöğretim 3 yılsa her kademesinde 
bir sene kalırsa, 3 sene kalma hakkı tanınmıştır, böy
le midir? Bu konuda bir açıklık getirilmesini rica edi
yorum. Eğer böyle ise, madde hakkında görüşmek 
istiyorum. 
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'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yarkm. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, (c) 

fıkrasıyla; ilgili kısa bir maruzatım olacak : 
(«Her ne sebep ve suretle olursa olsun okulu terk 

etmiş olmak.» diyor. Bu hiç bir şekilde açık bir hü
küm değildir. Süre belli değildir. Eğer terk sınıfta 
katmayı gerektiriyorsa sınıfta kalacaktır. Sınıfta bir 
sene kalanın bursu kesilmez. Sınıfta kalanın bursunu 
kesmek de yanlış olur. Bu fıkranın tamamen çıkarıl
ması veya açıklığa kavuşturulması lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Banaz buyurun efendim. 

REMZt BANAZ — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım; 

'Ben (b) fıkrası üzerinde durmak istiyorum, bu
rada : «Okula devamını bir öğretim yılı veya daha 
fazla süre engelleyen disiplin cezası almış olmak;» 
tan bahsediliyor. Bu 'bir yıl veya daha fazla disiplin 
cezası alan öğrencilerin parasız yatılı ve burslu öğ
renciliği sona eriyor. 

Şimdi, bir yıldan daha az ceza alırsa; mesela 
6 ay, 8 ay gibi bir ceza alırsa bu öğlencinin parasız 
yatılılığı devam ettiğine göre, yurtta yatırmaya de
vam edeceğiz, diğer öğrencilerle beraber mutfakta 
yemek yemeye devam edecek fakat sadece bu öğren
ciler derslere giremeyecek. Bu bir yıldan az ceza 
alan öğrenci derslere giremeyecek; ama başka türlü 
düşürtürsek bursunu da ödemeye devam edeceğiz, 
cezanın 'devamı ettiği süre içinde, 

IBen bunun sakıncalı olduğu kanaatindeyim. Bir 
hafta, üç gün gibi bir ceza alan öğrenciyi belki 
yurttan dışarıya atamayız; ama ne kadar ceza alır
sa 'diğer öğrencilerini arasında kalmalıdır veya ne 
kadar cezadan sonra bunun diğer öğrencilerle ilişiği 
kesilip, yurttan dışarı çıkarılmalıdır, bunun belirlen-
ımesi lazım. 

Ceza süresi ile parasız yatılılık arasında «bir »bağ
lantının düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Yine bu madde ile ilgili bir değişiklik önergesi 

vardır; okutuyorum. 

'Diğer bir değişiklik önergesi var, okutuyorum. 
ISayın (Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının İH nci maddesinin 
ı(c) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Şerafettin YARKIN Mehmet AKDEMİR 

(BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
(ŞERAFETTılN YARKIN — Sayın Başkan, sa 

yın üyeler; 
(c) bendinde «Her ne sebep ve suretle olursa 

olsun okulu terketaiiş olmak» deniliyor. 
Şimdi, (a) bendinde sınıfta kalmak var. Sınıfta 

kalmanın şekli belli değil. Başarısızlıktan olabilir, 
başka nedenlerden olabilir. Bir ay, üç ay, 
dört ay okulu terketme eğer sınıfta kalma 
nedeni sayılıyorsa, zaten bursu ikinci senesi 
ise kesilecektir, birinci senesi lise ikinci «sene almaya 
devam edecektir, Yani (a) bendi varken, (b) bendi 
'de varken (c) bendi tamamen boşlukta kalıyor ve 
çelişki yaratıyor. Diğerlerinin uygulanmasında da 
çelişki yaratabilir. 

Onun için madde metninden çıkarılmasını tek
lif etmdkteyiz ya da buna tam bir açıklık getiril
mesi lazım. Bir öğretim yılı mı, yarı öğretim yılı 
mı ne kastediliyor?.. iBiraz evvel «devamlı terket-
me'k» denildi cevap olarak. Devamlı terketmenin 
anlamı da yok. Kaldı ki, (a) ve (b) bentleri kafi ge
lir, yani 'bursun kesilmesi ile ilgili olarak. Bir de (c) 
bendine ayrıca lüzum yoktur. 

Saygı ile arz ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYıÜK — Söz 

istiyorum efendim. 
IBAŞKAN — 'Buyurun Sayın Gozübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÛK — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; 
iBilindiği gibi, hukuk devletinde bütün kuralların 

yasalarda yer almasında zaruret vardır, bu bir. 
İkincisi; pek muhterem arkadaşım Yarkın'in gö

rüşüne hürmet ederiz elbette. Ancak, kendileri de 
takdir buyururlar ki, «bu üçüncü hal disiplin ceza
sından bahseden ikinci bent dışında, yandı (b) bendi 
dışındaki herhangi bir haldir. Bu alabilir, yani ida
reye takdir yetkisi, tedbir yetkisi vermekte fayda 
vardır, hiçbir sakınca yoktur. 

Yüksek IBaşkanlığa 
tU nci maddenin (c) bendinin aşağıdaki şekil

de değiştİTİlmesani arz ve teklif ederim. 
«Meşru bir mazereti almaksızın okulu terketmiş 

olmak» 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÛK 
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ıBunun dışında şimdi burada «Her ne sebep ve 
suretle olursa olsun» dendiğinde, keyfî tatbikata 
yol açar. Bu da (hukuk devleti ile bağdaşmaz. Hiç 
şüphesiz birçok mağduriyetlere yol açar. 

Onun için mücbir sebep, meşru sebep, mazeret . 
(hukukun temel kurallarındandur. IBuna aykırı ibir 
görüş veya bir hüküm slöz konusu olamaz. 

IBu sebeplerle arz ve takdim ettiğim şekilde «Meş
ru bir sebep olmaksızın» diye kabul edilirse tatbikatı 
bakımından da uygun ıölur, adalete de uygun olur.. 

(Saygılarımla arz ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun. 
SELÇUK (KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
IBu madde, Hükümetten (c) bendi noksan olarak 

ıgelmiştir. Bu madde 'bizim Malî fişler Komisyonu
muzda da dikkate alınmamıştır, 'Bu (c) fıkrası çok 
önemli bir maddedir ve bu 915 sayıllı Kanunda 'var
dır ve uygulaması hiçbir zaman sıkıntı doğurmamış-
tır. Bu, «Her ne sebeple olursa olsun okulu terket-
miş olmak» durumunu bir örnekle açıklamak istiyo
rum. j 

Öğrencinin, bir (a) fıkrasına göre, bir dönemde 
üç yıl okuma ve bir yıl sınıfta kalma var. Birinci 
sene gelen bir öğrenci inti'bak edememiş'tir, 20 gün 
de devam etmeme hakkı vardır. 25 gün terketaıiştir ! 
okulu; fakat bu çocuk ıbaşarılı bir çocuktur, ister 
ara sınıfta olsun, ister yeni gellmiş olsun, intibakı 
edememiş olsun; fakat bu vatandaşın, bu çocuğun 
üç sene okuma hakkı ve bir yıl da sınııfta kalma 
hakkı vardır. Terkettiğine göre sınııfta kalma hakkını 
kullanımıştur, esas okulun yönetmeliğine göre. 

(Şu halde ıbunun ertesi sene (öğretim yılımda tek
rar okula girme hakkı vardır. Bu madde buradan 
kalkarsa okula almazlar o öğrenciyi. Tam arkadaş
larımın düşündüklerinin tersi olur, aleyhte olur yani, 
bu bir leh maddesidir. 

Öğretim yılı meselesine gelince; öğretim yılının 
'tarifi bizim yılla ilgili değildir, bu ibir yıl meselesi 
değildir. Öğretim yılı, okulun açılmış dlduğu gün
den 15 gün önce öğretmenler için, vazifeye gelen 
öğretmenler için başlar ve ikmal imtihanlarının, 
'bütünleme imtihanlarının 'bitmiş olduğu gün biter 
ve o öğretim yılında çocuk katiyen o Okula alınmaz. 
Böyle, okula alınmayan bir kişi, ceza görmüş oldu
ğu gün, tasdiknamesi ile birlikte evrakı tanzim edi-
lir, eline verilir ve bir daha o okulda yatmaz, terke-
der pansiyonu. I 

(Bu bakımdan, bu madde bu Kanunun hemen 
hernen en güzel maddelerinden birisidir; (c) bölü
mü bilhassa uygulamada büyük yarar getirecek ço
cuklar lehine 'bir maddedir. Aynen Komisyondan 
geldiği gibi kabulünü arz ederim, 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kanltarcı-
oğlu< 

(Sayın Komisyon önergeler ve bu görüşmelerle 
ilgili cevabı açıklamanızı rica ediyorum. Evet, Sa
yın Kocatürk. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
UniKAN KOCATÜRJK — Efendim, önergeler tek-
ırar okunsun ona göre arz edelim. 

IBAŞKAN — Efendim, önergeleri okuttuk, bir 
daha okutalım. 

l(Şerafettin Yarkm ve Mehmet Akdemir'in öner
gesi tekrar okundu.) 

tBAŞKAN — Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
l(Albdullah Pulat Gözübıüyük'ün önergesi tekrar. 

'Okundu.) 
IBAŞKAN — (Buyurun Sayın Kocatürk. 
MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

I U T K A N KOCATÜRJK — Efendim, (a) ve (b) bent
lerinin yanı sıra (c) bendinin tamamlayıcı bir unsur 
olduğunu Komisyon olarak düşünmüş idik. Buna 
rağmen (a) ve (b) bentlerinin de kısmen olsa (c) 
'bendini de içine aldığını düşünerek, son kararı Ge
nel Kurula bırakıyoruz. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim, 
ISayın Başkan, siz de aynı görüşte misiniz?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkan; Biz, zaten Hükümet teklM olarak 
/(a) ve (b) şeklinde gelmiştik, biz de aynı kanaatteyiz; 
çünkü o şeki'le getirmek gayet mümkün. Şöyle ki, 
ı(a) paragrafında esasen sınıfta kalma vardır. O hal
de, çocuk okuldan kendi kendine çıkıp gitmişse ve 
gerçekten 30 günü de aşabilecek gibi ibir süre kap-
samışsa zaten sınıfta kalır. Öyle değil; çocuk dışarı 
çıkmış, bir disiplin cezası verilliyor, iki aylık disip
lin cezası verilince zaten sınıfta kalmayı öngörü
yor (c) paragrafının karşılığında ve zaten cezalar iki 
aylık, altı aylık, bir senedir. Bir senelik disiplin ce
zası varsa, zaten hiç sınıfta kalmayı öngörmüyor 
've olduğu gibi okuldan dışarıya çıkarılabiliyor, o 
da bir yıllıktır. Disiplin cezası, okuldan kaçmak 
suretiyle veya başka nedenle de olsa uzaklaşmışsa 
okuldan, bir yıl da disiplin cezası da yemişse okul
dan, o şekilde zaten okuldan gönderilebiliyor. 

O halde, konu iki başlı: Ya devamsızlık yönüyle 
sınjjfta 'kalabilecek, (ki, ceza 30 günü aşabilecek gi-
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biyse sınılfta kalır, o hakkı kullanır) yök, bir yıl 'di
siplin cezası verilmişse zaten okuldan uzaklaşır. O 
halde ı(c) paragrafını 'böyle iki (a) ve (b) paragrafına 
bölmek suretiyle sanıyorum ki, karşılayabilir. Hü
kümet teklifi de böyledir, ben de bunu öneriyorum. 

Saygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
iKomisyon (c) bendinin çıikarılmasına taraftar 

görünüyor, Sayın Bakan da aynı konuyu belirtiyorlar. 
Değerli üyeler; 
Sayın Yarkın ile Aikdemir'in verdikleri önergeye 

hem Sayın Hükümet, hem Sayın Komisyon katılı
yor. O itibarla, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kıa-
ıbul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

Değerli üyeler; 
©u madlde üzerinlde daha evvel (a) bendindeki 

«Temel eğittim» den sonraki «Kuramları» 'kelimesi
nin çıkarılmasına dair bir önerge vardı. Bunu da ke
sin oylarınıza sunduktan sonra maddeyi oylarınıza 
arz 'edeceğim. 

'Bu önergeye Komisyon ve Hükümet katimıştıır. 
Sayın Bilge'niin «Kurumları» kelimesinin çikarıl-

masıyila ilgili önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişitir. 

Değerli üyeler; 
Üll noi maddeyi, kabul buyurduğunuz bu öner

geler istikametinde oylarınıza sunuyorum^ Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Paralı Yatılı Öğrenci Ataması : 
MADDE 12. — Bakanlık, parasız yatılı öğrenci

lere ayırdığı pansiyonlarda parasız yatılı okutacağı 
öğrenci sayısının yarısını aşmamak üzere paralı yatılı 
öğrenci okutabilir. Buma dair esaslar yöneltmelide dü
zenlenir., 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isleyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Yatılı Bölge Okulları : 
MADDE 13. — Temel eğMm yatılı bölge okul

larının ikinci kademesine alınacak öğrendiler 2212 sa
yılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun özel hüküm
lerine tabidirler. , 

'BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir değüşMlc 
önergesi vardır, okulruiyorulm. 

Danışma Meclisli Sayın Başkanlığına 
Temel EğMm ve Ortaöğretim Parasız Yatılılık ve 

Bursluluık ve Diğer Sosyal Yardımlar Kanun Taisarir 

sının 13 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril-
mesıi'nıi arz ve teklif ödemiz. 

«Madde 13. — Temel eğitim yatılı bölge okul
larına alınacak öğrenciler 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanunu hükümlerine tabidirler.» 

Saygılarımızla. 
Fdımıi K.UZUOĞLU Lütfulah TOSYALI 

'BAŞKAN — Önergdye Hülkürnıet ve Komisyon ka
tılıyor mu?.. 

MİÎLLÎ EĞİTÜM KOMİÎSYÖNU SÖZCÜSÜ M. 
UTKAN KOCATÜRK — Katılıyoruz, 

MİÎLLÎ EĞMM 'BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Katılıyoruz. 

IBAŞKAN — Bu önergeye Hükümet ve Komiisyon 
katılmaktadırlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilimiş'tıir. 

©u önerge istikametinde maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edil-
miıştır. 

Tatil Aylarında Okulda Kalacak Öğrenciler : 
MADDE 14. — Tatil aylarında kalacak yeri ol

mayan parasız yatılı öğrencilerin okullarında veya bel
li okullarda toplanmak suretiyle, barındrfmalarına! 
»devam olunabilir. 

I 
(BAŞKAN — Değerli üyeler; 
'Bu maddeyle ilgili Sayın Göikçe'nlin bir önergesi 

var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

14 ncü maddenin son kelimesi olan «Olunabilir» 
sözcüğünün «Olunur» şeklinde düzeMİmesini saygıla
rımla arz ve teklif ederim. 

Abbas GÖKÇE 
IBAŞKAN — Sayın Gökçe, buyurun efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkafa, değerli arka
daşlar;1 

14 noü madde, «Tatil aylarında kalacak yeri ol
mayan parasız yatılı öğrencilerin okullarında veya 
belli okullarda toplanmak suretiyle barmdırılknaları-
na devam olunabilir» hükmünü getiriyor. Yani evi 
yolk, barınacak yeri yok bir Öğrendi, tatil oluyor, okul 
İdaresi isterse onu barmdiralbiiyor. Miadde «IBarındlrıl-
makrına devam olunabilir» diyor. Oysa, «Tatil ay
larında kalacak yeri olmayan parasız yatılı öğrenci
lerin okullarında veya 'beli yerlerde toplanmak sure
tiyle barradmlmalarına devam olunur» şeklinde mad
denin geçmesi lazım. Aksii halde, okul idarelerinin tak
dirine bırakılacak ve evi, barkı olmayan bu öğrenci-

— 681 — 



öanışma Meclisli B : 11 7 . 4 . İ982 O : 1 

tere, «Hadi siz gidin, başınızın çaresine bakın» deni
lecek, 

Takdir Yüce Kurulundur. Saygiar sunarını. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Gökçe. 
Komisyon?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

UTKAN KOCATÜRK — Katiıyorutz efenidim. 
BAŞKAN — Sayını Bakan?.. 
(MİLLÎ EĞİTİM, BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
'BAŞKAN — Değerli üyeler; 
'Bu önergeye Sayın Hükümet ve Sayın Kömilsyon 

katııllmıaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul ödlilimlişltir. 
'Maddeyi, bu ömerige istikametinde düzelltrnek su

retiyle oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etme
yenler... Maldde kalbuıl ödilmiştür. 

Tddavi GJderlteni : 
MADDE 15. — Parasız yatuk ve burslu öğrenci

lerin teda'vi giderleri Bakanlıkça karşılanır. 
İBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 

Eltmeyenıl'er... Kabul edilmiştir. 

Çıkarılacak Yömetaı'elik : 
MADDE 16. — Bu kanunun uygulanmasını sağ

lamak amacı ille gerekil yön©tmelliM'er, kamunun yayı
mı tarihinden itibaren altı ay içinde Bakanlıkça çı
karılır. 

İBAŞKAN — Dğerü üyeler; 
•IBu maldldeiyle illgii iki değişiklik önergesi var, 

dkultuyoru'm. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanunun 16 ncı malddesinio 

başlığı «Çıkarılacak Yönetmelik» olarak ifade edlil-
tnişjtir. Yönetmelik çıkarıldıktan sonra madde başlığı 
konuyu tam olarak göstermeyeceğimden, başlığın «Uy
gulama Yönetmeliği» ofarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla^ 
Felhmi KUZUOĞLUl LüMalh TOSYALI 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum. 

'Başkanlığa1 

Hükümet teklifinin 16 ncı maddesinin aşağıdaki 
'düzeHtmelerle kalbulünü arz ve teklif öderiz, 

Saygılarımızla. 
Akif ERGİİNAY Cahit TUTUM 

Hükümet tekliflinin 16 ncı maddesinin birinci fık
rasındaki «Öğrencilere ilişkin esaslar» sözcüklerinden 
sonra gelen sözcüklerin metinden çıkarılarak «Tüzükle 
tespit edilir» ibaresinin dklenmesini, madde başlığı-' 
nıfn buna göre düzeltilmesini ve son fıkranın aynen 
bırakılmasını arz ederiz. 

AKİF ERGİNAY — Müsaade ©der misiniz Sa
yın Başkan, açıklama yapacağım. 

(BAŞKAN — Sayın Erginay, birinci önergeyi so
rayım, blabatfa söz vereyim. 

Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M, 

UTKAN KOCATÜRK — Efendim; 
Tosyalı arkadaşımızın önergesini şu şekilde ce

vaplayayım : 
Komisyonumuzun tespit ettiği 16 ncı madde içinde 

geçen, «... gerekli yönetmelikler...» sözünü «... gerek! 
yönetmelik...» olarak değiştirmiş bulunuyoruz. Bu de
ğiştirme teklifini Yüksek Başkanlığa arz ediyoruz. 

Zira, çikacak olan yönetmeliğin tek bir yönetme
lik olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla, mad
de baslığının eskisi gibi, «Çıkarılacak Yönetmelik» 
şeklinde kalmasını, maidde içinde geçen «yönetmelik
ler» keiiımesiininin «yönetmelik» olarak değiştirilmesi
ni ve maddenin bu sekilide kalbulünü arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocaltürk. 
Sayın Tosyalı, bu şekilde önergeniz... 
LÜTFULLAH TOSYALI — Akadaşlar da bu şe

kilde işitiyorlar. 
Efenidim; çıktıktan sonra bu madde başlığının ma

ması kalmıyor. «Uygulama Yönetmeliği» densin,, O 
bakımdan, oylanmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Oylanmasını teklif ediyorsunuz. 
Değerli üyeler; 
Sayın Tosyalı'nın bu değişiklik önergesini, baş

lığın «Çıkarılacak Yönetmelik» değil de «Uygulama 
Yönetmeliği» şeklindeki değişiklik önergesinin dikka
te alınıp... 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, bir ufak 
açıklama yerimden yapabilir miyim?... 

'BAŞKAN — Buyurun, rida edenim. 
HAMZA EROĞLU — Şimdi efendim, yönetme

likler uygulamak amacıyla çıkarılır. Yönetmelikler bir 
kanunun veya bir tuzluğun uygulanmasını sağlamak 
amacıyla çıkarılır. 

iBurada yöndtımelik çıkarılmasından maksat; Bir 
tahdit getirtilmiştir. Deniiyor ki, «Milî Eğittim Bakan
lığı 6 ay içerisinde bir yönetmelik çıkarsın...» Bu bir 
bağlı yetkidir. Millî Eğitim Bakanlığım 6 ay içerisin
de bir yönetmelik çıkartma hususumda bağlamaktadır., 
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Bu arnlaçıl'a konulmuştur. Uıygulalma yönetmelıMeri 
böyle bir hüküm konulsa da konuıÜmıasa da çıkarılıa-
ibilir. Doğru olan Komisyonun kalbul e't!tiği metindiir. 
«Uygulamıa Yönetmeliği» diye böyle 'bir mötııün ko-
nuılimiası yanlıştır. 

Saygılarımı sunarım . 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Metne bir itörazım 

yok ki... 
HAMZA EROĞLU — Başlığı efendim, başlığı... 
.BAŞKAN — Evet 
Bu önergeye... 
Ş0RAFETTÎN YARIKIN — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — .Efendim. 
Tamaımlayamıyolrum cümlemi. 'Buyurun ISayın 

Yankın. 
ŞBRAıFETTİN ıVAlRlKıÜN — «Çıkarılacak Yö-

neömelük» tabirinde «Çıkarılacak» kelimesine katıl
mıyorum ben de. Sadece «Yönelimdik» olabilir. 
«Yönetmelik» ^başlıklı çok maddeler vardır kanuna 
larda. «Uygulama Yönetmeliği» diye bir şeye lü
zum yok. Çünkü Anayasamın ilgili maddesi zaten, 
'kanunların ve .tülziülkİarini uygulanmasını sağlamak 
üzere yönetmelikler çıkarılır, diye hüküm sevket-
miştir. 

(Bu itibarla, «Uygulama Yönetmeliği» diye ay
rıca tasrihe gerek yok. Sadece «Yönetmelik» demek 
klâfi gelebilir. Yani, Kdmisıyonı katılırsa «Yöndttme-
lik» dîye değiştirilebilir.: 

ıBAŞKAN — ıSayıln Varkın, teşekkür ederim. 
Sayını Tosyalı, önergemizi.., 
LÜTFULLAH TOSYALI — Yakıız «Yönetme

lik» oilarak değiş-iriyoruımı efendim. 
BAŞKAN — Yalnız «Yönetmelik» olarak değiş

tiriyorsunuz. 
Sayın Komisyon, yalnız f«Yöneitmelik» olarak.. 
(MİİLLÎ EĞMM KÖMdlSYONU SÖZOÜİSÜ 

M, UTİKAN KOGAfTÜRlK — Hayır efendim. Or
tada bir yönetmelik şu anda yok. İ&'tikbale ımaituif-
tur. Onun için çıkarılacak olan bir yönetlmelik var
dır., 

IBAŞKAN — «Çıkarılacak Yömıe&nelik^ diyorsu
nuz. -

ıKAİMZA EROĞLU — Bakanlığa çıkartma yü-
künılülüğlü veriyor. Onun için «Çıkarılacak Yönet
melik» deyimi doğrudur efendim. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Değerli üyel'erjı 
iBu önergeye Sayın Hükümet vs Sayın Komisyon 

katılmıyor. 

önergenin dikkate alınıp alamamasını oylarını
za sunacağım. Dikkalte alınmasını kabul edenler.., 

ÎAİKİBF ERJGİÎNİAY — Sayın Başkan, benim öner
gem şimdi mi görüşülecek?.. 

ıBAŞKAN — Başlıktan sonra sıizin önergeyi gö
rüşeceğiz. 

AKİÎF BRGIİNAY — Madde kabul edilirse bizim 
'önerge... 

BAŞKAN — Hayır, maddenin başlığı. 

CAHİT TUTUİM — Efendim, öbür önerge de 
görüşülsün., 

,BAŞ(KAN r— iSuif başlık, lütfen. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul estme-

yen'ler... önerge reddedlm iştir.. 
•Değerli üyeler, 
İkinci önergeyi 'tekrar okutuyorum: 
İtfAkilf lErginay ve Caihit Tutum'um önergesi tek

rar okundu). 
AKİF ERÖÎNAY — Efendim, müsaade edense-

niiz açıklama yapayını., 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Etrginay. 

lAlKÜF EIRJGlNAY — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Kamun Tasarısının 16 ncı maddesi, bu Kanunun 
ruhunu goslteren bir madde; fakat Komisyon nedem-
se bunu hafife allmış ve yönetmeliklerle işin, Mil
lî 'Eğitim Bakanlığınca düzenlenmestoi uygun bul
muş. Aslında Kanunun maksadı, 16 ncı maddede de 
açıkça belirtildiği üzere, «Temel eğitim ve ortaöğ
retim kurumlarına parasız yaltılı veya burslu olarak 
alınacak öğrencilerde aranacak şartlara;...» hangi şart
larla alacağız ve Kanunun ruhuna uygun olarak hangi 
şanilaırı tespit edeceğiz?.. «tSeçme sıralama sınavla
rına;...» ıBuniarın esasları ışu Kanun muvacehesinde 
nasıl olması gerekir?.. «İl kjontenıjaniları ile konten
janın dağıtımına; parasız yatılılıktan bursîuluğa, 
bu'flslulüfctan parasız yaltıîıTığa geçirmeye» geçiril
meye;...» 'ilâhare... Maddede açıkça, belirtilmiş. 

«Bunlar bu Kanunun mevcudiyet sebebini gösteri
yor. Simidi bunu yönetmelikle M'illî Eğitim Bakan
lığına bırakırsanız, Kanunum ruhuna uygun olup ol
madığı düşünü/îmeden yöneifrnielikle de pekâlâ yürü
tülebilir. Halbuki, bildiğiniz gibi, Anayasamızın bir 
de 'Baıkanlar Kurulu bakımından tüzük yaptırıma 
hakkı, yetkisi vardır ve tüzük Danıştay'dan geçeceği 
için Kanunun maksadına, esasına uygun olup oîma-
dığı anlamında da bir denetim yapaır. 

«Efendim, ftüzülkıler geç çıkıyor...» Zaten maale
sef son zamanlarda bütün kanunlarda, «Aman Da-
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mşta'y'a gitmeyelim de ne olunsa oteıam» deyip «Tü
zük» lafını k'oymuıyaııliar, her birisi «Yönetmelik» 
'diyor; ama aslımda .tüzüğün mahiyetine uygun esas
ları belirleyecek birtakım kaideler lazım. (Hakikaten. 
çıkarılacak kanuna uygum mu, değil mıi; bunu da 
'takdir Ve .tespit edecek ollam yüksek danışma organı 
saydığımız aynı zamanda, .Danıştayımızdır. Şimdi 
burada Danıştay'dan kaçırıyoruz ve yarın «Sınavlar 
'böyle mi olsun?..» «Değiştir karidesim», öbür gü
nü, «ISeçme şöyle mıi olsun?..» ,«Onu da değiştir. Tut
madı.» Daiha öbür gün «fKonbenjan az mı oddu, çok 
rou oldu?..» «Onu da değiştir...» Millî Eğitim Bakan-1 

Tığının kendiısi bakımından da zararlı birtakım sonı-
nuçlar ortaya çıkar. Çünkü mütemadiyen tazyik al
tında kalır. Halbuki, bunu tüzükte yaparsanız, Da
nıştay'dan da geçerse hem .Kanunun maksadına, 
ruhuna, ıheim de Millî Eğitim Bakanlığının işlerinii ko
laylıkla görmesine imkân sağlarsınız. 

[«(Efendim, çok uzar...» Hayır. Bakanlık bunu ça
bucak hazırlarsa Danıştaydanı da çabucak çıkar; 15 
gün, bilemediniz bir ayda iyice incelenerek. 

Bunu arz .ediyoruz ve bilhaıssa kanunun maksadi-
ntn gerçekleşmesinde büyük faydası olacağı için aynı 
şekli ile bu metnin kabulü ve ifade ettiğimiz gibi, 
«Tüzük» şaklinde de düzeitlümıesini 'arz Ve rica edi
yoruz arkadaşımla birlikte. 

ISaygıılanmızla efen'dimu 
IBAİŞKAÎN — Teşekkür ederim Sayın Enğinay. 

İSayın Erginay, ıKlomisiyondan gelen metni değil, 
Hükümetin teklifindeki 16 nci maddeja esas allıyor
sunuz ve o maddede ıdte 'değişiklik teklif ediyorsu
nuz? 

AiKJtF İERJOİNAY — E'vet Sayın Başkan. 
IBAJŞjKlAN — Övet efendim. 
iSayın 'Komisyon?... (Buyurun Sayın Kbbatlürk. 
MÎLLÎ I E Ö M I M KÖMltSYlÖNU SÖZOÜISIÜ M. 

UTİKA'N KlO'dATıÜR'K — Efendim, Hükümet Ta
sarısında 1:6 nci mıadde olarak yar alan, bizim tanzim 
ettiğîmiz İKanun Tasarısında ikiye bölünmek sure
tiyle 16 ve 17 nci maddeler olarak yerini almış bulu
nan Kanun maddesinde, Ergimay Hocamızın söyledi
ği, beyan buyurduğu titizliği biz de 'Komisyon oıl'at-
rak aynenı göstermiş, bu titizlik sonucu olarak, Hü
kümetin 16 nci madde metninde saydığı birçok hu
susları eksik 'bularak, mesela; bütün bu sayılan alına
cak öğrencilerin vasıfları, burstfuluktan yatılılığa geç
mek, .yatılılıktan burısululuğa geçmek, tatil aylarımda 
barınmaları vesairenin yanmida, bu maddede olma
yan, bunlara yapılacak yardımilar, yükümlülüklerin 
ıkallkıp kalklmaması problemi, başka kurumdardan 
'burs alııp almama ptoblemileri gibi, daha buı madde
nin içine girebilecek, ayrıntı sayılabilecek yahut de
taylarını »teşkil edecek çeşitli kısımları eklemek müm
kün idi. 

İşte bütün bu kısımların unutulmaması için, 
(IBenim zikrettiğimi üç, dört misal bile unutulmuş! 
misaller arasındadır) hiç 'bir Şeyin unutulmaması, çok 
detaylı hazırlanması için bunu 6 ay içinde çıkarıla
cak bir yönetim eliğe bırakmış durumdayız. Bunu, 
(Klomisyonıuimuz tamamen, ihiç bir şey atlantmasın, 
eksik kalmasın gayesiyle yön'e-tmeliiğe bıırakimışjtır. 
Yoksa biz de birkaç maddeyi unutmuş olabilirdik ve 
bunu İkiye .bölerek, 17 nci tmadde olarak aon parag
rafı tanzim ettik. O madde görüşülürken de gerekir
se bilgi vermeye çalışacağız-

IBAiŞlKAN — Teşekkür ederim .Sayın .Kocaitürk. 
HAtMIZA ERJOĞLU — Sayın Başkan, (Komis

yon adına söz istiyorum., 
ıBAŞKAN — ^Komisyon adına buyurun Sayın 

Ertfğlu.. 
MÎLLÎ ,EĞWM IKÖMÎİSYONU ADINA HA!M-

ZA EROöLU — Sayın Başkan, sayım arkadaşlar, 

İSayın Erginay'm ileri sürmüş olduğu konuyu di
le getireceğimi: Düzenilemıe tüzükle mi yapılbm, (yönet
melikle mi yapılsın?.. 

Bir kanuni çıktıktan sonra onun uygulannıaısını 
sağlamak amacıyla düzenleme tüzükle de yapılabilir, 

Bu itibarla, Komisyonun esas metni, Tasarıdaki 
metni, 16 nci maddeyi değişltirmemesi, aynen kabu
lü; fakat burada sözü geçen yönetmediğin de tüzük 
haline getirilmesi bizce çok uygun olur, şarttır; eğer 
siz 'bu 'Kanunun hakikaten kendi ruhuna, ktandl mak
sadına uygun olarak uygulanmasını istiyorsanız. Aksi 
takdirde dejenere olafbilür. 

Tüzükler Danıştay'dan geçeceği için bugün iste
nilen gayelere; şartlarına göre, sınav şe'killeriria gö
re, kontenjanına gîöre, illerin tespitine göre politik 
birtakım amillerin etkisi dışında kalabilmesi için de 
bu .şanötır. 

Bu itibarla, Danıştayımizın şu veya bu şekildeki 
ha'fealaırı, .sevabı -ayrı dava; fakat bugün için hukukî 
anlamda, Anayasanın da emri çerçevesinde bunu yap
makta fayda vardır. ' 

Önün için biz bu teklifte bulunduk. Müsaade 
ederseniz '«Yönetmelik» laifırtı artık bırakalım', hiç 
olmazsa, kanuinun uygulanmasında bir hukuk otori
tesi olan Danıştayın da fikirleri buraya geçsin. Ken
disi kolaylıkla bunları çıkarabilir, uzatmaz., 
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yönetmelikle de yapılabilir. Tüzükle yapılanı düzenle-
me, Anayasanın 107 nci maddesine göre, bir kanu
nun uygulanmasını sağlamaya veya kanunun emretıti-
ği bir hususu yerine getirmek amacıyla yapiil'ıır. Ka
nunun uygulanıma'sını sağlamak amacıyla yapıldığı 
'takdirde, kanunda öyle ıgösıterfiliyorsa, Bakamlar Ku
rulunun takdir yetkisi vardır; ancak kanunun emret
tiği bir (hususu yerine getirmek açıkça kanunda be-
liftiıltmişse, bu bir bağlı ydükidür ve bu mutlaka bir 
tüzüğün çıkarılmasını gerekli kışlar., 

lYÖnetmıeliifc ise, vAnayasanın 113 ncü maddesin
de öngöraîmlüşltür. Yönetmeliğin özelliği şu: 

lBakan!ıklar ve kamu tüzelkişilikleri, kendi görev 
alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uy
gulanmasını Sağlamak üzere yönetmelikler çıkarabi
lirler. Kanunların Ve tüzüklerin... 

Şimdi, söz konusu kanunda yer alan hizmetler 
Millî Eğitim Bakanlığını ilgilendiren, Millî Eğitim 
Bakanlığının görev alanını ilgilendiren konulardır. 
Bu bakımdan, ıMMlî Eğitim Bakanlığının görev alanı
nı ilgilenldirmesıi dolayısıyla tüzükle değil, yönetme
likle düzenlenmesi uygun ıgörüitmektedir. 

İBu nedenle bu tür hizmetlerini yönetmelikle dü
zenlenmesi, ıslöz konusu olan maddede; 16 ncı mad
dede ifadesini bulmakjtadır. 

Hemen §unu »açıklayayım. 116 ncı maddede bu ka
nunun u'ygulaınmasını sağlamak amacıyla gerekli yöv 
ne'tmelik çıkarılması öngörülmesi yanı sıra, Bakanlar 
Kurulu her İstediği zaman, Anayasanın 107 nci mad
desine uygun olarak tüzükler de çıkarabilir. 

iBura'da, 16 ncı maddede öngörülen yönetmelik 
çıkarma, kanunun uygulanmasını ısağlamak şartı 
ile gereği ile bir bağlı ye'tkidür ve Millî Eğitim Ba
kanlığının kendi görev alanını ilgilendirmektedir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAİŞKİAN — Teşekkür ederimi Sayın Eroğlü. 
İMEHMİET AY1DAR — Sayın Başkan, bir usul 

İhatası yaptığımızı Zannediyorum. Müsaade ederseniz 
arz edeyim'. 

BAŞIKAN — Buyurun Sayın Aydar, usul hakkın
da. 

MEHMET AYİDİAR — Sayın Başkan, 'bir önceki 
madde oylandı ve madde başlığı «Çıkarılacak Yönet
melik» olarak tespit ledildi; fakat daha sonra 'Verilen 
önerge «Tüzük» olarak teklif edildi. En aykırı öner
ge olduğu için aslında şu an/da görüşüleni önergenin 
ıglörüşmeye açılması gerekiyordu. Bu nasıi yapıldı?.. 
Bir Usul ihatası içerisinde olduğumuzu zannediyorum. 

Arz ederim.. 
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(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aydar aslında, gayet tabiî, 16 inci madde 

'ile ilgili olarak Sayın Tutum ile Sayın Erginay'ın tek
liflerinde tamamen Hükümet Teklifindeki maddenin 
ele alınması isteniyor. Belki, başlıkta böyle bir şey 
oldu; ama esasta olmuyor. 

CAMİT TUTUM — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

İBAŞKİAlN — IBuyurun Sayın Tutum. 
ICAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler, 
Tüzükle bazı esasların tespitline ilişkim .teklifimi

zin anagerekcesi şudur*: 
Bildiğimiz gibi tüzük, aslında normlar hiyerarşi

sinde kanunlardan ısonra gelen; ama yönetmeliklerin 
üstünde olan bir kategoridir. Üzülerek ifade ediyo
ruz ki, 1961 Anayasasından beri Türkiye'de tüzük 
hemen hemen unutulmuştur. 

Bunun çok çeşitli nedenleri vardır. Bir kez, tü
zükle tespit etmek, sanıldığı gibi yönetmelik çıkar
mak kadar kolay değildir. Bu kolaylık nedeniyledir 
ki, İdare tüzük lyolünu değil, yönetmelik yolunu seç
mektedir., 

İkincisi, tüzükler hukuk normları açısından ve 
hukuk sistemi açısından ciddi bir incelemeye Danış-
tayda tabi tutulur. İdareler, çoğu kez Damıştayın bu 
titiz incelemesinden de kaçmak isterler ve yine bîr 
başka neden daha söyleyelim; kolaylık nedendıyle yö-
ndtmıelikierle, bazen kanunlar zorlanarak birtakım 
esaslar getirilmeye çalışılır Ve 'bu nedenle de yıllar
dır ülkemizde tüzükler çıkmamaktadır. 19161 Anaya
sasının ilginç tatbikatlarından birisi de, tüzük çıkar
manın fazla iltifat görmemesfdir. 

Şimdi, elbette ki, «Kanunun uygulanmasını sağı-
lamak veya kanunun emrettiği hususları göstermek 
üzere tüzük çıkarılacak» dendiği zaman, idare son 
derece keyfi olarak, «Ben bunu yönetimeliîkie çıkar
mayı uygun görüyorum, tüzüğe gerek yoktur» nok
tasından hareket ederde, ıtüzükle düzenltenımes'i daha 
doğru olan birçok konuları kendi takdiriyle yönetme
likle düzenlemeye kalkması sanıyoırumı ki, hukuk uy
gulamasına ters düşecektir. 

Burada iteri sürdüğümüz tez şudur: Tüzükle tes
pit edilmesi gereken nedir?.. 

Bir kez bu Kanun aslında fmsat eşitliğîyie ilgili 
ıson derece önemli bir kanundur ve Cumhuriyet ta
rihimizde de sanıyorum ki, 'emsali son derece az olan, 
•Sosyal adalete ve fınsalt eşitliğini sağlamaya yönelik 
olan son derece önemli kanunlardan biridir. Bu açı-
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'dan, ıbu kadar önemli bir Kanunun nasıl uygulanaca-
ğı konusunda, Kanunun ana esprisine uygun biır tü
züğün (çıkarılması yerinde ölür diyoruz., 

İkinci ın'oklfca: Bu Kanun son derece geniş bir kit
leyi ilgilendirmektedir ve bu kadar geniş bir,aileyi il
gilendiren bir kanunun sanıyorum ki, tüzük çerçe
vesinde esaslarının isaptanıması yerinde olur. 

(Üçüncü nokta: Her ne .kadar Sayın Sözcü V6 inci 
madde'de, Hükümet Teklifinde belirtilen bazı hususla
rım dışında bazı noktaların açıkta kalabileceğini var
saymaları nedeniyle böyle yalın bir cümleye gittikle
rini .belirtiyorlarsa da, Hükümet Teklifindeki H6 ncı 
maddeye dikkat edildiğinde son derece önemli esas
ları ihtiva ermektedir. 'Bu kadar önemli esasları bir 
yööetm'elli'kle tespit ötmek k'anımica son derece sakın-
calidır. 

|Bir örnek vermek İsterim. Bazı yönetmelikler bir 
'bakanlığım çıkarabileceği yönetmeliktir, bazıları or
tak yiön'etmeHkltir, 'bazılarını da Bakanlar Kurulu çı
karır. .Bunların biç birisine iltifat edilmemüştir. Ge
nellikle geniş kapsamlı ve çok sayıda kişileri ilgilen
diren ve genel nitelikteki yönetfmellikleırin ibaz'en Ba
kanlar Kurulu kararnamesiyle çıkarıldığı (gördüğü
müz bir vakıadır. Biz bumun da ötesinde, fırsat eşit
liğine ve sosyal adalete büyük ölçüde ıfemas eden böy
le bir Kanunun uygulama esaslarının bir yönetme
liğe burakimasına gönlümüz razı ölmüyor., 

IBu nedenle, Hükümet Teklifinin 16 mcı madde
sinde yer alan esaslar, aslında tlüzükle tesplit edilme
si mümkün olan esaslardır. Teferruata, idarenin •tek
illiğine taalluk eden çlok ayrıntı sayılabilecek th'usuıs-
ları belki yönetmeliğe bırakmakta yarar var. Nite
kim, «Paralı yatılılıkla» ilgili 12 nci maddede bir 
yönetîmeiikten ısiöz ddilmıektedlir, paralı yatılı ölğren-
ci alınması konusunca. Biz bu esasları tespit etttik-
'ten ,sonra, paralı yatılı öğrenci alınması eğer bir ay-
rınlfcııya Ve onun uygulamasına taalluk ediyorsa bu-
ırada bir çelişki söz konusu olmlaz. Esaslar tüzükte 
bellildir, bir başka yönetemıelikte bu tüzüğün uygula
ma esasıları ve şekilleri de yönetmeHiklerle .saptanabi
lir. 

IBu bakımdan, izin verirseniz Danışma Mecl&imiz 
bir tüzük çıkarılmasına 'vesile .olsun. 

Saygılar sunarım. 
IBAIŞKİAIN — Teşekkür ederfım Sayın Tutum,. 
iSayın Tutum ve ıSayın Erginaıy'ın öntırgesine Ko

misyon katılmıyor.. 
Sayın Hükümet?.. 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkan; 
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Bu maddeyle ilgili iki görüş var. Bir tanesi gerek 
tüzük, gerekse yönetmelik olarak çıkmış olsun, Hü
kümet Teklifinde öngörüldüğü şekilde olan teferru
atlı metnin ele alınması, diğeri de tüzük olması üze
rindeki görüştür, 

Tabiatıyla Komisyon Sözcüsünün sundukları gibi 
gerçekten unutulan bir şey olabilir; ama buna rağ
men bunun içerisinde küçük 'bir değişiklik yapmak 
suretiyle belki Hükümet Teklifi öngörülürse, «Öğ-

. rencilere ilişkin ve benzeri esaslar»ı demek suretiyle, 
(ki, 10 ncu maddede aynı şekilde bir uygulamaya ge
çilmiş ve böylece bu madde kabul edilmiştir : «Para
sız yatılı öğrencilere elbise, ayakkabı, iç çamaşırı, 
defter, kalem, kitap, harçlık ve benzeri sosyal yar
dımlar yapılır» dendiği için unutulanlar alınabilir.) 
arzu edilirse Hükümet Önerisi kabul edilebilir ve bu 
şekilde benzeri bir şey konabilir; fakat Komisyon 
da gayet makul esaslara istinat etmek suretiyle ge
nel bir hüküm almıştır. Zaten Tasarının içerisinde 
belirli olan birçok hükümler ve maddeler var. «Bun
ların hepsini kapsamına alsın» şeklinde bir ifade ge
tirmiştir. Bence aralarında büyük bir fark yoktur; 
öyle de olabilir, diğer taraf da düşünülebilir. Ancak, 
tüzük kısmına gelince : 

Sayın Başkan ve değerli üyelerin dikkatlerinden 
kaçmamıştır. Bu Kanun gerçekten küçük gibi gözü
kürse de oldukça detaya inen esasları kapsamına alan 
bir kanun durumundadır ve aslında bir yönetmelik 
veya tüzük olmasa bile şu anda uygulanabilecek gibi 
çok güzel ve iyi hükümler getirmiştir. 

Tüzük ihtiyacı : Gerçekten bunun içerisinde han
gi maddeler vardır ki, uygulamada sıkıntılar çekile
cek ve hükme bağlayıp tüzüğü uzun yıllar götürebi
lecek neler olabilir?.. Bunun üzerinde düşünülmedik
çe, bunun üzerine bakılmadıkça, Millî Eğitim Ba
kanlığının uygulama, insiyatif ve yıllara göre, (Bütçe 
de dahil) edinilecek tecrübelere göre uygulama esas
larını saptamada eli ayağı bağlanırsa; iyi niyetle gel
miş olan bir Kanun tüzükle yıllar yılı değiştirilemez, 
aynı noktada kalır, genişleyemez ve belki de bir yer
de tahdit edilen unsurlarla işleyemez hale gelebilir. 

Yine tüzüğü hazırlayacak, getirebilecek ve Hükü
metten geçirecek olan Millî Eğitim Bakanlığıdır. Bel
ki çekingenlik dolayısıyla maddeler konmayabilecek-
tir. O zaman bu Kanunun benzeri bir tüzük, hemen 
biraz aydınlığa kavuşan bir tüzük durumuna getiril
mek gibi bir çekingenlik içinde de kalınabilecektir. 
Bu mutlaka böyle yapılacaktır anlamını taşımaz. Biz 
mutlaka yönetmelikteki esasları bir tüzük gibi hazır-
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layacağıız, ben buna söz verebilirim. Ancak, gelecek
te de değişirse acaba neler getirebilecektir?.. 

O halde, «Acaba Yasanın içerisinde Millî Eğitim 
Bakanlığım bağlayacak, insiyatifini elinden kaçıra
cak, yıllar sonrası gelebilecek tecrübeleri tıkayacak 
gibi bir hükmü doğuracak ne gibi bir büküm vardır 
ki, biz Millî Eğitim Bakanlığını bağlamak istiyoruz?..» 
diye düşünmemiz lazım gelecek. Eğer bir hüküm bu
lunamıyor ve «ıBu ağırlıkta tüzüğe girebilecek birşey 
yoktur» denebiliyor ise, o halde bırakılsın, yönetme
lik gayet rahat olarak çıkarılsın, koca bir Bakanlığa 
itimat buyurulsun. Bir yere götürmek için bazı ufak 
tefek şahsî veya rahatsız havalar gelebilir; ama de
nebilecek ki, birçok politik uygulamalar olabilir. Ba
kanlar Kurulundan geçiyor; orayı da gelecekte prog
rama göre elbette politik kademeleri ihtiva edecek 
olan bir bakanın işgal edebileceğini veya hükümetin 
de aynı düzeyde olabileceğini düşünmek lazım; o an
da da değişebilir, değiştirilebilir. Ancak, talbiî Danış-
taya gidecek, diğer tarafa güçlük çıkacak; olabilir. 

O halde, özetlersem Sayın Başkan, tüzük iyidir, 
güçlüdür ve her yanıyla yön vericidir, değiştirilemez, 
yararlan yok değildir. Ancak çok kapsamlı olan bu 
Kanunun altında bir tüzüğü öngörecek hükümleri 
bulmakta ben güçlük çekiyorum. Millî Eğitim Bakan
lığına, şu önümüzdeki dönemlerde, bu dönemin çok 
imkân veren insiyatifinden faydalanarak bir şeyler 
yapmasına müsaade edilsin; ama tüzük olarak gelir 
(Sanırım ki, bu dönem de kapanır) ve tüzük de çık
mazsa, çok güzel getirdiğimiz bu Yasa da yerini bul
maz ve böylece insiyatif de elden kaçar, geleceği de 
tayin edemem. 

Bu yönüyle ben yönetmeliğin yararlarını savunu
yorum, «Uygundur»! diyorum, bu çok güzel Yasayı 
da uygulama alanına koyabiliriz diye düşünüyorum, 
bunu öneriyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
AKİF EROİNAY — Sayın Başkan, bu konuyla 

ilgili bir soru^ sorabilir miyim efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKÎF ERGİNAY — Sayın Başkan, Sayın Millî 

Eğitim Bakanı çok iyi bilirler ki, bugünkü YÖK Ka
nununun işleyişi bu Kanunun ruhuna tamamen aykı
rı olarak yönetmeliklerle yürütülüyor. Bu gün Alla-
hın insanıyla bütün üniversiteler doğranmıştır. Aynı 
sebebe göre acaba Millî Eğitim Bakam, kendisine iti

mat ediyoruz; ama yarm böyle birtakım yönetmelik
lerle bu Kanunun maksadının dışına çıkılmayacağını 
acaba bize temin edebilirler mi?.. Ederler belki; fa
kat temin etmek kafi değil. Bugün emsal var ortada. 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan koca üniversite
ler yönetmeliklerle idare ediliyor ve Kanuna tama
men aykırı olarak. Bunu nazarı dikkate alarak, hiç 
olmazsa tüzük yapılması gerekir. Üniversiteler için 
de konsaydı böyle tüzükler, üniversitelerin bugünkü 
pür melalli hali gözükmezdi ve şikâyetler ayyuka çık
mazdı; matbuatta ve üniversitelerde. 

Onun için ben ve arkadaşlarım tüzük' bakımın
dan bu anlamda hassasız. Takdir Yüksek Heyetindir. 
(Alkışlar). 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Bakan bir dakikanızı rica edeyim. 
Değerli üyeler; saat 19.0Q, görüştüğümüz Kanun 

Tasarısının 2 - 3 maddesi daha var, Kanunu yarına 
bırakmamayı, tabii oylarınıza sunacağım; çünkü ya
rın gündemimizde görüşülecek başka bir konumuz 
yoktur. Yine Komisyonlarımızın çalışması için, yarı
nı komisyonlara bırakabiliriz; bugün bu Kanunu bi
tirdiğimiz takdirde. Her iki ihtimali de sizlere sun
duktan sonra, kararlarınızı alacağım. Bir açıklama 
yapmak isteyen var mı?.. Buyurun Çakmakçı. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım, 
takdir yine sizindir, ama bundan sonraki maddeler 
bir hayli tartışmaya açık bir durum arz ediyor; özel
likle, başarılı olsa da olmasa da Devletin bir şey al
mayacağı ve geçici maddedeki eski aihkâmı ittikti ta
lebelerin mecburî 'hizmetlerinin ne olacağı gibi. Bu 
itibarla yarına kalması bu maddeleri daha rahat gö
rüşmemizi sağlar. 

BAŞKAN — Efendim, takdir Başkanlığın değil, 
takdir daima Yüce Meclisindir. O itibarla ben duru
mu açıkladım. Kararınızı alacağım... 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu, 
HAMZA EROĞLU — Efendim, saat 19.C0. Şim

di bu usulü devam ettirecek olursak, her defasında 
«Az kaldı, çok kaldı» diye Tüzüğümüze aykırı bir 
şekilde hareket etmiş oluruz. Rica ediyorum, saat 
19.00 olduğu için toplantıya son verelim. 

ikinci önemli bir husus; bu Kanun Tasarıssı üze
rinde mutlaka görüşmemiz lazım. Tüzükle mi, yö
netmelikle mi düzenlenmeli; ben bu konuda, biraz 
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önce Komisyon adına konuştum, ama çok daha ra
hat konuşmak için şahsım adına söz rica ediyorum 
ve biraz da müsade ederseniz, daha müdellel bir şe
kilde cevap verebilmek için konunun yarın görüşül
mesini arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; temayül belli olmuştur. O itibar

la 8,4,1982 Perşemıbe saat 14.00'de toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 19.05 

»•©-« 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

77 NCt BİRLEŞİM 

7 Nisan 1982 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Parasız 
Yatılılık, ıBurslulük ve Diğer Sosyal Yardımlar Ka
nunu Tasarısı ve Malî İşler ve Millî Eğitim komis
yonları raporları. (1/139) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma 
tarihi : 2.4.1982) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 106 

Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Bursluluk ve 
Diğer Sosyal Yardımlar Kanunu Tasarısı ve Mali İşler ve Milli 

Eğitim Komisyonları Raporları. (1/139) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 3 Şubat 1982 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-929/01448 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28/1/1982 tarihinde ka
rarlaştırılan «Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Bursluluk ve Diğer Sosyal Yardımlar Ka
nunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

GereğM arz ederini. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Bursluluk ve Diğer Sosyal Yardımlar Kanunu Tasarısı 

(GEINEL GEREKÇE 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu; eğitiminde İkiz, erkek herkese fırsat eşitliğini, maddi imkânlar-
dan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini en yüksek 'kademelere kadar devam ettirmelerini sağlamak 
amacıyla parasız yatılılık, bursluluk ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmalarını öngörmektedir. 

Temel eğitim kurumları ile ortaöğretim kurumlarında parasız yatılılık, ıburslulük ve diğer sosyal yardım
lar ite ilgili işlemler bugüne kadar : 

1- 8.6Jİ926 Tarih ve 915 Saıyiı «Lise ve Orta Mekteplere Alınacak Leyli Meccani Talebe Hakkında 
Kanun, 

2< 19.5.1932 Tarih ve 1967 Sayılı «Lise ve Orta Mekteplere Alınacak Leyli Meccani Talebe Hakkında 
8.6.1926 Tarih ve 915 Sayılı Kanuna Müzeyyel Kanun», 

3„ 5.5.1928 Tarih ve 1237 Sayılı «Leyli Meccani Talebenin Mecburi Hizmetlerine Dair Kanun», 
4. 30.5.1929 Tarih ve 1484 Saydı «Meccani Leyli Talebenin Mecburi Hizmetlerine Dair 1237 Sayılı Ka

nuna Müzeyyel Kanun», 

5. 25.5.1938 Tarih ve 3400 Sayılı «Meccani Leyli Talebenin Mecburi Hizmetlerine Dair 5 Mayıs, 1928 
Tarihli ve 1237 Sayılı Kanuna Zeyil İlavesi Hakkında Kanun», 

6. 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı «Devlet Memurları Kanunu» ve bu kanunu değiştiren kanunlar, 
7. 14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı «Milli Eğitim Temel Kanunu», 
8. Temel Eğitim İkinci Kademe ve Ortaöğretimde Burs, Parasız Yatılılık ve Diğer Sosyal Yardımlar 

Yönetmeliği, 
ile yürütülmüştür.. 
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A) Temel eğitim ikinci kademe okulları ve ortaöğrenimdeki parasız yatılılığı ve bursluluğu düzenleyen 
birden fazla kanunun mevcult olması; 

B) IBu kanunlarını dilinin günümüzün yaşayan ve konuşulan Türkçesine uygun olmaması; 
C) Yukarıda belirtilen kanunlarda zorunlu hizmet şekil ve sürelerinde farklılıklar bulunması; 
Ç) Okulunu terk eden öğrenci için tazminat koğuşturması yapıldığı 'halde belge alan öğrenci için hiçbir 

işlem yapılmaması şeklimde çelişkilerin yer alması; 

D) /1237 sayılı Kanunda Liseyi bitiren parasız yatılı öğreticiler için açılacak ilk «muaHûnlik kurslarını» 
bitirenlerin ilkokul öğretmenliği veya yabancı dil öğretmenliği yapmaları hükmünün 1739 sayılı Kanun ile ge
tirilmiş olan her dereceli okul öğretmeninin yükseköğrenim görme şartıyla çelişkili olması; 

Sebebiyle yukarıda sayılan kanunların günümüzün şartlarına uymadığı dikkate alınarak başarılı ve maddi 
imkânlardan yoksun öğrencilere daha geniş imkânlar sağlanması amacıyla, temel eğitim ve ortaöğretim ku
rumlarında parasız yatılılık, bursluluk ve d'iğer sosyal yardımlar hakkında bu kanun tasarısı hazırlanmıştır, 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 'h — BU kanunun amacının; maddi imkânlardan yoksun başarılı temel «ğitim ve ortaöğretim ku
rumları öğrencilerine, parasız yatılılık, burs ve diğer sosyal yardımlar yoluyla eğitimde fırsat ve imkân eşit
liği sağlanması ve okulu bulunmayan yörelerdelki öğrencilere paralı yatılı okuma olanağı verilmesi olduğu 
belirtilmektedir,,; 

Madde 2. — Bu kanun hükümlerinin; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı temel eğitim ve ortaöğretim kurum
larında öğrenim yapmaya hak kazanan veya yapmakta olan öğrencilere yapılacak parasız yatılılılk, bursluluk ve 
diğer sosyal yardımlarla ilgili hususları kapsadığı belirtilmektedir, 

Madde 3. — «Bakanlık», «Parasız yatılılık», ve ^Bursluluk» deyimlerinin tanımları yapılmaktadır. 
Madde 4 - 5 . — Parasız yaltıMık, bursMuk ve diğer sosyal yardımların sağlanmasında kalkınma planların

da gösterilen hedeflere uyulacağı; parasız yatılılık ve bursluluk kontenjanının dağıtılmasında illerin gelişmiş
lik durumları iffie ilgili eğitim düzeyindekli öğrenci sayısını dikkate alan Ibir esasa dayanılacağı, öğrencilerin 
seçilme ve kabulleriyl'e ilgili esasların ne olacağı, hangi durumda bulunan çocukların sınavsız parasız yatılı
lığa kabul edilecekleri belirtilmektedir., 

Madde 6. — Temel eğitim veya ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı olan veya burs alan bir öğrencinin 
bu durumunun, başarılı olduğu sürece, ortaöğretimin sonuna kadar devam edeceği, hususu behttilmektedir.. 

Madde 7̂  — Bursluluğa alınan öğrencilere, bursun Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edilen miktarda ve
rileceği, 'burs ödenmesine başlanması, devamı ve sona ermesi ile ilgili hususları hükme bağlamaktadır. 

'Madde 8. — Yönetmeliğinde belirtilen halterde, bir öğrencinin parasız yatılılıktan bursluluğa veya burslu-
iuiktan parasız yatılılığa geçirilebileceği, parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmeyeceği hükmü yer al
maktadır. 

(Madde 9. — Parasız yatılılık veya bursluluk imkânlarından faydalanan öğrencinin başka kurumlardan burs 
alamayacağı bertilmektedir. 

Madde 10. — Parasız yatılı öğrencilere elbise, ayakkabı, iç çamaşırı, defter, kalem, kitap, harçlık ve ben
zeri sosyal yardımlar yapılacağı belirtilmektedir. 

Madde 11. — Parasız yatılılık ve burslüluğün hangi hallerde sona ereceği beMilmektedir. 
Madde 12. — Parasız yatılı öğrencilerin barındırıldığı pansiyonlarda parasız yatılı öğrenci sayısının ya

rısını aşmamak şartı ile paralı yatılı öğrenci okutulabileceği yer almaktadır. 
Madde 13. — Temel eğitim yatılı bölge okullarının ikinci kademesine alınacak öğrencilerin 222 Sayılı 

'Kanunun özel hükümlerine tabi olacakları hükme bağlanmaktadır, 
Madde 14. — Yeri olmayan parasız yatılı öğrencilerin tatil aylarında "okullarında kalabilecekleri veya 

limkânlara göre belli okullarda toplanabilecekleri belirtilmektedir. 

Danışma Meclisi (S, Sayısı: 106) 
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Madde 15. — Parasız yatılı ve burslu öğrencilerin tedavi giderlerinin Milli Eğitim Bakanlığınca karşıla
nacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 16 . — Parasız yatılılık ve bursluluktan yararlanacak öğrencilerle ilgili hususları kapsayan yönet
meliğin 6 ay içinde hazırlanması zorunluluğu getirilmektedir; 

Madde 17. — Bu kanuna tabi olarak parasız yatılı veya burslu öğrenim gören öğrencilerin temel eğitim 
kurumları ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okumaktan mütevellit hiçbir suretle mec
buri hizmet, tazminat veya geri ödeme ile yükümlü tutulamayacakları hükme bağlanmaktadır. 

Madde 18. —• Yürürlükten kaldırılan kanunlar belirtilmektedir. 
Madde 19. — Kanunun yürürlüğe gireceği tarih belirtilmektedir. 
Madde 20. — Bu kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği hükme bağlanmakta

dır, 
Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce parasız yatılı ve burslu öğrencilerin para

sız yatılılığa veya bursluluğa kabul edildikleri tarihteki kanunların hükümlerine tabi olacakları, ancak bu ka
nunda öğrenci lehine getirilen haklardan da yararlanabilecekleri hükme bağlanmaktadır. 

MaH İşler Komisyonu Raporu 

TO 
Danışma Meclisi 

Mali İsler Komisyonu |18 . 3 . 1982 
Esas No. : 1/138 
'Karar No. : 23 

YÜKSE3K BAŞKANLIĞA! 

Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Bursluluk ve Diğer Sosyal Yardımlar Kanunu Tasa
rısı havalesi uyarınca Komisyonumuzun 18 Mart 1982 tarihli birleşiminde ilgili hükümet temsilcileri de ha
zır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, başarılı ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilere daha geniş İmkânlar sağlanması amacıyla 
temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatıhhk, bursluluk ve diğer sosyal yardımlar hakkındaki 
mevzuatın günümüzün şartlarına uygun hale getirilmesini ve bir metin halinde toplanmasını öngörmektedir. 

Çeşitli tarihlerde başarılı ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilere daha geniş irnkânlar sağlanması ama
cıyla temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılılık, bursluluk ve diğer sosyal yardımlara iliş
kin konulmuş kanunların günümüzün şartlarına uygun hale getirilmesini ve çeşitli kanunların bir metin bü
tünlüğü içerisinde toplanmasını öngören tasarı, daha ileri ve günün şartlarına daha uygun hükümler getiri
ci karakteri ve dağınık mevzuatı tek bir metin bütünlüğü içinde toplamayı gerçekleştirici hüviyeti ile ko
misyonumuzca da benimsenmiştir, 

II - Maddelerle ilgili açıklamalar : 

Madde 1. —• Tasarının 1 nci maddesi esas itibariyle komisyonumuzca da benimsenmiş ve maddenin son 
cümlesinde yer alan «paralı» ibaresinden sonra metne «parasız» ibaresi eklenmek suretiyle uygulamaya 
açıklık getirilmiş ve maksat daha açık bir şekilde ifâde olunmuştur. 

'Madde 4. .— Tasarının 4 ncü maddesi esas itibariyle Komisyonumuzca da benimsenmiş ve hükümde pa
rasız yatılılık kontenjanında öğretmen ve eğitmenlere genel olaraik tahsis olunan kontenjanın köylerde gö
revli öğretmen ve eğitmenler itibari ile değerlendirilmesi amaç bakımından daha yararlı mütalaa edilmiştir. 

Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesi esas itibariyle. Komisyonumuzca da benimsenmiş ve madde metnin
deki düzenleme şeklinin son fıkranın maddenin başına alınması suretiyle değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

IMadde 9. — Tasarının 9 ncu maddesi esas itibariyle Komisyonumuzca da benimsenmiş ve uygulamaya 
açıklık getirebilmek amacıyla metinde gerekli düzenleme yapılmıştır. 
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Geçici Madde 1. — Tasarının geçici 1 nci maddesi Komisyonumuzca tasarının önceki hükümlerinin esp
risiyle bagdaştırılamamış ve bu kanunun yayımı tarihinden önce temel eğitim ikinci kademe ve ortaöğretim 
kurumlarında parasız yatılı veya burslu okumakta bulunanlar da bu kanun hükümlerinden yararlanacakları 
yolunda yeni bir metin tanzim olunmuştur. 

Tasarının ismi, tasarı ile öngörülen düzenlemenin mahiyetine ve kapsamına uygun hale getirilebilmek 
üzere bu metinde yer alan «parasız» ibaresinden sonra «paralı» ibaresinin eklenmesi suretiyle yeniden tan
zim olunmuştur, 

fşbu raporumuz gereğinin ifası dileğiyle yüksek başkanlığa saygı ile arz olunur, 

Süleyman Sırrı KIRÇ ALI 
ıBaşkan 

Muzaffer ENDER 
Üye 

(Bu Kanunda Sözcü 

Erdoğan BAYIK 
Üya 

Recai BATURALP 
Üya 

M. Velid KORAN 
Üye 

İzinli 

İsmail ŞENGÜN 
Başkanvekili 

I ıncü ve 2 >nıoi Maddelerde 
'Muhalifim 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

Kamer GENÇ 
Üya 

Salih İNAL 
Üya 

Hamdi ÖZER 
Üya 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üya 

Mehmet KANAT 
Üya 

Ragıp TARTAN 
Üya 

Milli Eğitim Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Milli Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/139 
Karar No. : 11 

30 Mart 1982 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«Temel Eğitim ve Ortaöğretim Parasız Yatılılık, Bursluluk ve Diğer Sosyal Yardımlar Kanunu Tasa
rısı» Komisyonumuzun 24, 25, 29 Mart 1982 tarihli birleşimlerinde gündeme alınarak ilgili Hükümet tem
silcilerinin iştirakiyle Mali tşler Komisyonunun raporu da dikkate alınarak görüşülmüştür, 

Tasarı gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenmiş ve kanun tasarısının başlık ve maddelerinde aşağıda 
gösterilen düzeltme ve değişiklikler yapılmıştır. 

Kanun başlığı daha anlamlı olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.ı 

Madde 1. — Tasarının 1 nci maddesindeki «amaç» Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, daha belir
gin şekilde ifade edilmek üzere madde yeniden düzenlenmiş; son cümlesi kapsam kavramı içinde mütalaa 
edilerek ikinci maddeye ikinci fıkra olarak ilave edilmiştir. 
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Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, «parasız yatılılık» ve 
«bursluluk» sözleri yerine «parasız yatılı okuma» ve «burslu okuma» sözleri kullanılmış, kapsam genişleti
lerek metin yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 3. — Kanun tasarısının 3 ncü maddesinde geçen parasız yatılılık» «parasız yatılı okuma», «burs
luluk», «burslu okuma» sözleri ile değiştirilmiş, tarifler bu değişikliklere göre yapılmıştır. Ayrıca, «paralı 
yatılı okuma» sözü ve tarifi ilave edilmiştir. «Keza maddede geçen «deyim» kelimeleri de «söz» olarak 
değiştirilmiştir., 

Kanun tasarısının II nci Kısım başlığı amaç ve kapsama uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 4. — Kanun tasarısının 4 ncü maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş olup bu maddenin baş
lığı «Parasız yatılı ve burslu okumanın tespiti» şeklinde değiştirilmiş; madde içinde geçen «parasız yatılılık» 
ve «bursluluk», «parasız yatılı öğrenci» ve «burslu öğrenci» şeklinde değiştirilmiş, maddenin 1 nci cümlesin
de geçen «gösterilen» kelimesi «öngörülen» haline getirilmiştir.. 

Madde 5. — Kanun Tasarısının 5 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş olup gerek madde baş
lığı, gerek madde içeaMnde yer alan «parasız yatıMığa» sözleri «parasız yatılı öğrenciliğe» sözleri ile değişti
rilmiştir, 

Madde 6. — Kanun tasarısının 6 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş olup madde içerisinde 
geçen «parasız yatılılık veya bursluluk» sözleri «parasız yatılı veya burslu okuma durumu» sözleri ile de
ğiştirilmiştir. 

Madde 7. — Kanun tasarısının 7 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş olup metinde geçen 
«bursluluğa alınan» sözü «burslu», «bursluluğa alındıkları» sözü de «burs almaya hak kazandıkları» şeklinde 
değiştirilmiştir.̂  

Madde 8. — Kanun tasarısının 8 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş olup maddenin gerek 
başlığında, gerek içinde geçen «panasız yatılılığa» ve «bursUuffluğa» kefaıeteri, «parasız yatılı» ve «bursılıu öğren
ciliğe» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 9. — Kanun tasarısının 9 ncu maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş olup Mali îşler Komis
yonunun görüşü de dikkate alınarak madde metni yeniden düzenlenmiştir.. 

Madde 10. — Kanun tasarısının 10 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
Madde 11. — Kanun tasarısının 11 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş olup metnin başlığında 

geçen «parasız yatılılık ve bursluluğun» sözleri, «parasız yatılı ve burslu öğrenciliğin» şeklinde; keza madde
nin ilk cümlesinde geçen «parasız yatılılık ve bursluluk» sözleri de «parasız yatılı ve burslu okuma hakkı» 
şeklinde değiştirilmiş; maddeye daha açıklık kazandırmak amacıyla (c) fıkrası ilave edilmiştir. 

Madde 12. — Kanun tasarısının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
Madde 13. — Kanun tasarısının 13 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
Madde 14. — Kanun tasarısının 14 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
Madde 15. — Kanun tasarısının 15 nci maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
Madde 16 ve 17. — Kanun tasarısının 16 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş olup maddeye 

açıklık getirilmesi bakımından metnin birinci paragrafı 16 nci madde olarak yeniden düzenlenmiş; ikinci pa
ragrafı ise «Koruma kararı alınan öğrencilerden istenmeyecek belge» başlığı altında 17 nci madde haline ge
tirilmiştir. 

Madde 18. — Kanun tasarısının 17 nci maddesi 18 nci madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 
Geçici Madde 1. — Kanun tasarısının geçici 1 nci maddesi «Bu Kanuna tabi olacak ve olmayacak öğ

renciler» başlığı altında daha ayrıntılı olarak yeni bir metin halinde düzenlenmiştir. 
Madde 19. — Kanun tasarısının 18 nci maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 20. — Kanun tasarısının 19 ncu maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 21. — Kanun tasarısının 20 nci maddesi 21 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz gereği yapılmak üzere saygı ile arz olunur. 

Ethem AYAN 
Başkan 

Nermin ÖZTUŞ 
Kâtip 

Mahir CANOVA 
Üye 

Recai BATURALP 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Başkanvekili 

Halil AKAYDIN 
Üye 

Bulunamadı. 

Hamza EROĞLU 
Üye 

Adnan OREL 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

M. Utkan KOCATÜRK 
Sözcü 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Üye 

Ertuğrui Zekai ÖKTE 
Üye 

Fuat YILMAZ 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİF* 

Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Bursluluk ve Diğer Sosyal Yardımlar Kanunu Tasarısı 

KISIM - I 

Genel Esaslar 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı temel eğitim kurumları ile ortaöğre
tim kurumlarında öğrenim yapmaya hak kazanan veya yapmakta olan maddi imkânlardan yoksun başarılı 
öğrencilere parasız yatılılık, bursluluk ve diğer sosyal yardımlar yoluyla eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağ
lamak; okulu bulunmayan yörelerdeki öğrencileri paralı yatılı okuma imkânına kavuşturmaktır. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanun Milli Eğitim Bakanlığına 'bağlı temel eğitim kurumları ile ortaöğretim kurumla
rında öğrenim yapmaya hak kazanan veya yapmakta olan öğrencilere parasız yatılılık; parasız yatılılılk sağ
lanamadığı hallerde bursluluk ve diğer sosyal yardımların sağlanmasına ilişkin hususları kapsar. 

Tanım : 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen : 
«Bakanlık» deyiminden Milli Eğitim Bakanlığı; 
«Parasız yatılılık», deyiminden maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin yönetmeliğinde 'belirtilen 

şartları taşımaları durumunda temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında karşılıksız ollarak barındırılmaları, 
yedirilmeleri, içirilmeleri, giydirilmeleri, kendilerine harçlık verilmesi; 

«Bursluluk» deyiminden maddi imkânlardan yoksun ve yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan başarılı 
öğrencilere, temel eğitim ikinci kademe ve ortaöğretim kurumlarında Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edi
lecek miktarda para yardımı yapılması; 

anlaşılır. 
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MALİ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Temdi E p i m ve Ortaöğretimde Parasız - Paralı 
Yatriddt, Burâhdük ve Diğer Sosyal Yardımlar 

Kamunu Tasarısı 

Amaç : 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Milli Eği

tim Bakanlığına bağlı temel eğitim kurumları ile or
taöğretim kurumlarında öğrenim yapmaya hak ka
zanan veya yapmakta olan maddi imkânlardan yok
sun başarılı öğrencilere parasız yatılılık, bursluluk 
ve diğer sosyal yardımlar yoluyla eğitimde fırsat, ve 
imkân eşitliği sağlamak; okulu bulunmayan yöreler
deki öğrencileri paralı - parasız yatılı okuma imkâ
nıma kavuşturmaktır. 

MADDE 2. — Tasarınım 2 nci maddesi aynen 
fcaibul edilmiştir, 

MADDE 3. — Tasarımın 3 ncü maddesli aynen 
kalbul edimûstftr, 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya 
Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sos

yal Yardımlara İlişkili Kanun Tasarısı 

KISIM - I 

GeneT Esaslar 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, MM! Eğîtiîn 
Bakanlığına bağlı temel eğiltim ve ortaöğrenim ku
rumlarında öğrenim yapmaya halk kazanan veya yap
makta olan maddi imkânlardan yoksun öğrencilere 
parasız yatılı, burslu okuma ve diğer sosyal yardım 
imkânları sağlamaktır. 

Kapsam : 

MADDE 2. — 1 nci maddede belirtilen şartları 
taşıyan öğrencilere sağlanacak parasız yatılı veya 
burslu oHcunna imkânları ile tanınacak gerekli sosyal 
yardımlara ait esaslar bu Kanon (kapsamına girer. 

Ayrıca, öncelikle okulu bulunmayan bölgelerde
ki öğrencilere paralı yatılı okuma insanlarından fay
dalanma husustanım öngörür.] 

Tanım : 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen : 
.«Bakanlık» sözünden Mili Eğitim Bakanlığı, 
«Parasız yatılı okuma» sözünden, maddi imkân

lardan yoksun başarılı öğrencilerin, yönetmeliğinde 
belirtilen şartları taşımaları durumunda temel eğitim 
ve ortaöğretim kurumlarında karşılıksız olarak barın
dırılması, beslenmesi, giydirilmesi, kendilerine harçlık 
verilmesi; 

«Burslu okuma sözünden, maddü imkânlardan 
yoksun ve yönetmeliğinde belirtilen şartliarı taşıyan 
başarılı öğrencilere temel eğitim ikinci kademe ve 
ortaöğretim kurutmlıarıında Bakanlar Kurulu Karan 
ile tespit edilecek miktarda para yardımı yapılması; 

.«Paralı yatılı okuma» sözünden, öncelikle okulu 
bulunmayan bölgelerdeki öğrencilerin pansiyon üc
retlerinin kendilerince ödenmesi suretiyle okumaları; 

Anlaşılır. 
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(Hükümıetito Teküfi) 

KISIM - II 

Parasız Yatılılık ve Burslulukla İlgili Hükümler 

Parasız Yatılılık ve Bursluluğun Tespiti : 

MADDE 4. — Bakanlık, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında, kalkınma planlarında gösterilen he
defler doğrultusunda, parasız yatılı ve burslu öğrenci okutur. Parasız yatılı okutulacak ve burs verilecek öğ« 
renoilerin sayısı, seçilmeleri ve kabulleri ile illgili esaslar her yıl Bakanlıkça duyurulur. 

Parasız yatılılık ve bursluMk kontenjan man dağıtımında illerin gelişmişlik durumları ve öğrenci .sayıları 
dikkate alınır. 

Parasız yatılılık kontenjanının yönetmelikte belirtilen yüzdelerdeki sayısı korunmaya muhtaç çocuklara, 
öğretmen ve eğitmen çocuklarına, temel eğitim kurumlarında öğrenim yapma imkânı bulunmayan yerleşme 
merkezinden başka bir yerde okuyan çocuklara ayrılır. 

5434 sayılı Kanunun 65 nci maddesi (d) fıkrası hükümleri saklıdır. 

Sınavsız Olarak Parasız Yatılılığa Alınma : 

MADDE 5. — Doğal âfetler, savaş ve olağanüstü haller sdbebiyle korunmaya muhtaç duruma düşmüş 
olan çocuklar ile görev sırasında şehit olan kamu görevlilerinin çocukları sınavsız olarak parasız yatılılığa 
ahnırlar. 

Süreklilik : 

MADDE 6. — Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencinin 
parasız yatılılık veya bursluliuğu ortaöğretimini tamamlayıncaya kadar, başarılı olduğu sürece devam eder. 

Burs ödeme : 

MADDE 7. — BursMuğa alman öğrencilerin bursları, bursluluğa alındıkları tarihi takip eden aybaşından 
İtibaren olkullaırınca ödenir. 

Ara sınıflardaki burslu öğrencilerin burslarının ödenmesine tatil aylarında da devam edilir. 

Son sınıfta bulunan burslu öğrencilerin bursları güz dönemi sınavlarının sona erdiği tarihi tiaıkip eden ay
başında kesilir. Ancak temel eğitim ikinoi kademe kurumları son sınıf öğrencileri ortaöğretim kurumlarına 
devam ettikleri takdirde bursları 'kesilmez. 
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Parasız Yatılılık ve Bursluluğun Tespiti ,: 

MADDE 4. — Bakanlık tem©! eğütüm ve ortaöğ-
reiiim kurumlarında, kafuruna planlarımda göstedlien 
hedefler doğrultusunda, parasız yaıtıh ve burslu öğ
renci okutur. Parasız yatılı okutalacalk ve1 burs ve
rilecek öğrencilerin sayısı, seçıimieler'i ve kabulleri 
ile ligjfli esaslar her yıl Bakanlıkça duyurulur. 

Parasız yatılılık ve bursluluk kontenjanının da-
ğıttumındia ilerin gelişmişlik durumları ve öğrenci 
sayıları dikkatle alınır,; 

Parasız yatılılık kontenjanının yönetmelikte be-
İrHülıeın yüzxtelıerdek(i sayısı korunmaya muhtaç ço
cuklara, köylerde görevli öğretmm ve eğitmen ço
cuklarıyla ve temel eğitim kurumlarında öğrenim yap
ıma İmkânı bulunmayan yerleşme merkezinden baş
ka ibir yerde okuyan çocuklara ayrılır. 

5434 sayılı Kanunun 65 nci madides/i (d) fıkrası 
hlüklülmleri «aklıdır, 

MADDE 5£ — Tasarının 5 nci maddesi ayne» 
kabul edilmiştir., 

MADDE 6.: — TasarmMi 6 ncı maddesi aynen 
kabul edliimıiştiir. 

Burs ödeme : 

MADDE 7. — Temel eğittim ikinci kademle ve or
taöğretim kurumları öğrencilerine Bakanlar Kurulu 
kararı ile tespit edilen miktar kadar burs verilir. 

Bursluluğa alınan öğrencilerin bursları, burslu-
luğa alındıkları tarihi taklip eden aybaşından İtiba
ren akuüarınca ödeniri 
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KSIM - U 

Parasız Yatılı, Burslu ve Paralı Yatılı Okuma ile 
İlgili Hükümler : 

Parasız Yatılı ve Burslu Okumanın Tespiti : 

MADDE 4. — Bakanlık, temel eğitim ve orta
öğretim kurumlarında, kalkınma planlarında öngö
rülen hedefler doğrulltusunıda, parasız yatık ve burs
lu öğrenci okutur. 

(Parasız yatılı okutulacak ve burs verilecek öğren
cilerin sayısı, seçilmeleri ve kabulleri ile ilgili esaslar 
her yıl Bakanlıkça duyurulur. 

Parasız yatılı ve burslu öğrenci kontenjanının dağı
tımında illerin gelişmişlik durumları ve öğrenci sayı
ları dikkate alınır. 

Parasız yatılı öğrenci kontenjanının yönetmelikte 
belirtilen yiizdelerdeki sayısı korunmaya muhtaç ço
cuklara, öğretmen ve eğitmen çocuklarına, temel eği
tim kurumlarında öğrenim yapma imkânı bulunma
yan yerleşme merkezinden başka bir yerde okuyan ço-> 
cuklara aynim 

54(314 Sayılı IKanunun 65 nci maddesinin (d) fıkra-
rası hükümleri saklıdır. 

Sınavsız Olarak Parasız Yatılı Öğrenciliğe Alınma: 

MADDE 5. — Doğal affetler, savaş ve olağanüstü 
haller sebebiyle korunmaya muhtaç duruma düşmüş 
olan çocuklar ile görev sırasında şehit olan kamu gö
revlilerinin çocukları, sınavsız olarak parasız yatılı öğ
renciliğe alınırlar. 

Süreklilik: 

MADDE 6. — Temel eğittim ve ortaöğretim ku
rumlarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğren
cinin parasız yatılı veya burslu okuma durumu orta* 
öğretimini tamamlayıncaya kadar, başarılı olduğu sü
rece devam eder-

Burs ödeme: 

iMADDE 7. — (Burslu öğrencilerin bursları, burs 
almaya hak kazandıkları tarihi takip eden aybaşından 
itibaren okullarınca ödenir. 

Ara sınıflardaki burslu öğrencilerin burslarının 
ödenmesine tatil aylarında da devam edilir. 

tSon sınıfta bulunan burslu öğrencilerin bursları, 
güz dönemi sınavlarının sona erdiği tarihi takip eden 
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(Hükümetin Tdkffi) 

Temel eğitim ikinci kademe ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edi
len miktar kadar burs verilir. 

Parasız Yatılılık ve Bursluluğa Geçme : 

MADDE 8. — Yönetmeliğinde 'belirtilen durum ve şartlarda bir defaya mahsus olmalk üzere parasız ya
tılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçirilebilirler. 

Ancaık, parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez^ 

Başka Kurum Burslarından Yararlanamama : 

MADDE 9. — Parasız yatılılık veya burslululk imkânından yararlanan öğrenciler başka kurumlar adına 
verilen burslardan faydalanamazlar. 

Sosyal Yardımlar : 

MADDE 10. — Parasız yatılı öğrencilere elbise, ayakkabı, aç çamaşırı, defter, Ikalem, kitap, harçlık ve 
benzeri sosyal yardımlar yapılır. 

Parasız Yatılılık ve Bursluluğun Sona Ermesi : 

MADDE 11. — Aşağıdaki hallerde paüasız yatılılık ve bursluluk sona erer : 
a) Temel eğitim kurumları veya ortaöğretim kurumlarının her bir kademesinde bir defadan fazla bir 

üst sınıfa devam etme hakkını kazanamaması. 
'b) Okula devamını bir öğretim yılı veya daha fazla süre engelleyen disiplin cezası almış olması. 

Paralı Yatılı Öğrenci Alınması : 

MADDE 12. — Bakanlık, parasız yatılı öğrencilere ayırdığı pansiyonlarda parasız yatılı okutacağı öğ
renci sayısının yarısını aşmamak üzere paralı yatılı öğrenci okutabilir. Buna dair esaslar yönetmelikle düzen
lenir. 

Yatılı Bölge Okulları : 

MADDE 13. — Temel eğitim yatılı bölge okullarının ikinci kademesine alınacak öğrenciler 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanununun özel hüıküınlerine tabidirler, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 106) 



— 13 — 

(Mali İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Ara sınıflardalki burslu öğrencilerin burtslarınııı 
ödeamesörie tatil aylarında da devam editör. 

Son sınıfta bulunan burslu öğrencilerin bursları 
güz dönemi sınavlarının sona erdiği tarihi takip eden 
aybaşında kesilir. Ancak temel eğitim iMnci kade
mle 'kurumları son sınıf öğrencileri ortaöğretim ku-
rumianna devam etfiitkleni taitotirde bursları kesilmez. 

MADDE 8.: — Tasarının 8 nci maddesi aynen 
ıkalbul eddıhnlisjtJir. 

Başka Kurum Burslarından Yararlanamama : 

MADDE 9, — Parasız yatılılık veya bursMulk 
litmikânından yararlanan öğrenciler başka kurumffar 
adına verilen bursu seotilkieıli talkltirde bu Kanunda 
öngörülen parasız yaltılıMc ve 'burs atma haklarından 
yararlanamazlar. 

MADDE 10. — Tasarımın 10 ncu maddesi ay-
neh> Ocalbul edfilmıiştîir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kalbui edilimâştıir£ 

'MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 13, — Tasarının 13 neti madldlesi ay
nen 'kaıbul editoiştsir. 

(Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

aybaşında kesilir. Ancak, temel eğitim ikinci kademe 
kurumları son sınıf öğrencileri ortaöğretim kurumla
rına devam ettikleri takdirde bursları kesilmez. 

Temel eğitim ikinci kademe ve ortöğretim kurum-' 
lan öğrencilerine 'Bakanlar 'Kurulu Kararı ile tespit edi
len miktar kadar burs verilir. 

Parasız Yatılı ve Burslu Öğrenciliğe Geçme: 

IMADDE 8. — Yönetmeliğinde belirtilen durumı 
ve şartlarda, bir defaya mahsus'olmak üzere parasız 
yatılı öğrenciler burslu, burslu öğrenciler parasız ya
tılı öğrenciliğe geçirilebilirler, 

Ancak, parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs veril
mez, 

Başka Kurum Burslarından Yararlanamama: 

MADDE 9. — /Parasız yatılı veya burslu okuma 
imkânından yararlanan öğrenciler, başka kurumlar 
adına verilen bursu seçtikleri takdirde bu kanunda ön
görülen parasız yatılı okuma veya burs alma hakla
rından yararlanamazlar. 

MADDE 10. — Tasarının '10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

Parasız Yatılı ve Burslu Öğrenciliğin Sona Ermesi: 

MADDE 1!1. — Aşağıdaki hallerde parasız yatılı 
ve burslu okluma halklkı sona erer : 

a) Temel eğitim kurumları veya ortaöğretim ku
rumlarının her bir kademesinde bir defadan fazla bir 
üst sınıfa devam etme hakkını kazanamamak;1 

b) Okula devamını bir öğretim yılı veya daha 
fazla süre engelleyen disiplin cezası almış olmak; 

c) Her ne sebep ve suretle olursa olsun okulu terk 
etmiş olmak, 

MADDE 1'2. — Tasarının 1!2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Tatil Aylarında Okulda Kalacak Öğrenciler : 

MADDE 14. — Tatil aylarında kalacak yeri olmayan parasız yatiı öğrencleriiin dkulaıııınıda veya beli 
okullarda toplanmak suretiyle, barındırılmıalarına devam olunabilir. 

Tedavi Giderleri •: 

MADDE 15. — Parasız yatılı ve burslu öğrencilerin tedavi giderleri Bakanlıkça karşılanır. 

Çıkarılacak Yönetmelik : 

MADDE 16. — Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarıma parasız yatılı veya burslu olarak alınacak öğ
rencilerde aranacak şartlara; seçme sıralama sınavlarına; il (kontenjanlıan ile kontenjanın dağıtımına; parasız 
yatılılıktan bursluiuğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçirilmeye; parasız yatılı ve burslu öğrencilerin bir 
okuldan başka ihdr okula nakillerine; paralı yatılılığa alınacak öğrencilere ilişkin esaslar ıbu kanunun yayı
mı tarihinden itibaren altı ay içerisinde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir. 

Ancak yetiştirme yurtlarından1 gelecek öğrencilerle «^korunma kararlı»* öğrencilerden, parasız yatılı veya 
burslu okumak (İsteyenlerin maddi durumlarının tespitine ilişkin, ailesinin geçim durumunu gösterir belge 
istenmez, 

Mecburi Hizmetle Yükümlü Tutulmama : 

MADDE 17. — Bu Kanuna tabi olarak parasız yatık veya 'burslu öğrenim gören öğrenciler, temel eğitim 
kurumları ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okumaktan mütevellit hiçbir suretle mec
buri hizmet, tazminat veya geri ödeme ile yükümlü tutulamazlar. 

Bu Kanuna Tabi Olmayacak Öğrenciler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tadilinden önce temel eğitim kurumları ile ortaöğretim ku
rumlarında parasız yatılı veya ıbunslu olarak öğrenimlerine devam etmekte olan öğrenciler, parasız yatılı ve
ya burslu olarak kabul edildikleri tarihlerdeki kanunlara tabidirler. Ancak bu kanun ile öğrenci lehine ge
tirilen haklardan yararlandırılırlar. 
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MADDE 14.: — Tasarının 14 noü (maddesi ay
am kabul ©dilmTışftir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddlesi ay
nen ücalbul ediimiiştör. 

ıMADDE 16.: — Tadarının 16 nci maddesi ay
nen toalbul edıinJştişn,; 

IMADDE 17. — Tasarının 17 ncî maddesi ay-
nön fcalbul edSImîştir. 

Bu Kanuna Tabi Olmayacak Öğrenciler : 

GEÇİCİ MADDE L — Bu Kanunun yayımı ta-
riihiindıen örndâ temel eğitim ikindi kademe ve ortaöğ
retim kurumlarında parasız yatılı veya 'burslu oku
makta bulunanlar da bu Kanun bükümilerinden ya
rarlanırlar. 

(Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

M ADİDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir., 

Çıkarılacak Yönetmelik: 

ı'MADDE 16. — Bu kanunun uygulanmasını sağ-1 

lamak amacı ile gerekli yönetmelikler, kanunun yayı
mı tarihinden itibaren altı ay 'içinde Bakanlıkça çı
karılır, 

Koruma Kararı Alınan Öğrencilerden İstenmeye
cek Belge: 

MADDE 17. — Yetiştirme yurtlarından gelecek 
öğrencilerle «sKorunma kararlı» öğrencilerden, para
sız yatılı veya burslu okumak isteyenlerin maddi du
rumlarının tespitine ilişkin, ailesinin geçim durumunu 
gösterir belge istenmez. 

MADDE 18. — Tasarının 17 nci maddesi 18 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bu Kanuna 1<tbi Olacak ve Olmayacak Öğrenci
ler: 

OBÇIlCt MADDE 1. — 'Bu kanunun yayımı ta
rihlinden önce temel eğitim kurumları ile ortaöğretim 
kurumlarında parasız yatılı veya burslu olarak öğre
nimlerine devam etmekte olan öğrenciler de bu kanu
na tabi olup getirilen haklardan yararlanırlar, 

Daha önce okuldan her ne sebeple olursa olsun ay
rılmış veya mezun olmuş öğrenciler, parasız yatılı ve
ya burslu olarak kabul edildikleri tarihlerdeki kanun
lara tabidirler. 
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KISIM - III 

Çeşitli Hükümler 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar 

MADDE 18. — 8.6.1926 tarih ve 915 sayılı Lise ve Orta Mekteplere Alınacak Leyli Meccani Talebe 
Hakkında Kanun, 

19.5.1932 tarih ve 1967 sayılı Lise ve Orta Mekteplere Alınacak Leyli Meccani Talebe Hakkında 8.6.1926 
tarih ve 915 sayılı Kanuna Müzeyyel Kanun, 

5.5.1928 tarih ve 1237 sayılı Leyli Meccani Talebenin Mecburi Hizmetlerine Dair Kanun, 
30.5.1929 tarih ve 1484 sayılı Meccani Leyli Taltebenin Hizmetlerine Dair 1237 sayılı Kanuna Müzeyyel 

Kanun, 

25.5.1938 tarih ve 3400 sayılı LeyM Meccani Talebenin Medburi Hizmetlerine Dair 5.5.1928 tarih ve 
1237 sayılı Kanuna Zeyil İlavesi Hakkında Kanun, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
İ. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı V. 

Kaya Erdem 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bözer 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. 7\ Esener 

İmar ve İskân Bakam 
Dr, $, Tüten 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

Köy İşleri ve Koop. Bak. 
M. R. Güney 

28 . 1 . 1982 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr, T.. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bakam 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi ay
nen \kalbul edSıllmiiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maidldesi ay
nen kabul edUmdştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

KISIM - III 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 19. — Tasarının 18 nci maddesi 19 ncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(MADDE 20. — Tasarının 19 ncu maddesi 20 noi 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 20 nci maddesi 21 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

\>G<\ 
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