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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Nuri Özgöker, Anayasa Tasarısının Danışma 

Meclisi Genel Kurulunda görüşülme biçimi ve yön
temi ile bu çalışmalara bütün üyelerin katkıda bu
lunmaları konusunda gündem dışı konuşması üze
rine, Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak, açıkla
mada bulundu. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci Madde
sine Bir Fıkra, Ek 19 ncu Madesinin 5 No. lu Fık
rasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
nın maddeleri ve tümü kabul edildi. 

Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer Sağışman ve 13 
arkadaşının, Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 yıl 
Süreli Olanların 3 ncü Sınıfında, 4 Yıldan Uzun 

Süreli Olanların 4 ve 5 nci Sınıfında Bulunup Ba
şarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrencilere Yeni
den imtihan Hakkı Verilmesine Dair Kanun Tekli
finin görüşülmesi, Hükümet temsilcisinin Genel Ku
rulda bulunmaması nedeniyle bir sonraki Birleşime 
ertelendi. 

21 Nisan 1982 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 16.30'da son verildi. 

M, Vefik KİTAPÇIGÎL 
Başkan 

Başkanvekili 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

İL — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
lA — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun Değişilk 137 nci Maddesinin (d) Bendin
den Sonra Gelen 5, 6, 7 ve 8 nci Fıkralarının Değiş
tirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. 
(1/15)6) OM. G. K.Men devir) (Btiıtçe - Plan Komis
yonuna) (20.4.1982) 

2. — 440 Sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleriyle 
Müesseseleri ve tştira'kler Halkıkında Kanunun 3 ve1 

7 nci Ma'dldelerinün İkinci Fıkralarının Değiş'tirilmesi 
ve 36 nci Maddesine IB'ir Fıkra Eklenmesine İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname. (1/157) (M. G. K.'den 
devir) (Malî İşler Komisyonuna) (20.4.1982) 

3.! — 7129 Sayılı Banlkalar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine' İlişkin Kanun Hükmünde 
Kararname, (il/l 58) (M. G. K.'den devir) (İktisadî İş
ler Komisyonuna) (20.4.1982) 

4. — 1322 Sayılı Genel Kadro Kanununun 7 nci 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Ka
nun Hükmümde Kararname. (1/159) (M. G. K.'den 
devir) (Bütçe -P lan Komisyonuna) (20.4.1982) 

5.. — 4060 Sayılı Yüzde Beş Faizli Hazine Tahvil
leri İhracına Dair Kanunun 5072 Sayılı Kanunla De
ğişik 1 ve 4 ncü Maddeleri ile 9 ncu Maddesinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Hülkmünde Kararname. (1/160) 
(M. G. K.'den devir) (Malî İşler Komisyonuna) 
1(20.4.1982) 

6. — 261 Sayılı İhracatı Geliştirmek Amacı ile 
Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbir
lere Dair Kanunun 1 nci Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. (1/161) 
(M. G. K.'den devir) (İktisadî İşler Komisyonuna) 
(20.4.119'82) 

7. — 237 Sayılı Taşıt Kanununun Değişik 12 nci 
Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname. (1/162) (M. G. K.'den 
devir) (Bütçe - Plan Komisyonuna) (20.4.1982) 

ı8. —474 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Güm
rük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkındaki 
Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. 
(1/163) (M. G. K.'den devir) (Malî İşler Komisyo
nuna) (20.4.1982) 

9.; — Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Ku
rulmasına İlişkin Kanun Hükmümde Kararname. 
(1/164) (M. G. K.Men devir) (Malî İşler Komisyonu
na) (20.4.1982)! 

l'Ö. — 1050 Sayılı Mumaseibeî Umumiye Kanunu
nun 22, 24, 28, 29, 3H, 37, 56, 59, 62, 64, 83, 84, 86 ve 
92 nci Maddelerinin Değiştirilmesine ve 32 nciMad-
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun 
Hükmümde Kararname. (1/165) (M. G. K.'den devir) 
(Bütçe - Plan Komisyonuna) (20.4.1982) 

11, ~ 2.1.1961 Tarihli ve 195 Sayılı Basın - Han 
Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 ncu Mad
deleriyle Geçici 3 ncü Maddesinin Değiştirilmesine 
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İlişkin Kanun Hükmünde Kararname, (1/166) (M. 
G. K/den devir) (Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonuna) (20.4.1982) 

12. — 2490 Sayılı Artırma, Eksiltme ve Jhallle Ka
nununun 2, 5, 7,14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50, 
60 ve 66 ncı Maddeleriyle Bu Kanuna 6150 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine; ve 
IBu Kanuna Ek 4876 Sayılı Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararna
me. (1/167) (M. G, K.'den devir) (Malı işler Ko
misyonuna) '(20.4.1982) 

13. — 79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, 
M'illî Korunma Teşkilat, Sermaye, Fon Hesaplarının 
Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanu
nun 10 ncu Maddesinin Değiştirilmesine llişikin Ka
nun Hükmünde Kararname. (1/168) (M, G, K.'den 
devir) (Malî tşler Komisyonuna) (20.4.1982) 

14. — 6623 Sayılı Türk Hava Yolları Afonim Or
taklığı Kanununun 7359 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmün
de Kararname. (1/169) (M. G. K.'den devir) (Bayın
dırlık Ulaştırma, îmar ve İskân, Turizm ve Tanıt
ma Komisyonuna) (20.4.1982) 

15. — 6327 Sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı Kanununa 202 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 
Maddenin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hüıkmünde 
Kararname. (1/170) (İM. G. K.Men devir) (İktisadî İş
ler Komisyonuna) (20.4.1982) 

16. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 
nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararname. (1/171) (M. G. K.'den de
vir) (İktisadî İşler Komisyonuna) (20.4.1982) 

17. — 1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 
6686 ve 6760 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Parasal 
Sınırların Saptanmasına İlişkin Kanun Hükmünde 
Kararname. (1/172) (M. G. K.'den devir) (Büt
çe - Plan Komisyonuna) (20.4.1982) 

18. — 8.6.1971 Günlü, 1425 Sayılı Kanuna Ekli 
Olup, 3.7.1975 Günlü, 1922 Sayılı Kanunla Değiştiri
len «Emeklilik Gösterge Talblosu» ve 5434 Sayılı TC 
(Emekli Sandığı Kanununa 1425 Sayılı Kanunla Ek
lenen Geçici 3 ncü Madde ile Aynı Kanunla Eklenen 
ve 1922 Sayılı Kanunla Değiştirilen Ek 5 nci Mad
denin Değiştirilmesine llişikin Kanun Hükmünde Ka
rarname1. (1/173) (M. G, K.tten devir) (Bütçe - Plan 
Komisyonuna) (20.4.1982) 

19. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 137 nci Maddesinin Bazı Fıkraları ile 
ıBu Maddeye Ekli Gösterge Tablolarının Değiştiril-
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meşine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. (1/174) 
(M. G. K.'den devir) (Bütçe - Plan Komisyonuna) 
(20.4.1982) 

20. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Değişik 43 ve Ek Geçici 20 nci Maddelerinin Değiş
tirilmesine llişikin Kanun Hükmünde Kararname. 
(1/175) (M. G. K.'den devir) (Bütçe - Plan Komisyo
nuna) (20,44982) 

21. — Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Ku
ruluşuna Dair Kanun Hükmünde Kararname. (1/176) 
(M. G. K.'den devir) (İktisadî İşler Komisyonuna) 
(20.4.1982) 

22. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 
1327 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Geçici 10 ncu Mad
dede Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname. (1/177)'(M. G. K.'den devir) 
(Bütçe - Plan Komisyonuna) (20.4.1982) 

23. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1327 Sayılı Kanunla ve 6, 7, 8 Sayılı Kanun Hüık
münde Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair 9 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname. (1/178) (M. G. K.Men devir) (Bütçe - Plan 
Komisyonuna) (20.4.1982) 

24. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair 8 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname'. (1/179) (M. G. K.'den devir) (Büt
çe - Plan Komisyonuna) (20.4.1982) 

25. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Değişik 
4 ncü Maddesinin «D» Bendi ile Ek Geçici 21 nci 
Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
7 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname. (1/180) 
(M. G. K.'den devir) (Bütçe - Plan Komisyonuna) 
(20.4.1982) 

26. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Değiştiri
len 178 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilme
sine Dair Kanun Hükmünde Kararname. (1/181) 
(M. G. K.'den devir) (Bütçe - Plan Komisyonuna) 
(20.4.1982) 

27. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Geçici Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname. (1/182) 
(M. G. K.'den devir) (Bütçe - Plan Komisyonuna) 
(20.4.1982) 

28. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kal-
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dırılmasma Dair Kanun Hükmünde 2 Sayılı Karar
namenin 1 nci Maddesiyle Değiştirilen 224 ncü Mad
desinin Son îlki Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname. <1/1*83) (M. G. K.'den 
devir) (Bütçe - Plan Komisyonuna) (20.4.1982) 

29. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Değiştiri
len 89 ncu Maddesinin (Değiştirilmesine' Dair Kanun 

Hükmünde Kararname. (1/184) (M. G, K.'den devir) 
(Bütçe - Plan Komisyonuna) (20.4.1982) 

30. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kal
dırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname. 
(1/185) (M. G. K.'den devir) (Bütçe - Plan Komis
yonuna) (20.4,1982) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanveMI Fenni İSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

'BAŞKAN — Danışma Mıeolfisânin sayın üyeleri; 83 ncü'Biiriıeşirni açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

©AŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, <görüşmdere 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Osman Yavuz'un, kimyevî gübre konusunda 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir görüşme talllebi var, 
oikutuyonum,.. 

Yüksek Başkanlığa 
Danışma Meclisimizin 21.4.1982 günkü toplantı

sında, «kimyevî gülbre» konusunda gündem dışı bir 
Ikonusjma yapmak istiyorum. 

Yüksek müsaadelerinize saygıyla arz ederim. 
Osman YAVUZ 

IBAŞKAN — Sayın Yavuz, buyurun efendim. 
OSMAN YAVUZ — Yüce Meclisin Sayın Başka

nı, sayın üyeleri; 
Tarım sektörümüz kadar, ülkemiz ekonomisini ya

kından ilgilendiren önemi, bir konuyu dile getürmek 
amacıyla huzununuızda ibulunimaktayım. 

'Bugün, dünyada gıda maddeleri, birçok stratejik 
maddenin önünde yer allmaiktadır. Buğday, bir am
bargo silahı otaıuştur. Bütün ülkeler acılığı önlıeyöbil-

meik, yeterli beslenmeyi temin edebilmek için büyük 
bir ürdtim yarışına girmişlerdir. Hedef, birim saha
dan daha çok verim alabilmekttir. 

Tarımsal üretime yönelik çalışmalarm ve hizmet
lerin hasında, yoğun girdi kullanımı gelmektedir. Ve
rim artışında en büyük paya sahip kimyevî gübreler
dir. G'ülbrenin verim artışındaki payı ortalama ı% 401 
civarındadır, Bu pay diğer teknik faktörlerfe birlikte 
uygulandığında, daha yüksek seviyelere lüaşaibilimek-
tedlir. Kullanılan her kilogram kimyevî gübre, değe
rinin ortalama 10 kaltı kadar bir katma değer yarat-
ma'ktadır. 

İBu kadar güçlü 've üretimin <vaz!geçMmez bir girdi-
ısinin, ülkemizde kulllanıimma 19601ı yıllarda ıbaşla-
nıİmış, 19(63 yılında 425 Ibin ton, 1970 yılında 2,2 mil
yon ton, 1975 yılında 3,7 milyon ton, 1979 yılında 7,5 
mi'Iyon ton kimyevî gübre tüketilmiştir. Ne var ki, 
1980 ve 19'Sl sonlbalharında gübre fiyatlarına yapılan 
yüksek seviyedeki zamlar, gübre tüketimini '1,5 milyon 
ton aşağıya çekmiştir. 

16 — 
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Yapılan zamların, gübre tüketimini menfî yönde 
etkilememesi için alınan tedbirler de bir fayda sağ
lamamıştır. Geçen yıl Türkiye 6 milyon ton civa
rında gübre 'tüketmiştir. Her yıl artan oranlarda gübre 
kullanan bir üllke olmaktan maalesef uzaklaşılmıştır. 
Bu ikonud'a büyük adımllarla ilerleyen ülkemiz, 'bu 
yıllarda 9 milyon ıton ıgübreyi rahatlıkla kullanabilirdi. 

Sayın üyeler; 
Etkili ve dikili sakallarımızın ancak % 4101'ını gübre-

leyebiliyoruz. Ülkemiz, gübre kullanımında doyum 
•maktasına gelmemiştir. Bugün, hektar başına kullanı
lan gîülbre miktarı 'bakımından, Batı Almanya ülkemiz
den dokuz 'kait, İMya ve Portekiz beş kat, Yugoslav
ya, Bulgaristan ve Yunanistan üç kait daha fazla gübre 
kulilanmalkjtadır., 

ı«Gübre yanlış kullanılıyor, israf ediliyor» görüş 
ve iddiaları, tarım politikamızda yapılan en büyük ya
nılgıdır. Ayrıca, «Gübreyi büyük çiftçiler kullanıyor» 
görüşü de tamamiyle yanlıştır. Gübrenin, takrıiben :%' 
85 ini küçük ve orlta büyüklükteki tarım işletmeleri 
tüketadktedir. 

Şu hususu açıklıkla ifade etmek isterim ki, ülke
miz 6 milyon ton gübre 'tüketimini, 12 milyon tona 
Çilkarabiı&e; talhıminî bir hesapla 300 milyar liralık bir 
üretim artışı sağlayabilecektir. Bu artışı ihracata yön-
leridirirselk, üllikemize 2 milyar dolar daha fazla döviz 
girer. 'Bu kaynağı iyi kullanmaya mecburuz. 

(«Dünyada gıda üretimi 'bakımımdan kendine yeterli 
olan 7 ülkeden biriyiz» diye övünüyoruz. Bunu çift
çimizin üstün çalbası ile 'bilinçli gübre kullanmasına 
borçluyuz. Devlet olarak, gübrenin iyi bir hesabını 
yapmalıyız. Bu önemli girdinin çiftçiye yük olmadan 
kulanımını sağlama, Devletin vazgeçemeyeceği görevi 
olmalıdır. 'Bu konuya dört elle sarılma zamanı gel
miştir. Bu yüce kürsüden çiftçimize sesleniyorum; 
çiftçimiz; varını, yoğunu satıp gübre kullanmalıdır. 
Gübre 'tüketimini artırmaik zorundayız. 1990'lı yıllar
da 15 milyon ıton gübre tüketimine ulaşmak mecburi
yetindeyiz. 

Sayın üyeler; 

124 Ocalk elkonom'ik istikrar tedbirleriyle tarım sek
töründe Deflet tarafından sübvansiye edilen tek girdi, 
kimyevî 'gübredir. Yabancı ülkelerin çoğunluğunda 
'kimyevî gübreler, çiftçi lehine devlet tarafından sülb-
vansiye edilmektedir. Şimdiye kadar, gübre sübvan
siyonunda belli ve istikrarlı 'bir sistem uygulanama
dığından, 'tüketimde gözle görülen önemli dalgalanma
lar meydana gelmiştir. 

Geçen yıl, Devlet, 'gübreyi takriben 65 milyar 
lira sübvarasiye etmiştir. Tüketmiş olduğumuz güb
renin '% 30'u ithallden, % 70'i yerli gübre fabrika
larından sağlanmıştır. 1981 yılında tüketilen gübre
nin çıpla'k maliyeti 80 milyar lira olup; buna mu-
ikabil satış bedeli 44 milyar liradır. Çiftçimiz bu 
parayı ödemiştir. Hiçbir masraf ve faiz ilave edil
memesi halinde, sübvansiye miktarı 36 miyar lira
dır. ıBu miktara, tedarik 've dağıtıcı kuruluşun Zi
raat Bankasına verdiği 22 milyar lira faiz ile nakil, 
dağıtım ve stoklama masraflan olan 7 miyar lira 
ilave edilmek suretiyle 65 milyar lira bulunmakta
dır. Burada gerçek sübvansiyon 413 milyar lira ol
maktadır. Devletin bir celbinden çıkıp, diğer cebine 
giren parayı sübvansiye saymak doğru değildir. 

Sayın üyeler; 
Türkiye uzun yıllar gübreyi, büyük dövizler öde

yerek 'ithal etmiştir. İthali, en aza indirebilmek için, 
yerli gübre sanayii teşvik edilmiştir. Yılda 10 mil
yon ton gübre üretim kapasitesine sahip bulunmak-' 
tayız. Yerli gübre üretimimi artırırken, maliyeti dü
şürmek ve kaliteyi artırma yönünde geniş ve derin
liğine çalışmalara ihtiyaç vardır. Geçen yıl başta, 
Devlete ait Azot Sanayii olmak üzere, gübre fabri
kalarının yıllık kârı 15 milyar lira civarındadır. Ya
pılan sübvansiyonun bir kısmı da hu 'fabrikaların, 
daha ramdınnaınılı çalışmalarını temin amacına matuf
tur. Bugün yerli gübre fabrikalarından satın alınan 
gübreye, ithal (fiyatlarından daha fazla para öden
mektedir. Bu fiyatları açıklayarak: zamanınızı alma'k 
istemiyorum. Yalnız, şu hususu belirtmek isterim 
ki, yerli fabrikaların bünyesel farklılılklarının, gübre 
fiyatlarını sık sık zorlamasından endişe etmekteyim. 

Sayın üyeler; 
(Kimyevî gübre konusunda alınması gerekli ted

birleri şöylece özetlemek mümkündür: 
Gübrenin kullanımı teşvik edilmelidir. Tedarik 

ve dağıtım hizmetleri a'ksataız işletilmeli, ürün fiyattı 
ille gübre fiyatları arasındaki denge iyi kurulmalı ve 
'bu ilişkinin uzun yıllar istikrarını 'koruması temin 
edilmelidir. ıKredi imkanları genişletilmeli ve çiftçi 
'kolaylıkla kredi kullanabilmelidir. Devletin sübvansi
yonu devam etmelidir. Çiftçiye gübre 'kullanımında 
gerekli rehberlik hizmeti noksansız yerine getirilme
lidir. 

Ülkemizde kimyevî (gübre politikası dağınık bir 
ıgörürtüm arz etmektedir. 'Bu politikanın maalesef 
sahibi de belli değildir. Sunî gübrenin üretimi, tü-
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'ketimi, fiyat politikası, Ikalite ive verimliliği ile da
ğıtım ve depolanması (hususlarında uzun vadeli, hiç 
olmazsa gelecek 10 yıllık 'bir program yaparak, (bu 
programın, merkezî bir disiplin tarafından yürütül
mesinde takip ve kontrol altında 'bulundurulmasında 
zaruret bulunmaktadır. Bu işin ısabipliliğini, Tarım 
ve Orman Bakanlığına bırakma zamanı gelmiştir. 

Yüce Meclisi Saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
İBAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Yavuz. 
2. — Tarım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi Fa-

ris Gerdaneri'nin, Osman Yavuz'un kimyevî gübre 
konusundaki gündem dışı konuşması üzerine açık
laması. 

BAŞKAN — Hükümetin 'bu konudaki görüşünü 
açıklayacak bir yetkili var mı?., 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ FAR'İS GERDANBRİ — Evet efendim. 

İBAŞKAN — Yetki belgenizi verir misiniz?... 
Yetki belgesini okutuyorum. 

(Danışma (Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Konya Üyesi Sayın Osman Ya

vuz'un (gübre konusunda yapacağı gündem dışı ko
nuşmasıyla ilgili (olarak, gerektiğinde Bakanlığımız 
çalışmalarını açıklamak 'üzere aşağıda hüviyeti ya
zılı kişinin Danışma 'Meclisi İçtüzüğünün 57 nci 
maddesine göre yetkilendirilmiş olduğunu arz ede
rim. 

Sabahattin ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bakamı 

Adı 'Soyadı : Faris Gerdaneri 
Oörev unvanı : Ziraat İşleri Genel Müdür Yar

dımcısı, 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Gerdaneri. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ FARİS GERDANERİ — Danışma (Meclisi
nin Sayın Başkanı ve çok kıymetli !üıyeleri, Bakan
lığım adıma sizleri saygıyla selamlarım. 

Efendim, Sayın Osman Yavuz çok kısa sürede 
/gübre konusunda detaylı ve somut biçimde önerile
rini ortaya 'koymuştur. Benim söyleyeceğim fazla 
bir şey yoktur, çok teşekkür ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Açıklamanız bu kadar mı efendim? 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ FARİIS GERDANERİ — Bu kadar efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
3. — Toprak ve Tarım Reformu Kanun Tasarı

sının, Danışma Meclisi İçtüzüğünün 73 ncü mad
desi uyarınca geri verilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi. (3/146) 

İBAŞKAN — Başbakanlığın bir tezkeresi var, 
okutuyorum. 

IDanışma Meclisi Başkanlığına 
(İlgi : 16.10.1981 tarihli 6397 (sayılı yazımız. 

İlgide kayıtlı yazımızla Millî Güvenlik Konseyi 
Başkanlığına sunuHam ve Başkanlığınıza devredildiği 
anlaşılan «Toprak ve Tarım Reformu Kanunu Tasa
rısının» Danışma Meclisi İçtüzüğünün 73 ncü mad
desi uyarınca geri gönderilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer Sağış-
man ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretimin Son Sını
fında, 4 yıl Süreli Olanların 3 ncü Sınıfında, 4 Yıl
dan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 nci Sınıfında Bu
lunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrenci
lere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(2/25) (S. Sayısı: 109) (1) 

İBAŞKAN — Gündemimizin kanun tasarı ve 'tek
lifleriyle ilgili bölümünde, Danışma Meclisi Üyesi 
(Muzaffer Sağışman ve 13 Arkadaşımın, Yükseköğre-

{!) 109 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir. 

timin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 ncü 
Sınıfında, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 
nci Sınıfında Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge 
Alan Öğrencilere Yeniden Imiti'han Hakkı Verilme
sine Dair Kanun Teklifi 'üzerinde görüşmelere baş
lıyoruz. 

ISayın (Balkan?.. Buradalar. 
Komisyonun yerini almaşım rica ediyorum... 
Milî Eğitim Komisyonu Raporumuz Kanun 

Teklifinin reddi istikametindedir; Bu itibarla Raporu 
oylamaya gerek (görmeden okutuyorum. 

ıÇMillî Eğitim Komisyonu Raporu okundu) 
İBAŞKAN — Rapor üzerinde söz almak isteyen 

ısayın üyeler isimlerini lütfen yazdırsınlar... 
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ISöz alan üyelerimizi okuyorum: Sayın Öztürk, | 
Sayın Oökçe, Sayın Ender, Sayn Yarkın, Sayın Ge-
lendost, Sayın Güray, Sayın Sağışman, Sayın Ay dar I 
Sayın Gürel, Sayın Uğur. 

Sayın Öztürk, 'buyurun efendim. 
İKÂZIM ÖZTÜRK — Danışma Meclisinin Sa

yın Başkanı, değerli üyeler, Sayın Millî Eğitim Ba
lkanımız; I 

(Kurucu Meclisin 'bir kanadını! oluşturan Danış
ma Meclisinin yasama tasarrufları iki bölümde top
lanır. Birinci bölümü, Meclisimizin isminden kay
naklanan 12 Eylül Asili Kurucu İktidarının kurucu 
yasaları 'teşkil eder. İkinci Ibölümü ise, cari olan 
yasalardır. (Geçen çıkardığımız mezbahalarla ilgili 
[Kanun, balen faaliyetleri durdurulan, faaliyette 
bulunmayan 'okullardan mezun olanların intibak
ları ve 'benzerleri gibi) 

IBir değerli arkadaşımızın girişimi ve 14 sayın 
üyemizin elbirliğiyle hazırladığı ve şu anda görüşme 
'konusu olan Teklif, görüldüğü kadar basit ve sade 
değildir. Burada normal zamanlarda örneklerini 
gördüğümüz (öğrencilere bir imtihan hakkı vermek 
veya disiplin konularına çözüm getirmek değildir. 

Lütfen kabul buyurunuz ki, günde 25 ilâ 30 şehit 
verilerek bir iç savaştan ulaştık 112 Eylül'e. Yüce I 
Heyetimize savaş sonrası düzenlemeler görevi veril
miştir. 

Önümüze gelen mesele, biz sahip çıkmadığımız 
ıiçin veya çıkamadığımız için gayri meşru güçlerin, 
düşmanlarımızın aracı haline dönüştürülen gençleri
mizin sorunudur; belli sayıdaki vatan hainlerinin 
yanına ittiğimiz kandırılmış gençlerin değil, dış gö
rünümü ile umduğumuz, aynı zamanda gururumuz 
tüm gençliğin, Atatürklün Cumhuriyeti emanet ettiği J 
gençliğin sorunudur. 

Komisyon üyeleri beni bağışlasınlar, konuyu 
son iki sınıfa sınav hakkı tanımak, aynı durumdaki 
diğer sınif öğrencilerinin de hak isteyeceği, Hükü
met ve 'YÖK görüşlerinin böyle uygulamaya gerek 
görmediği gibi bir - iki sudan sebeple ve inandırı
cılıktan uzak bir görüşle Komisyonun Teklifi red
detmiş olması son derece üzücüdür. Mesele yüce j 
huzurunuza gelmiştir. Konuyu getiren arkadaşları
nla bir kere daha teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sebebi vücudumuz, varoluş nedenimiz böylesi 
karmaşık ve böylesi güç; ancak geleceğimizle doğ
rudan doğruya ilgili meselelere Çözüm getirmektir. 
Bizim asıl görevimiz budur. 

ıTüm sorunlarımızın eğitimden kaynaklandığı I 
hususunda zannederim fikir birliğimiz vardır. J 
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Canını ridke ederek, cepheye savaşa gönderir gibi 
evladını fakülteye veya okula göndermek veya git
mek kolay iş değildir. Engellemeleri aşarak, tehlikeyi 
göze alarak okula veya fakülteye gelen öğrenci, 
{Ders verecek hocayı da var sayıyorum) bir an can 
korkusu içinde kendini derse nasıl teksif edecektir?.. 

Tarih terslerimizde, İmparatorluğun yıkılış ne
denlerinin başında, boş arsalara kadı tayin olundu
ğunu, kadının sulbünden geldiği için kadılık unvanı 
verildiğini okumuştuk. 12 Eylül'den sonra, binlerce 
diploma iptaline tanık olurken, hep bu tarih derslerini 
hatırladım. 

Sınıf geçmek için gençlerimizin derse çalışmak 
yerine anarşik unsurlara hizmete itildiği, gerçekte 
bugün ortaya çıkan mağdur öğrencileri, çoğunlukla 
anarşiye hizmet etmediklerinden korumasız kalan 
ve devam edemeyen yavrularımızın teşkil ettiği bir 
gerçektir. Bunları ayıklama güçlüğünü takdir etme
mek mümkün değildir. Ancak, ne var ki, bütün 
durumlarında bu gençleri toplumumuza kazandır
maya mecburuz. En güç koşullarla yükseköğreni
me hak kazanan bu gençlerin eğitimi kendi irade
leri dışında kesintiye uğramış, engellenmiş ise (Ki, 
böyle olmuştur) bunun telafisi, bunun 'tedavisi Dev
letin başta gelen borcudur, görevidir. 

Arkadaşlar; 
Aylar, hatta yıllar önce, 'ömrünün baharında 

körpe vücudunu anarşinin alıp götürdüğü evladı için 
hâlâ sabah kahvaltısı koyup kaldıran, temiz çama
şırlarını yeniden yıkayıp üıbüleyen ebeveynin ıstırabı
nı gören komşu, ana baba, «ıBana diploma değil, ev
ladımın canı lazımdır» diyerek çocuğunu okuldan 
almıştır. 

«ıDevlet Baba»; (Bu deyimi bilerek ve vurgulaya
rak kullanıyorum) görevini yapm'amışsa, can güven
liğini, eğitim düzenini sağlamamışsa bunun kefare
tini ödemekle yükümlüdür. Konu budur. Savaş için
de ihtiyaç nedeniyle cepheye gönderilen Harbiye ta
lebesine savaş bitip sulh ve sükûn avdet ettikten son
ra eğitimini tamamlama fırsatı verir gibi bir hak bu. 
Talep ettiğimiz teklifin öngördüğü esas budur. Va
tan ve milletin selameti için gerektiğinde gözümüzü 
kırpmadan en ağır cezalara çarptırdığımız gençlerin 
sırf Devletin kusurundan kaynaklanan, kaybolan 
haklarını gidermeye de görevliyiz. 

Eğitim kuruluşlarıımızın en iyi biçimde ve yeni
den oluşumunu sağlamak için çalışmaların yoğun 
biçimde sürdürüldüğü şu sıralarda gençlerin, geç
miş dönemin bozukluğundan kaynaklanan, kaybol-
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muş İnaklarını iade ederek meseleye çözüm getirmeye 
ve gençlerimize sahip çıkmaya mecburuz. 

iArz 've izaha çalıştığım nedenlerle Teklifin ka
bulü için, Komisyon raporunun reddi ile Teklifin 
Komisyona iadesinin sağlanmasını, böylece devam 
edememekten kaynaklanan ve kesinlikle anarşiye ka
rışmamış öğrencilerimizin kayıplarının giderilmesi 
için, yalnız son iki sınıfa değil, tlüm sınıflar için 
yeniden hak tanıyarak gençlerimizin kabiliyetlerini 
ortaya koyma imkânına kavuşturulmasını talep eder, 
hepinize en derin saygılar sunarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN -^Teşekkür ©derim Sayın Öztürk. 
iSayın Gökçe, buyurun. 
IAHHAİS iGÖKÇE — Safyın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Millî Eğitim Komisyonumuzun olumsuz kararı-' 

na 'rağmen, bu teklifi yüksek huzurunuza getireni Sa
yın Sağışman ve arkadaşlarımıza huzurunuzda te
şekkür etmeyi ödenmesi gereken bir borç 'biliyorum. 
(«Bravo» sesleri). 

İBu değerli arkadaşlarımız bir memleket gerçeği
ne parmak 'basmışlar; bir gerçeği dile getirmlişler. 
Hiçbirimiz ıfezadan, uzaydan gelmedik; heip bu orta
mın içerisinden bugüne geldik: Anarşi ve terör orta
mının içerisinden. Hepimiz ana babayız. Ana baba 
öfmayanlarıimızın da kardeşlerimiz, yakınlarımız var. 
Acı günlerin hatırası 'daha silinmedi. Sıcacık, yepyeni 
hafızalarımızda muhafaza ediliyor. Hangimiz 'telaş 
içerisinde, hangimiz kaygı duyma'dan çocuklarımızı 
okula gönderebildik?.. Gidip de okullarımızdan ge
riye dönmeyenler az mı oldu?.. Kanlı gömlekleri eve-
gelenıler az mı oldu?.. Bu anarşi ve terör ortamı 'içe
risinde ısağdan da, soldan da olmayan öğrencilerimiz 
de okula devam imkânını bulamadılar. Öyleki, bazı 
okullar aşırı 'sağın elinde, bazı okullar da aşırı so
lun elinde idi. Sağdan ya da soldan olmayan, taraf
sız olan birisinin bu okula gitmek, bu okulda oku
mak, yaşamak hakkı yoktu. Hatta, sağdan olanın so
lun kontrolünde olan fakülteye, okula, bunun tersin
den olanın da öbür okula devam etme imkânı yok
tu. Biz Devlet olarak, Hükümet olarak buna sahip 
çıkamadıysak, bu olguya biz sebep olduysak, Sayın 
Komisyonumuzun yaklaşımı gibi, biz bunu reıtlle ke
sip atamayız. »Ret, bir çare değildir. Ortada bir ger
çek var, bir memleket gerçeği. Bu gerçeği, muhteremi 
Hocamız Sağışman ve arkadaşları gerekçede çok gü
zel. dile getirtmişler. Diyorlar ki, «Anarşi ve terör 
19715'te yoğunlaştı.» Yalan mı?.. «Derse devam ve 
imtihana girime imkânı kalktı». Yalan mı?.. Hangi

miz çocuklarımızı gönderebildik?.. Ya gönderebil-
diklerimiz okulda, kütüphanede, lahoratuvaırda ça
lışma imkânını bulabildiler mi?.. Ne aşırı sağa, ne aşı
rı sola iltifat edemeyenler büsbütün ana'sız babasız 
yetimler gibiydiler. Sağı da tutsalar, 'solu da tuiEsalar 
olmuyordu; hiçbir yere giremıiyorlardı. 

iîşte bu nedenle, bu memleket gerçeği 'üzerine eği
len arkadaşlarımız bu Teklifi bize getirmiş oluyor
lar. Bu Teklif, yüksek huzurunuza, daha doğrusu 
Yüksek Medisinize yeni gelmiyor. Daha evvel muh
terem arkadaşlarımız bu Teklifi getirdiler. Teklifte, 
yine böyle bir af söz konusu idi. Komisyonda görü
şülmesi sırasında bu konunun Yükseköğretim (Kuru
lunca, yani YÖK'çe halledileceği vurgulandı ve ar
kadaşlarımıza bu Teklifi geri almaları önerildi; ar
kadaşlarımız da bu öneriye uyarak tekliflerlini geri 
aldılar. 

Filhakika, i2'547 sayılı Yasanın geçici 13 ncü mad
desi var idi. O madde hâlâ var. O madde diyor ki, 
«Bu IKanunjun yürürlüğe girdiği tarihte yükıseköğre-
ftim kurumlarında kayıtlı bulunan öğrencilerden, bu 
Kaınunun 44 nc'ü maddesinde öngörülen süreleri ta
mamlamış veya aşmış olanların yükseköğretıim ku
rumları ile ilişkileri ke'silmez. 

(Ancak, bu öğrenciler bundan sonraki eğitim, öğ-
Tâtim sürelerinde her eğitim., öğretim yılında başarı
lı olmak mecburiyetindedirler, Aksi halde öğretim 
kurumları ile ilişkileri kesilir.»! 

Bu Yasayı YÖK'ün muhterem kurulu çalıştırabi
lirdi, (kısıtlı olmasına rağmen; fakat bunu Komis
yonda verdikleri söze ırağmen, çalıştırmadılar, çalış-
ramadılar, 

YÖK gerekeni yapmadı, gerekeni yapmadığı gi
bi iş gazeteye, kamuoyuna intikal edince beyanatta 
bulundu. «Efendim, biz bundan yanayız; fakat bu 
teklif ıreddedilldi.» Âdeta, Yüksek Kurulunuz ya da 
Komisyonumuz daha evvel bu Teklifi reddetaişçe-
sine; oysa gerçek bu değildi. Bu gerçeği duyan arka
daşlarımız, yeniden teklifi Yüksek Huzurunuza getir
diler. Bu Teklif ikinci kez Komisyonda görüşülüyor, 
(Komisyonda yine teklif benimsenmiyor. 

Oysa teklif gayet açık ve net. Arkadaşlarımız 
teklifte diyorlar ki, «Belirli 'bir başarı seviyesine gel
miş bunlar; yani Yükseköğretim Kurumunun, daha 
doğrusu fakültelerinin ya da okullarının son iki sı
nıfında, ıson iki yılında başarısız olanlar belirli bir 
öğretim düzeyine gelmişler. Bunlar eğer anarşi ve te
rör nerdeniyle devam edememişse, anarşiye iştirak 
etmeyenlerden bunlar içerisinde (ki, 'bunun daha Dev-
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let 'olarak, Hükümet olarak, emniyet olarak tespiti 
mümkün) hakkında kovuşturma ve soruşturma açıl
mış olmayanlar, 'disiplin cezası uygulanmamış olanlar 
kaale alınsın ve bunlara başarısız olduğu derslerden 
iki imtihan hakkı verilsin, ©onlar 'sınıf geçirlisin den
miyor, bunlara efendim şu verilsin, hu verilsin- denmi
yor. Bir imtihan olma, bir imtihana girme efendim, 
mukadderatını, hiır geleceğini sağlamak »için bir çaba 
gösterme imkânı verilsin deniliyor. Çünkü, biz bu 
imkânı veremedik, devlet olarak, millet olarak 12 
Eylül'den evvel biz getiremedik, sağlayamadık. 

Yüksek Komisyonumuz durumu inceliyor ve red
dediyor. Bakınız ret yazısında ne diyor Yüksek Ko-
mlisyonumuz; beni mazur görsün Yüksek Komisyo
numuz. Gerekçeleri ;şu: «Yükseköğretim kurumları
nın son ilki sınıfındaki öğrencilere sınav hakkı tanı
makla, aynı durumda 'bulunan ara sınıf öğrencileri
nin de hu haktan yararlanma isteği 'sorunu çıkar.» 
E, çıksın, ısotfun çıkacakmış. Bizim burada işimiz so
run çözmek. Ara sınıfa eğer verebilecekken (Komis
yonsun, Komisyon gündemine hâkimdir, genişlet, 
onlara da verebileceksen ver. 

Efendim, belirli bir başarı seviyesine gelmiş sı
nırlı tutan arkadaşlarımız, herhalde bunu düşünmüş
ler, hesaplamışlar, hu şekilde getirmişler; ama Ko-
mîsyonumuz daha ileri gidebilirdi, bu hakkı verebi
lirdi. Kendileri Komisyon gündemine hâkim, niye bu
nu yapıyorsun diyen olmazdı herhalde. 

Yine gerekçede diyor ki Yüksek Komisyonumuz, 
«Çeşitli itiraz, çelişki ve güçlüklerle karşılaşılır.» An
layamadım neymiş o güçlükler?.. Bizim burada gö
revimiz, varoluş nedenimiz güçlükleri yenmek. Eğer 
güçlükleri yenmeyeceksek, niye 'buradayız?.. 

Yine gerekçesinde Yüksek Komisyonumuz diyor 
ki, «Eğitim düzeni sarsılır». Nasıl sarsılırmış?.. Mağ
dur olan, okula gidemeyen, gitme imlkânı 'bulamayan; 
gidenlerin şehit edildiği, öldürüldüğü bir memleket-
ite eğitim düzeni sarsılır deniliyor, imtihana girmek
le eğitim düzeni nasıl isarsılacaklmış?.. Bunu da ben 
anlayamadım. 

Yükîsek Kbmasiyona soruyorum; peki ne yapaca
ğız bu çocukları?.. Sokağa mı atacağız bu çocukla
rı?.. ©unca yıl, diyelim 'ki tıbbiyenin dördüncü 'sını
lma kadar gelmiş, ıson sınıfa gelmiş, devlet buna mil
yonlar ve müyonlaır harcamış. (Diğer fakültelerde 
de Öyle) millî servet heder olmuş, bunlara «Hadi biz 
sakağa hâkiımı olamadık, teröre, anarşiye hâkim ola
madık, gönderemedik ne haliniz varsa çekin gidin» 
mi diyeceğiz?.. 

Bu devlet olarak, Hükümet olarak bize yaraşmaz. 
Çocuklarımıza sahip çıkmamtfz lazım. Sonra biz bir 
atifet vermiyoruz, biz sınıf geçsin demiyoruz, biz 
mezun olmuş sayılsın demliyoruz. Bir imtihan hakkı, 
iki imtihan hakkı verilsin diyoruz. Bu yönden ben 
Kanunun tamamına olumlu oy vermeyi düşünüyo
rum. Takdir Yüksek Kurulundur. 

Yüksek Kurulunuzu saygı ile selamlıyorum. <1A1~ 
kışlar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 

Sayın Enlder buyurun efendim, 
'MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım, Sayın Bakan, 
CŞu anda Türkiye'nin en önemli konulardan bir ta

neli ile karşı karşıya bulunuyoruz. ıBu öğrencilerimi
ze geçirdiğimiz bunalımlı dönem1 aebebiyle okula de
vam edemeyen, imtihan haklarını kullanamayan öğ
rencilerimize bir kere daha imtihan hakkı vermek 
suretiyle onları toplumumuza kazandırmak gayesini 
gülmektedir. Önümüzdeki Kanun Teklifinin hedefi 
budur. 

(Bunun için de önce eğitimcinin ne olduğunu bil
mek gerekir. Eğitimci nedir?.. Eğitim nedir?.. Bği'tim, 
normal olarak işlevini yapan bir öğrenciyi okuluna 
devam ettirip diploma vermek değildir. Eğitim,, as
lında kusurlu öğrenciyi, eksiği olan öğrenciyi düizel't-
mek, cemiyete kazandırmak ve bunu ileride memle
ket dçin Ifaydalı bir insan haline •getirmektir. 

Eğer bir eğitimci bunu başaramıyorsa, o eğitim
cinin kürsüye konmuş bir teyp makinesinden farkı 
yoktur. Katı bir düşünce ile bir kalemde efendini, 
bu çocuklara imtihan hakkı verilmesin, bunlar ,şu şu 
sonuçları doğurur ki, doğuracağı sonuçlarında başlı
ca gerekçesi suçluyu, suçsuzu ayırmak mümkün ol
maz; bu arada kurunun yanında yaş da yanar, yani 
söl eylemlere katılmış olan öğrenciler de işin içine 
karışabilir, bunlara da bir hak verm'iş olabiliriz ve 
kapsam gelişleyöbiliır, daha alt sınıflara da ine-' 
bilir. IBu sebeple, bu geniş kapsam içerisinde iyi bir 
yola gidilmemiş olur düşüncesi bence bir eğitimciye 
ve bir eğitim müessesesine yakışmayacak düşünceler
dir. 

(Evvela düşünmemiz gerekir nasıl bir devir geçir
dik?.. 

Muhterem arkadaşlarım;1 ,. 

Hepinize soruyorum, Sayın Bakanıfmıza da soru
yorum o devirde Bakan olsalardı acaba üniversitenin! 
kapılarını g'idip te imtihan için açtırabilirler miydi, 
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imtihanı yaptırabilirler miydi, ıo engeli aşıp da içeri 
girebilirler miydi?.. (Öyle 'bir devir geçirdik. 

Çocuklarımızı okul 'kapılarında, hatta kapıların-' 
da da bekleyemiyordük, pencerelerde ancak gözlü-
yorduk, hasretle giözlüyorduk. (Böyle bir devir geçir
dik. Pfoıfesıörlerimiz görevlerini yaptılar »mı?.. Öğren
cileri 'bu hareketlere sevk edenlerin çoğu profesör
lerimiz olma'dı mı?.. Bunlardan netice alındı mı, bu 
adamların görevine son 'verildi mi?. Esas suçlular 'de-
ğerlendiriMi mi arkadaşlar?.. Mesela, bir diploma 
yolsuzluğu vardı, diptomaların atına genel mıüdlürleı* 
imza atmıştı, sahte diplomalar verilmişti. Belki bu 
yüzden Türkiye'de çalışan pek ço!k anarşist öğretmen 
mevcut ıdalha. ©unlardan netice alındı mı?.. Ne yap
tık?.. Aldık öğre'tmeni bu okuldan, verdik yandaki 
okula. Bu bir ceza değil'dir, bu bir eğitim değildir. 
Esas eğitimin burada yapılması lazım gelirdi, 

Bu çocukların bir Igünahı 'yok, bir suçu yok, Öyle 
bir deVir geçirdik ki, bir (tarafta can vardı, bir .tarafta 
bir diploma afflmak varldır veya okula devam eitmek 
vardı. Hangisini ıtercilh ederdiniz?.. Okula gittiğiniz 
zaman ıgeri dönebeği'niz bile meçhuldü. ©öyle bir or-
'taim içerisinde pe!k çolk aileler isiteyerek, bilerek ço
cuklarını okuldan çektiler; bir devamsızlık doğdu ve 
vakti, hâli iyi olanlar da, hatta bu toplum içerisinde 
eğitimle görevli 'olanlar 'da Çocuklarını, tuttular Av
rupa'ya gönderdiler. Niye Türkiye'de okutmadılar?.. 

Böyle bir ortam içerisinde çocukların okula de-< 
vamlarii mümkün olamazdı. Elbetteki hayatlarının! 
idamesi gerekirdi. Ne olursa olsun, evvela hayatının 
idamesi gerekiyordu; ondan sonra okul düşünülebi
lirdi. 

Biz, deımiyoruız, anarşik olaylara karışanılara bu 
hak 'verilsin. Efendim, s'ol ellerini kaldırarak, Enter
nasyonali söyleyerek okulları çalışılmaz, işlemez bir 
hâle getiren çocuklara bu hak verilsin demiyoruz; 
ama «gerçekten, içleri memleket sevgisiyle yanan, kav
rulan çocuklarıimız 'var; (memleketine hizmet için bir 
an evvel mezun 'olup da göreve gitmeyi arzulayan 
çocuklarımız var. Eleman sıkıntısı çektiğim'iz, dü
rüst, namuslu, samimî memur sıkıntısı çektiğimiz; 
mühendis sıkıntısı, tefknik eleman 'sıkıntısı çektiğimiz 
bu devirde, bunları bir kalemde silip atmak, yaraya 
bir çare getirmez. ıSonra 'silip attığımızı kabul ede
lim... Bu çocuklar ne olacalkftır cemiyette?... Bun
ların hepsi Türk ıt'oplulmıunun çocukları. Yarın bun
lar daha büyük, daha başka yaralar doğuracaktır; 
ama bu yoldan gidilirse, bu çocukları daha kısa bir 
yoldan eğitime kavuşturmak, iyi bir yola «tokmak ve 
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düşünceleri yanlış olsa dahi zamanında, bunları bir 
Atatürik anlayışı içerisine sokmak mümkündür. 
Hocalarımız bu değerde ve bu anlayışta oldukları' 
müddetçe bu her zaman müinikündlür. 

iyi bir eğitimci, en kötü öğrenciyi bataklığın için
den alıp çıkarıp da cemiyetin en üst mertebesine ge
tirebilen eğitimcidir. Yoksa, bir kalemde isilip at-
imak eğitimcilik değildir, 

Önümıüze ıhar zaman, disiplin kurullarında öğ
renci geldi; «Efendim, atalım...» atmak kolay, önem
li olan, (Devlet bana to maaşı niçin veriyor?.. ıBana bu 
çocuğu okuldan atmak için Vermiyor, bunu adam. 
etmek İçin, cemiyete kazandırmak için veriyor. Benim 
vazifem budur, buna çalışacağım. Yok'sa, bir kalem
de isilip atmak bir çare değildir, 

İBu, neticede, toplumda bir kindarlar sınıfı yaratır.. 
(Bu çocuklar bugün mıemileketseverdirler; fakat yarın 
bu çocuklar memlekete düşman olurlar, bu duygu ile 
hareket edilir .de lokullarından atılırlarsa, Üniversite
nin son sınıfına kadar gelmiş olan bir öğrenciyi, siz 
bir kalemde devamsızlık etti diye çeker atarsanız, bu 
Çocuk yarın cemiyete düşman olur, Hiçbir zaman bir 
ımiBiyetlçi, bir memleketese'ver olamaz. Bunu kesin-' 
likle bilmemiz lazım. 

O halde 'tek çare; bunları eğitebilmek, topluma 
kazandırabilmektir. (Bunu da yapabilmek için, bun
lara, yalnız son sınıfta olanlar için değil, diğer arka
daşların da belirttikleri gibi, bütün ara sınıflar'da bir 
imtihan hakkı vermek suretiyle, son bir şans tanımak, 
cemiyet için, toplum için çok büyük faydalar sağlar 
'kanaatindeyim. * Esas eğitimcilik kendini burada gös
terecektir., 

Öyle bir devirde okula 'devam ettiler; devamsızlık 
suçları öyle bir devirde oldu ki, «Devlet nerede?..» 
diye arıyorduk; ortayerde devlet yoktu. Üniversite 
kapılarından içeri girmek mümiklün değildi. Böyle bir 
durumda 'devamsızlık yapan 'bir öğrenciye bir hak ta
nımak... Herhalde, bir aşırı solcu ile, bir rmlitanla, 
samimî, dürüst, yetiştirebileceğimiz bir çocuğumuzu 
karıştırmak olduklça farklı şeylerdir. 

Saygılarımla arz ederim. ı(!AlkışIar). 
fBASJKAN. >•— Teşekkür ederimi Sayın Ender. 
ıMAHİMlUT IAKK1LIÇ — Sayın Başkan, 
Sayın Ender'in konuşması ile ilgili bir açıklama 

ırica ediyorum. 
(BAŞKAN — Usul bakımından mı, neyi istiyorsu

nuz efendim?.. 
MAHMUT AKIKILIÇ — Sayın Ender, büyük 

bir kınamada ve haksız konuşmada bulunmuştur. Bu
nu açıklamalarını rica edeceğim. 
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(Bütün profesörleri, sanki öğrencileri anarşiye it
miş şeklinde konuşmuşlardır. Lütfen tavzih etmele
rini rica ediyorum-

' Kendileri de öğretmendir; acaba (herhangi 'bir öğ
renciyi militan olarak teröre itmişler midir?.. Hiçbir 
profesör, hiçbir öğrenciyi teröre itmez; buna kafi
yen inanmıyorum. »Bu şekilde konuştular, (tavzihini 
rica edeceğim efendim. 

IBAŞJK1AN — Yalnız buna müriha'sır olmak üzere 
bir açıklama yapınız Sayın Ender. 

MUZAFFER ENDER >— ISayın Hocam, •ikazını
za teşekkür ederim. 

iBen, bütün profesörleri kastetmedim. Yalnız, şunu 
da 'biliyoruz ki, birçok profesörferimiz !bu olaylar
dan dolayı yakalandılar '(jBravb sesleri, alkışlar) Ya
kalandılar, (gerçek olan budur. Gerçeği konuşuyoruz; 
gerçek olan budur. Adana Üniversitesinin durumunu 
biliyorsunuz; Sıkıyönetim Komutanları yakaladı de
ğil mi?.. 

/Bütün profesörleri kastetmiyorum. İstirhamı ede
rim; hu iş için hayatını ortaya koyan profesörlerimiz 
de var. 'Bunlara minnettarız. (Al'kışÜau-), 

IBAİŞIKAJN — Mesele aydınlanmıştır. Teşekkür 
ederim., 

,Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞBRAıFETTİN YARKIN — Sayın (Başkan, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Milî .Eğitim 
'Bakanı; 

Muzaffer Sağışman ve 1'3 arkadaşı ıtarafınldan ve
rilen Kanun Teklifi, aslında öğrenim hayatı yönün
den, önemli bir toplum yarasına çözüm getirme ama
cını taşımaktadır. 

Gerçekten, Yİ Eylül öncesi yıllarda artarak de
vam eden acımasız orttamın ağır darbesi altında ka
lan toplum kesiminin en önemli kısmı, özellikle yük
seköğrenimi kurumlarımız olmuştur. 

112 Eylül öncesinin terör ortamı içinde öğrenim 
hayatının nasıl felce uğradığının unutulması müm
kün değildir. Bir öğretim devresi içinde, sik sıik ders
lerin kesilmesi, imtihanların zamanında yapılama
ması, 'dönemlerin ve sömestrlerin 'birbirine karıkma
sı yanında, normal öğrenimin yapılabildiği (günlerde 
dahi, öğretimin ıtüm (gerekleriyle yerine getirilebildi-
ğini söylemek m'ümkün değildir. Dolayısıyla korku 
ve dehşet içinde ve kamplara bölünmüş olarak sü
regelen bir öğrenim hayatında, öğrencilerimizin bu 
ortamın doğurduğu çeşitli nedenlere bağlı olarak ba
şarısızlığa uğradıkları ive bu yüzden de belgeli du
ruma düştükleri de bir gerçektir. 

(Başarısızlığın nedenleri arasında belki en zayıf 
olanı, keyfi olarak, yeterli surette çalışmamak nede
niyle başarısız durumuna girmedir. Temel neden, 
yukarıda arz ettiğimiz koşullardan kaynaklanmakta
dır. 

Teklifin, dişte bu konuya çözüm getirme amacı 
ile verildiği genel gerekçesinde açıkça gösterilmek
tedir. 

Genel gerekçede yer alan önemli bir husus, yük
sek dikkatinizden kaçmamıştır. Gerekçeden anlaşıl
dığına göre, bu Teklif, Millî Eğitim Komisyonunda 
iken, Yükseköğretim Kurulundan, Teklif hakkında 
görüş istemiş ve 'YÖK tarafından konu hakkında ge
niş çaplı ve olumlu yönde bir mütalaa Millî Eğitim 
Komisyonuna gönderilmiş, daha sonra teklifte dil© 
getirilen aksaklığın, Yükseköğretim Kurulu tarafın
dan çözümlenmesi tasarlandığı için, Teklif geri alın
mış; ancak konuya gerekli yaklaşımın daha sonra 
gösterilmemesi üzerine de aynı teklif yenilenmiştir. 
Bu hususların, Genel Kurula daha geniş şekilde açık
lanması ive özellikle gönderilen bu geniş çaplı ve 
olumlu mütalaanın neleri kapsadığının bilinmesinde 
yarar vardır. Herhalde, Teklif sahipleri bu konuda 
gerekli açıklamayı yapacaklarıdır. 

Kanun Teklifi, Millî Eğitim Komisyonunca (red
dedilmiştir. Ret gerekçelerinden biri, Teklif ile yük
seköğrenimlin Sön sınıfındaki belgeli öğrencilere ve
rilen sınav hakkının, aynı durumda olan ara sınıf öğ
rencilerine de bu haktan yararlanma isteği doğura
cağı ve bunun yeni sorunlar yaratacağı hususudur. 
Kanaatime göre bu, bir ret sebebi olarak ele alınma
malı idi. Çünkü bu huisus, Teklifin kapsamı ile ilgi
lidir, ıöz aynıdır. Dolayısıyla ara sınıf öğrencilerine 
de gerekirse aynı hak, bir defa için verilmek sure
tiyle kapsam genişletilebilirdli. 

Millî Eğitim Komisyonunun diğer bir ret sebe
bi de, uygulama sırasında çeşitli İtiraz, çelişki ve güç
lüklerle karşılaşılacağı hususudur, 

Doğrudur; güçlükleri olan bir Yasa Teklifidir 
bu; ancak bu nokta da kapsam ile ilgili bulunmakta
dır. Demek ki, Millî Eğitim Komisyonumuz, konu 
üzerinde, kapsamı genişleterek durabil'sek idi, 
yani, daha olumlu bir yaklaşım içinde olsaydı, sanı
yorum Teklif fazla itiraza hedef olmadan, daha ko
lay uygulanabilirlik düzeyine getirilerek son şekil ve
rilebilirdi. 

Yine, Millî Eğitim Komisyonunun raporunda yer 
alan diğer bir ıret sebebi de, konunun bir Hükümet 
politikası olarak ç̂ özlümılenm'esinitt uygun olacağı 
hususudur, 
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(Demek oluyor 'ki, Teklifin, dile getirdiği aksak
lığın çözümılenmesini, temelde Millî Eğitim, Komıis-
yonu ıda kabul etmekte; anicak bunun bir Hükümet 
politikası olarak ele alınımasını uygun Igörmek'tedir. 

,Bana göre, 'bu ret nedenline de tamamıyla katıl
mak mümkün değilidir. 

Sayın ü'yeler;ı 
Eğer biz, Komisyon ve 'Meclis olarak, yasa ile dü

zenlenmesini gsreiklıi gördüğümüz bir konuya; bu 
konu 'Hükümet politikası olarak, Hükümet Tasarısı, 
olarak (getirildiği takdirde olumlu, üyelerce verilen 
kanun «teklifiyle sunulduğu takdirde daha olumsuz 
'bir yaklaşım içerisinde olursak, önemli bir yanılgıya 
düşmüş oluruz. IBir kanun teklifiyle ele alınanı konu 
ıgenelde (haklılık içinde bulunuyorsa, 'bunun kapsamı
nın Hükümet politikasında uygun bir düzeye getir
mek, daha doğrusu Yasanın en uygun şekilde çıkma
sını sağlamak (hepimizin temel görevidir. Dolayısıyla 
kanun teklifiyle 'düzenlenmek istenilen hususun, Hü
kümet politikası olarak çözümlenmesini gerekçe 'gös
tererek de Teklifin rdddi düşünülmemeliydi. 

Sonuç olarak: Eğitimdekii 'başarı eşitsizliğini bir 
Ölçüde giderime amacıyla verilmiş olan ve başlangıç
ta da Yüksek Öğretim »Kurulu tarafından da olumlu 
bir görüşe bağlandığı anlaşılan Muzaffer Sağışman 
ve arkadaşlarının Kanun Teklifinin reddine dair Ko
misyon 'Raporunun benimsenmıemesini ve dolayısıyla 
Teklifin dasteklenımesini takdirlerinize arz eder. 

eğitim düzeninin 'sarsılacağı, Nükümet ve YÖIK'ün 
de görüşünün bu yönde olduğu belirtilmekıtıeidlJr. 

(Kanun Teklifi gereloçasinde İse, YÖK'ün olum
lu cevap verdiği ve .görüşünü Milli Eğitim Komisyo
nuna gönderdiği açıklanmaktadır. Böylece YÖK'ün, 
Komisyona -olumsuz ıgönüş belirttiği 'yolundaki K'o-
misyoın Raporu mesnetsiz kalmakta, Hükümetin de 
bu konuda tavrı açıklığa kavuşmamış bulunmakta
dır. Yüce Meclis, /silahlarını teslim edemeyenlere tes;-
lim İçin süre tanınması, kabiliyetli fakir öğrenciler
den öğrenim masraflarının alınmaması gibi konular
da atıfetini «esirgememişitir. Günde 20-30 vatandaşın 
bayatını kaybettıiği bir dönemde, aşırı sağa, aşırı so
la iltifat efimıediklerinlden imtihanlara ıgiremıemİş, hat
ta velileri okula gönderememiiış, böylece olaylara ka
tılmamış, (herhangi bîr soruşturma ve kovuşturmaya 
maruz kalmamış ve okuldan disiplin cezası dahi al
mamış çocuklarımıza da Yüce Meclisin, atıfetini 
esirgemeyeceği; böylece ıKomitsyon «Raporunun red
di ile Kanun Teklif inlin kajbuıl edileceği inancında
yım., 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. {Alkışlar). 
(BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Gelendost. 
'Buyurun Sayın Güıray. 
S. FERUDUN GÜRAY — Sayın 'Başkan,, değer

li üyeler; 
Komisyonun ret kararının aleyhinde siöz almış 

bulunmaktayım. 
(Kanun Teklifinin gerekçesinde de belirildiği g,i-

bli, anarşi ve terör olayları nedeniyle birçok öğrenci 
okulla devam edememiş, belgeli duruma düşmüş ve 
tasvip etmediği yönlere sevk edilmek istendiği için 
okulu terk zoıruhda kalmıştır., 

IBunun yanında birçok /veli, «(Bize diploma değil, 
evladımız lazım» diyerek çocuklarını okuldan almak 
yolunu tercih etmıişlerdliır. 

ıBu nedenle ıgerekçede belirtilen hususlar sadece 
son sınıf öğrencileri için değil, bütün öğrenciler için 
varittir. Sadece son sınıfta okuyan öğrenciler için 
bu bak tanındığı takdirde eşitlük ilkesine aykırı dav-
ranıimış olur. Yükseköğretim kurumlarının her sını
fında bulunan Öğrenlcikrin kapsamına alınması halin
de, Teklifin başlığı dahil bütün maddelerinin değişti-
rilmesd •gerekimekted'ir. , 

Onun için ben şahsen Tekliflin Yüce Kurulca be
nimsenmesini <ve usulen 'Komisyona iadesini, her sı

nıftaki öğrencileri kapsayacalk bir hale getirüimesirii 
talep eitırnekteyim. 

Hepinize saygılar sunarım.,(Alkışlar). 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
iBuyurun Sayın Gelendöst. 
HALİL GELENDÖST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşılarım; 
iBenden önce bu konuda konuşan 4 arkadaşımın 

fikirlerine aynen katılıyor ve görüşlerini destekliyo
rum. Ben burada kısaca arka'daşlarımıın değinmediği 
hususları ve kendi Igörüîşlerılmi arz ve izahla yetine
ceğim. 

Yükseköğretimlin Son ISınıiflarında ıBuilunulp, Ba-
şarıısızlıkları Dolayısıyla 'Beliğe Alan Öğrencilere Ye
niden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair, Muzaffer Sa
ğışman ve 13 Arkadaşının yapmış oldukları Kanun 
Teklifinin ıMillî Eğitim Komisyonunda, Komisyon 
üyelerinden 6'sının bulunmadığı bir celsede görüşme 
'sonucu reddedil dljğini görmekteyiz. Gerekçe olarak 
da; belgelenen bu kajbil öğrencilere sınav hakkı ta
nındığı takdirde aynı durumda bulunan ara sınıf öğ
rencilerinin de bu haktan yararjanmak isteyecekleri, 
'böylece itiraz, çelişki ve ıgüçllüklerle karşılaşılacağı, 
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I 

Danışma Meclisi B : 83 

Teklilfiiın redidi 'yönündeki' Raporun benimsenme
m/âsini 'takdirlerinize arz eder, saygılarımnı sunarım. 
ı(Alkışlar). 

IBAŞKlAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
İBuyurun Sayın Sağışman. 
•MUZAFFER SAĞIŞ/MIAN — Sayın ıBaşkan, 

-değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan ve ilgililer, 
IBeniden evvel kbnuşan değerli arkadaşlarıma te

şekkür ederek ve 37 yıllık bir öğretim üyesi olarak, 
bugün yaklaşık .20 bin ıgencin geleceğini lilgilleridiren 
(bir 'Kanun Teklifi ile huzurunuza gelmiş bulunuyo-
rum. 

Her şeyden evvel bu Teklifimiz bir af kamunu 
değildir. Bu esasında, !İj2 (Eylülden evvel aksayan yük
seköğretimdeki düzensiziiiklerlin giderilerek, gelecek
leri 'sarsılan gençlerin durumlarının düzeltilmesidir, 
bunlara bir imkân sağlamaktır. IBugün belgeli 'durum
da "bulunan bu gençler, üniversite seçm© Ve yerleştir» 
raa .sınavlarına girmiş 300 - 400 bin öğrenci arasıridan 
sınavı kazanan 40-50 b!in aklranı arasında en liyakat
li lolarak seçiJmiış gençlerdir ve bunlara Devletimiz 
uzunca iseneller emek vermiş, masraflar Ida etmiştir. 
Ayrıca onlara tabiî anası - babası tarafındanjda pek-
ço!k emek verilmiştir. 

^Arkadaşlarımızla beraber ıverdiğimiz Teklifte, be-
•litfli 'bir seviyeye gelenleri hiç olmazsa kurtaralım ıde-
dik. Çünkü, çok aşağı indiğimiz zaman sahanın ge
nişleyebileceği ve 'bazı ığüçlükilerin olabileceği, (aklı
ma göl'di, Bu bakımıdan, (belirli 'bir seviyeye gelmiş, 
belirli biır başarıya ulaşmışların haç olmazsa kurta
rılmasının memldket için büyük biır kazanç olacağı
nı düşündük Ve «iBen son isınıfa kadar geldim, ba
kın ben bu yüzden ortada kaldım» 'diyebilecek bir
takım ımuğber kütlenin ıgelişmesine engel olmak (is
tedik. 

ıMaalesef 2547 sayılı (Kanunun geçici 1!3 üncü 
maddesi, büyük 'bir şansızlık eseri olarak eksik ve 
uygulamaisınjda ıda ayrıca büyük yanlışlıklar ortaya 
çıkmıştır. Son aldığım 20 Nisan tarihli bir mektup 
var; ıKaradeniz Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencin 
sinden. 30 Haziran 198111de (imtihanları bittiği için 
beliğe almış. 'Aynı arkadaşı imtihanıları bitmediği için 
/belge almamış, okuluna devam ed'iyor. Bu ışekilde 
büyük aksaklıklar vardır. 

(Bumdan evvel, arkadaşlarım temas et'tMer, bu 
Teklif çeşitli safhaîar'dan geçerek huzurunuza gel'di. 
Birinci safihası açıklandı. 'Birinci safhasında YÖK, 
(bizim Teklifimilzide belirli sayıda son sınıf imtihanıy
dı) son sınıfta ,bütün ı'deıtsıl'erinlden imlbihan hakkı 
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verilmesıini uygun gördü; fakat Komisyonda, bu işin. 
kanunla değil, aynı zamanda' YÖK'ün tasarrufu içe
risinde olduğundan, düzgün bir hale getirilmesi ta
sarlandığı için Teklifimizi geri almayı karaırHaştır-
dık ve Teklif 'de geri alındı. Fakat maalesef YÖK' 
ten beklenen ciddiyeti göremedik; iki gün sonra bir 
gazetede çıkan ilanla tamamen bizi, Yüksek Kurulu
nuzu .tjöhımet altında !tuttu ve bu yüzden Teklifimizi 
tekrar yenilemek zorunda kaldık. 

iDüşünün, öyle bir ,şey ki, dört hafta evvel müs
pet mütalaa veren YÖK, dört hafta ısonra İKlomiisyo-1 

na menfi şeylerle geldi. IBuna şaşırmamak rnümlkÜnı 
değil. Ancak, Milî Eğitim (Komisyonu, özelikle yük-
seköğretirndeki olaylar dolayısıyla, henüz bir açıklık 
bulunmama'sı yüzünden ret yoluna gitmiştir. 

(12 ıByül'den önce yükseköğretim kuruluşları hu
zursuzluğun, olayların yoğun oil'duğu bir topluluk 
olarak 'gözülklmektedir. Hakikatte temiz ve yüce Türk 
Gençliği azınlığın bu lekesini taşımaya layık (değildir. 
Bugün Atamızın vatanını (emanet ettiği bu gençliği 
ortada bırakmaya asla izin vermeyeceğinize eminim. 

Fazla zamanınızı allmaımak için sözüme son ve
rir, hepinizi saygıyla lselamilaom. (AÜİkışlar). 

BAŞfKİAfN — Teşekkür .ederim Sayın Sağışman. 
Sayın Aydar, 'buyurunuz efenjdim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 

Sayın Sağışman ve arkadaşlarının, yükseköğreti
min belirli bir aşamasında başarısızlığa uğramış genç
lerimize sınav hakkı tanınmasına ilişkin Kanun Tek
lifleri Yüce Başkanlığa verildikten sonra, bendeniz 
de diğer üye arkadaşlar gi'bi çok sayıda mektup al
dık; feryat eden gençlerimizden mektup aldık. Bu 
gençlerimiz 'büyük bir kalp açıklığı ile ve gerçekten 
Atatürk Gençliğinin birer uzvu olarak üniversiteler
de, yüksekokullarda, kendilerine ait olan vakarla o 
anarşik ortamda ayakta dimdik duramamanın üzün
tüsü nedeniyle başarısızlığa uğradıklarını belirtmişler 
ve eğitim - öğretim hayatilarının sona ermesiyle top
lumsal bir yaranın kendilerinde açıldığım, bundan 
sonraki hayatlarını idame ettirme imkânlarının elle
rinden çıktığını ifade etmişlerdir. 

Bu gençlerimiz için Yüce Meclise sunulan ve 'Millî 
Eğitim Komisyonumuzda görüşülerek reddi karar
laştırılan teklifin Meclisin bugünkü oturumunda ele 
alınmış olması dahi, mağdur gençlerimize teslim 
edilmesi gereken bir hakkın gecikmiş olduğu kanaa
tini uyandırmaktadır. 
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Mektuplar bu mağdur gençlerimizden şahsen ba- I 
na intikal ettiği zaman, «Acalba bu gençler haklı mı
dır, haksız mıdır?..» diye çok düşündüm ve bugün I 
benden önce 'konuşan sayın arkadaşlarımın konuş- I 
malarını dinlerken dahi, «Acalba bu Kanun Teklifi-' I 
ne karşı çıfcaMir miyim?..» diye kendimi çok zorla- I 
dım; fakat gördüm ki, haksızlığa uğramış 'bir kitle I 
karşımızda duruyor. 

Değerli arkadaşlarım yaptıkları konuşmalarda, I 
12 Eylül öncesinin kara tablosunu çok açık seçik 'bir I 
şekilde çizdiler. I 

Türkiye'de yükseköğrenimin 'bugün dahi kimin I 
hakkı olduğu tartışma konusu iken, üniversitelerarası I 
seçme sınavlarında başarıya ulaşmış, üniversite ve 
yüksekokul kapılarından içeriye ailımmış, eğitim ve I 
öğretim hayatına katılmış ve fakat 12 Eylül öncesi 
kargaşada, Sayın Ender'in de 'ifade ettiği gibi, «can 
mı, diploma mı?..» şeklindeki 'bir mütalaa içerisinde 
canını; ama 'bir başka mütalaa ile Türk Devletini 
yıkmak isteyenlere katılmama kararıyla üniversite
den ayrılan, imtihana girmeyen Türk gencini açıkta I 
bırakmak, sanıyorum Devletimizin yüceliğine ve 
onun kadirşinaslhğına, atıfetine sığmaz. I 

Arz ederim. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. I 
Sayın Gürel, buyurunuz efendim. I 
HADİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başka

nım, sayın üyeler; 
Önümüzde bulunan ve henüz görüşmesine mad

deler itibariyle başlayamadığımız 'bir teklifi etraflıca 
incelemek pek mümkün görülmüyor. Çünkü, gerek I 
Hükümet, gerekse Komisyonumuz ibu teklife katıl
mamışlar. Ancak, meseleye ret gerekçesinden hare
ket ederek ve Türkiye gerçeklerinden baktığımız tak- I 
dirde, şimdiye kadar konuşan arkadaşlarımıza ve 
Teklif sahiplerine katılmamak mümkün değildir. | 

Bugün Türkiye'mizin en mühim problemlerinden 
bir tanesi yetişmiş, vasıflı, kalifiye eleman ihtiyacı
dır. Biz elimizde yetiştirdiğimiz elemanları Türkiye 
hudutları içerisinde tutmaya çalışırken, başka ülke
ler elimizde yetişmiş elemanları daha yüksek ücret
lerle h izden alırken, biz hemen yetişmesine çok az 
bir zaman kala, kendi elinde olmayan sebeplerle tah
silini yarım bırakmış bu arkadaşlarımızı cemiyet di- I 
sına itme gayreti içerisine girmişiz. j 

Bir fabrika yapmaya başlıyoruz, fabrika yarım 
kalıyor. Bu yarım kalan fabrikanın topluma hiç bir 
faydası yoktur. îşte, şu anda önümüzdeki gençlerin 
durumu da böylledir. Binlerce, yüzbinlerce kişinin | 
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arasından imtihan kazanmış, belli seviyeye kadar ge
lebilmiş; ama kendi elinde olmayan sebeple üniversite 
dışında kalan bu gençlerimiz, yarım kalmış fabrika 
gibi, idame yaitırımlarına muhtaçtır. 

Kendilerine vereceğimiz şey çok masraflı değil
dir. Sadece bir imtihan hakkı tanımaktır, belirli şart
larda; kazanırsa kazanacaktır, kazanamazsa vebal 
bizlerin, elinde yetkisi olanların olmayacaktır. 

İnsan unsuru birinci problem olan kalkınmamız
da, ekonomik kalkınmamızda, sosyal kankınmamız-
da bu gençlerimize gösterilecek bir ilginin, verilecek 
bir imtihan hakkının bir başka faydası da şu ola
caktır : Eğer bu hadiselerin, biraz evvel arkadaşları
mın etraflıca arz ettiği ve hepinizce malum olan ha
diselerin etkisi altında bir görüşe mütemayil ise, bu
günkü eğitim politikamız içerisinde ve bugünkü öğre
tim disiplini içerisinde, öğretmenlerimizin nezaretin
de onu, şartlanmış olduğu öteki taraftan alıp, arzu
ladığımız Atatürkçü doğrultuyu getirmek ancak böy
le mümkün olabilecektir. Kendisine bu imkânı tanı
madığımız takdirde, bu arkadaşımız eğer diğer gö
rüşlere mütemayil ise, ısrarla bu görüşler üzerine gi
decek ve iyice saplantının içerisine karışmış olacaktır. 
Bu yönden de meseleyi ele almakta fayda mütalaa 
etmekteyim. 

Bu imtihan hakkının verilmesi, ret gerekçesinde 
belirtildiği gibi, Millî Eğitim Bakanlığımıza, YÖK'e 
çeşitli problemler çıkarabilecektir, ilave iş çıkarabile
cektir; doğrudur. Ancak, bu gençlerimizin kazanıl
ması, önümüze çıkabilecek olan böyle fedakârlığa 
fazlasıyla değer görünmektedir. 

Sadece son sınıfa gelmiş olanların veya son iki 
sınıfa gelmiş olanların değil, genelde bu hadiselere 
Türkiye'de bütün okullar muhatap olmuştur, bütün 
okullar bu hadiselerin içine girmiştir, o zaman sade
ce son sınıfta olanların değil, diğer arkadaşların da; 
1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci sınıfta olanların hep
sinin bu haktan istifade etmelerinde, hatta ve hatta 
ortaöğretimi de bunun dışında bırakmamakta fayda 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Sağışman biraz evvel anlatırken, 20 bin ci

varında bir öğrencinin bundan istifade edebileceğin
den bahsetti. Rakamlar elimizde olmadığı için bu 
daha fazla mıdır, daha az mıdır bülemiyoruz; ancak 
imtihana girecek olanlar sadece bu 20 bin kişi değil
dir, eğer 20 bin kişi ise. Hepimiz çoluk çocuk sahibi
yiz. Çocuklarımızın imtihana girdiği günlerde biz de 
imtihana giriyoruz, anne - babalar da imtihana giri-
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yor. Bu imtihan heyecanını çeken ve bunu dört göz
le, bekleyen aile fertlerini beş kişi olarak hesap eder
sek, yüzbinlerin üzerindedir. Onlara bu sevindirici 
haberi vermek bizim vazifelerimiz arasında olmalı
dır. 

Eğer görmüşseniz bugünkü 'gazetelerde, istanbul' 
da oturan, İstanbul'da oturmayıp da istanbul'da oku
yan öğrencilerin aylık masraflarıyla ilgili rakamları 
gazeteler intikal ettirmişler. Topladığım rakamlara 
göre, İstanbul'da oturanların 5 bin lira civarında ay
lık masrafları var. istanbul dışında oturanların ise, 
ailesi istanbul dışında olup da istanbul'da okuyanla
rın ise ayda 10 bin lira gibi bir para ile ancak tahsil
lerine devam edebildiklerini söylüyor. Peki, son sı
nıfa kadar bir ailenin katlandığı fedakârlığı düşünür
seniz, 15 bin lira, 20 bin lira maaş allan bir ailenin 
fedakârlığının ne kadar büyük olduğunu ve bu verile
cek olan hakla bunun telafisinin ne kadar büyük ola
bileceğini, kazancın ne kadar büyük olabileceğini tak
dir etmek çok kolay olacaktır. 

Burada, önümüze bir problem çıkabilir. Ben maa
lesef Türkiye'de eğitim sistemimizin ne olduğunu 
bilemiyorum. Çeşitli üniversiteler (Sistemden neyi 
kastettiklerini de bilmiyorum) değişik uygulamala
rın içerisindeler. Bazı üniversite ve okullar krediden 
•bahsediyor. Bu kredi nasıl bir 'kredidir?.. Bazıları sı
nıf 'geçmeyi, bazıları ders geçmeyi deniyor. Bunlar
la ilgili olarak problemler çıkabilir. Yönetmelikler 
sik sık değişiyor, iki sene evvel, üç sene evvel, dört 
sene evvelki yönetmelikle bugünkü yönetmelik ara
sında farklılıklar vardır. YÖK'ün <v& Millî Eğitim 
Bakanllığımızın karşısına çıkabilecek problemler bun
lardır. Bunları da halletmek pek büyük mesele olma
sa gerek. 

Biraz evvel Sayın Güray'ın belirttiği gibi, Hükü
metimiz de mesleyi takaddüm eder, Hükümet poli
tikası olarak ele alırsa, Komisyonumuzda yeniden, 
daha kapsamlı olarak bunu hazırlayıp getirirse, zan
nediyorum ki, büyük faydaları olacaktır. 

Yalnız, Sayın Hükümet yetkililerinden, Bakanımız
dan lütfederlerse şunu istirham ediyorum. Bugüne 
kadar ara imtihanlar verilmiştir. Bu ara imtihanların 
verilmesinin eğitim sistemimiz yönünden, çocukları
mıza sağlanılan menfatler yönünden, Türk toplumu 
yönünden kazancı mı olmuştur, zararı mı olmuştur? 
Eğer kazanç olmuşsa, buna hayır dememek lazım. 
Zarar var ise; bugüne kadar verilmiş olan ara im
tihan hakları zarar getirmiş ise, o zaman meseleye 
bir başka açıdan bakmakta fayda vardır. 

I Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Sayın Uğur, buyurun efendim. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, değerli üye-

( 1er, Sayın Bakan; 

Bilindiği gibi Atatürk; Cumhuriyeti Türk genç-
I ligine emanet etmiştir. Gençlerin en iyi şekilde yetiş-
I melerini sağlamak da, bizim en 'önemli görevlerimiz 
I arasındadır. . 
I Getirilen bu Kanun Teklifiyle hiç bir anarşik ola-
I ya katılmayan, disiplin cezası dahi almamış bulunan 

ve devletin anarşi ve terör olaylarını önleyemediği, 
I normal eğitim yaptıramadığı bir dönemde, hepimizin 
I bildiği nedenlerle, zorla başarısızlığa itilen öğrenci-
I lere sınav hakkı tanınması öngörüldüğünden, bu 
I Teklifi hazırlayanlara şükranlarımı sunarım. 

I Teklif hassasiyette hazırlanmıştır. Daha tahsilin 
I ilk yıllarında başarı gösteremeyenler değil, belirli bir 
I başarı seviyesine senelerce çalışarak geldiği halde ka

rışık ortam yıllarında ve ancak üç ders kadar başarı-
I sızlığa uğrayan ve daha evvel böyle bir hak verilme-
I yenilere tahsis edildiği gibi, bu sınavları başaranların 
I müteakip sınıfları birer yılda geçmeleri kaydı da ko-
I narak, kabiliyetli gençlerimize olanak sağlanmak is-
I tenmiştir. 

Gençlerimize daha çok sahip çıkmak ihtiyacında-
I yız. Bu bakımdan sınırlı gibi görünen bu Kanun Tek-
I lifi gerçekte daha çok geniş anlamlı ve değerlidir. 

I Geçmiş dönemlerde, çocuklarımıza yakın ve ge
rekli ilgiyi göstermeyenler, halledilmeyen çok basit 
ihtiyaçlarını bile kendi maksatları için birer neden 

I olarak kullanmak suretiyle onları millî gayeden 
I uzaklaştırıcı, iç ve dış kökenli faaliyetleri umursa-
I mazaktan geleniler, hatta yatakhane ihtiyaçları, kan-
I tindeki mal kalitesiyle fiyatlarını ve not teksir işleri 

gibi konuları ele aldıkları bir toplantıyı dahi kuşku 
I içinde, «Komünistler huzur bozuyor» diye kıymet-
I lendirerek, bu havaya yardımcı olanlar elbette ki Yi 

Eylül öncesi durumdan başka bir ortam yaratamaz
lardı. 

Bugün ise, gençlik sorunlarına çok yakın ilgi du-
I yan bir idarî sistem içindeyiz. Ancak, ilgililerden kim-
I lerin üniversitelerimizi ziyaret etötikileri ve öğrenciler

le samimî görüşmeler yaparak, ihiyaçları bizzat gör-
I düklerini bilmiyoruz. Bu ilmî müdahale değildir; 
I özerklik başka şey, daha iyiye gidiş için olanaklar 
I sağlama gayretleri başka şeydir. Her konuda başa-
I rılı sonucun başlangıcı, samimî iliğidir. 

87 — 
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Bugün önümüze gelen Teklifte, Millî Eğitim Ba
kanlığı ve Yükseköğretim Kurulu temsilcilerinin Ko
misyonda kabul gören ve özet olarak raporda belirti
len görüşlerini ben şahsen anlayamadım. 

Ara sınıf öğrencilerinin de ıbu (haktan yararlan
mak isteği gibi sorunlar, itirazlar, çelişki ve güçlük
ler doğuracağı ve bunun eğitim düzenini büyük öl
çüde sarsacağı ifade edilmektedir. 

iki senedir normal 'bir eğitim düzeni içindeyiz. 
Daha evvel üniversitenin ilk sınıfından belge alan 
bir kimse, Teklifteki şartlar içinde olanlarla çelişki 
ve problem yaratamayacağı gibi, Devletin eğitim dü
zenini büyük ölçüde sansabileceği ve tedbirler alına
mayacağını kabul etmek de güçtür. 

Hükümetin eğitim politikasına konuyu bırakmak
la, kanunu çıkarmak arasında bir fark var mıdır?.. 
Bunu, Hükümetin bu öğrencilere böyle bir olanak 
sağlamayı reddettiği şekilde yorumlayabilir miyiz? 
Bugün Sayın Millî Eğitim Bakanımızın aramızda 
bulunması, konuyu aydınlatacaktır sanırım. 

Eğer Teklifte bir eksiklik var ve Hükümet daha 
geniş ölçüde imkânlar sağlamak istiyorsa, ilaveler 
yapılmasında yararlar olabilir. 

Sonuç olarak, Teklifin tensiplerinizle' kalbui edi
lerek, binlerce gence, özellikle bugünkü işsizlik or
tamı içinde başarılı çalışmaları için yeni bir olanak 
tanınacağı ümidiyle saygılar sunarım. (Alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın Enginay, buyurunuz efendim. 
AKİF ElRGÎiNAY — Sayın Başkan, değerli ar-

kadaşlarum; 
Cemiyette yaşayan insanlar kendi iradeleriyle ha

reket ettikleri zaman, bilindiği üzıere, kamu nizıamma 
aykırı hareketleri dolayısıyla cezalandırılırlar veya 
başka bir kimısenin menfaatini haleldar ettikleri za
man, bunu tazminle mükellef 'olurlar. Dolayısıyla, bir 
ferdin kendi iradesine dayanarak yaptığı hareketler 
ya cezalandırılır 'veya zarar ika etmişse, telafisi için 
kendisi zorlanır. 

Cemiyetler fennilerden oluşmuştur. O halde:, cemi
yetin de. bir iradesi söz konusu olalbilir bu anlamda. 
O halde, onun da yapacağı faaliyetler, onun göste
receği işler, onun gerektiğinde yapması gereken, daha 
doğrusu, faaliyetlerden doğan mesuliyetler o cemiyete 
ait olmak gerekir, lazımdır. 

Şunu kastediyorum : İçinde bulunduğumuz 12 Ey
lül devresinin öncesinde içinde yaşadığımız olayları 
hatırlarsanız, o zaman cemiyet kendi fonksiyonunu 
yapamamış, suçlu duruma düşımüş âdeta cemiyet. 

«'Binaenaleyh, onun neticesine de katlanmak mecburi
yetindedir bu cemiyet» diyoruz, dememiz lazım. 

Biraz felsefî anlama gelen bu sözlerimden sonra, 
müsaade ederseniz, 12 Eylül öncesi olayların hazin 
tablolarının içinde kısmen yaşadığım için, bir mikta
rını bahsetmek isterim, 

Bir gün Hukuk Fakültesinde odamda oturuyorum, 
«İmdat, imdat» sesleri duydum, pencereden baktım, 
üç kişi bir (kişiyi ortalarına afaıışlar, ellerinde bıçak
larla, çakıllarla mahmuzluyorlar, çocuk «İmdat, imdat» 
diye kıvranıyor, kaçmak istiyor, biri öteden, öteki bati
den vuruyor; itelemeler de ayrıca. Efendim, kurtarılmış 
bölgeye girdiği anlaşılan bu genç, nasıl oluyorsa yer
den bir taş bulup, bunlara aıtmak suretiyle kurtulabi
liyor; 15-20, adım ötede polisler bakıyor. 

•Bir gün dersteyim, 3-5 delikanlı içeri girdi, birisi 
«Bocam bir şey söyleyeceğiz» dedi. «Ne söyleyecek
siniz?» dedim. «Arkadaşlar, (Bana değil, onlara hitap 
ediyor ısınifta) Amerikan donanması Mersin'de, bu 
donanma Ûvlersin\ileyken siz burada nasıl durursu
nuz?.. Dışarıda bilmem kim Ikonifenans vermektedir, 
badi bakalım oraya» dedi. Çocuklar efendim, me-
fendim demeye kalmadı, ben müdahale etmeye kalk
tım, korkudan kalkıp gittiler. 

Anlatmak istediğim, ders verecek bir muhit yoktu. 
Bir gün Hukuk Fakültesinde zelzele olmuş gibi kı
yametler koptu, çocuklar birbirlerine girdiler, kantin
de ne masa, ne iskemle kaldı kırılmamış. Her birisi
nin elinde sopalar ve biz profesörler odasında sığın
dık, kaldık. 

!Bir gün yine sesler duyduk, koridora çıktık, şöyle 
kısa boylu bir delikanlı 5-6 metreden sırtlan gibi baş
ka birisinin üzerine atladı ve yatırdığı gibi boğazına 
bastı ve neredeyse boğuyordu, zor kurtardık yahut 
kurtuddu. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bu şartlar içerisinde eğitim yapmak, daha doğrusu 

öğrencilerin okula gelmesine imkân sağlamak olabili
yor muydu?.. Olamazdı ve nitekim biz Hukuk Fakül
tesinde bir kısım öğrencileri derslere jandarmayla so
kuyor, sınıfın bir tarafını onlara hasrediyorduk, diğer 
tarafta da öteki grup oturuyordu ve imtihanlarda da 
aynı usulü tatbik etmek suretiyle, kısmen derslere ve 
imtihanlara girmelerini sağlayabildik ve gayet tabiî 
içerideki hâkim sınıf, ötekinin bir sorusuna bile ta
hammül edemiyordu; «Efendim, bunlar faşisttir, bun
ların sual sormak hakkı yoktur.» diye bağınyorlardı 
hocalarına. 
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©Öyle -bir muhitte nasıl ders verilir, nasıl ders 
öğrenilir, nasıl imtihana gidilir, hayat şartları bakı
mından nasıl endişesiz kalınır; takdirlerinize sunuyo
rum. Kimdir bunu yaptıran?.. Cemiyet işte. Cemiyet, 
ıbu okuma hakkını temin edemedi; o halde onum ce
zasını çekmeli, daha doğrusu onu telafi etmelidir. Bu
günkü Kanun Teklifi, böyle bir telafinin, bir tazmi
nin ısonucu ortaya çıkıyor. Zamanın devlet adamları
nın közlerini burada hatırialtmaya lüzum yok; 'biliyor
sunuz, hep biliyoruz. O muhitte nasıl 'bir cemiyet, bir 
nizam içinde olabilirdi?.. Türkiye halklarından bahse
dip, tribünleri ortaya, saihaya davetler... Memlekette 
birçok maddeler eksikken, 70 santim yokken kasada, 
70 milyon dolar Hac seferi için verilmeler... Bunlar 
cemiyetin nizamı bakımından aksatıcı. «Diyalog ku
run» dendiği zaman, «Ne diyalogu, biz monolog ya
parız» gibi, her akşam televizyonda tek tek konuş
malar... 

Mesele şahıs değil; hocalarımızla da biraz söz söy
lendi, bendeniz hocalarımız 'bakımından kurbanlan ha
tırlatmakla yetineceğim. Evet, her cemiyette, her mü
essesede suçlu vardır. Bana eski parlamenterler, «Ka
bahat hep siz hocaliarda» demişlerdir. «E, kardeşim 
bizde ide, siz de hiç mi kabahat yok?» diye cevap ve
rirdim. Başka birçok müessesemizde yok muydu ka
bahat. Hepsinde vardı. Çünkü, cemiyeitiimiz hastalan
mıştı, bir mikrop girmişti sanki. Herkes birbirine düş
man gözüyle bakıyordu ve herkes kendisini haklı bu
luyordu. Gayet ıtalbiî, içten, dıştan etkiler, âdeta to
hum halinde .gelmiş olan bu etkiler yeşermişti, cemi
yet (gidiyordu. Şimdi bunlar içerisinde birçok değerli 
öğrenciler, çalışma imkânı bulamamış olanlar, sınav
lara girememiş olanlar için bir atıfet sağlıyoruz, ken
dilerini affetmiyoruz, «Çalış ve imtihana gir» diyomız. 
Niye bu hakta nezzedelim kendilerini?.. Nereden çı
kacak müşkülat üniversiteler bakımından? İlık defa mı 
oluyor bu iş?. Hayır, kaç defa oldu; eskiden d'e yap
tık biz kaç defa böyle imtihanları ve herhalde birçok 
fertleri, çocukları, aileleri 'kurtardık ve Ibu kurtarmak 
da yalnız onlar için değil, Ibu cemiyet içinde haklılık 
yerine gelmesiyle bir kısım, iktisadî olsun, sosyal ol
sun, sonuçlar aldık. Fena mı?.. 

İBen bu anlamda Millî Eğitim Komisyonunun dü
şüncesine ve Raporuna katiyen iştirak edemiyorum. 
Benden evvel konuşan (tüm arkadaşlar da, zaten bu 
Kanun TefcMnîn kabulünü, daha doğrusu ele alın
masını, Komisyona iade ile yenliden getirilmesini iste
mekle, hakikaten yerinde bir şey yapmış oluyorlar; 
hep olduk, hep istiyoruz bunu. Çünkü, Türk Milleti-
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nıin içinde bir haklılığın daima revacı nazarı dikkate 
alınması esastır. Türk Milleti haksızlığı katiyen sev
mez. Burada bir haksızlık vardır; çünkü o ferdin, o 
öğrencinin, o alenin suçu yok. Suç, cemiyette var idiy
se cemiyetin onu telafi etmesi, onun vecibesidir ve 
cemiyetimizin de, gayet tabiî bünyesi bunu gerektir
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
>Bu konuda daha çok siöz söylemek kabil; fakat 

kabul etmek gerekir ki, şu veya bu çeşit birtakım zor
lukların lileriye sürülerek bu Teklifin, Hükümetin âdeta 
takdirine bırakılması şeklindeki Komisyon Raporu ye
rinde değildir. Bunu takdir edecek olan biziz, bu Mec
lîstir. Hükümetin bunu organize etmesi keyfiyeti 
söz konusu Olamaz. Aksi takdirde, kanun teklif hak
kı böyle cemiyellere verilmezdi. Demek ki hükümet-
terin yerine getiremedikleri birtakım işler için pekâlâ 
ilgili en yüksek organ bu işi deruhte edebilmelidir, et
melidir; etti. 

Hepinizi saygıyla salamlarım efendini. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Samsunlu, buyurunuz. 
AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım;! 
Oldukça çok sayıda arkadaşım konuştu, ben kısa 

konuşmaya gayret edeceğim. Yalnız, önemli birkaç 
noktaya temas etmek istiyorum. 

1. Genel olarak eğitimde, özellikle yüksek eği
timde 'af yasası, öğrencinin bir affı beklemesi uygun 
bir yöntem değildir. 

Bu, Üstelerimizde de geçmişte yanlış uygulanmış
tır, tek dersten geçme, imtihanları tekrarlama öğrenci
leri tembelliğe götürmüştür. Bunun sorumlusu geçmiş
teki hükümetlerimiz ve ülkemizin yönlendiricileridir. 
Ben, 1969 yilından itibaren Türkiye'de hocalık yap
tım, her geçen gün kalitenin düştüğünü kesinlikle 
gördüm; çünkü öğrenci yeniden bir hakka sahip ola
cağını her zaman bilmiş ve beklemiştir. Bugün şunu 
üzülerek belirteyim, 1969 yılında mezun ettiğim mü
hendisle 1981 yılında mezun ettiğim mühendis arasında 
büyük farklılıklar vardır. Bunun vebali, geçmişte ül
keye yön veren İdareci, yönetici hocalardadır. Bu ba
kımdan bir affı, her zaman beklenir bir meta olarak 
ortaya koymak doğru değildir. 

il 974 affını idareci olarak beraber yaşadım, 1978 
affını birlikte yaşadım ve ıbu aflar okullardaki tüm 
idareyi, sınıfları atak bulak etmiştir. Şöyle ki; 17 
yaşındaki, 18 yaşındaki üniversiteye girmiş talebenin 
arasına biriden 35-40 yaşındaki talebe gelmiştir. Bun
lar normal şeyler değildir arkadaşlar. Gece eğitimi-
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riin başında olan bir müdür olarak, o 17 yaşındaki i 
çocukları, genç yaştaki bazı evlatlarımızı, kızlarımızı, I 
özellikle dikkaltle izleyip, rahat ve sakin bir şekilde I 
okulu terketmelerime gayret etmişizdir; çünkü 17 ya- I 
şında'kti bir gençle 35 - 40 yaşındaki bir gencin bir I 
araya gelmesi büyük sorun yaratır; ama bunun so- I 
rumlulükları geçmişe aittir. Genelde b'ir af ülkeyi alt
üst eder, bunu belirteyim; ama olayları da görme- I 
mezlik edemeyiz. I 

Sene 1977 veya 1978, Bornova Ege Üniversitesin
de bir sınıfa tanınmayan dört kişi girer, altı tane I 
isim okur ve buruları sınıfın huzurumda döver; «Bir I 
defa dalha buraya gel'irsenliz, ayağınızı kırarız» derler I 
ve bu çocuklar bir defa daha okula gelemezler. Ki- { 
min dövdüğü, kimin tarafından dövdürüldüğü belir-
ienememiış'tir. Bu altı tane dövülen çocuk, okuyama- I 
yan çocuk 'kimin evladıydı? Bunlara sahip çıkmamız I 
gerekir mi, gerekmez mi? Bunu bilmekte fayda var. I 

Yine diğer bir derste, zorla derse giren, dersi ta- I 
küp eden bir öğrencinin, aynı zamanda öğrenciyle I 
derste bulunan asistanın arabalarınım tüm lastikleri I 
paramparça edilmiştir ve bunlara hiçbir şey yapıla
mamıştır ve neticede gençler derslerden adım adım I 
uzaklaşmışlardır, I 

Ülkemizde her yaranın iyileştÜrildiği bir dönem ya- I 
şıyoruz. Bu dönemde de bu gibi öğrencilerin sorun
larına eğilmek gerekir. Ben de, bu nedenle Sayın Sa-
ğışman'ın birindi teklifine imza koymuştum. Birinci 
teklifin Komisyondaki tartışılması, konuşulması anın- I 
da, gördüklerimden dolayı (Sayın Hoca kısaca bir I 
defa söylemiş oılmasına rağmen, her zaman yan ya
nayız) ikindi teklife imza koymadım. Şu nedenle, şu 
ıbekleyiişle : Bunun Hükümeltçe ve YÖK'çe ülkenin I 
şartlarına uygun olarak genel manada ele alınacağını 
tahmin dinim ve o bekleyişte oldum; halen de o bek
leyişteyim. Bunun, Hükümetçe ve YÖK'çe ele alın
ması gerekir. I 

Birtakım yaralar bu son çıkan 2547 sayılı Yasayla 
da doğmuştur. Geçici bir 13 ncü madde vardır, bu ge
çidi 13 ncü madde herkes tarafından istenildiği gibi 
'anlaşılmış, istediği gibi uygulanmıştır. Örnekleri ve
rildi; eğer doğruysa, (Üniversitenin: ismini de verece
ğim, sayın YÖK mensupları da buradalar) birçok 
üniversiteler 1980 - 1981 ders yılında kayıtları si
linmiş öğrencilere bunu uygulamamalarına rağmen, 
Zonguldak Akademisi ve Hacettepe Üniversitesi bu
nu uygulamaktadır. Kanunun metni şunu demekte^ 
dir : «Kanunun çıktığı tarihte halen öğrenci olanlara 
bu madde uygulanır.» denmesine rağmen, muhtelif j 
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üniversitelerde muhtelif uygulamalar vardır. Sayın 
YÖKten büyük istirhamım vardır; ülkede bir fark
lılık doğurtturmasınlar. Kendileri zaten bu nedenle 
kurulmuşlardır; ülkedeki yüksek eğütimi bir müşte
rek baza toplamak ve bir müşterek rayda yönlendir
mek vazifeleridir. Farklı uygulamalar olup olmadığını 
lütfen tetkik etsinler, varsa bunu bir çözümle netice
ye götürsünler; kendileri her türlü yetki ile donatıl
mışlardır. ^ 

Ben, Sayın Sağışm'an'ın getirdiği teklifin psiko
lojik bir faktör olduğuna inanıyorum. Şöyle ki; 1974 
affı çıktığında, okuluma 500 öğrendi aftan faydalan
mak üzere müracaat etüti. Bunlardan yalnız 20 tanesi, 
yasaların öngördüğü şekilde başarılı oldu bir yıl so
nunda ve devam ettiler. Ben, Sayın Sağışman'ın tek
lifinde bir psikolojik etken görüyorum. Esasında, okul
lardan ayrılmış çok öğrendi müracaat etse dahi, bü
yük bir miktarının başarılı olmasını arzu ederim; ama 
izlenimlerim, 1974 ve 1978'de bu yönde olmamış
tır. Bu arkadaşlara bir psikolojik his verelim, kurtul
ma hissini verelim, Devletin kendilerine sahip çıktığı 
hissini verelim; çünkü 'bu dönem yara sarma devri
dir, ondan sonra genç bilecektir, artık kendi vereme-
yişlidir, Devleti ona sahip çıkmıştır, imtihan hakkı 
vermiştir; fakat kendisi başarılı olamamıştır. 5001e 20, 
sizlerin hatırınızda kala'bilecdk 'bir rakamdır. Ben, bu 
defa da bunun bundan büyük farklı olacağına inan
mıyorum. 

Bu nedenle Komisyonun Hükümete ve YÖK'e 
bir fırsat Vermek üzere, daha kapsamlı ve ülkenin 
şartlarıma dalha uygun bir tasarı getirmek üzere, tek
lifi geri çekmesini ve Komisyonda konuyu görüşme
sini teklif edeceğim. Bu konuda görüşlerimi size sun
dum, bilgilerinize arz ettim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Samsunlu. 
Bir yeterlik önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin yeterliğini 

teklif ederiz, 
Saygılarımızla. 

İsmail Hakkı DEMİREL Fikri DEVRİMSEL 

BAŞKAN — Komisyonun ve Sayın Bakanın gö
rüşmeleri cevaplandırması kaydıyla, yeterlik önerge
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmlş'rir. 

Sayın Bakan, görüşmeler üzerinde açıklama yapa
caksınız. Buyurunuz efendim. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Konu, daha önce Millî Eğitim Komisyonuna gel
miş, orada çeşÜtîi toplantılar içerisinde incelenmiş ve 
Hükümetin görüşleri açıklanmıştır. 

Şimdi izinlerinizle ben, Hükümetin görüşlerini açık
lamak istiyorum. 

Sayın Başkan; 
Konu, temelde sorun olarak genel bir affın içeri

sinde bir kısmı teşkil ediyor. Hükümet değerlendir
mesi budur. Elbeüte çocuklarımızı, hiçbir şöküde ken
dimizin karşısında ve dışında görmüyoruz. Onlar, çok 
savunan ve güzel fikirler ifade eden sayın sunucuların 
ve bizim çocuklarımızdır. Anca'k, böyle bir hak ken
dilerinden alınmışsa, hep ka'bul edilir ki, bu yönetim
de alınmamıştır. Bu haksizlik veya hak, daha önce 
ıtecelli etmiş, burada kendilerine bir af tanınması ko
nusu gelmiştir. Ele alınan konu da budur. 

Şu hususu özellikle belirtmemde yarar vardır : 
Ülkemiz, 12 Eylül öncesi gayet ağır ve ciddî buna
lımlardan geçmiş ve bugüne .gelmiştir. Bir ülke için 
1,5 yıl çok kısa bir süredir. Bu kısa süre içerisinde, 
acaba ülkemiz şu anda nerededir diye düşündük mü 
!ki?.. Ülkemizde güvenlik ve asayiş tamamen sağlan
mış mıdır?.. Anarşik ve ideolojik olaylarla uzaktan -
yakından ilişkili olanların tümü temizlenmiş midir; si
nenler, hâlâ ülkeyi dışarıdan ve içeriden kundafclayan-
lar yok mudur?.. Soruşturmalar bitmiş midir, suçlu
lar tamamen cezalandırılmış mıdır?.. Her gün televiz
yonlarda gördüğümüz, basın, yayında izlediklerimiz, 
bize ciddî durumları hâlâ anlatmıyor mu?.. Tutuk
lular dışında, böylece sinen ve hesap verme gününü 
bekleyen, henüz yakalanamayan daha çokları yok 
mudur?.. Bu şekil içerisinde her şey güllük, gülistan
lık mıdır?.. Bugün görülen, tümüyle yakın hesap ver
me durumu ve çabası içerisinde sılkryönetiım komutan
lıklarımız; yönetimin canla, başla bir yere gitmesinin 
mümkün olduğu bir durumda, acaba genelde bir af 
veya onun.bir kısmı üzerine eğilmek günü müdür?.. 
Bunları, hepinizin çok dikkatle ve ciddî şekilde düşün
mesi lazım geldiğini ve düşündüğünüzü biliyorum ve 
hepinizin hislerini de zannediyorum bu geniş vurgu
larla x etkileyecek mahiyettedir. 

Şimdi, durum böyle iken, ülkemizin içerisinde ge
nel anlamda bir yerde af konusu şeklinde, Hükümet
çe bu konuda ele alınan; acaba yalnızca tasarıda 
olanla mı iktifa edilecektir, yoksa devam üzere, ge
rek Hükümeti ve gerekse bugünkü yönetimli her yer
de ve her zaman (Hapishaneler de dahil olma!k üze-
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re) ve toplumumuzun her yanında ağır şekilde ciddî 
teşebbüsler ve girişimler vardır. Af istemektedirler. Bu, 
ona bir ipucu olup da, Hükümet bugün bir yere git
meye ve yönetim bir yere bir şeyi götürmeye çalışır
ken, acaba bu aya'fcbağı olmayacak veya beklenmedik 
şekilde rahatsız durumlar ge'üirrneyecek midir; şeklin
de Ciddî endişelerimiz vardır. 

Sayın Baş'kan; 

Durumun bu şekilde genel affa ilişkin ve onun 
çerçevesi içerisinde bir bölümü teşkili ettiği belirlen
dikten sonra, çocuklarımız elbette bizim onların kar
şısında, onlara vermemiz lazım gelen bir hak zama
nı olduğu gerçekten iyi değerlendirilmiş olsa, bundan 
nüye kaçınılacaktır veya niye Hükümetçe ayrıca bir 
sorun olara'k ortaya çı'kılabilecektir?.. Gerçekten, Hü
kümet adına bu konuyu değişik ve karşı yönden bir 
açıyla karşınıza çıkmış olmalktan bir M'ilî Eğitim Ba
kanı olarak üzgünüm. Bunlara benim bu şekilde çık
mamam lazım; ama memleketin geneli ve bütünü he
saba katıldığı ta'kdirde, görülecektir ki, ciddî durum
lar vardır. O halde, temelde bu durum böyle iken, 
zamanı olduğu konusunu düşünemiyoruz. Bu durum
lar çdk genel hatlarıyla EğMta Komisyonunda dile 
getirilmiş, oraya Hükümetçe bizatihi bildirilmiş ve 
böylece üzerinde durulmuştur. Tekrar vurgulamam 
lazım gelirse, çocuklarımızın hakkını almış değiliz. Bu 
anda onlara bir şey veremememin üzüntüsü içerisin
deyiz ve ancak onların bizim çocuklarımızın olduğu
nu ve bağrımıza bastığımızı sizlere tekrar billdirmek 
isterim, 

Bugün, her düzeydeki okullarımız, yükseköğretim 
kurumları, ortaöğretim ve ortaokul, ilkokul ve ben
zeri yerlerde bir huzur yok mudur?.. Bu huzurun içe
risinde normal olarak devam edip gitmektedirler. 
Evet, şunu da kalbul ediyoruz ve bu bir gerçektir, 
12 Eylül öncesine alit çok güzel örnekler sunuldu; 
bunların birçokları da tarafımızdan bilin'iyor. Gerçek
ten ha'ksız olara'k okullarından uzaklaşmış olanlar 
vardır. Ben, yüksek huzurlarınızda daha önce de arz 
etmiştim. Tek tek bütün çocuklarımızı; (Miktarı Sa
yın Sağışman tarafından da ifade edildi) bu miktarı 
acaba tek tek eleyip, ha'klı ve haksızı ortaya çıka
rabilecek: dokümanlar var mıdır?.. 1978 - 1979, 1979 -
1980 ve 1981 yıllarına doğru gelen gençlerimizi öğ
retmen yapmak için Haziran ayından beri uğraşıyo
ruz. Mevcut dokümanların itam olmadığını ve nere
lere nasıl gittiğini burada sizlere acı acı açıklamalar
da bulunmuştum. Acaba, bu gençlerimiz için haklıyı, 
haksızı ayırabilecek olan dokümanı nasıl bulab'illece-
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ğiz?.. Bunları kim ve nasıl bulup ortaya çıkaracak?.. 
Elbette, sorumlusu bugünkü yönetim değildir! Yılla
rın öncesine aittir. Her yerde alınmış, temizlenmiş 
dosyalar, yırtılmış kayıtlar ve benzeri şekildeki bir
çok şeylerin arasından nasıl çıkılabilecekltir?.. Yoksa, 
bunların arasından kayııt bulamayıp da, hakkı olan bir 
çocuğu almazlıktan gelip, haksız ve çeşitli işlere ka
rışmış olan çocukları mı gene alab ileceğiz?.. Bunlar
dan endişe ediyoruz. 

Sayın Başkanım; 
Bu arada, bazı konulara da müsaadenizle değin

mek işitiyorum. Böylece, tam olarak, belirli ve esa
sa dayalı bir ayırıma talbi tutmak için, elbette Hü
kümet görevlidir ve bunun görevlü, yetkili olan ki
şileri de vardır. Objektif şekilde bir değerlendirmeyi 
yapabilmek için böyle bir durumda gayret de sarfe-
dilebilecektir. Ama, okullarımıza gelebilecek olan ki
şileri yine tam olarak seçebilecek miyiz?.. Sizlere ör
neğini arz edeceğim : Çok aradık; yeni aldığımız 
öğretmenleri bir örnek diye vereceğim, affınızı istir
ham ediyorum. Yeni aldığım Amasya'dan bir şey; 
'okulla gönderdiğimiz bir öğretmeriimizin aday ola-
ra'k, stajyer ve halen orada; fakat bu kadar ciddî so
runlarla karşı karşıya bir gencimizi nasıl ailmışız?.. 
Kayıtlardan çıkardık, hiçbir şey 'bulamadık ve eli
mizde her gün devam eden 5, 10, 15 devam edip gi
diyor, biz elimizde (makamları vermeyeceğim) bu so
ruşturmaya müstenit yerler bu g'ibi makamların acaba 
'kayıtları tam, geçmişte yıllar yılı bütünüyle tutul
muş, bize aydınılik tutabilecek mi?.. Bundan derin en
dişe duyuyorum. Bu böyle iken, elbette daha önce 
arz ettiğim gibi ara sınıf ve hatta altsınıflara doğru 
bunu almakla bugün yönetim kendisinin birçok ya
raları sarmaya başladığı bu zamanda ayrı istikamet
te çalışmalarla kısa kalan demokratik düzene prog
ram icabı dönülmesi gerekli olan sürede bunların 
hepsini tamamlayıp elinde olanları başka tarafa dö
nüp, başka şeylerle mi uğraşabilecektir?.. Bunu za
mana sığdırabilece'k midir?.. Önümüzde yığınla ya
sa, yönetmelik ve idarî düzenlemeler dolu. En son 
7 ili dolaştım geldim, bölgelerde sorunlar dolu; Gü
neydoğu Anadoluda. Burularla uğraşırken acaba çok 
genişleme istidadı olabilecek diye değerlendirdiğimiz 
ciddî endişe duyduğumuz bu durum bizi başka ta
raflara çekip acaba günlerimizi, zamanlarımızı bu
na sarfed'ip, hiçbir şey yapmadan demokratik düze
ne girince bunları teslim edecek durumda kalır mı
yız?.. Bu da ayrıca Hükümette endişe konusudur. 

Diğer yandan, bu şekilde çeşitli itirazlara, tepki
lere, zorlayıcı taleplere giren ve böylece ciddî sorun-
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larla yönetim bugün kalacak mıdır?.. Kalabilir en
dişesi vardır. Geçmiş tecrübeler, (Sayın Samsunlu 
da belirttiler) aftan yararlananlar, öğrencilerimiz ye
niden okula döndüğünde uyum sağlayamadıkılan, di
ğer öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler meydana ge
tirdikleri, eğitim ve öğretimi zedeledikleri müşahede 
edilm'işitir. Bunu benden daha iyi bilecek burada çok 
değerli hocalarımız var, öyle sanıyorum onlar daha 
iyi bileceklerdir. Sayın Samsunlu ciddî olarak ve 
açık endişesini burada sunmuştur. 

Şu da ciddî bir sorun olara'k ortaya çıkmaktadır. 
Zaman zaman yapılan bu şekildeki imtihan, hak ver
me veya af eyleme g'ibi sorunlar okullarda öğrenci
leri bekleşir hale sokmuştur. Başarısızlığın veya mük
tesep halkkın sanki bir hak olduğu gibi izlenimler öğ
rencilere başka şekilde etkiler yapmaktadır, bundan 
da endişe duyuyoruz. Eğer sorun ciddî olarak okul
larda bugün alındığı gibi alınırsa ki, alınsaydı öyle 
sanıyorum ki, eğitim ve öğretimde daha üstün ba
şarı sağlamak mümkün olabilecekti. Ancak maalesef 
bunun geçmişteki çok kötü örneklerini bugün silmek 
için bizi ayrı uğraşılara götürmektedir. Başarısızlığa, 
tabiri calizse, mükâfat verilmektedir. Bu nitelikte eği
tim ve öğretimin içinden nasıl çıkılabilecekltir?.. Hu
zur içinde bir yönden huzursuzluğa bizi acaba yine 
ütmeyecek midir?.. Yine bir sarsıntı geçirip, herkes is
tidalar ve çeşitli müracaatlar her tarafı yığınla alma
yacak mıdır?.. Yalnız bunllara bu kapsam içinde bu 
af konusu kalacak mıdır?.. Ben bundan Hükümet 
olarak, tekrar sunmam lazım gelirse endişe duyuyo
ruz, 

Sayın Başkan burada gerçekten karar Yüksek He
yetinizin olacaktır. Anca'k biz, bir Hükümet olarak 
bazı ciddî görevler, sorumluluklar ve yüklendiğimiz 
sorun içerisinde bir yere götürmek için çabalar sar-
fetmek gayreti idinde oluyoruz; ama bu gibi haki
katen karşısında olur hali getiren bu ciddî sorunun 
karşısında elbette Hükümet olarak görülmekten de 
üzüntü çekiyoruz. Ancak sizlere ciddî endişelerimizi 
sunuyoruz. Belirlenen bu ciddî endişe ve sakıncalar 
karşısında menfî durumların ağır bastığı, gelecekte 
belirsiz gelişmelere yol açacağı şeklinde değerlendi
rilen, bu konuda Hükümetçe bir çalışma henüz (ge
nel af dahili, bu dahil) ele alınmamıştır ve yapıları 
Kanun Teklifli olumlu olarak Hükümetçe karşılana-
mamaktadır. 

ıSaygılar sunanım; teşekkür ederim. (Alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Komisyon bir açıklamada bulunacaklar mı efen

dim?., 
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(MİLLÎ EĞİTİM KOMtSYONU IBAŞKANI ET- [ 
HEM AYAN — Hayır efendim. 

Son söz, Sayın tğneciler'in buyurun efendim. I 
A. ASIM 'İĞNECİLER — Sayın /Başkan, de- I 

ğerli arkadaşlarım; I 
Sanıyorum Danışma Meclisinin toplandığı, gün- I 

den itibaren en önemli bir tamuyu ve bir Kanun I 
Teklifini görüştüğümüzü sanıyorum. I 

Bugün 10 binlerce anne, balba, kardeş ve genç bu I 
görüşmelerin sonucunun nasıl olduğunu merakla, I 
heyecanla beklemektedir. O heyecanları hatta aylar- I 
ca devam etmektedir. I 

IBenden önce çok değerli hatipler fevkalade güzel I 
noktalara işaret etmek suretiyle Sayın Sağışman'ın I 
önerisini ve teklifini desteklemiş bulunuyorlar. Ben- I 
deniz bu açıklamaları yöterli görüyordum, kendi I 
şahsım bakımından; ama Sayın Millî Eğitim Baka- I 
nımızın konuşmalarını dikkatle dinledim. Bugünkü I 
idarenin önünde pek çok işler bulunduğu, her işin I 
henüz başlangıcında olduğumuzu işaret buyurdular, I 
bunlara gönülden 'katrilyonun. Ondan sonra da bu I 
Af Kanunu ile ilgili görüşlerini lütfen açıkladılar. I 
(Kendilerinin hitabet kuvvetine her gün televizyon- I 
darda şahit olanaktayız, bu itibarla akıcı bir üslupla I 
vermiş olduğu izahatları da rahatlıkla dinlemek, 
zevkle ta'kip etmek imkânımı buldum. Ancak, «bu Af I 
Tasarısı başka afların bir öncüsü olur mu?..» diye 
işaret buyurdular. I 

Affetsinler son derece müteessir oldum. Şunu 
demek istiyorum, şunu arz etmek istiyorum. Anne I 
ve babaların önünde çocuklarını, fidan gibi çocuk
larını 20 sene, 18 sene emek verip büyüttükleri göz 
nurunun kanlarını akıtan, öldüren insanların affı 
değildir bu, bu canileri affetmiyoruz biz, eğer 
onlarla bunları bir tutarsak veyahut Devlete karşı 
başka suç işlemiş olanlarla bunları bir tutarsak ve 
onun öncülerini, öncüler olarak kabul edersek, hak 
vermek istediğimiz, Devletin bundan önceki görevini 
yapmamaktan doğan haksızlıkları telafi etmek için 
hak vermek istediğimiz gençler bunları duyarlarsa 
çok üzülürler, onlarla beraber mütalaa edilmelerini 
asla hazmedemezler. 

iBiz DeVlet olarak bu gençlerimize görevimizi 
yapamamışız. Sayın hatipler bunu son derece gü
zel ifade buyurdular. Devletin hükümetleri, Meclisi, 
Anayasa Mahkemesi, Danıştayı, üniversitesi, TRT'si 
basını, biz bürokratlar, idareciler, hepimizin kusu
ru olan bir devir yaşadık ve öylece buraya geldik. 
(Bunların içinde tahsillini tamamlamamış olanlar 
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ve gerçekten bu yüzden okuyamadıklarına inandığı
mız gençlere bir fırsat vermek acaba af mıdır, suç
lu mudur bunlar?... Eğer bir suçlu varsa, devlettir 
ve devlet adına da isimlerini saydığım ve sayamadı
ğım devletin çeşitli kuruluşlardır. 

10 itibarla, çok istirham ediyorum, bu gençleri
mizi diğer af isteyen, affa layık olmayan kimselerle 
eşit mütalaa etmeyelim. Bizden imkân, fırsat iste
mektedirler. Eğer 10 binleri bulan bunlar başarı 
kazanamayacak ise, bunda hiç kimsenin bir kusuru 
yoktur. iBaşarı nispeti bizi ilgilendirmez. Yeter ki, 
o gençler buıgün ailelerinin içinde, yakınlarının ara
sında, arkadaşlarının içinde, mahallesinde, özetle top
lumun (içinde ezik durumdadırlar. Kendilerine başa
rısız damgası vurulmuştur; ama bu başarısızlıkta en 
büyük hissenin, dünün ıstıraplı devrinde aramak 
herhalde isabetli olacaktır. 

Bir hususa daha işaret etmek isterim ve dikkat 
buyurmanızı istirham ediyorum. Buradan, bu hak
tan faydalanmak suretiyle tahsillerini bitirecek genç
lere, «devlet kapısında memuriyet verilsin» demiyo
ruz, asla böyle bir fikrin taraftarı da değiliz. Ay
rıca devlet dilediğini işine yararsa alır. Tahsil yap
mak başka, okumak başkadır ve devlet kapısında 
memur olmak ayrı ayrı şeylerdir. 

(Bu itibarla Sayın ©akanımızın bu izahatına asla 
katılmanın mümkün olmadığını özet 'olarak ifade 
ediyorum ve çok muhterem Heyetinizin bu teklifi 
kabul edeceği inancıyla saygılarımı arz ediyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Raporla ilgili üç önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 109 sıra sayılı teklifin, yeni

den görüşülüp geliştirilmek üzere ve sözlü olarak 
açıklanan nedenlerle Komisyona iadesini arz ve tek
lif ederim. 

Kâzım ÖZTÜRK 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Muzaffer Sağışman ve arkadaşlarının görüşülmek
te olan Kanun Teklifiyle ilgili Genel Kurulda yapı
lan görüşmeler, Teklifin lehinde tezahür ettiği anla
şıldığından, Millî Eğitim Komisyonu Raporunun 
reddinden sonra, konunun daha etraflı ele alınıp bü
tün sınıflardaki öğrencilere teşmili için Komisyona 
iadesini arz ederiz. 
Halil Erdoğan GÜREL Özer GÜRBÜZ 

Feridun GÜRAY Necmettin NARLIOĞLU 
Recai DİNÇER Avni MÜFTÜOĞLU 

İmren AYKUT 
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Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
109 sıra sayılı Kanun Teklifi tümü hakkında Ge

nel Kurul eğilimi belli olmuştur. Teklifin yeniden 
incelenmek üzere Komisyona havalesi yönünde ön
celikle oylama yapılmasını saygıyla dileriz. 

Güngör ÇAKMAKÇI Ender CtNER 
Ahmet SAMSUNLU Yavuz ALTOP 

Süleyman Sırrı KIRCALI Lütfullah TOSYALI 
Hilmi SABUNCU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Her üç önerge de görüşülmekte olan Raporun 
Komisyona iadesini önermektedir. Bu önergeleri oy
larınıza sunacağım. îkinci önergedeki «Millî Eğitim 
Komisyonu Raporunun reddinden sonra, konunun 
daha etraflı ele alınıp bütün sınıflardaki öğrencilere 

teşmili için Komisyona iadesi» ancak bir temenni 
mahiyetindedir. O itibarla bu kısım hariç olmak üze
re Raporun Komisyona iadesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Önergeleri kabul edenler... Kabul etme
yenler... Raporun Komisyona iadesi kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 

Sayın Muzaffer Sağışman ve 13 arkadaşının ha
zırladığı Kanun Teklifiyle ilgili Millî Eğitim Komis
yonu Raporunun Genel Kurulumuzca benimsenme-
diği anlaşılmaktadır. Bu itibarla Rapor Komisyona 
iade edilmiştir. 

Gündemimizin 2 nci maddesine geçmeden önce, 
Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.15 

"*** 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.35 

BAŞKAN : BaşkanvöMi Fenni İSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : Küraier GENÇ, İmren AYKUT 

BAŞKAN — 83 ncü Birleşimin îkinci Oturumu- nu açıyorum. 

2. — Abdullah Aksel'e Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/151) (S. Sayısı : 
110) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizde Abdullah Aksel'e 
Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
raporu bulunmaktadır. 

Tasarı üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyonumuz burada. Hükümet yetkilisinin 
belgesini okutuyorum. 

(1) 110 S. Sayılı Basmayan tutanağın sonuna 
eklidir., 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgili 

Kanun Tasarısının Yüce Meclisinizde görüşülmesi 
sırasında hüviyeti aşağıda yazılı kişinin Bakanlığımı 
temsile yetkili olduğunu saygıyla arz ederim. 

Kaya ERDEM 
Maliye Bakanı 

Adı ve Soyadı : Ateş Amiklioğlu 
Görev Unvanı : Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Genel Müdürü 

BAŞKAN — Bütçe - Plan Komisyonu Raporu
nun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okunması kabul edilmiştir. 

Buyurunuz, okuyunuz. 

_ 94 



Danışma Meclisi B : 83 21 . 4 . 1982 O : 2 

(Bültçe - Plan Kbmfeyönu 'Raporu okundu) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz almak 

isteyen Sayın Alpdündar, buyurunuz efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Konu, sosyal güvenlikle ilgili olmasaydı söz al

mayacaktım; ama bu Tasarı Meclisimize geldiğinde 
bir konuyu, bir yanlışı, bir Anayasa ihmalini gördü
ğüm için söz alarak huzurlarınıza gelmiş bulunuyo
rum., 

Dikkat buyurdunuzsa, T.C. Emekli Sandığı ile 
ilgili Kanun Tasarısının görüşülmesinde, Emekli San
dığımızın değerli Genel Müdürü ve Yardımcıları gö
revlendirilmiş. Aslında bu konu T.C. Emekli Sandığı 
ile çok uzaktan ilgilidir. Hükümet Üyelerinin, özel
likle görev verebilecekleri gibi, böylesine yanlışlıklar 
yapılmış konularda Hükümet Üyesinin burada bu
lunması gerekir ki, biz bu yanlışlıkları kendilerine 
sorabilelim. 

Tasarının başında, değerli bir yurttaş «Abdullah 
Aksel'e Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlan
ması» önerilmektedir; ama gerekçesine dikkat etti
nizse bu vatandaş, «1904 doğumlu Hamza oğlu Ab
dullah Aksel, 2 nci Dünya Savaşından sonra 1949 
yılında Avrupa Mülteci Kamplarından Türkiye'ye 
gelmiş ve 1964 - 1978 (Burası çok önemli) yılları ara
sında hiçbir karşılık beklemeden, büyük bir sadakat 
ve gayretle, Devletimizin istihbarat hizmetlerinde 
başarılı görevler ifa etmiştir. 

«Halen çok yaşlı olup hiçbir sosyal güvenceye sa
hip olmayan...» denilmektedir. Jşte benim üzerinde 
durmak istediğim konu burada. 

Hükümete intikal ettirilemeyen bu ve buna benzer 
kaç bin vatandaş daha vardır aynı durumda. Hemen 
ifade etmek istiyorum, 78 yaşındaki bu vatandaş 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine hem de 1964 -
1978 arasında 14 yıl süreyle hizmet etmiş. Anayasa
nın, bütün yasaların yürürlükte olduğu zamanlarda 
14 yıl süreyle Devlete hizmet etmiş bir insanın hiç
bir sosyal güvenliği yok, kimse elinden tutmamış, 
şimdi Vatanî Hizmet Tertibinden maaş bağlanmak 
üzere durumu huturlarınıza geffimliş, talbiî Vatanî 
Hizmet Tertibinden bağlanabilecek maaşın esasta ne 
kadar olduğu sizin takdirlerinizdedir. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarının dışında böylesine 
yaşlılar Devlet şemsiyesi altından uzak kalmış ol
makla beraber, açıklıkla, belki bir yararı olur düşün
cesiyle söylemek istiyorum, istikbalde bu ve buna 
benzer birçok olayla karşılaşmak mümkündür. Zira 
bugün Ankara gibi bir Hükümet merkezinde, bütün 
yasalar yürürlükte olmasına rağmen, onbinlerin üze
rinde insan sosyal güvenlikten yoksun olarak kaçak 
çalıştırılmaktadır. 

Bu gerçeği vurgulayarak, geciktirilmiş de olsa 
Hükümetin böylesine sosyal güvenlikten yoksun bir 
tasarıyı Meclisimize sunmuş olmakla memnuniyeti
mi ifade etmek istiyorum. Lehinde oy kullanacağı
mı belirtiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdün
dar. 

Tasarı üzerinde söz almak isteyen başka bir üye
miz?.. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan bir sorum olacak müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Söz almak isteyenler bittikten son
ra size soru için söz vereceğim Sayın Kırcalı. 

Söz almak isteyen başka üyemiz?.. Yok. 
Sayın Kırcalı, Hükümetten veya Komisyondan... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hükümetten 

veya Komisyondan Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfedin efendim, buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, 

şimdi, Tasarıda sadece babaya bir maaş bağlandığı
nı görüyorum ve bu maaş bağlanırken de nedenler
den birisinin, «Vatana hizmet etmiş olması, yaşlı bu
lunması, bu arada aklî maluliyeti bulunan bir genç 
çocuğunun bulunması» olduğunu öğreniyorum. 

Bu Tasarı kanunlaştığı takdirde ve bu yaşlı baba 
vefat ettiğinde bu çocuk bağlanacak bu maaştan ye
tim olarak yararlanabilecek mi? Bu hususta bir bilgi 

Vatandaş 1950 yılından sonra Türk Devletine bü
yük hizmetler yapmış; ama Emekli Sandığı var, Sos
yal Sigortalar Kurumu var, diğer sosyal kuruluşlar 
var; vatandaş hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuyla il
gilendirilmemiş, hatta 78 yaşına kadar sefil bir halde 
bırakılmış. Bunun cevabını kim verecek, vebalini 
kim çekecek?.. 

Kesinlikle ifade etmek istiyorum, geciktirilmiş bu 
Tasarının karşısında olmak şöyle dursun, değerli Ko-
misyonnumuzun, bilmiyorum gerekçeyi geniş tutma
dılar, Türk yasalarının bugüne kadar bu insana uy
gulanmamış olmasından tahkikat açmak gerekir; ama 
bu Tasarı bir gerçeği daha vurgulamaktadır : Türki
ye'de sosyal güvenlik Anayasanın amir hükmü olma
sına rağmen, savsaklanmış. Açıklıkla ifade edebili
riz ki, bu vatandaş nihayet yine bir iyilik görmüş, 
sorununu Hükümete kadar intikal ettirebilmiş. Ya 
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istirham ediyorum. Ben incelemelerimde bir sonuca 
ulaşamadım, lütfederlerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Amiklioğlu, buyurun efendim. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ATEŞ 

AMİKLİOĞLU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa
yın üyeleri; 

Getirilen Tasarı ile hayatta olduğu sürece sadece 
kendisine maaş bağlanmaktadır. Vatanî Hizmet Ter
tibinden aylık alan bir kişi öldüğü takdirde yeniden 
bir yasa teklifiyle dul ve yetimlerine de aylık verile
bilmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, o zaman söz isteyeceğim ve bir önerim olacak 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurunuz Sa
yın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Efendim, Türkiye'de vatanî hizmet tertibinden 
maaş bağlanması olayı, özellikle Sivas Kongresine 
katılmış, İstiklâl Savaşına katılmış ve Birinci Türki
ye Büyük Millet Meclisinde görev almış olanlar için 
çıkarılmış olan yasalarda görülüyordu. Bu yasalarda 
serdedilen hükümlere uygun kişilerin kendileri maaş 
alabildikleri gibi, yasaların hükümleriyle bunların aile
lerinin de bu maaş hakkı geçiyordu ve bunlar bütçe 
kanunlarının (Ç) cetvelinde yer almıştır. 

Şimdi benim elimde şu anda Bütçe Kanununun 
(Ç) cetveline ait listeler var. Birinci Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde görev almış olanlar, hatta Sadra
zam Talât Paşanın eşine dahi maaş verilmekte, tet-
kikatım esnasında tespit ettim. Diğerleri, babasının 
sağlığında evlenmiş, yıllar geçmiş evli olarak kal
mış; sonradan kocası ölmüş, hali vakti de pek fena 
olmayan birtakım evlatlara dahi maaş bağlanmış 
bulunmaktadır ve haklıdır da bu, vatana hizmet et
miş kişilerin bu haklarının bu şekilde mükâfatlan-
dırılması müstakbel vatana bağlılık bakımından uğ
raşılarda teşvik edici olacaktır. 

Şimdi, biz halen yürürlükte olan bu yasada ken
dilerine vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanan ki
şilere ait hükümleri incelediğimiz takdirde : «Sivas 
Kongresince seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Döneminde bu
lunan üyelere vatanî hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkındaki Kanun» ki, 5269 sayılı Kanun 
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Bütçe Kanunumuzda yer alıyor, onun 1 nci maddesi 
kendilerine Vatanî Hizmet Tertibinden maaş bağla
nacağını belirttikten sonra; 

2 nci maddesi şöyle oluyor : «1 nci maddede ya
zılı olanlardan ölmüş bulunanların ve bundan sonra 
ölecek olanların; 

a) Evlenmemiş karısına, yaşadığı müddetçe, 
b) 20 yaşına girmemiş yüksek tahsile devam et

mekte ise 25 yaşını geçmemiş erkek çocuklarına, 
c) Evli bulunmayan kız çocuklarına, evlenince-

ye kadar, 
d) Hayatta bulunan muhtaç anasına yaşadığı 

müddetçe Vatanî Hizmet Tertibinden 175 lira aylık 
bağlanır.» 

«Vatanî Hizmet Tertibinden» bu çok önemli efen
dim. Kime bağlanıyor? Vatana hizmet etmiş olan 
bir kişinin annesine, evladına. Ne suretle? Vatanî 
Hizmet Tertibinden. Yani, onlar da bu kişiye ya
kınlıkları, karabetleri sebebiyle, kan hısımları sebe
biyle bu vatana hizmet etmiş telâkki ediliyorlar. 

Şimdi, bizim önümüze getirilmiş olan kanun ta
sarısında sadece şu hizmeti yapmış olan kişi ve ne
denlerden birisi olarak da 23 yaşında akıl hastası bir 
çocuğun da olması gerekçe olarak gösteriliyor. Ger
çekten bu ağırlaştırıcı, kanun tasarısının kabul edil
mesine neden olabilecek bir unsur. Şimdi, bu durum 
karşısında bu kişinin ölümü halinde, (78 yaşına gel
miş daha Allah uzun ömür versin inşallah) bu genç 
evlat ne olacaktır? 

Bu nedenle, bendeniz bunu kanun maddesi içe
risinde çözümleyecek bir formül bulmaya çalıştım, 
müsaade buyurulursa şöyle bir önerim olacak oku
yayım. Bazen Başkanlıkta okumakta sıkıntı çekiyor
lar yazımızı, alelacele yazılıyor : 

«Madde 1. — Dağıstan Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliği 1904 doğumlu Hamza oğlu Abdul
lah Aksel hayatta bulunduğu sürece kendisine, ölü
münde hasta olan oğluna 15.6.1978 tarihli ve 2150 
sayılı Kanun hükümlerine göre Vatanî Hizmet Ter
tibinden aylık bağlanır.» 

Herhalde tek oğlu var, öyle anlıyorum, yoksa 
tashih edilebilir tabiatiyle. Bu şekilde bir hüküm ge
tirdim, zannediyorum maksadı ifade edecektir. Ar
kadaşlarımın da bu düşünceye katılacaklarını zanne
diyorum, Komisyon ve Hükümetin de; madem bura
ya kadar getirilmiştir, durumu saygıyla arz ederim 
efendim. 

Önerimi takdim ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
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Komisyon ilave yapacak mı efendim?.. Sayın 
Amiklioğlu, buyurun efendim. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ATEŞ 
AMİKLİOĞLU — Sayın Başkan, 

Vatanî Hizmet Tertibinden birisine aylık bağlana
bilmesi için Millî İstihbarat Teşkilatı tarafından tan
zim olunan rapor Başbakanlık Makamının onayına 
sunuluyor, Başbakanlık Makamı, bakanlıkların gö
rüşünü aldıktan sonra Yüce Meclise bunu teklif ola
rak getiriyor. 

Burada Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağla
nacak olan kişinin malul olan bir çocuğu var, akıl 
hastası olan çocuğu. Kendisi hayatta olduğu sürece 
aylığını alacak, öldükten sonra bu çocuk için muhtaç 
durumdadır, 2022 sayılı Yasa, Muhtaçlık Yasasına 
göre aylık bağlanabilir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarı üzerinde görüşmeler sona ermiştir. Mad-

dtetere geçÜlknedimi oyunuza sunuyorum. Kalbuî eden
ler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Madde l'i okutuyorum, buyurun efendim. 
Abdullah Aksel'e Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 

Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Dağıstan (SSCB) 1904 doğumlu 

Hamza oğlu Abdullah Aksel'e hayatta bulunduğu 
müddetçe 15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanun hü
kümlerine göre, Vatanî Hizmet Tertibinden aylık 
bağlanmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen üyemiz?.. Yok. önergeyi lütfen okuyunuz. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Konuşulmakta bulunan Abdullah Aksel'e Vata

nî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında
ki Kanun Tasarısı birinci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini öneririm. 

Saygılarımla. 

Madde 1. — Dağıstan (SSCB) 1904 doğumlu Ham
za oğlu Abdullah Afklsel hayaıtlta bulunduğu sürece 
kendisine ölümünde hasta olan oğluna 15.6.1878 ta
rihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre Vatanî 
Hizmet Tertibinden aylık bağlanır. 

S. Sırrı KIRCALI 
BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, bir şey ilave etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcah. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, Sa

yın Amiklioğlu'nun Emekli Sandığı Genel Müdürü 
arkadaşımızın açıklaması tam olarak tekabül etmi
yor. Şöyle ki... 

BAŞKAN — Kürsüye teşrif eder misiniz, zapta 
geçmesi için. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, va* 
tanperver bir kişinin çocuğudur, babasının almış ol
duğu maaşla geçinmesinde, eğer Genel Kurulumuz 
bu istikamette kabul edecekse herhangi bir kişinin al
mış olduğu muhtaçlık maaşından çok onore edici 
ve şeref verici bir tarafı vardır. Bu itibarla, bu şe
kilde kabul edilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Ben Sayın Kırcalı'nın teklifinin aleyhine konuşa

cağım. Aslında 2150 sayılı Kanunun mahiyeti bu de
ğişikliğe müsait değildir. Bir defa bu Kanunda gös
tergeler vardır. Bu görüştüğümüz tasarı kabul edil
diği takdirde 600 gösterge üzerinden 30'la çarpmak 
suretiyle 18 000 lira net verilecektir. Halbuki, 600 
gösterge en yüksek gösterge olarak kabul edilmiştir, 
onun altında daha düşük göstergeler vardır. Binaen
aleyh, tek başına oğlu söz konusu olsaydı düşük gös
tergeler pekâlâ takdir edilirdi ve bunların emsalleri 
de çoktur. 

Üstelik, bu 2150 sayılı Kanun vatanî hizmet ba
kımındandır ve yalnız bu kişi için MİT'teki faaliyet-
ffleri nskteniyle kalbul edüknişltir. Binaenaleyh, kendin 
sinin çocukları bakımından asıl 2150 sayılı Kanunda 
konulan hüküm ilk Büyük Millet Meclisine giren 
üyelerin şerefi içindir. Burada böyle bir şey söz ko
nusu değildir. Kaldı ki, Emekli Sandığı Genel Mü
dürü de açıkça belirttiğine göre, kendisi babası öl
dükten sonra dahi (ki, Allah bilir kimin daha önce 
öleceğini) yine de aç kalacak değildir, ona başka bir 
kanun hükümlerine göre yardımda bulunulacaktır. 

Bu itibarla, ,böyle bir yola girildiği takdirde 2150 
sayılı Kanunun gayesini, hedefini, esasını az - çok 
değiştirmiş oluruz. Eğer Sayın Kırcah ısrar etmez de 
önerisini geri alırsa, Kanun Tasarısının bizim Ko
misyondan çıktığı şekilde kabul edilmiş olmasında 
fayda vardır. 

Arz ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 
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MUSTAFA ALPDÜNDAR — Değerli Hocam 
beni bağışlasın, ben kendisiyle bu konuda ters düşe
ceğim ve önergenin lehinde konuşacağım, 

Değerli arkadaşlarım; 

İlk bakışta, biraz evvelki konuşmamda da arz et
tiğim gibi, bu bedava bir maaş değil. 14 yıl fiilî hiz
met.,, Eğer Hükümetin sunduğu bu gerekçe doğru 
ise, vatandaş 14 yıl Devlete çok yararlı hizmet etmiş
tir. Eğer Devlet ihmal etmese, yöneticiler Anayasayı 
ihlal etmese, kanunları uygulasa idi, bu maaş çoktan 
ona bağlanacaktı; ölümünde de eş ve çocuklarına in
tikal edecekti. 

Binaenaleyh, Sayın Malî İşler Komisyonu Başka
nıma çok teşekkür ediyorum; o kadar güzel, o kadar 
yerinde bir takrir verdi ki, çalışmış, maaş almış; ama 
prim kesilmemiş, sosyal güvenlikle ilişkisi kurulma
mış bir vatandaş ile karşı karşıyayız. Vatanî hizmet 
tertibi sadece Hükümet tarafından bu yanlışlık anla
şıldığı için bu şekliyle getirilmiştir. 

Bu bir formüldür. O halde bu formül, Meclisimi
zin kabul edeceği bu önerge ile, öldükten sonra Dev
letin bağlamadığı maaşın otomatikman onun maltil 
çocuğuna geçmiş olacağıdır. 

Önerge lehine oy kullanmanızı diliyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoaım Sayın Alpdün-
dar. 

Önerge hakkında Komisyonun görüşünü rica edi
yorum?... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
ben de bir açıklamada bulunmak istiyorum; Sayın 
Erginay'ın konuşmaları üzerine.,, 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, siz açıklamanızı yap
tınız. Önergeler üzerindeki usulümüz şu biliyorsu
nuz.... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Ergi-
nay bir yanlış bilgi verdiler zannediyorum.ı Belki ken
dileri de kabul ederler; onu kanun maddesi olarak 
açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon görüşlerini açıklasın, on
dan sonra size kısaca söz vereyim. Biliyorsunuz, usu
lümüz gereğince önerge açıklanıyor, bir lehte, bir 
aleyhte söz veriyoruz. Size bir açıklama fırsatı vere
ceğim. 

Evet, Komisyonu rica ediyorum. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

(Sayın Kırcalı'nın vermiş olduğu teklif, Bütçe -
Plan Komisyonunda enine boyuna, aynı mealde ve
rilen bir teklif nedeniyle tartışılmıştır; fakat hüsnü-
kabul görmemiştir. Görmeyişinin nedeni de, 2022 sa
yılı Yasada, muhtaç, güçsüz ve malul kimselere aylık 
bağlanabileceği nedeniyle Komisyon tarafından red
dedilmiştir. 

Arz ediyorum ve Komisyon olarak katılmadığı
mızı beyan ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, ta

biatıyla takdir Yüce Kurulundur. Yalnız, benim söy
lemek istediğim, 2150 sayılı Kanunda babaya; yani 
vatanî hizmet tertibine gerçek müstehak olanın gös
terge rakamları kendileri için 600, dul eşleri için 450, 
yetim ve diğer yakınları için 300'dür, 

Benim önerim yetim içindir, ondan ibarettir, ona 
girer diye düşünüyorum ve kabul edildiği takdirde 
300 gösterge üzerinden ödenecek diye kabul ediyorum, 
efendim. Öyle anlaşılması gerekir. 

Bunu arz etmek istedim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iSaym Kırcalı'nın önergesini tekrar okutup oyları

nıza sunacağım. 
(Süleyman Sırrı Kırcalı'nın önergesi tekrar okun

du) 
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ve Hükü

met katılmamaktadır. Bu itibarla dikkate alınıp, alın
maması hususunu oylarınıza sunacağım. 

Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.; 

li nci maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımını izleyen ayba

şında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Ba

kanı yürütür. 
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BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunmadan önce, leh 
ve aleyhte söz almak isteyen sayın üyeye söz vermek 
isterim. Söz almak isteyen üyemiz var mı?. Yok. 

Bu itibarla Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı Da
nışma Meclisimizce kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğur
lu olsun. (Alkışlar) 

Sayın üyeler; 

23 Nisan Millî Egemenlik günü, Meclisimizde ya
pılacak törenlere ait program ilan tahtasına asılacak
tır. Bilgilerinize sunarım, 

Gündemimizde bir başka madde yoktur. Bu iti
barla 22 Nisan 1982 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.10 ı 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEM! 

&3 NCÜ BİRLEŞİM 

21 Nisan 1982 Çarşamba 

Saat : 14.0tf 
1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI 

2. — SEÇÜM 
3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ tLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) — Danışma (Meclisi Üyesi Muzaffer Sağış-
man ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretimin Son Sını
fında, 4 yıl Süreli Olanların 3 ncü Sınıfında, 4 Yıl
dan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 nci Sınıfında Bu
lunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan öğrenci
lere Yeniden İmtihan Halkkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
{2/25) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 14.4.1982) 

(2) — Abdullah Aksel'e Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık ©ağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu, (l/l51)" (S. Sayısı : 
110) (Dağıtma tarihi : 16.4.1982) 



DANIŞMA MECLİSİ' S. Sayısı : 109 

Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer Sağışman ve 13 Arkadaşının, 
Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 ncü Sı
nıfında, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 nci Sınıfında Bu
lunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrencilere Yeniden 
İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Milli Eğitim 

Komisyonu Raporu. (2 /25 ) 

17 Mart 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yükseköğretimin Sem Sınıfımda, 4 Yıl Süreli Olanların 3 ncü Sınıfında, 4 YıMan Uzun Süreli Olaınllann 
4 ncü ve 5 nci Sınıfınıda, Buİfimuıp Başarısızlık Dolayısıyla Beige Aian Öğrencatere Yeniden îmitühan Hakkı 
VeriJtaııesıine Dair Kanun TeMliıfi, gerekçesi İle birlikte sunutouştur. 

Arz ederiz. 
Saıygüarımızla. 

Muzaffer SAĞIŞMAN S. Sırrı KIRCALI Hilmi SABUNCU 

Muhsin Zekai BAY ER A. Mümin KAV ALALI Cevdet KARSLl 

A. Lâmi SÜNGÜ Abdurrahman YILMAZ Halit ZARBUN 

Atalay PEKÖZ Talât SARAÇOĞLU Evliya PARLAK 

Mahmut Nedim BİLGİÇ Recai BATURALP 
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YÜKSEKÖĞRETİMİN SON SINIFINDA, 4 YIL SÜRELİ OLANLARIN 3 NCÜ SINIFINDA, 4 YIL
DAN UZUN SÜRELİ OLANLARIN 4 NCÜ VE 5 NCt SINIFINDA BULUNUP BAŞARISIZLIK DO
LAYISIYLA BELGE ALAN ÖĞRENCİLERE YENÎDFjN İMTİHAN HAKKI VERİLMESİNE DAİR 

KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE : 

Özellikle 1975 yılından itibaren yoğunlaşan anarşik ve terör olayları, 12 Eylül 1980 gününe kadar, yüksek 
öğretimdeki genç kuşakları 'büyük çapta etkilemiş, derslere devam imkânlarını <ve hatta imtihanlara girmelerini 
önliyerek başarısızlığa ve hatta belge almalarına sebep olmuştur. 

'Bu öğrencilerden pek çokları ne aşırı sola nede aşırı sağa iltifat etmediklerinden, kamplara bölünen yük
seköğretim kurullarından zorla başarısızlığa itilmiş ve hatta ana ve babalar çocuklarının hayatını korumak 
için geleceklerimin heba olmasına razı olarak okullarına gitmelerini önlemiştir. 

iBuıgün, anarşik olaylara katılmadıkları, haklarında herhangi bir soruşturma ve kovuşturma yapılmadığı 
okullarından her hangi bir disiplin cezasına maruz kalmadıkları halde, mücerret günün anarşik ortamı nede
niyle zorunlu olarak okullarına devam edemedikleri ve bu nedenle imtihanlara giremedikleri veya başarı sağ
layamadıkları için belgeli duruma, yani öğrenlimi bırakma zorunda kalmış binlerce evladımız bizlerden yardım 
(beklemektedir. 

Ayrıca, bu dönemde büyük çapta aksayan öğretimin yukarıda açıklanan sonuçlarını gören bazı öğretim ku
rumları, bazı öğretim yıllarım saymayarak yada öğretim süresini uzatarak, imtihan haklarını çoğltarak bir 
dereceye kadar, bu masum gençlere yardımcı olmuştur. Buna karşılık bazı yükseköğretim kuruluşları ise katı 
yönetmelik çerçevesinde kalarak, eğitimcilik toleransım kullanmamışlar ve gençler belgeli duruma düşmüş
lerdir. 

Nitekim, bu durum 6.11.198(1 de yayınlanan 2547 sayılı yükseköğretim kanununun hazırlanmasında dik
kate alınmış, fakat hem getirilen geçici 13 ncü madde gerekli kapsamı yaratmamış ve hemde uygulamada 
yeniden farklı durumlar ortaya getirmiştir. 

2547 sayılı kanunun uygulayıcısı olan «Yüksek Öğretim Kurulu» -Kısaca YÖK-, bu konuya maalesef ge
rekli itina ile eğilmemiş, sözde bazı bildiriler ile durumu idare etmeye çalışmış, hele Sayın Danışma Meclisi
ne verdiğimiz belgeli öğrenciler ile ilgili kanun teklifine 15.2J1982 tarih ve KKTD : 18/103-17/01-336 sayılı ya
zısı ile geniş çaplı ve olumlu bir mütealayı «Milli Eğitim Komisyonu» na bildirmiştir. 

(Milli Eğitim Komisyonunda, konunun YÖK tarafından işlenmesi ve Hükümetin YÖK'e müdahale etme is
teği olmaması karşısında teklif geri alınırken, bu aksaklığın gene YÖK tarafından çözülmesi tasarlanarak, tek
lif geri alınmış idi. Ancak Sayın «YÖK» yöneticisi bu gelişmelere gerekli itinayı göstermeden 23.2.1982 günü 
Hürriyet gazetesine bir beyanat vererek «teklifi tamamen desteklediklerinü fakat kabul edilmediğini öğren
diklerini» söyleyerek (Danışma Meclisini töhmet altına sokmuşlardır. 

İşte bu durum muvacehesinde, başlangıçta açıklanan başarı eşitsizliğini gidermek için teklifimiizi yenilemek 
zoruntuğu ortaya çıkmıştır. 

Bu tasarı teklifinde belirli bir başarıya kadar gelerek yukarıda açıklanan ortam dolayısıyla ve kendileri 
her hangi bir anarşjik olaya iştirak etmedikleri, haklarında soruşturma, kovuşturma ve disiplin cezaları uy^ 
gulanmamış yükseköğretim öğrencilerine yeni sınav hakları verilmesi teklif edilmiştir. 

Danışma Meclisi ı(S. Sayısı : 109) 
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DANIŞMA M ECLİM ÜYESİ MUZAFFER SAĞ1ŞMAN VE 13 ARİKADAŞIiNIN TEKUİFÎ 

Yüykseköğretimıln Son Sınıf ırida, 4 Yıl Süreli (Marnların 3 ıncü Sınıfında, 4 Yıldan Uzun Süreli Olaniaruı 4 ncü 
Ye 5 nci Sınıfında Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan öğrencilere Yeniden imtihan Hakkı Verü&nesi-

ne Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1978-1979 öğretim yılından 1980-1981 öğretim yılları arasında yükseköğretim kurumların
da son sınıfta bulunan ve imtinanlarındaki başarısızlık veya süre aşımı dolayısıyla belge alan öğrencilere, öğ
rencilik haklarından faydalanmamak ve girilecek sınav ve ders müfredatından sorumlu olmak kaydıyla 1981 -
19812 ve 1982-1983 öğretim yılı sınav dönemlerinde kullanılmak ve bir kereye mahsus olmak üzere başarısız 
oldukları derslerden ikişer sınav hakkı tanınmıştır. 

(MADDE 2. — 4 yıl süreli yüksekokulların 3 ncü sınıf 1(16 sömestr), 4 yıldan uzun süreli yükseköğretim ku
rumlarının 4 ncü ve 5 nci sınıfından, en çok 3 dersten başarısız olanlara 1 nci maddedeki şartlar içinde ve 
•1981-1982 öğretim yılından başlayarak birbiri ardına 3 sınav döneminde uygulanmak üzere başarısız olduk
ları derslerden ikişer sınav hakkı tanınmıştır. 

IMADDE 3. — Madde 2'deıki sınavlarını başaran öğrencilerin, müteakip öğretim yılı başında kayıtları yeni
lenir, ancak bu öğrencilerin müteakip sınıflarını birer yılda başarmaları şarttır. 

İMADDE 4. — IBu kanundan yararlanmak isteyenler, imtihan dönemlerinden en geç bir ay önce, belge al
dıkları yükseköğrenim kurullarına yazı ile başvurmak zorundadırlar. 

Daha evvel böyle 'bir hak kullanmış olanlar ve/veya anarşik olaylara karıştıklarından haklarında soruştur
ma, kovuşturma yapılanlar, disiplin cezası alanlar ile yeni sınav süresinde bu durumu tespit edilenler bu ka
nundan yararlanamazlar. 

IMADDE 5. — 'Bu IKanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — 'Bu Kanunu 'Milli Eğitim Bakanı yürütür. 

Milli Eğitini Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 12 Nisan 1982 

Milli Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 2/25 
Karar No. : 12 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer Sağışman ve 13 arkadaşının «Yükseköğretim Son Sınıfımda, 4 Yıl Süre
li Olanların 3 ncü Sınıfımda, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ncü ve 5 nci Sınıfında Bulunup BaşaosızItK 
Dolayısıyla Belge Alan Öğrencilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmeline Dair Kanun Teklifi» ve gerekçesi 
Komisyonumuzun 31 . 3 . 1982 günkü Birleşiminde teklif sahibi üyelerin, Milli Güvenlik Konseyi, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu temsilcilerinin iştirakiyle görüşülmüştür. 

Adı geçen teklifin Yükseköğretim Kurumlarının son iki sınıfmdalki, başarısızlık dolayısıyla belge alan 
öğrencilere yeniden sınav hakkı tanımak suretiyle aynı durumda bulunan ara sınıf öğrencilerinde de bu hak
tan yararlanma isteği gibi yeni sorunlar meydana getireceği, kanun teklifinde öngörülen uygulamaya gidil
diği takdirde çeşitli itiraiz, çelişki ve güçlüklerle karşılaşılacağı, bu durumun ise eğitim düzenini büyük Öi-

Danışma Meclisi i(S, 'Sayısı : 109)' 
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çüde saraacağı âü^mMĞö^aaâm, kem görüşmder esnasında belirtken Hükümet ve YÖK glöriişleri de böy
le bir uygulamaya gerek göstermediği merkezinde birlediğinden, konumun bıir hükümet politikası olıarak çö~ 
zümieamesinân uygun olacağı fikri benimsenerek kanun teklif inin reddine karar verildi. 

Raporumuz gereği için Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Ethem AYAN 
/Başkan 

Nemıin ÖZTUŞ 
,KMp 

Mahir CAN OV A 
Üye 

Recai BATURALP 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

/Nİhait KUBİLAY 
/BaışfcaınlvekJilli 

lımızada bulunamadı 

J H a » AKAYDIN 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Hamza EROĞLU 
-Üye 

Adnan OREL 
Üye 

Türe TÜNÇBAY 
Üye 

İmzada bulunamadı 

M. Utkan KOCAT ÜRK 
(Sözcü 

;Mataıut Nedim BİLGİÇ 
Üye 

İmzada buHiunamadı 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Üye 

Ertuğrui Zekai ÖKTİE 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Fuat YILMAZ 
Üye 

* * * i 

Danışma Meclisi \S. Sayısı : 109)' 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 110 

Abdullah Aksel'e Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

(1/151) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 18/101- 26 Şubat 1982 
1174/02035 

DANIŞMA IMECLÜSt BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 19.2.1982 tarihinde kararlaştırılan «Abdullah Aksel'e Vatani Hiz
met Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederinu 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

GEREKÇE 

pağıstan (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği) 1904 doğumlu Hamza oğlu Abdullah Aksel, 2 nci 
Dünya Savaşından sonra 194,9 yılında Avrupa Mülteci Kamplarından Türkiye'ye gelmiş ve 1964 - 1978 yıl
ları arasında hiçbir karşılık beklemeden, büyük bir sadakat ve gayretle, Devletimizin istihbarat hizmetlerinde 
başarılı görevler ifa etmiştir. 

Halen, çok yaşlı olup hiçbir sosyal güvenceye sahip olmayan ve muhtaç durumda bulunan adı geçenin 
bakmakla mükellef olduğu 23 yaşında akıl hastası bir çocuğu da mevcuttur. Bu bakımdan Abdullah Aksel'e 
hayatta bulunduğu sürece 15.6.1978 tarih ve 2150 sayılı Kanun hükümlerime göre Vatani Hizmet Tertibinden ay
lık bağlanması uygun görülmüş ve bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/151 14 Nisan 1982 
Karar Not : 39 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Abdullah Aksel'e Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve gerekçesi, 
Komisyonumuzun 7 Nisan 1982 tarihli 47 nci Birleşiminde, Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğü temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip, görüşüldü. 
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Tasarı, Devletimizin istihbarat hizmetlerinde yıllarca başarılı görevler yapan Dağıstan (S. S. C. B.) doğum
lu Abdullah Aksel'e Vatani Hizmet Tertibinden maaş bağlanılmasını öngörmektedir. 

Komisyonumuzda, Devletimize yararlıkları dokunan bu kişiye, ayrıca bakmakla yükümlü olduğu akıl has
tası bir çocuğunun da bulunması sebebiyle, daha fazla bir aylık bağlanması için tartışmalar yapılmış, fakat, 
Vatani Hizmet Tertibinden aylık alan ıkişilere ödenecek miktarın her sene Bütçe Kanunu ile tespit edileceği 
hükmü bulunması nedeniyle, Tasarı Hükümetten geldiği şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Turgut KUNTER 
Başkan 

Tülay ÖNEY 
Kâtip 

Muhsin Zekai BAYER 
Üye 

Akif ERGİN AY 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Beşir HAMİT OĞULLARI 
Üye 

Muzaffer SAĞ1ŞMAN 
Üye 

A. Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Sodan TUZCU 
Üye 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkanvekili 

Yavuz ALTO? 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Üye 

Azmi ERYILMAZ 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Ahmet SAMSUNLU 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Fuat AZGUR 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Turhan GÜVEN 
Üye 

Nazmi ÖNDER 
Üye 

Dündar SOYER 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Osman YAVUZ 
Üye 

Danışma' Meclisi (S, Sayısı : 110) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Abdullah Aksel'e Vatani Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Dağıstan (SSCB) 1904 doğumlu 
Hamza oğlu Abdullah Aksel'e hayatta bulunduğu 
müddetçe 15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanun hü
kümlerine göre, Vatani Hizmet Tertibinden aylık 
bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımını izleyen ay
başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
Bakanı yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Bu Kanun, hükümlerini Maliye 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

AbduBah Aksel'e Vatani Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edülm'iştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi (komis
yonumuzca aynen kabul edıilmiştir. 

19 . 2t . 1982 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Bay kara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
î. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/ Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

T, Özal 

Adalet Bakanı 
C Menteş 

Maliye Bakanı 
K,_ Erdem 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. t Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü, H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakam Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof._ Dr. A._ Bozer 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. 7\ Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş, Tüten 

Sanayi ve Tek. Bakanı V. 
F. İlkel 

Köy işleri ve Koop. /Bak. 
M. R. Güney 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T._ Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bakam 
F, İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S, Side 
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