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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da toplanarak 
dört oturum yaptı. 

1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler 
Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarı
larının (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) (S. 
Sayıları : 361, 360, 381, 382) görüşmelerine devam 
olunarak : 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Enerji vq Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve 
Petrol tşleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı 

Bütçeleri ile 1984 Malî Yılı Kesinhesapları kabul edil
di. 

4 - 25 Haziran 1985 tarihleri arasında Cenevre'de 
yapılan 71 inci Uluslararası Çalışma Konferansında 
kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararları ile ilgili 
olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafın
dan bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Mil

let Meclisine bilgi sunulacağına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi lokundu; Uluslararası Çalışma Teşkilatı Ana
yasası gereğince, tezkere eki üzerinde Genel Kurula 
bilgi sunma işlemi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı 'Bütçesi görüşmeleri içinde Bakan tarafından 
yerine getirildi. 

20 Aralık 1985 Cuma günü saat 10.00'da toplan
mak üzere birleşime saat 00.10'da son verildi. 

Başkan 
ıBaşkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

363 — 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
20 . 12 . 1985 

Tasarılar 
1. — 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu 

ile Bu Kanuna Ek 1239, 1425 Sayılı Kanunların Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanunlara Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/731) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 20.12.1985) 

2. — Uzman Erbaş Kanunu Tasarısı (1/732) (Mil
lî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 20.12.1985) 

3. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki 
Ek, îki Geçici Madde Eklenmesine ve Bir Fıkrası
nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarı

sı (1/733) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.1/2.1985) 

Meclis Soruşturması Önergesi 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Alâeddin Kısa-

kürek ve 51 arkadaşının; Başak Şirketler Grubundan 
alacaklı olan bankaların alacaklarının garanti altına 
alınması için emir vererek Anadolu Bankasını ve do
layısıyla Hazineyi zarara uğratmak suretiyle görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Maliye 
eski Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu hakkında Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/331) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 20.12.1985) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz KÖymen (Giresun), Durmuş Fikri Sağlar (İçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşiminin Birinci Oturumunu açıyorum. 

TV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1986 Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasa
rıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (1) 

A) MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BA
KANLIĞI 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Bütçesi. 

2. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

(1) 361, 360, 381, 382 S. Sayılı basmayazılar, 
9.12.1985 tarihli 39 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 

a) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1986 Ma

lî Yılı Bütçesi. 
2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1984 Ma

lî Yılı Kesinhesabı. 

b) Yükseköğretim Kurulu 
1. — Yükseköğretim Kurulu 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Yükseköğretim Kurulu 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 

c) Ankara Üniversitesi. 
1. — Ankara Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Ankara Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
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ç) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Bütçesi. 
2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1984 Malî 

Yılı Kesinhesabı. 
d) Hacettepe Üniversitesi. 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Hacettepe Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 
e) Gazi Üniversitesi. 
1. — Gazi Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Gazi Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesinhe

sabı. 
f) İstanbul Üniversitesi. 
1. — İstanbul Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — İstanbul Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
g) İstanbul Teknik Üniversitesi. 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1986 Malt Yılı 

Bütçesi. 
2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1984 Malt Yılı 

Kesinhesabı. 
ğ) Boğaziçi Üniversitesi. 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Boğaziçi Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
h) Marmara Üniversitesi. 
1. — Marmara Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Marmara Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 
ı) Yıldız Üniversitesi. 
1. — Yıldız Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Yıldız Üniversitesi 1984 Mali Yılı Kesin

hesabı. 
i) Mimar Sinan Üniversitesi. 
1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1984 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 
j) Ege Üniversitesi. 
1. — Ege Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Ege Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesinhesabı. 
k) Dokuz Eylül Üniversitesi. 
1. — Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — Dokuz Eylül Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 
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/) Trakya Üniversitesi. 
1. — Trakya Üniversitesi 1986 Malt Yılı Bütçesi. 
2. — Trakya Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
m) Uludağ Üniversitesi. 
1. — Uludağ Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Uludağ Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
n) Anadolu Üniversitesi. 
1. — Anadolu Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Anadolu Üniversitesi 1984 Malt Yılı Kesin

hesabı. 
o) Selçuk Üniversitesi, 
1. — Selçuk Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Selçuk Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
ö) Akdeniz Üniversitesi. 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2 ..— Akdeniz Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
p) Erciyes Üniversitesi. 
1. — Erciyes Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Erciyes Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
r) Cumhuriyet Üniversitesi. 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1984 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 
s) Çukurova Üniversitesi. 
1. — Çukurova Üniversitesi 1986 Malt Yılı Büt

çesi. 
2. — Çukurova Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 
ş) 19 Mayıs Üniversitesi. 
1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — 19 Mayıs Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 
t) Karadeniz Üniversitesi. 
1. — Karadeniz Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi. ' 
2 .— Karadeniz Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 
u) Atatürk Üniversitesi. 
1. — Atatürk Üniversitesi 1986 Malt Yılı Bütçesi. 
2. — Atatürk Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
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ü) İnönü Üniversitesi. 
1. — İnönü Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — İnönü Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin-

hesabı. 
v) Fırat Üniversitesi. 
1. — Fırat Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Fırat Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesinhe-

sabi. 
y) Dicle Üniversitesi. 
1. — Dicle Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Dicle Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesinhe-

sabi. 

z) Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 
1.— Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Bütçesi. 
• 2. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1984 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 
BAŞKAN — 1986 Malî Yıllı Genel ve Katara' 

Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanun Tasarılarının müzakerelerine devam • 
©diyoruz. 

Programlımıza göre Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor 'Bakanlığının bütçesıinin müzakerelerine 'başlıyo
ruz. 

(Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yeninde. 
Bu 'bütçe üzerinde söz alan sayın miilötveMle-

ırkıin Asıiımllerini okuyorum : 
Anavaitan (Partisi Grubu adına : Sayın Osman 

Işıik, Sayın Mehmet Bağçeci, Sayın Ortam. Ergüder, 
Sayın Metin Balı'bey; | 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Gırübu adına : Sa
yın Aziz Kaygısız, Sayın Kadri Altay, Sayın Ayhan 
Saikallıoğlu, Sayın Yılmaz AKuğ; 

'Sosyaildemokırat Halkçı Parti Grubu adına : Sa
yın Şevki Taştan, Sayın 'Salih Alcan, Sayın Necata 
Cengiz, Sayın Yılmaz Önen, Sayın Bahriye Üçok, 
Sayın Sırrı Özbek. 

Şahısları adına : Lehinde, Sayın Mehmet Ali Do
ğuşta, Sayın ismail Saruhan, Sayın Kadir Demir, 
Sayın ismail Üğdül, Sayın Mehmet Kaşıkçı, Sayın 
İsmet Ergül, Sayın Haiklkı Ar!tükars)lanH 

Aleyhinde : Sayın Abdurrahmıan Demirtaş, Sa
yın Şeyhımus Bahçeci, Sayın Coşkun Bayram, Sayın 
Türikân Arıikan, Sayın Günseli özkaya, Sayın Yıl
maz Hasıtürk, Sayın Fikri Sağlar, Sayın Şeref Boz-
ıkuırt. 

Üzerinde : Sayın Hayrulilah Olca, Sayın Hüse
yin Aydemiir, Sayın Hasan Alltay, Sayın Murat Sök- | 

ı menoğlu, Saym 'Mehmet Üner, Sayın Selahattin Taf-
lıoğlu, Sayın HüseyÜn Şen, Sayın Reşit Ülker, 

Şimdi, söz sırası Anavaitan Partisi Grubu adına 
Sayın Osman Işık. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkanım, 
bu ısalbah 'bir arkadaşımızı kaybettik, 'bilmiyorum si
ze intikal etti mi? 

BAŞKAN — Efendim, bize intikal etti; tezkere
nin okunma zamanı olarak; arkadaşlarımızın daha 
kesif 'bir hailde bulunması ianını tespit ettliık; öğleden 
sonraki oturumda okutacağım efendim. 

Sayın Osman Işıik, buyurun. 
Sayın Işıik, süreniz 20 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA OSMAN IŞIK (Anka
ra) — Sayın Başlkan, sayın miıliletvekilieri; 1986 malî 
yılı Miliî Eğitim Gençlik vee Spor Bakanlığı 'bütçesi 
ile ilgili, grubumuz görüşlerini açıklamak üzere hu
zurlarınıza çıkmış bulunmaktayım. Bu münasebetle, 
Anavatan Partisi Gıru'bu ve şahsım adına hepinizi say
gıyla selamlıyorum; ayrıca, Sayın Millî Eğitim Genç-

i ilk. ve Spor BaJfoanımızın şahsında, çok değerli millî 
eğitim mensuplarına, keza grubum ve şahsım adına 
en derin saygılarımı sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, eğitıim ve öğretim konusu
nun, ülkemizin en önemli konusu olduğu yüksek ma-

j lumılarınızdır. Her aılandaki direktiflerine yürekten 
| 'bağlı olduğumuz Büyük AtaMirk, «Hükümetlin en 

feyizli ve en mühim vazifesi millî eğitim işleridir» 
demek suretiyle, üllke milî eğitüminin büyük önemine 
işaret buyurmuşlardır. 

Biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, Yüce Ata-
türlk'ün diğer alanlardaibi görüşlerini de esas kabul 
ettiğimiz gibi, keza millî eğiDim (konusunda da Yüce 
Atatürk'ün çizdiği yolda yürmey'i ve gösterdiği hedef -
ilere ulaşmayı 'esas kabul etmiiş olduğumuz gibi, bu 
yönde de yegâne ıreh'benimiz Büyük Atatürk olmak
tadır. 

'Nitekim, gerek parti programımızda ve gerekse 
hükümet programımızda, 'bu yöndeki ana görüşle
rimize igeniş dlaralk yer verilmiştir. 

Partimizin programında, mlillî eğitim konusunda 
aynen jşöyle denlim işitir : «Geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımızın ve gençlerimizin, modern ve 
ileri Türkiye ideallerine, Atatürk ilk© ve inkılapları
na bağlı; rnlillî ve ahlakî değerlerümizi benimsemiş; 
bilgili, tillmî düşünceye sahip, herkese saygı, sevgi ve 
müsamaha besleyen medenî 'birer 'insan olarak yetiş
melerini millî eğitimin amacı sayar. Eğitim ve öğre
tim, ferdin ve toplumun maddî ve manevî kallkın-
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masında, milî ve ahlakî değenlerin korunmasında ve 
gelşmesinde, kültür, sanat ve medeniyetin gelişme
sinde ve geleceğe aktarılmasında, ilmin ve 'ilmî dü
şüncenin kazanılmasında temeli rolü oynar. 

Genel olarak, fertlerin ve milletlerin ısosyal ve 
iktisadî seviyeleri, eğitim il© doğrudan doğruya 'il
gilidir. Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlan
ması da esastır. Eğitim ve öğretim devletin başlıca 
görevler1! arasındadır; ancak devletin koyacağı kaide
ler içerisinde, fertlerin ve özel kuruluşların da eğitim 
ve öğretiim .'hizmetleri yapabilmeleri .sağlanmalıdır. 
Herkesin yapmakta zorunlu olduğu ilköğretim dışın
da, sayı, çeşit ve vasıl itibariyle eğitim ve öğretini 
hizmetleriyle memleketin iktisadî ve sosyal hedefleri 
arasında irtibat kurulması elzemdik. 

Yükseköğretim kOTüluşlarıımızda, müspet ilimler, 
sosyal ve manevî ilimler ile birlikte teorik ve uygu
lamalı araştırma, geliştirme faaliyetlerine özen veril
mesinin ve bu kuruluşlarımızın sınaî, iktisadî, sos
yal ve diğer konularda pratlik araştırma ve geliştirme
ye yönelmelerimi teşvik için, gerekl'i tedbirlerin alın
masını faydalı görürüz, 

Ortaöğretim 'seviyesinde 'telkdik eğitimin ve mesle
kî okulların geliştirilmesi zorunludur. Sanayi, tanım 
ve feizrnet sektörlerinde kısa ısürede verimi artıracak 
teorik ve uygulamalı kurslar ile yaygın eğiüim faa
liyetlerine önem veıriiiîmelıi!d!iır. Halk eğitimine sürek
lilik kazandırmak için, okul dışı» eğitimin ve kültür 
faaHiyetlerinin geilliştiiriılmesine radyo ve ıtelevizyondan 
müessir bir şekilde faydalanııiması gerektiğine İnanıyo
ruz.» 

ISayın milletvekilleri, hükümet programında da, 
millî eğitim işlerine, parti programındaki görüşlere 
aynen yer verildiği gibi, ayrıca da, «Eğitim ve öğ
retimin temel taşı öğretmenlerdir. ©unun liçin öğret
menlerimizin meselelerine büyük önem veriyoruz. 

Bugün yükseköğretimde bir taraftan ortaöğretim 
mezunlarının açıkta kalmasına sebep olan kapasite 
yetersizliği, diğer taraftan da eğitim' üle istihdam iih-
'tiiyaeı arasındaki uyumsuzluklardan kaynaklanan ve 
yükseköğretim yapmış gençlerimizin işsiz kalması 
sonucunu doğuran bar yapı ile karşı karşıyayız. Bu 
durum, şimdiye kadar taklip edilen ortaöğretim poli
tikalarının gerçekçi olmadığını, ülkemiz ihtiyacına 
cevap vermediğini 'ortaya koymaktadır. 

Bu itibarla, ortaöğretimde genel eğitim ağırlığının 
tedricen ve nispî olarak azaltıllarak, yetenekli ve ar
zulu gençlerimiz liçin yükseköğrenime açık meslekî 
ve teknik öğretime büyük ağırlık verilecektir. 

• Yabancı dil, meslekî gelişme ve başarının olduğu 
kadar; dış ticaret, milletlerarası 'ilişkiler, ilim, sanat 
ve kültür alışverişinin de temel aracı haline gelmiş
tir. Bu yüzden, orta ve yükseköğretim yapan gençle-
rirmzin asgarî bir yabancı dili iyi derecede öğrene-
biimeieri için gerekli 'bütün tedbirlerin alınımasını el
zem görüyoruz» denilmiştir, 

Sayın milletvekilleri, yukarıda arz etmiş olduğum 
üzere, Türk milî eğitimine, grubumuz, Atatürk'ün 
(işaret ettiği bir yönde ve modern gelişmelerin ge
rektirdiği bir anlayışla hareket etmeiktedir. Anaoku
lundan, yüfcsdköğretime kadar büifcün kademelerdeki 
öğrencilere en iyi eğitimi vermek temel amacımızdır. 

Bilindiği, gibi, öğretmenûk bir ihtisas mesleğidir. 
Bu itibarla, öğretmen adaylarının seçimi, yetiştiril
mesi ve işbaşında iliştirilmeleri büyük önem taşı-
malfctadır. Her üç 'alanda da, 'öğretmenlik: mesleği-
nlin istediği desteğin yapılması bilincinde oilan ılkti-

. darımızca, ilk adım olarak, mesleğe sınavla öğret
men alma uygulaması getirilmiştir. Hassasiyet gös
teriliş olduğumuz bu sınavların biimsel bir yöntem
le ve tarafsız bir tütumita yaptırılması da, bu mes
leğe karşı verdiğimiz önemin bir sonucudur. 

'Sayın milletvekilleri, öğretmenlik, eğitim ve öğ
retim çalışmalarının temel unsurudur. Bu itibarla, 
öğretmenliğin her hükümet dönemlerinde saygınlığı
nın korunup artnrıflıması yurdumuz için büyük önem 
taşımaktadır. Öğretmenlerin »tarafsızlığı, deviebin, mil
istin 'bir görevlisi olduğu ve 'bütün memleket çocuk
larına eşJİt bir şekilde hizmet vermenin, onun en bü
yük arzusu olduğu herkes tarafından kesinlikle bi
linmesi gerekli olan bir gerçektir. 

Bu itibarla, bu kutsal mesleğin, 12 Eylül 1980 
öncesi çeşitli siyasî ve ideolojik etki erin tasallutuna 
bir daha uğramamaları içtin, parti farkı gözetmeden, 
'bütün üyelerin ve heptaıizin gayret sarf etmesi, aynı 
zamanda, en 'büyük milî görev sayması gerekmek-
tedür. 

Sayın Başkan, sayın mMeıevdfcifarl; öğretmenlerin 
seçimli ve yetiştlirilmesiyle birlikte, istihdamları da bü
yük önem arz etmektedir, öğretmenlerin ülke, sathı
na dengeliı bir şekilde dağılımı da zorunludur. Bu 
maksatla iktidarımız, rotasyonun yanında, mahrumi
yet bölgelerimin cazip 'hale getrilmesi ve buralara yük
sek maaş kadroları tahsis etmenin yolarını aramak
tadır. Ayrıca, grup olarak, öğretmenin maddeten ve 
manen yanında olma azim ve kararında olduğumuzu 
(kesinlikle İfade etmek isterim. 
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Sayın milletvekilleri, şüphesiz 'ki, insanoğlunun en 
kıymetli varlığı, yavrusudur. En kıymetl'i varlığımız 
olan yavrularımızı teslim ettiğimiz, yüce mesleğin 
sahibi Türk öğretmenlerine, maddeten ve manen, 
ne Ikadaır büyük desteMer sağlarsak sağlayalım, yine 
de az olacaktır. Zira, Aristo der kıi, «Öğretaenllik, 
Tanrı sanatıdır.» Tanrının eseri, arzın güneşi, Pey
gamberim eşli, çocuğun alille hayatıma saadet güneşi 
gibi doğması kâfi değildir; onun toplum hayatına gö
re yetişmesi ve yetişitıMilmesi, çocuğun ikljıoi bir dela 
eserleşmesi demektir, tşfce 'bu eser, ailenin muhab-
'betii, cemiyetin kalbi ve teveccühünü yoğurarak, çe
şitli kıymet hükümlerini işleyen öğretmenin es erlidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Büyük Ata
türk de 'bu ıkonuda şöyle söyletmektedir : «Milleti-
mizi ıgerçeğe ve mutluluğa eriştirmek için iki orduya 
ihtiyaç vardır. Birisi, vatanın hayatını kurtaran asker 
ordusu; diğeri de «ıMletin geleceğini yoğuran, millî 
kültürü nesilden nesilıe aktaran Man ordusudur, Bir 
millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe 
meydanlarında ne kadar parlak zaferler ekle ederse 
etsin, o zaferin kalıcı sonuçlar vermesi ancak ve an
cak irfan ordusu i e mümkündür» buyurmuşlar
dır. 

Yine Vüce Atatürk'e ıgtöıre, «mliılllî eğitim, Türk 
ıgençlliği Türkiye Cumhuriyetinin teminatıdır.» Bu 
(itibarla, Anavatan Partisi Grubu olarak, demokrasi-
nıiın en iyi yönetim biçimi olduğu ve milletimizin 
yapısına uygun olduğu ıkes'in inancındayız. Eğitimiin 
her kademesinde demokratik rejimin bir fazilet re
jimi olduğunu, büyük miiîletimizin bu rejiime la
yık bir millet olduğunu; çocuyarımıızın ve gençlerimııi-
zfin eğitimi konusunda muhalefet ve iktidar olarak 
birleşmenin büyük yararına inanrnakitayız. Esasen 
demokrasinin ve ülkemizin kaderi de, 'bize göre, 'bu 
gerçeğe 'bağlıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri,- memleketimi
zin istikbali olan çocuklarımızın yetiştirilmesi için her 
türlü çabayı göstermek zorundayız. 112 Eylül'den ön-' 
cek'i felaketli günlerden sonra çocuklarımız ve genç
lerimiz tam 'bir huzur ortamına kavuşturulmuş bu
lunmaktadırlar. Artık onlar kardeşçe bir ortam içe
risinde çalışmakta, birlikte dinlenip, biMlkte eğlen
mekte ve 'birbirlerine destek olmaktadırlar. Bu ıgüzcıl 
tabloyu devam ettirmek üzere, parlamentomuzun, öğ
retmenlerimizin ve bütün yurttaşlarımızın çaba gös
termesi, en büyük millî ıgörevi sayılmalıdır. Yurdu-
muızun, miilileitimizin huzuru ve geleceği de, takdir 
edeceğiniz gibi, bu ana gerçeğe bağlıdır. 
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Bu huzurun bozulmaması ve gençlerimizin var
lıklarına, haklarına, 'birlik ve beraberliklerine ters dü-
şen her türlü yabancı unsurun araya ıgürmesinj ön-
lemek bakımından, onları, ifcuırdıuıklıarı huzur ortamı 
ile b'aşbaşa bırakma konusunda biz milletvekillerine 
büyük görevler düşımek'tediir. Bu konudaki görevimi
zi yaparken, geçmişten aldığımız acı derslerden hare
ketle, daha dikkatli ve daha hassasiyetle yapmak zo
runda ve mecburiyetinde olduğumuz kanaatindeyiz. 
Keza, öğretmenlerimiz de artık birbirleri ile selamla-
şabiliyoriar, öğretmen odasında birilikte sohbet ede-
bilıiyoriar, birilikte dertleşebiliyorlar ve birbirleri ile 
yardiımlaşabiliyorlar.; Bu, sevindirici, gurur venkli ve 
gurur verici olduğu kadar da, milletimizin yararına 
yönelik olan bu durumun da bozulmaması için büz 
parlamenterlere, ıdiğer siyasîlere ve miUetimlizin bü
tün fertlerine çok önemli görevler düşmektedir. Bu 
konuda, bütün millet olarak, hassasiyet göstermemiz 
gerçeğini de bir defa daha arz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekillileri, 'iktidarımız döneminde daha 
zJiyade öğretmenlerle ilgili, yapılan bazı işleri sizllere 
sunmak istiyorum. 

İlkokul ÖğreJfcmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım 
Sandığı Kanununda yapılan değişiklikle, bu kurum 
baJkanilık desteğine alınmıştır. Yurt dışında çalışan 
işçi çocuklarımızın yetişmesi konusunda gerekli ça
balar bakanlıkça sürdürülürken, yurda dönen aile
lerim •çocuklarına intiilbak kurslarının açılması da sağ
lanmıştır. 

öğretaenleırin ücretlli deriş saati sayısı artırılmış 
ve saat ücretleri de yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Ders kitaplarının çağımızın ıgelişmellerine paralel 
olarak geliştirlmesiiyle ilgi! bakanlık çalışmaları sür
dürülmektedir. 

1739 sayılı Mlillî Eğitiim Temel Kanununa para
lel olarak, yönetmeliklerde, tüzük ve yönergelerde 
.gerekli değişiklik ve tadilat yapılmıştır. 'Öğretmen 'ta
lim skilerinin somut belgeler dayandırılarak doldu
rulması için, gerekli yemlikler getirilmiştir. 

öğretmen atama ve yer değiştirme işlemlerinin 
eğitim ve öğretüml aksatmayacak zamanlara alınması 
sağlanmıştır. 

Ortaöğretimin, meslekî teknik öğretime kaydırıl-
mıası çabalarında önemi adımlar atılmış ve başarıya 
ulaşılmıştır. 

İlçe M'ilî Eğitim Gençlik ve Spor müdürlükle-
rinin i'hdasıyla, ilçelerde eğitim birliği sağlanmıştır. 

Bir üst öğrenim .gören öğretmenlerim, müktesep
leri olan kadro derecelerine inıtfibakları yapılmış
tır. 

I 
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öğretmenevlerinıin yaygınlaştırılması uygulaımast 
devam etbiırflmekıtedir. Öğretmenlerin başarılarının 
dıa maddî lotaralk ödıüiıendıMtaderi yeniliği ve esaısı 
getiriıkmş'tıir. 

'Sayın milletvekilleri, bu arada Anavatan Partisi 
ollarak, takibimizde oûıan, tahakkuku için gayret 
gösiterdiğûmıiz, yine çoğunlukla öğretaenfere ait olan 
konulardan da 'bahsetmek isiJiyorum. 

Üiifce nüfusumuzun süraıtle arıtması ve dıiğer mad
dî imkânısızlııklaır sebebiyle 'balen yapılmakta bulu
nan ikil, üçlü öğretimin, tedricen normale getdril-
mesü .suretiyle öğrenci basanlarının yükselmeslini amaç 
edinmliş durumdayız. 

Anayasamızda ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununda yer alan ^İlköğretimin mecburî ve mec
cani olduğu» hükmü karşısında, muhtaç öğrencilere 
'kitap -ve diğer ders araçlarının ücretsiz olarak temini 
için imkân ve fırsatlar araştırılmatktadır. 

Yükseköğretim öğrencileri için, zaman zaman çı
karılan sınav hakkı verme gibi, af mahiyeti taşıyan 
mevzuatın yerine kaim olacak, kalıcı ve öğretimi ak
satmayacak, randımanı düşürmeyecek nitelikteki sis
temi oluşturacak bir kanunun yüce Meclisten çıka
rılması çaışmaları 'da son aşamaya gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Işık, parti grubunun Başkanlı
ğımıza verdiği listeye göre, Anavatan Partisi Grulbu 
adına 4 sözcünün yarımşar saat konuşması gerekiyor; 
şayet sözcülerden birisi bu saati ve vakti tecavüz 
ederse, diğer arkadaşının hakkını kullanmış olacağı 
ve toplam olarak parti gruplarına ayrılan 2 saatin ge
çirilemeyeceği hususunu belirtmek istiyorum. 

Buyurun Sayın Işık. 
OSMAN IŞIK (Devamla) — Toparlıyorum Sayın 

Başkanım. 
Hızlandırılmış ve çok kısa süreli kurslardan me

zun olan öğretmenlerin pedagojik formasyonlarını 
tamamlamalarını ve geliştirmelerini sağlamak mak
sadıyla da gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

İlkokul • öğretmenlerinden yükseköğrenim yapma
mış olanlara, daha müsait şartlarla eğitimlerini ta
mamlama fırsatının verilmesi; ortaöğretim ve ilköğ
retim öğretmenleri arasında ayrıcalıklara sebep olan 
ders saati ücretlerinin denkleştirilmesi ve artırılması; 
okul müfredat programlarında yeni yöntem ve tek
niklerden büyük ölçüde yararlanmak ve programlar
da* öğrencileri ezbercilikten kurtarmak için, sosyal, 
ekonomik ve kültürel alanlarda kalkınmamızı amaç 
edinen, çağın gelişmesine, temposuna uyum sağlaya
cak şekilde geliş'türiei dleği'şM'iklerİn yapılması prog

ram geliştirme çalışmaları); Büyük Atatürk tarafından, 
memleketimizdeki eğitim ve öğretime 'günün ihtiyacı
na göre yön ve şekil vermek üzere kurulan Talim ve 
Terbiye Kurulunun fonksiyonel haile getirilmesi; her 
yatırımın değerlendirilmesi ve denetlenmesi esas ol
duğuna ıgöre, eğitim ve öğretim çalışmalarının de
netlenmesi ve değerlendirilmesi de tabiîdir. 

Bu amaçla teftiş sisteminin, ilköğretimdeki. tef tiş 
sistemine yaklaştırılarak onunla organik bir bütünlük 
sağlayacak şekilde geliştirilmesi ve getirilmesi; öğret
men hastanelerinin yaygınlaştırılması; öğretmen ço
cuklarının öğrenci yurtlarından daha. geniş ölçüde ya
rarlandırılması gibi, konular üzerinde hassasiyet gös
terdiğimiz ve grup olarak takibimizde bulunan konu
lardır. 

Sayın milletvekilleri, böylece sözlerimin, sonuna 
gelmiş bulunmaktayım. 

Sayın milletvekilleri, memleket şartları ve bütçe 
imkânları karşısında, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığına ayrılan miktarın yeterliliğini savunmak, 
elbette mümkün değildir. Ancak, büyük bir dirayetle 
görevine devam eden,, geniş bir camiayı içine alan 
teşkilatın sayın bakanının, bütçesine verilen bu mik
tarı, kuruş kuruş değerlendirmek suretiyle, birikim
leri dolan bakanlığının bu sorunlarım çözme konu
sunda başarıya ulaşacağından, grup olarak asla şüp
hemiz yoktur. 

(Bu duygularla, Anavatan Partisi Grubu ve şahsım 
adına, Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı büt
çesinin, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı camia
sı ve yüce milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işık. 
Sayın Mehmet Bağçeci, buyurun efendim. 
ANAP GROBU ADINA MEHMET BAĞÇEld 

(Yozgat) —- Sayın Başkan, yüce Meclisin Sayın üyele
ri; 1986 malî yılı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı bütçesi üzerindeki Anavatan Partisinin görüşleri
ni açıklamaya devam edeceğim. Bu vesileyle, sözleri
me başlarken hepinizi grubum ve şahsım- adına say
gıyla selamlarım. 

Sayın üyeler, son yüzyılda insanlık baş döndürücü 
bir hızla ilerlemektedir. İlimdeki gelişme merhumu, 
zamanla yaptığı yarışı kazanmış durumdadır. Yazıyı 
bulmak için 500 bin yıl bekleyen insanoğlu, daha yüz
yıl öncesine kadar en hızlı ulaştırma, hatta haber
leşme vasıtası olarak ata sahipti. Bugün ses duva
rının çoktan aşılmış ve insanoğlunun limanı ışık du-
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varının aşılabileceğine inanmalk derecesinde güç ka-, 
zanmıştır. 

'Barutun topa uygulanması 15 inci yüzyılda, bu
tların makineye tatbiki 18 inci yüzyılın sonlarında-
dır. Elektrik sanayie, 19 uncu yüzyılın sonlarında gir
miş; atom çekirdeği ancak içinde bulunduğumuz yüz
yılda parçalanalbilmiştir. 

Gündelik hayatımızı değiştiren veya etkileyen de
ğişikliklerin hemen hepsi, son iki yüzyıl içerisinde vu
ku bulmuş, en önemli gelişmeler. İse, son yarım yüz
yılda olmuştur. Bslk'i Roma toplumuyla, 16 acı yüz
yıl toplumunun gündelik hayat bakımından pek az 
farkı vardır; fakat, bizimle büyük babalarımızın ge
çen yüzyıldaki yaşayışları arasında çok büyülk fark 
vardır. (Teknolojik devrin yarattığı harikalar, hep 
eğitim ve 'öğretimin gücünü göstermektedir. 

Bu hızlı gelişme karşısında, millet olarak Batı me
deniyetine yönelmiş, eğitim alanın'da da çolk büyük 
reformlar yapmışızdır. 

Yalnız, şunu iyi bilmeliyiz ki, münevverin de, hal
kın da gönlü ve gözü ithal malı değerlerle tıka basa 
doldurulmuş cemiyetler kadar, kötülüğe elverişli ve 
tehlikeli bir zemin yoktur. Zira, ananesinin, âdetleri
nin, iftiharlarımın, dilinin, dininin, tarihinin ve topye-
kûn (geçmişin kalesine yaslanmaktan mahrum bırakıl
mış kitlelerin, beşerî ve hayvanî temayüllerini dur
duracak hiçbir engel tasavvur edilemez. Tarihî ve 
millî şerefini bir yana itip, kütleyi taklit ve sahte ide
aller önüride tazime zorlamak hatası, toplumumuzu 
anarşiye sürüklem'iştir. 

Avrupa medeniyeti, materyalist Roma kültürü ile 
buna şiddetli bir mücadele açan Hıristiyanlık akidele
ri üzerine kurulmuştur; fakat her iki unsur da yeter
siz kalarak, o dengeyi sağlayamamıştır. Bundan dola
yıdır ki, eski Roma monarşisine benzer bir idarî sis
temi olan parti otokrasisine dayanan gayri insanî, in
san fıtratına uymayan komünizmi, 20 nci yüzyılda 
insanlığa hediye etmiştir. İnsanın madde ve ruhtan 
mürekkep olduğu, onun saadeti ve medeniyetin âki-
beti de bu iki unsur arasındaki muvazeneye bağlı 
bulunmaktadır. Madenin tahakkümü ile cemiyetler 
manevî buhran ve kargaşalıklara, ruhun hâkimiyetiy
le de uyuşukluğa düşer. Bu durum devam ederse, o 
toplumun yıkılması kaçınılmaz olur. 

Birincisinde din ve mefkureler, ikincisinde ise, 
akıl ve hayatın isyanı ile muvazene kurulmaya ve 
medenî inkişafa yol açılmış olur. Eğitimimizde de bu 
dengeyi kurmamızda yararlar bulunduğu izahtan va
restedir. Bunun için ise, Devletimizin değişmez bir 
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eğitim politikası olması şarttır. Eğitim politikamızın 
tespiti yapılırken vatan, millet, din, devlet ve bayrak 
mefhumlarının değişmez prensipler olarak, temeline 
konulması gerekmektedir. 

Diğer taraftan; 
a) Eğitimimizin bir felsefesi olması gerekir, 
b) Müspet ilimlerin millî eğitimle bütünleşmesi, 

faraziye ve nazariyelerin çıkarılması gerekir, 
c) Okulların açılmasının devamı sağlanırken, ka

litenin, hiç değilse düşmemesinin sağlanması gerekir, 
d) Eğitimimizin bir plan çerçevesinde yapılması, 
e) Kendimize ait bir millî eğitimimizin olması, 
f) Millet olarak, meydana getirmiş olduğumuz 

büyük medeniyetin yüceliğini dünyaya kabul ettire
cek bir yolda olunması, 

g) Türkiyemizi kendi orijinalitesi içinde geliştir
mek için millî cevhere sadık ve millî şuurdan hız alan 
bir anlayışın hâkim olması şarttır. 

Sayın üyeler, medeniyet beynelmileldir; kültür ise, 
bir milletin dinî, ahlakî, hukukî, muakalevî, bediî, li-
sanî, iktisadî ve fennî hayatlarının ahenktar bir mec
muasıdır. Bunu yaşatan, geliştiren ve yükselten ise, 
millî eğitimdir. Bunun içindir ki, millî eğitimin millî 
olması gerekmektedir. 

12 Eylül öncesi olaylarının ilk başlangıcı malumu-
âliniz okullarımızda başlamıştır. Eğitimimizin çarpık
lığından yararlanarak, kendi tarihleri ile gurur ve if
tihar duymayan, kendi milletinin mazisini sevmeyen, 
onu küçümseyen, onunla istihza eden, daha da ileri 
giderek, ecdadını barbarlıkla, istilacılıkla suçlamaya 
kalkan, sözde insanlık taraflısı, bedhah kimselerin ye
tişmesi, bu kişilerin eğitimimize el atması, Türk ço
cuğunu, ters ve sakat bir maarif politikası ile dilin
den, dininden, tarihinden mahrum bırakmamız sonu
cunu doğurmuş, gençlerimiz kendilerini anarşinin içe
risinde buldukları gibi, okullarımız da birer anarşi yu
vası haline gelmişti. 

Türk kültürü, kendi köklerinden büsbütün koparı
lıp, yabancı tesir ve ideolojilerin hizmetine girmiş ol
duğundan, kendi kendine düşman edilmiş nesiller üret
miş bulunuyordu. Atatürk; diyor ki, «Millî eğitimdir 
ki, bir milleti, şanlı, ünlü veya tutsak yapar» 12 Ey
lül öncesi yapılanlar ise, tutsak yapmak içindi. 

Sayın üyeler, millet düşmanları, millî eğitim ka
nalıyla, Atatürk'e mal etmek istedikleri bir de dil dev
rimi yutturmak isterler; biraz da bundan bahsetmek 
istiyorum. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Gerçekleri inkâr et
me. 
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MEHMET BAĞÇECt (Devamla) — Evet, ger
çekleri inkâr etmeden burada anlatacağız. 

Bunların iki gayesi vardır : Birincisi, büyük Türk 
âlemi ile mevcut Türkiyemizde bulunan, yaşayan halk 

• arasında kopukluk yapmak için bu uydurmacılığa 
saparlar. Zira, bunların planına göre, Türkiye'nin di
linden diğer Türklerin anlamasının sağlanması ge
rekmektedir, ikinci olarak da... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — O sizin görüşünüz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efendim, 

herkes kendi görüşünü söylüyor; diğer grup arkadaş
larınız çıkarlar, kendi görüşlerini söylerler. ' 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Kendi görüşü de
ğil Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grubunun görüşü efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Grubunun da de

ğil, bir grubun görüşü. 
BAŞKAN — Tahammül göstereceksiniz efendim. 

MEHMET BAĞÇECİ (Devamla) — Nesillerin 
birbirleriyle bağlantısını koparmak, mazi ile Türk 
kültürünün bütün halkaları arasındaki köprüleri ke
sin şekilde yıkmak içindir. Dil devrimcileri, bu dev
rimciliği, Atatürk inkılaplarından biri olarak yuttur
mak isterler. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, lüt
fen engelleyin, bu konuya girmesin. 

BAŞKAN — Sizi ilgilendirmez efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — ilgilendirmez olur 

mu? 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Ne diyece

ğim, ne yapacak Başkan? 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sadede gelsin; Mil

lî Eğitim bütçesi üzerinde konuşsun. 
BAŞKAN — Başkan ne yapacak? Diline pele

senk mi vuracak, «şu şekilde, bu şekilde konuş» diye? 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Biz konuşsak, se

simizi kesersiniz. 
BAŞKAN — Hangi gün sesinizi kestik efendim? 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Kesmediniz mi? 
BAİŞKAN — Hayır. 
IDevam edin efendim. 
'MEHMET BAĞÇECİ (Devamla) — Halbuki, bu

nun gerçekle hiçbir alakası yoktur. Atatürk, «Güneş 
dil» teorisi ile bu uydurmacılara iyi bir ders vermiş
tir. Bir kelimeyi, da'ha b'ir hafta önce, Türkçe de
ğildir diye dilimizden atmaya kalkan bu sahte alim
ler, bir hafta sonra, Atatürk'ün emirleriyle, halis 
Türkçe olduğunu ispat etmek için didinip durmuş
lardır. 

FA$A SARIOĞLU (Ağrı) — Onlar rütbelerini 
«senden almadılar. 

MEHMET BAĞÇECİ (Devamla) — Dünyada 
hiçbir saf ırk olmadığı gibi -aksine Alman nazileri 
ve HMer savunmuştur- saf bir dil de yoktur. Bunun 
aksini de, 'bizim bazı kişiler savunuyorlar. Binlerce 
dilden hiçbiri saf değildir, hatta bugün ölü halde bu
lunan, yani kimsenin konuşmadığı diller için de du
rum aynıdır. Saf d'iil, çok ilkel bir şeyidir; en büyük 
diller, kullandıkları kelimelerin yansından çoğu ya
bancı menşeli olanlardır. Binaenaleyh, dili anlaştı
rıyoruz, saiflaştırryoruz diyenler, cahil kişiler olduk
ları gi1bi, yalan da Eylemektedirler. 

^Alm'an dilinim en büyük üstadı olan Goethe şöyle 
demektedir : «Bir dilin kudreti, kendini, yabancı ke
limeleri atmakla değil, onları yutup, hazmetmekle 
'gösterir.» 

Vatan fikri daima vardır; fakat Namık Kemal'in, 
bu fikri, kalbimizde yeni bir nefesle uyandırdığı gün
den beri, daha uyanığız. 

BAHRİYE ÜÇOK. (Ordu) — Namık Kemal, 
uhısçu •değildir. 

(MEHMET BAĞÇEOt ıCDevamla) — Onun vatan 
fikrini uyandırdığı gibi, bir diğer Türk şairi çıkıp 
da lisan fikrinin kuDsîliğini uyandırsaydı, bize öğ-
retseydi ki, bizi ezelden ebede kadar bir milldt ha
linde koruyan, birbirimize bağlayan, bu Türkçedir. 
Bu bağ, Öyle meftun bir bağdır ki, vatanın hudutları 
'kbptuğu zaman bile, o kopmaz; hudutları aşıp yi
ne bizi birbirimize bağlar. Türkçeriin çekilmediği 
yerler vatanıdır; ancak çekildiği yerler vatanlıfc'tan çı
kar. Vatanın kendi gövde ve nihu Türkçedir; bu bağ 
milyonlarca Türkü bugün birbirine bağlamaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere, 12 Eylül 1980 Hare
kâtından sonra, Millî Güvenlik Konseyinin dil üze
rindeki çalışmalarını takdir ediyor, şükranlarımızı 
sunuyoruz. Keza, maneviyattan yoksun bir millet 
olamayacağından, büyük bir eksiklik olan din ders
lerinin, mecburî ders olarak konulmasında, göster
dikleri gayretten dolayı da kendilerine takdirlerimizi 
arz ederiz. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; memleket genç
liğinin kültür birliğiine kavuştunümasırida, kitaplar-
daki korkunç dil faciasının hallinde, bu milletin kül
tür ve imanından zerrece na'sîbi olmayan, zayıf, aciz 
ve menfî kalemlerin ifsadının önlenmesinde, güdümlü 
bir kitap polMkalsının, devlet «linde fevkalade müs
mir ve faydalı neticeler doğuracağı kanaatindeyiz. 
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Tüm memlekette, ilmî seviyelerine itimat edilir, 
vatanperver, şuurlu ve prensip sa'hi'b'i zevattan mü
teşekkil komisyonlara kitaplar yazdırılıp, branşlarda 
tek kitap okutulmalıdır. Bütün tahsil kademelerin
deki ders kitapları, millî ve manevî değerler cihetin
den, birbirini tamamlayan halkalar olmalı ve bun
lar millî kültürümüz dışında, fazla teferruata girme
den kaleme alınmalıdır. Lüzumsuz ve faydasız kı
sımlar mümkün olduğu kadar çıkartılmalı, faraziye 
ve nazariyeler, ilim diye okutullmamalldır. 

İlkokulda okumayı ve okuma zevkini alan bir 
çocuk, ortaöğretime geçip, umumî bir kültür alıp, 
üriiversitenin geniş havası içinde, menfî cereyanlara 
kapılmayacak ka'dar sağlam, şuurlu ve imanlı b'ir 
kişiliğe sahip olarak çika'bilmelîdir. 

Sayın üyeler, canımız kadar çok jevdiğimiz ço
cuklarımızı, kendilerine emanet ettiğimiz, milî eği
timimizin temel unsuru, memleketin istikbalini ken
dilerine bıraktığımız öğretmenlerimiz; fedakar, sağ
lam, şuurlu, imanlı, yeni İlmî gelişmeleri takip eden, 
bilgi dağarcıklarını her gün yeni yeni bilgilerle dol
duran, cdmüyetin örnek, nadide kişileri olmaları ge
rekmektedir. Zira, Atatürk, «öğretmenler, yeni nesil 
sizin eseriniz olacaktır» diyor. Millî eğitim sistemi-
m'iz üzerinde bazı reformlar yapılarak, öğretmenleri
mizi ilmî çalışmalara teşvik edip, onların birer ilim 
adamı olarak kalmalarım teşvik eylemeliyiz. 

Ne hazindir ki, 12 Eylül öncesi bazı gözü dön
müş, yabancı ideolojilerin müütanı, esiri olmuş ve 
millî eğitimden h'iç nasiplerini almamış olan şahıslar, 
'başa gelerek, okulların bir kapısından aldıkları kişi
leri, 15 gün sonra, öbür kapısından «öğretmen ol
dun» diyerek, millî eğitim ordusunun içerisine bı
rakmışlar; istikbalde, Türk Devletinin temeline di
namit koyduklarının dahi farkında olmadıklarını, 
gaflet ve ihanetleriyle anlayamamışlardır. Bu kürsü
den o kişilerle sesleniyorum : Binlerce yıllık Türk ta
rihinin feryatlarına, artık kulaklarımızı tıkamaktan 
vazgeçip, kendi kendimizi tahrip ve imha gafletin
den kurtulalım. Bugün sizlerin ekmiş olduğunuz anar
şi tarlasından nasibini alan gençler kan dökmüşler, 
kardeşlerini katletmişler, yüzlercesi ölmüş, binlercesi 
de hapishanelerde bulunmaktadir. 

Sayın üyeler, felsefesiz, sistemsiz ve metotsuz her 
hareket akamete mahkûmdur, sistem olmazsa vuzuh 
ve yolumuzu gösterecek ışık da olmaz. Halkın eği
timinde de, milletimizin aklıselminden faydalanarak, 
yabancı reçeteleri kullanarak zehirlenmeden kendi 
millî havası, millî bünyesi ve ananeleri içinde on

lara seviye birer bilgi kazandırmamız gerekmekte
dir. Buna göre, tüm teknik ve eğlence imkânlarını 
kullanmamız, millî sanatlarımıza önem vererek on
ları canlandırıp geliştirmemiz gerekmektedir. 

Sayın üyeler, en büyük otorite olan Allah'a itaata 
alıştırılmamış kitleler iç'in beşerî otoritelere itaat an
cak şekilden ibaret kalır. Bu idrake sahip olmamış 
topluluklar ise, müşkül zamanların zorluklarına mu
kavemet edemeyip erir giderler. Millet olarak asil 
cevherinde mertlik, dürüstlük, doğruluk, şefkat, mer
hamet, tevazu, saygı, kanaat, sabır, vekar, haya, ne
zaket ve edep gibi cemiyetin 'bekası ve devamının 
teminatı olan hususlar milletimizin asli cevherinde 
vardır, önemli olan; eğitimimiz ile yalan, hile, tez
vir, kin, kibir, garaz, iftira, gurur, küstahlık, haka
ret istihza gibi beşer hayatını tehdit eden yıkıcı sı
fatların verilmemesldir. Milletin fıtratına uygun bir 
terbiye vermek lazımdır. Bir ahlak, fazilet, iiman ve 
prensip enkazının altında bırakılan Türk çocuğunu 
çıkarmak gerekmektedir. 

Atatürk diyor ki, «Çocuklarımız ve gençlerimiz 
yetiştirilirken onlara, özellikle varlığıyla hakkıyla bir
liğiyle çatışan 'bütün yabancı öğelerle savaş gereği 
ve millî değerleri tam bir coşkuyla her zıt düşünce 

•'Önünde, şiddetle fedakârca savunma Zorunluluğu iyi
ce öğreti'lmelidir. Yeni nesle bütiin manevî güçlerle, 
bu nitelik ve yeteneklerin aşılanması önemlidir» 

Yine Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
b'ir açış konuşmasında; «Yetişecek çocuklarımıza ve 
'gençlerimize görecekleri eğitimin sınırı ne olursa ol
sun, her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, ken
di benliğine, millî geleneklerine düşman olan unsur
larla savaşmak gereği öğrenilmelidir. Yüzyıllardır mil
letimizi idare edenler eğitim ve öğretimi genelleş
tirme isteğini göstermişlefdir. Ancak bu isteklerine 
ulaşabilme yolunda Doğuya, Batıya benzetmek hevesi 
yüzünden başarısızlığa uğramışlar, sonuç olarak da, 
milleti bilgisizlikten kurtaramamışlardır» demektedir. 

Eğitimin millî olmasını isteyen Atatürk, teknik 
'bilimler için yer ve sınır tanımaz, nerede olurlarsa 
olsun, almamız gerektiğini ister. Beşikten mezara 
k'adâr ilim öğrenmemiz, ilmi nerede olursa olsun al
mamız gerektiğine inanıp, bu prensiplerde birleşme
liyiz. 

BAŞKAN — Sayın Bağçeci, 5 dakikanız var, ha
tırlatmak istiyorum. 

MEHMET BAĞÇECİ (Devamla) — Bu düşün
celerin ışığında, geleceğimizle daha güçlü ve büyük 
'bir Türkiye Devleti bırakılması umuduyla, 1986 büt-
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çesinin ewetemirde millî eğitim camiaisına, vatanı
mıza ve m'ile'timize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
'hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Orhan Brğüder, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HALİL ORHAN ER-

GÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
yüksek huzurunuzda Belden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçesi hakkında bilgi ve düşüncelerimizi arz 
etmeden önce ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün bir yıllık icraatı, malî ve ekonomik çalışma
larını takdim e'tm'öden evvel, Türkiye Cumhuriyeti
nin banisi, devlötimizün kurucusu Büyük Atatürk'ün 
spor konusunda neler düşündüğünü öğrenmek arzu
suyla yaptığımız araştırmaları takdim ediyorum. 

Büyük Atatürk diyor ki; «Spor, yalnız beden ka
biliyetinin bir üstünlüğü sayılamaz. İdrak ve zekâ, 
ahlak da bu İşe yardım ©der. Zekâ ve kavrayışı kısa 
olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerin'de olan da
ha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun 
zeki, çevik ve aynı zaman'da ahlaklısını severim» (Fe
rit Celal Güven, Yücel Dergisi, "Cilt •: 10 1939, sayfa 
130.) 

Yine, Atatürk diyor ki: «Türk ırkında mazinin 
uyumsuz, olum'suz izleri kalmıştır. Tarihlerde ,dünya 
hâkimi olmuş ko'skbca Türk Milletine, bugünkü nes-
l'imiz mirasçı olduğu zamanda, bu koca millet biraz 
zayıf, biraz haista, biraz cılız bulunmuştur. Efendi
ler, gürbüz, yavuz eVlta'tlar isterim.» Mustafa Kemal 
Atatürk Büyük Nürkunlda böyle söylüyor. 

ISportaen Atatürk, güreş sporuna da çok ilgi gös
teriyordu. Aşiağüda okuyacağım mektup, bunun bir 
misalidir; Kurtdereli Mehmet Pehlivana şu tarihî 
mektubu göndermiştir-; «Kurt'derelİ Mehmet Pehlivan, 
seni- cihanda büyük ün salmış bir Türk pehlivanı ola
rak tanıdım. Parlak başarılarının sırrını şu sözlerle 
İzah ettiğini öğrendim; Ben her güreşte, arkamda 
Türk Milletinin bulunduğunu ve millet şerefini dü
şünürüm. 

Bu dediğini, en az yaptıkların kadar beğendim. 
Onun İçin, senin bu değerli sözünü Türk sporcularına 
bir meslek prensibi olarak kaydediyorum. Bununla 
senden ve sözlerinden ne kadar çok memnun 'olduğu
mu anlarsın.» (1931, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi) 

Şurası ayrı bir gerçektir ki, devletin başında spo
ru ve güreşi seven ve pehlivanları koruyan devlet 
aıdaimları bulunduğu sürece, memlekette büyük peh
livanlar, bü'yük sporcular yfetişegelmiştir. Pehlivan 

tekkelerinde yalnız güreş sporu yapılmaz; aynı za
manda ok atma, pala savurma, binicilik 'gibi cenk 
sporları da gençlere öğretilir ve yarışmalar yapılırdı. 
Allah'ın Türk soyuna vermiş bulunduğu bu üstün 
beden kuvvetini, Türk'ü tanımak fırsatını bulmuş 
yabancılar da pek güzel bilir ve takUı-r ederler. 

Sayın milletvekilleri, 'Fransa Kralı Birinci Fran-
•suva, ken'dÜ'sini ve Fransa'yı, Almanlar tarafından 
ezilip, yok olmaktan kurtaran Türk gücünü çok iyi 
takdir ermiştir. «Türk gibi kuvvetli» sözü, b'ir ata
sözü değil'dlr. Fransızların sözüdür; alma bugünkü 
Fransa'ya ve bizim durumumuza bakın arkadaşlar... 

Birinci Fransuva bir gün padişahın kendisine he
diye ettiği kürkü giyip, kılıcı kuşanmış, ata binmiş ve 
«Şimdi ben bir Türk gibi kuvvetli oltdüm» demiştir. 
İşte bir tarih; öyle bir tarih ki, tarihe sığmıyor... 

İstiklali Savaşının sona ermesiyle 'beraber, devle
tin başına yine sporu ve güreşi seven bir büyük 
adam gelmiştir; Atatürk. Atatürk güreşi çok severdi, 
'güreşten çok iyi anlar ve pehlivanları çok iyi tanırdı. 
O tarihin meşhur pehlivanı Çoban Mehmet'le de şa
kalaşmaktan höşlanırldı. Bir gün kendisine, «Benim
le ^güreş tutar mnsın?» !dedi. Çoban Mehmet ona, 
«Aman paşam, ben seninle naisıl güreş tutarım; sen 
yedi düvelin sırtını yere getirmişsin, ben seninle na-
>sıl başedelbll'irim?» demişti; Atatürk bu sözden do
layı çok mutlu olmuştu. 

'Muhterem milletveklleri, sporumuzun yakın ta
rihimizdeki tetkîkatına, anayasalar ve kalkınma plan
lan açısından baktığımız zaman, 'ileriye ait bir fikir 
efde etmek imkânını haiz olabiliriz. Türk sporunun 
anayasalar karşısındaki durumuna gelince: 1876 Os
manlı Anayasası, 1921 Cumhuriyet Anayasası, 1924 
Cumhuriyet Anayasası, 1961 Cumhuriyet Anayasa-
sırida maalesef spora ait bir kelime göremiyoruz; 
ama uygar, büyük ve milletin sevgisiyle onaylanmış 
Ibulunan 198'2 Anayasaisınid'a, Allah'a şükür ki, spor 
Anayasa kapsamı içerisine alınmıştır. 58 inci madde
de «Gençliğin korunması», 59 uncu maddede «Spo
run gelîştlrilme'si» başlıklarıyla ve hele 59 uncu mad
denin son cümlesiyle, «Devlet baişarılı sporcuyu ko
rur» demek suretiyle, Anayasalda artık spor bir mü-
essesekiir.' 

Devlet kalkınma planlarına baktığımız zaman, 
mâlesef 1963 - 1967 yıllarını kapsayan Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında, spordan tek kelime yok
tur; ama onu takip eden 1968 - 1972, 1973 - 1977, 
ondan sonra 1979 - 1983 ve 1985 - 1989 dönemi beş 
yıllık kalkınma planlarında spora ehemmiyet veril-
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diği, gençlik sorunlarının ifaıî şekilde ele alındığı ve 
kapsamlının, programlarının 'bir dizi halled'il'meye ça
lışıldığı görülmektedir ki, bu bizim cummuriyeçimiz 
için bir İftihar ves'ile'sîdiır. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi spor, bir 
milletin işleyen ve işledikçe ışıldayan fizik gücüdür, 
dinamiğidir, aynı zamanda b'ir militarist kavgadır. 
Yarın Türkiye Cumhuriyeti, AMı korusun, bir har-
Ibe sindiği zaman, kuvvetli mehmetciklerin idmanlı 
•olarak sahalarda dövüşmesi lazımdır. Bugün ordu
ların temelinde yatan, evvela disiplin 've fizikî güç
tür. Binaenaleyh, gençlerimizi en iyi şekilde yetiş
tirmekle, aynı zamanda vatan müdafaası yapmış olu
yoruz, Beden TerbÜyösl Genel Müdürlüğünün ne ka
dar ehemmiyetli bir genel müdürlük olduğunu, en 
aşağı sağlık kadar, en aşağı petrol kadar, en aşağı 
genel müdürlükler kadar kıymetli olduğunu artık 
anlamamız gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, değerli milletvekilleri, şim
di Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün durumu
nu 'b'ir tetk'ik edelim, nedir bu genel müdürlük? Bu 
genel müdürlüğün personel durumuna 'bakalım: Ge
nel Müdürlüğün taşra ve merkez teşkilatında, me
mur, sözleşmeli ve işçi olmak üzere 1983 yılında 
toplam kadro 4 618 iken, bu sayı yüzde 39,2'1'ik bir 
artışla 6 431 'e ulaşmıştır. 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile, bölge müdürleri kadroları, il 
müdürlüğü kadrolarına dönüştürülerek, tümü birinci 
dereceye alınmıştır. 

174 «ayılı Kanun Hükmünde Kararname ile spor
tif eğitim dairesi başkanlığı kurulmuştur. Sporcu, 
spor eğitimcisi, hakem, spor yöne'tic'isi ve idareci'le-
rinin eğitimleri ve eğitimlerin geliştirilmesi 'ile ilgli 
faaliyetleri bu dairece yürütülmektedir. 

174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sağ
lık dairesi başkanlığı yen'iden teşkilatlanmış ve spor
cu «ağlığı konusundaki çalışmalar yeriiden başlatıl
mıştır. «Sporcu Gençliğin Problemleri» konulu se
minerler, muhtelif vilayetlerde yapılmış ve yapılan 
seminer çalışmaları mevzuları ile ilgili muhtelif ki
taplar ba'sılmıştır. 

11973 yılımda Bediem Terbiyesi Genel1 Müdürlüğü
ne IhJbe ediem btiına restore edierek, «Sporcu Sağ
lık Merkezi» olarak hizmete açimıışıtır. öte taraf-
töan, Ankara ÜmiveHsIitiesli Tıp Fakültesi' Dekanlığı 
ile yapılan bir anlaşma ile, sosyal güvencesi olmayan 
sporcu, hakem, antrenör ve monitör ve idarecilerin 
yüzde 50 ıttenzlilatlia muayene ve ftedıavti olknalan sağ
lanmıştır. öte taraftan, 19 Mayıs Spor Akademisi 

binası restorasyon çalışmalarıma 'başlanılmış olup, 
pek yakımda, amıüan 'bina «Sportif İnceleme ve Sağ
lık - Araştırıma Eğitim Merkezi» olarak kurulacak
tır. 

Geçen yıl 50 il merkezlimde faaliyet göstermiş 
ollian yaz ıspor oküilıliarımım, bu yılı 24 Haziran günü 
67 ilde açıtaası sağlıanmışitır. Böylece, çocuklarımı
zın! ve gençlenimizin sokaklardan ve kahvelerden 
spor'- okul yuvalarınaçekilerek, 'zararlı faaliyetller 
ve kötü alışkanlıklara iıtifaıekten korunmuş olunacak
tır, 

"Ülkemizde, yaklaşık oiiarak 400 bin cuvarmda li
sanslı sporcu bulunmaktadır; antrenör sayısı 1 600 
civarındadır. Uiluislararası ıstlamdartıliara göre, her 20 
kişiye bir antrenör düşmesi iicap ederken, memleke
timizde bu açıklık 20 bine yakılaşmakltadır. Antre
nör açığını kapamak için yetiştirme kuralarına hız 
verillimektedir., 

Yatırımlar: Sayın miilletvekliferi, genel1 müdürlü
ğün 'ileriye dönük faaliyetferıinii en çok etkileyen 
program bölümü yatırımlardır. 67 il ve çeşitli ilçe
lerde faali ve inşa edilmiş olimak üzere, 'sayıları bine 
yaklaşan spor tesMeri mevcuttur. 1985 yılı yatırım-
lanma toplam 5 milyar 274 milyon Türk Lirası öde
nek taihsıiıs edliılîmiştir. Genel müdürlüğümüzce yü
rütülen yapı,' tesıis ve büyük onarım projesinde, il 
başkanlıklarına 8U'5 mlilyon Türlk Lirası, lödenek dille 
tanzim çimileme ve büyük onarım projesinde de 328 
milyon Türlk Lirasının intikali sağlanmıştır. Nakit 
ve ödenek kaydı duramlarına ıgöre, yatırım proje
lerinin fizikî ıgerçeMteşltliriıImesi temim edilmiştir. 1982 
yılımda (ihale edimesine rağmen, çeşitli' nedenlerle 
'gerçekleştirilemeyen 4 adet sentetik pistten, İzmir' 
de iki adedi, Ankara'da bir adedi hizmete girmiştir. 
İstanbul Altıunizade sentetik pistinin altyapı çakış-, 
maları ((asfaltliama) biflMlmliş, sentetik kaplaması, 
hava şartlarınım müsait olması İhlalimde devam ede
cektir. 

'3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Verglisi Kamumu 
gereğince 'Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüme, 
Akaryakıt Tüketim Fonu hesabından yüzde 8 ora
nında pay tahsis edilmiştir. Bu fondam, 67 il baş
kanlığıma spor saha ve teslislerinim modemıizasyomu 
(için 980 mlilyon Türk Lirası, 13 Mıimlize de yedek 
çim parkı için 200 milyon Türlk Lirası ödenek gön
derilmiştir. Ayrıca, yedek çiım parkları ve tesisleri 
için, 100 milyon Türk Lirası makime ve teçhizat 
alımı da sağlanmıştır. 

— 374 — 



T. B. M, M. B : 50 

Semt sahalarının bütün yort sathında çoğaltılması 
için, dilene göre pliamlannaisı yapılmıştır. Genel1 mü
dürlük olarak planlanan vte 1985 - 1986 yıllarında 
gerçekleştirilmesi düşünülen paket programa göre 
448 çocuk oyun alanı, 509 futbol ve 313 voleybol 
ve 'basfoatfbot sahası olmak üzere toplam 1 270 tesis 
yapılmasa planlanmıştır. 

Bu konuda, bugüne kadar yapılan protokollerle 
52 adet çocuk oyun alanı, 18Q adet semt spor saha
sı olmak üzere 232 adet tesis için il 'başkanlıklarına 
407 3'5!3 363 Türk Lirası gönderiimiş€r. Bütün bu 
çocuk oyun alanları ve semt spor sahaları için, top
lam proje ödemeği iste 2 ımiyar 624 nılilyon Türk 
Lirasıdır. 1985 yatırım programında yer alan kaosa-
liaştırmaliar için 70 5:12 900 Türk Lirası harcanarak, 
75 843 metrekare taşınmaz kamulaştırılmıştır. Ay
rıca, hedel&iz olarak devredilen 15 ildeki arsaların 
miktarı ise, 372 762 metrekaredir. Yapı, teslis ve bü
yük onarımlar aidi altında, '25 'ide 27 proje uygula
narak 67 500 kişi kapasiteli trfiıbün inşaatı gerçek
leştirilmiştir. Bütün bu tesisler, sporun geliştirilme
si, her yaşta ve herkese spor yapma imkânının sağ
lanması yolunda yapılan çalışmaların en somut ör
neğidir., 

Senelerdir. BayındırMc ve İskân Bakanlığınca yü
rütülmekte olan ve ödenek yetersizliği sebebiyle 
hizmiete açıitaımıayan tesislerden Adana atış poligonu, 
iBütliis Tatvan Spor Salonu, Bolü Akçakoca Stadı 
(Tribün biıtti, Babam yapılıyor), IBoiu Düzce Spor Sa
lonu, Bursa Kapaliı Yüzme Maivuzu, tçel! Silifke Sta
dı, Konya Akşehir ve Ereğli Spor salonları, Mardin 
Kızıltepe Stadı, Muğla Merkez Spor Salonu ve Yozgat 
Yerköy, Ankara Kırıkkale kapalı spor salonları hiz
mete sokulmuştur. 

Sayın m'Metveklillteri, yukarıdan terli izah ettiği
miz yatırıımlllar ve rakamlar, gençlerin sportif faa
liyetlerden 'istifade etmeleri için hükümetimizin sa
ha, teslis ve eğittim konusundaki çabalarının ne de
rece mühim olduğunu ve Anavatan Partisi İktidarı
nın, gençliğin sporla meşgul olması dçin ne dlenlıi iti
na gösterdiğini açık 'bir şekilde belgelemektedir. Yi
ne Analvatan Partisi iktidarı hükürnetliniin, metropo
liten 'belediyelere ait, Yüksek Medisâmıizce çıkarılan 
3Ö30 (sayılı Kanunla 'Seçilen genç belediye başkan
ları, hulündukları yöreterde semt sahalarına fazla
sıyla ehemmiyet vermekte, bol (bol basketbol, vo
leybol ve futbol sahaları tanzim edip 'gençliğin hiz
metine sunmaktadırlar. Bu 'balkımdan, 'belediye baş-
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kanlarının bu çalışmalarını Yüce Meclisin bu kürsüsün
den takdir eder, teşökıkürtecimlizi sunarım. 

1986 yılı yatırım faaliıyeHerinden de bahsetmemiz 
lazım.ı 

Daha önce de berttiğimiz gibi, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün "faaiyetterinta en somut örne
ği yatırımlardır. Genel rnüdürlüğümüz, 'birçok Ki baş
kanlarından gelen teklifleri değerlendirmiş ve belirli 
kıstasları göz önünde bulundurarak Devlet Plian-
l'ama Teşlkilatına tekifte Ibulunmuştur. 1986 yılında 
tddilf edilen 75 proje içtin, toplam 13 milyar 401 mi-
yonı ılıiıra taileip edilmiştir; laneak, Devlet Planlama 
Teşkilatınca, genel bütçe imkânları göz önünde bu
lundurularak, yatırım programımız için tahsis edilen 
ödenek miktarı 2 milyar 200 milyondur. Buna rağ-
nlen, yürütülen diğer imkânlarla hazırlamış olduğu
muz yatırım programlarını gerçekleştirmeye çalışa
cağız. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankasında, 'Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü he
sabına, Akaryakıt Fonundan (biriken rndblağ toplam 
3 milyar 150 milyondur. Akaryakıt modernizasyon 
projesinden (bölgelere lintikal ettirilen ödenek ise 1 
'rrîilyair lira civarındadır. Bir protokolle genel mü
dürlüğümüzle devredilen «19 Mayı» Gençlik ve Spor 
Akademisi» binasını, sportif inceleme, sağlık, araş
tırma, eğitim merkezli olarak 'hizmete sunmak için 
çalışmalara başlanmıştır. 

Türkiye'mizde müsabaka sporunun genel görü
nümüne gelincei: TürMye'mıizde halen kayıtlı' 2 794 
spor kulübü, 392 730 sporcu ile yurt içi ve yurt dışı 
müsabaka yapan kulüpler ve federasyonlar (bulun
maktadır. 2 794 spor kulübünün dağıılımı ise şöyle
dir: 

Muhterem mileitvekileri, gençlik ve spor kulü-
'bü 2 527, müessese 'Spor kulübü 28, ihtisas kulübü 
174 ve askeri spor kulübü 65 olup, toplam 2 794. 

Pröfesyoniel futbol takımı olan kulüpler: Birindi 
l'iıg 19, ikinci llilg 53, (îkincl foîg a grubu 17, b gru-
ıbu 18, c grubu >1'8> üçüncü millî liİg 12 grup 143 
talkımdan İbarettir. 'Bunları topladığımız takdirde, 
hafta sonu, Türk gençliği bütün vilayetlerde, yal
nız profesyonel takım olarak 215 takımla beraber 
Türkiye'de bir hareket hainde, (bir spor yapmakta
dır. Biz Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü olarak 
bu rakamı da az görüyoruz, bliz 'istiyoruz ki, Tür
kiye'de 25 milyon genç Türk vardır, bu 25 milyon 
genç Türkün 10 milyonu Cumartesi ve Pazar gün
leri sporla meşgul olsunlar. 
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Muhterem milletvekilleri, şimdi ide isizlere 24 
değerli federasyonumuza kayıtlı lisânsüii' azaların bör-
kıaçıiM okuyacağım. Türkiye'de ve dünyada olduğu 
gibi, en jnakıbul' ispor futbol olup 149 109 lisanslı 
futbolcu Ikayıtlıdir. Futbolun arkasından basketibıol 
53 605 iklişli; arkasından voleybol' 64 728 kiş'i've ar
kasından masa tenisi 13 1117 kişi ile geliyor,, Atle
tizm 37 026 kişi olup, en düşük rakamlar; sualtı 
sporlara 633 fciışli, halter 556 kisti, ciımnastik 428 ki
şi ve dağcılık 383 kişidir. 

Muhterem mlilldtvekilleri, Türlfciye'de müsaba
ka sporlarında, son yüzyılların- en iflgünç karşılaşma
ları futbolda kendimi ıgöstermiştir. Halen üç lig ha-
linde devam eden ve profesyoneli talkımı olan kulüp 
çalışmalarında kulüpleri Ikuıran ve federasyonun res
mî lig karşılaşmalarına iştirak eden kulüplerimizin, 
Türik IfutJbolünuin iıferflames'inde gösterdiği gayret 
ve çabayı yüksek huzurlarınızda takdirle karşıla
mayı bir borç 'bilirim. 

Profesyonel futbol takımlarını yöneten idarecile
rin kulüplere yapmış oldukları maddî ve manevî 
yardımlar, vefakâr ve fedakâr Türk seyirdsiniin kat
kılarıyla, Avrupa klasmanlarında belki büyük totir 
şöhret ve futbol oyunları gösteremememize rağmen, 
futbol den/ilen olay, Türkiye'de devlet ve özel sek
tör elliyle yürütülmekte ve Türk gencinin temaşa 
zevkti giderilmeye çalişılhtakitadır. 

Son çıkan malî ve ekonomik yasalarla, kulüple
rin transfer muıaimellelerine kolayikliar getirilmiş, 
vergi indirimleri yapim'iştır. Futbol, tabiatının özel
liği itibariyle maddî ve manevî kıymet üreten ve hat
ta döviz getiren bir endüstri olmuştur. 20 nci yüz
yılda futbol ç'ak sayıda gençleri eğitir, binlerce se
yirci açık havada heyecan verir. Hollanda ve Bel
çika'da olduğu giıbi nüfusları litibariyle denge!! bü
yüyen ülkelerde, futbol olanca ayrantıliam ile ilkokul
ların kapılarından içeriye igirer. Futbol, bu ülkeler
de, çocuğun harf ve rakamlarla tanışmaya başladığı 
anda, üçüncü bir ıtanıidık oflamak onun vücut ve kafa 
çerçevesinde dolaşmaya başlar. 1944 yılının sonuna 
kadar Hüt'lerin V-21erinin köstebek yuvasına çevir
diği Uandra'da iblir İngiliz forvetti hemen bir yıl1 son
ra ortaya çıkmış; (Maittihevv®, Mortenlsen, Tommy 
[Lawton, Mannlon, Finney gibi değeri! futbol adam
ları, Avrupa'da yenmedik takım' braknıamışlardır. 

Güney Amerika'ya gelince : Brezilya, olanca geri 
kalmışlığı içinde, dışa Ibağımlılık sebebiyle geçirdii-
ği ihtilallere rağmen, yine de futbolda o inanılmaz 
büyüklüğünü ve etkisini sürdürmektedir. 
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özelikle Türkiye'de (futbol olayını biflimeyeh bazı 
aydınlar, «Futbol 'bir ülkenin sosyoekonomik şart
larından soyutlanamaz» deyimi geçeri olmamış ve 
askıda kalmıştır. 'Brezilya, Lüksemburg, Malta »bu 
düşünceyi çürütmüştür.. 

Güney Amerika'da halk üç şeyle doyar; Müzik, 
samba ve futbol. 

Türk futbolunun, Avrupa düzeyinde görünüme 
girebilmesi için, şirketleşme olayı artık kaçınılmaz 
bir dunuma gelmiştir. Spordan fevkalade hoşlananı, 
özellikle futbolu seven değeri! Başbakanımız Sayın. 
Turgut Özaİ Beyefendi, IBaşIbaJkan olarak, 18 Ocak 
1985 günü Başbakanlık Ibinasında, Türkiye'nin en 
değeri spor yazarları ve spor adamları ve kulüp 
başkan ve yöneticileriyle yaptıkları Spor Danışma 
Toplantısında, bütün yetkilileri ısalbırla ve dikkatle 
5,5 saat dinlemiş ve sonunda vermiş oldukları beya-
nait ile spora, özellikle futbola ciddî biir sekilide eği
leceklerini beyiah etollerdik*. 

Halen Pariaımenitomuzda bulunan Ve Sayın Sa
karya Milletvekilli Niiıhat Aklpalk ile Sayın Gazian
tep Milletvekili Ata Aksu'nun vermiş oldülkliara spor
la ilgili yasa tasarıliaırı, öyh zannediyorum ki, 1986 
yasama dönemi içerisinde yüksek heyetimizin huzu
runa gelecek ve parlamentomuzun Mtöfatına rnazhar 
alacaktır. 

Fultbol ve güreş Ibranşları dışındaki 22 federas
yonu kapsayan sportif çalışmalarda, uluslararası 
alanlarda derecelere girecek ciddî neticelerden bah-
sedebiiriz. Federasyonlarımızın 1985 yılı faaliyet 
programı devam etmektedir. Son zamanlarda tek
vandoda, boksta, güreşte ve voleybolda almış oldu
ğumuz altın madalyalar küçümsenmeyecek kadar faz
ladır. Bugüne kadar yapılan Balkan ve Avrupa şam-
piyanolarında 113 alttın, 122 gümüş, 100 adet de 
bronz olmak üzere, toplam 335 madalya alınmış
tır,; 

Sayın milletvekilleri, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü bütçesi görüşmeleri devam ederken ve yük
sek huzurunuzda Anavatan 'Partisi Meclis Grubu 
adına konuşmalarımı sürdürürken, 'Sözlerimin son kıs
mını alta sporu güreşten de bahsetmeme yüksek mü
saadelerinizi rica ederim. 

Sözlerimin (başında büyük Atatürk'ün güreşe olan 
sevgisini muhtelif misallerle dile getirmiş ve ata 
sporumuzu Övmeye çaluşmıştım. Alta sporumuzun bu
gün 'bulunduğu mevkide, eski devirlere nazaran, fevka
lade Ibaşarılı olduğunu söylememize imkân yoktur. 
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Güreş konusunda sözlerime 'başkanken, büyük par
lamentomuzun da (iznini alarak, bugün Alalh'ın rah
metine kavuşmuş okn büyük şampiyonlardan, başta 
Yaşar Doğu olmak üzere, Nasuh Akar'ı, Hamit 
Kaplan'ı Celal Atik'i, Alhrnıet Bilek'i ve A i Yücel*» 
saygıyla anarım. 

1948 yılında Londra'da yapılan olimpiyatlarda 
Naısuh Akar'ın, Mehmet Otktav'mı, Gaaenler Büğe' 
n!in, Alhlmet Kireçofnin, Yaşar Doğu'nun, Çeki 
AtMn 6 kez MM! Marşımızı çaldırıp, dünyayı aya
ğa kaldıran şampiyonluklarından mı bahsedeyim size? 

11960 Roma Olimpiyatlarında Ahmet BMekler'in, 
Hasan Güngör'lerin, Mithat Bayrakların, Mustafa 
Dağıstanlıların, Müzahir Şile'lerin, kilolarında dün
ya ve olimpiyat şampiyonluıkianndan mı bahsede
yim size? 

Netice alarak, Berlin'den, Meksika'dan, Helsin-
'toi'den, Tokyo'dan ve dünyanın her (tarafından Türk 
evlatlarının yapmış olduğu güreşlerle elde ettiği şe
ref ve ailtın madalyalarından mı bahsedeyim? 

Bir tarih ki - tekrar ediyorum - tarihe sığmaz; 
ama gelin görün ki, yaşadığımız son senelerde, maa
lesef Türk ıgüreşlinıde bir gerileme başlamış ve düne 
kadar bizim gönderdıiğimiz hocalarla güreş sporuna 
başlayan milletlerin güreşçileri, yavaş yavaş bizim 
güneşler irriizi yenmeye Ibaşlamışliar ve bu da bizi de 
yeis ve kedere götürmüştür,; 

Ülkemizde, özellikle kırsal kesimlerde yağlı gü
reş ve (karakucak güreşleri yaygın otarak düzenlen-
inekte, çocuklarımız 'bir içgüdü hallinde, daha küçük 
yaşlardan itibaren güreş tutmaktadırlar. Ancak, bu 
faaliyetler çağımızın spor kavramının geretotirdiğıi 
biliiraseî ve örgütsel çalışmalardan yoksun bir seki
de, kişisel güce ve tecrübeye dayandığı için bir faa
liyet olarak yürütülmektedir. 

Bu faaliyetler, Türk güreşti için büyük bir kay
nak oluşturmaktadır. Ancak, Türik güreşinin ulus
lararası düzeyde başarıya ulaşabilmesi için, yalnız 
kaynalk yeterli değildir. Bütün spor dalarında oldu
ğu gibi, güreşte de fizikî gücü geliştiren, ilim! ve 
metotlu çalışma ve devamlı uğraşı, Demdi faktördür. 
Yılın 'birkaç ayına inhisar eden, hobi şeklinde yürü
tülen 'bir spor dalının uluslararası arenada başarılı ol
masına 'İmkân yofkıtur. 

Geçmişte sağlanan dünya olimpiyat ve Avrupa 
şampiyonlukları, bir donemde kendilerini güreşe 
adamış kişilerin, üstün gayret ve çabalarının sonu
cu 'olmuştur. Ancak, zamanla düğer ülkeler 'bilinçli 
çalışmaları, örgütlenmeleri ve güreşi devamîı bir 

uğrası haline getirmeleri suretiyle büyük ilerleme
ler kaydetmişlerdik. Ata sporunun bilinen bu acı 
gerçekleri, devlete, güreş konusunda yardımcı ve des
tek olacak ıbir kuruluşun yokluğunu hissettirmiş, bu 
görüşle hareket eden eski olimpiyat ve dünya şam-
piyonlarıyfla, bu spora yıllarca yönetici olarak gönül 
vermiş olanlar, Türk Güreş Vaikfını kurmuşlardır. 
Bu kuruluşu teşvik ve destekleyenlerin başında Dev
let Başkanımız Sayın Kenan (Evren bulunmaktadır^ 
Türk güreşi ve güreşçileri adına şükranlarımızı arz 
ederiz.; 

Sayın Reisicumhurumuzun spora olan sevgisi ve 
bu konudaki çaİDşmaları ıdevam etmiş, 11 Ekim 1983 
tarühlinıde 2913 sayılı Kanunla dünya olimpiyat ve 
Avrupa şampiyonluğunu kazanmış sporculara ve 
bunların ailelerine aylık bağlanması hakkında bir de 
kanun izhar etmiştir. 

Spor ve 'güreş için ufukta beliren bu güzel hare-
ketlere ilaveten, 6 Kasım 1983 tarihinde iktidara ge-
'en, 7 Aralütk 1983 günü şahıslarına hükümeti kur
ma görevi verilen Anavatan Partisi Sayın Genel Baş
kanı ve Başibaikanımız Turgut özal Beyefendi, 13 
Aralık 1983 günü 45 inci Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetimi teşkil edip, 19 Arahk 1983 tarihinde Tür
küye 'Büyük Millet Meclisinde okumuş bulundukla
rı hükümet programının 52 ncü sayfasında, Sayın 
Başbakanımız, spor liçin şu açıklamıallarda bulunmuş
tur, bu bir senettir: 

V. Spor tesisleri süratle tamamlanacak ve yay-
«ınlaşftınlacalfctar., 

2. Kitle sporuna önem verilecek ve bunun için 
gerekli şartlar hazırlanacaktır^ 

3. Uzun süreden beri arzu ettiğiniz - dikkat bu
yurun sayın mdletvekillerd' - ve' mliletçe alıştığımız 
başarılarım göremediğimiz Türk güreşi için özel ted
birler alınacak, bu konuda hiçbir fedakârlıktan ka-
çmılimayacakıtıır̂  

H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Programda kaldı 
onlar. 

HAUÎL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Sa
yın mifetfvekil©r!i, icraya bir emirdir bu. Artık, gü
reş, hükümet programım glirmiştir; özelli'kle güreş. 

Hükümet programında yer alan sporla ilgili ve 
hususiyle güreşe ait beyanlar, fevkalade yerinde, akıl
cı bir şekilde orttaya ıkıonmuış ve icraya ışık tutmuş
tur. 

Sayın milletveJkillerJ, Türkün öz sporu olan gü
reş, Kırtkpmar'dıan ve Karakucaktan dünyaya gel-
mıiş, ilmî ve töresi ve Türke has mertlik ve İnsanlık 
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duygularıyla evrensel1 'bir spor olmuştur. Bu sporun 
'kalkınma hamileleri başjlamışltır. Çok yakın 'bîr tarih
te ©ski 'günlerimize geleceğimize, sportif alanda dün
ya miletlerinin sporcularına ve milMerine örnek 
yarışmalar yapacağımıza toanıyorum. 

Yüksek huzurunuzda, lietlkilklerinize arz olunan 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne yapacağı hiz
metler 'için toplu olarak 1985 Malî Yılı Bütçesinıih 
yüzde 72 fazlasıyla, 10 miyar 495 milyon 5 bin Türk 
Orası ödenek teklif edillimişltiir. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı l e Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1986 Malî Yük 
bütçelerime olumlu oy' vereceğimi, severek olumlu oy 
vereceğimi! ifade ederken, Grubum adıma, parlamen
tomuzun değerli üyelerine derin sevgi ve saygılarımı 
sunar, tarihe mal olmuş, 622 yılık bur mazisi olan 
Kırkpınar güreşleri başlamadan evvel ilahî ve edebî 
bir şiiri pehlivanlara laıtfen okumama müsaadelerinizi 
rica ederim. 

H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Bir de peşrev 
çeksen iyi olurdu. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Kırk-
pınar'ın en önemli kişilerinden biri cazgırdır i Başka 
bir deyimle, delal lolan cazgırım, bütün güreşçileri 
tanıması, Kırkpınar'a gelmeden önce, yaptığı güreş
leri bilmesi ve dualarını okurken, eşlendlirdiiği pehli
vanların güçlü yönlerini söyleyerek, hasmını uyar
ması gerekmektedir. Sesinin gür olması ve dua ku
ralarına uygun mısıradar düzmesi de cazgırın ayrı 
özelliklerinden biridir. Uzun seneler Kırkpınar'da 
cazgırlık yapmış olan Edirne'de Ayşe Kadın Camii 
eski ümamı merhum Sadık Hoca (D. 18512 - ö. 1942) 
er meydanında şu kasideyi okurdu; izninizle okuyo
rum::- . . . • • • . • 

• «Allah, Allah HaMah, -
Erler çıktı meydanie, 
IBM birinden merdane* 
Biri ak, biri kara, 
Mevlam her birine kuvvet vere, 
Bu meydan er meydanıdır, 
Nice koçyiğitler bu meydandan geçi, 
Acı tatil suyunu içip göçtü, 

Altlar gibi tiepişliinı, ' 
•Aslanlar gibi kapışın', 
Ya Muhammed, Ya Ali, 
Pehlivanların piri Hazreti Hamza Veli, 
Delki çıksın aradan, 
Hepsine kuvvet versün Yaradan. 

Pehlilvıan, pehÜvan, 
İşte meydan, 'işte pehlivan, 
Güreş edenlere yardım eder Hazreti Yaradan, 

Hanli Ai , hani Vefli, 
Pirimiz üstadımız, Hazretü Hamzadır beli, 
Karşıdan gelir kır at, kanatları kat kat, 
Gönderelim Hazreti Muhamımed'e saılavat, 

Allah Allah, ffialah, 
'Hep (birilikte pehlivanlarımızla, 
Alkışlarla diyelim maşallah, 

Allah, Allah, ÎUalTah diyelim maşallah, 
flkıi yiğiıt çıktı meydane, 
Ifiirft birinden merdane, 
Dinleyin ağalar sözümü, 
Pehlivanlar batmanla yer üzümü, 
El paçadır, diz yerde, 
Güreşelim düz yerden 

Çapraz ıgüreyim derme, yan baş aıtar, 
Sarma künde yapayım deme, kılçık atar, 
Vur sarmayı, kündeden alt, 
Gönder Hazreti Muhamımed'e salaya*.* 

Sâygılari'mla; Itegeklkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ergüder. 
Anavatan Partisi Gruibu adına Sayın Metin Balı-

bey, buyurunuz efendim. (AINAIP sıralarından alkış
lar) 

ANAP GRÖBU ADINA METÎN BALIBEY 
XAIfyon) — Sayın Başkan, yüoe Medüstin sayın üye
leri; grubumuzun görüşlerini arz etmeye devam eder
ken, hepinize şahsım ve grubum adına saygılarımı 
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 6 Kasım 1983 seçimleri ile 
Türkiye'de 12 Eylül sonrası sağlanan huzur ortamına 
bağlı olarak birçok alanlarda olduğu gibi, eğitim ala
nında da yeni bir dönem başlatılmıştır. Bu dönemin 
temel özelliği, eğitimin, kalıcı devlet politikası olarak 
ele alınmasıdır. Bu politikamn da temel felsefesi, 
Atatürkçü eğitimdir. 

Bilindiği gibi, cumhuriyetin kuruluşundan iki yıl 
kadar önce, Kurtuluş Savaşı sırasında, düşman top
larının sesleri duyulurken, 16 Temmuz 1921 *de An
kara'da bir maarif kongresi toplanması dirayeti 
gösterilmiştir. Mustafa Kemal Paşa, başta, bu kong
renin açılışında olmak üzere, çeşitli vesilelerle yap
tığı konuşmalarda; çağdaş Türkiye'nin meydana ge-
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tirilmesinde ve sağlıklı olarak yaşatılmasında etkili 
olacak tek vasıtanın eğitim olduğuna inanıyor, çeki
len sıkıntıların, şimdiye kadar sürüp gelen eğitim 
yanlışlıklarından kaynaklandığını biliyordu. Bu yüz
den, genç Türkiye Cumhuriyetinin eğitim sisteminin, 
millî devlet ve rejimine bağlı, laik ve cumhuriyetçi, 
günün ilmine dayalı, çağdaş, genel ve eşitlik pren
siplerine uymasını istiyordu. Kısaca, Atatürk, yeni 
nesillere uygulayacağımız eğitim ve öğretimin sınırı 
ne olursa olsun, onların, temelde, milletine, Türk 
Devletine ve Anayasamıza düşman olanlarla savaşa
bilecek bilgi ve araçlarla donatılması şaftını aramak
taydı. Bu da ancak, millî ve ahlakî değerleri benim
semiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, bilgili, 
Türkiye'nin meselelerini millî birlik ve dayanışma 
ile ilmî ve akılcı düşüncelerle, gayret ve fedakârlık
larla çözülebileceğine inanan, herkese karşı sevgi, 
saygı ve müsamaha besleyen karalarca sağlanabilir. 

Yüce Atatürk'ün direktiflerine ve Anayasamıza 
rağmen millî eğitimimiz 12 Eylül öncesinde büyük 
yaralar almıştır. Devletimizi yıkmak, vatanımızı 
parçalamak isteyenler, kendilerine hedef olarak eği
tim kurumlarını seçmişlerdir. Bunların tahribatları 
sonucu yetişen genç nesilde birtakım tatminsizlik, 

huzursuzluk yaratılmış, çocuklarımızın geçmişle 
bağları koparılmış, geleceğe karşı güven ve ümitleri 
zayıflatılmıştır. Eğitimde, yeni ve Türk Milletine 
yabancı sistemler arama yoluna gidilmiştir. Türk 
Milletine yabancı olan her model gibi, bu yıkıcı, 
bölücü metot ve model de 12 Eylül ortamı içinde, 
kahraman Türk Ordusunun inançlı, başarılı ve ka
rarlı tutumuyla kısa zamanda yok olup gitmiştir. 

Sayın milletvekilleri; hükümetimiz, geçirdiğimiz 
bu acı tecrübeleri de göz önüne alarak, eğitime ay
rı bir önem vermektedir. Millî, manevî ve kültürel 
değerlerimize sahip çıkacak; yarının daha büyük, 
daha güçlü Türkiye'sini temsil edecek olan nesille
rin iyi yetiştirilmesini, en önemli mesele olarak gör
mektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ısrarla be
lirttikleri gibi, geleceğin daha da güçlü Türkiye'si
nin yönetim kadrolarını oluşturacak gençlerimizin, 
ülkemize ve halkımızın gerçeklerinden kaynaklanan 
Atatürk inkılap ve ilkelerine yürekten bağlı, 
vatan sevgisi ve millî hislerle dolu, uygarca tar-
tışaibilen, barışçı, hoşgörülü insanlar olarak yetiştiril
meleri ve eğitilmelerini en başta görevlerimiz ara
sında kabul etmektedir. Meselelere bu anlayışla yak
laşan hükümetimiz, göreve başladığı günden beri 
hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak önemli adımlar 
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atmıştır. Anavatan Grubu olarak, alınan her kara
rın başarıya ulaşması en büyük temennimizdir. 

Sayın milletvekilleri, büyük bir hızla gelişen ilim 
ve teknoloji çağında yaşamaktayız. Fert ve toplum 
hayatı bilimle şekillenmekte; kalkınma ve kalkınma
ya dayalı refah bilimle sağlanmaktadır. Dünyadaki 
bilgi öyle artmaktadır ki, her yedi yılda bir kat 
katlanmaktadır. Bu bilgi birikimi, sosyal kurumla
rın yapı ve fonksiyonlarını da büyük ölçüde deği
şikliğe zorlamaktadır. Ülkemizde de güçlü bir bilim 
sisteminin yaratılması; ekonomik ve sosyal yönden 
kalkınmaya önemli katkılar sağlayacaktır. Eğitim 
alanındaki devlet sorumluluğu, Türk tarihinin ilk 
yıllarından itibaren başlamış olup, günümüze kadar 
devam etmektedir. Tüm cumhuriyet hükümetleri 
de, bu konuda, kendilerine düşen fedakârlıklardan 
kaçınmamışlardır. 

Bugün özal Hükümeti de, her alanda başlattığı 
yeniliklere paralel olarak, eğitim alanında da ciddî 
atılımlar başlatmış; önemli kararlar alarak uygula
maya koymuştur. Bu cümleden olarak, hükümetin 
güvenoyu almasından sonra, eski bakan ve müste
şarlarla toplantı düzenlenmesi önemli bir olaydır. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında, o günün şartlarına uy
gun olarak çıkarılan teşkilat kanunu, zaman zaman 
değişikliklere uğrayarak günümüze kadar uygulana-
gelmiştir. Teşkilatın beklenilenden fazla büyümesi, 
hizmetlerin yerine getirilmesinde aksaklıklara yol 
açtığı gibi, birçok meselelerin halledilmesinde ye
tersiz kalmıştır. Bu aksaklıkları ortadan kaldırmak, 
kaynakları en iyi şekilde kullanmak suretiyle, hiz
meti süratle, etkin, ekonomik ve kaliteli bir şekil
de yürütmek, aynı hizmeti gören birimleri bir ara
ya getirmek amacıyla, geniş çapta düzenlemeler 
yapılmıştır. Buna göre, merkez, taşra ve yurt dışı 
teşkilat birimleri ihtiyaca cevap verecek şekilde ye
ni baştan düzenlenmiştir. 

Kalkınmakta olan ülkemizde her alanda hızlı 
gelişmeler sağlanmakta ve bütün bunlar sosyal de
ğişmeyi etkilemekte ve ülkemizde yeni ihtiyaçların 
doğmasına sebep olmaktadır. Bu gelişme değişme
leri genç nesillere aktarmak, programlar vasıtasıyla 
mümkün olabilir. Bunun için 1960'lı ve hatta 1950' 
li yıllarda tespit edilen ve uygulanagelen program
lar yeni baştan elden geçirilmiş ve günümüz şart
larına uygun olarak düzenlenmiştir. 

Sayın, Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultu
sunda, Atatürk ilke ve inkılapları, sistemli ve düzen
li bir şekilde okul programlarına yansıtılmıştır. Ta-
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rih ve coğrafya programları, millî kültürümüze ve 
kendi öz kaynaklarımıza dönük olarak düzenlenmiş
tir. 

Bütün ülkelerde, ders kitaplarının, eğitimde önem
li bir yeri bulunmaktadır. Ders kitabı, hem öğret
menin hem öğrencilerin sürekli faydalandığı; tespit 
edilen programların öğrencilere aktarılmasında vaz
geçilmez bir eğitim aracıdır. Hükümet, ders, yardım
cı ders, kaynak ve başvuru kitaplarının yazılması, 
bastırılması, incelenmesini eğitimde önemli bir me
sele olarak ele almıştır, özellikle, başlatılan kitap 
yazma seferberliği, sistemli olarak ele alınmış, geç
miş tecrübelerden de faydalanılarak, ders kitabı, 
yalnız öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon ye
rine, program konusu ile ilgili alanlarda çalışan 
öğretim üyelerinden ve ilgili dersi okutan tecrübeli 
ve başarılı öğretmenlerden meydana getirilen ihti
sas komisyonlarınca yağdırılmaya çalışılmaktadır. 
Böylece teori ve uygulama, ilk defa, bir araya ge
tirilmektedir. . 

Okul yapımı için başlatılan kampanyadan, eği
tim kurumlarına büyük imkânlar sağlanmıştır. «Baş
kası için okul yap» kampanyasını da canlı tutmak 
için, hükümetimizce bütün imkânlar kullanılmıştır. 

Teftiş sisteminin, (bir baskı aracı olmaktan çıka
rılıp, öğretmenin meslek onuruna yakışacak bir şe
kilde sisternleştirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 

Yeni neslin zararlı akım ve yayınlardan korun
ması için birçok önemli ve etkili kararlar alınmış
tır. 

Eğitimde verimlilik ve kalitenin artırılması için, 
kademeli olarak bilgisayar sistemine geçilmesi için 
de önemli adımların atıldığı ortadadır. 

Çalışmalarda ve alman önemli kararlarda, fırsat-
eşitliği ön planda tutulmuş, yabancı dil öğretiminde 
fırsat eşitliğinin sağlanması için anadolu liseleri, 
yurt düzeyine dengeli olarak dağıtılmıştır. 

Hükümetimiz, millî eğitimin amaçlarına ve temel 
ilkelerine uygun olarak eğitim kurumlarına hiç de
vam etmeyen, yahut herhangi bir eğitim kademe
sinde bulunan veya bir kadameden ayrılmış olan 
vatandaşların eğitimine 'büyük bir önem vermekte
dir. Genellikle yetişkin olan bu vatandaşlarımızın, 
ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri, plan ve prog
rama dayalı, pratik usullerle tamamlayıcı olarak 
sürdürülen okuma yazma kursları; ekonomimizin 
gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına 
uygun meslekler edinmelerini sağlayıcı ve imkânlar 
hazırlayıcı kurslar ile çeşitli mesleklerde gelişmeleri 
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ve gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları için her 
türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam edilmekte
dir. 

Türkiye Cumhuriyeti olarak, kalkınma çabası 
içinde bulunduğumuz şu sırada, kalkınmanın temel 
unsuru ve güç kaynağı olan insan gücünü hazırla
makla sorumlu bulunan meslekî ve teknik eğitimin 
önemli ve üretim sistemi içindeki yeri hükümetimiz
ce bilinmektedir. Meslekî ve teknik eğitim, ülke ger
çekleri ve çağdaş gelişmeler dikkate alınarak, sürekli 
takip edilmektedir. Endüstrinin gelişmesine paralel 
olarak, meslekî ve teknik eğitimin temel felsefesin
de büyük değişiklikler yapılması planlanmıştır. Eko
nominin gerekli kıldığı insan gücünün yetiştirilmesi 
ile ilgili olarak, eğitim kurumları ile endüstri kuru
luşları ortaklaşa çalışmak zorundadırlar. 

Meslekî ve teknik eğitim, pahalı bir eğitimdir. 
Bu eğitim için gerekli araç ve gereçler, hızlı tekno
lojik gelişmelerin yer aldığı günümüzde çok çabuk 
değerini yitirmektedir. Endüstri çalışmalarını sürdü
rebilmek için yeni makineler, yeni teknikler peşinde 
koşmak ve bunları kullanmak mecburiyeti vardır. 

İhtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetişti
rilmesinin sağlanılması, sadece okulların imkânla
rıyla mümkün değildir. Buna göre, meslekî ve tek
nik eğitime, sanayi, işveren, işçi ve meslek kuruluş
larının katkılarının sağlanması zarureti haline gel
miştir. Hükümet, bu konudaki yardım ve desteğin 
yararına inanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, eğitim, insanın mutlak oldu
ğu en önemli alandır. Eğitimde en önemli olan in
san unsuru ise, öğretmendir. Eğitimin özelliğinden 
dolayı, bu unsurun yerini başka bir şeyle değiştir
mek mümkün değildir. Toplumların, yetişen nesille
rini bilgili, becerikli, uyanık kişiler olarak kazanabil
meleri, öğretmenlerin sosyal statüleri ve nitelikleri 
ile mümkündür. Gençleri, Atatürkçü, demokrasi ve 
cumhuriyet rejimini benimseyen ve savunan, Türk 
olmaktan gurur duyan, millî ve manevî değerlere 
bağlı, ülke kalkınmasında sorumluluk taşıyan vatandaş 
olarak yetiştirmek zorunluluğu öğretmenlerimize 
düşmektedir. 

öğretmenlerimizin, bu görevini yerine getirirken, 
gerekli maddî ve manevî huzur ortamının sağlan
ması grubumuzun en büyük arzusudur. Bu konuda 
hükümetin aldığı ve alacağı her türlü tedbirleri des
tekliyoruz. İlkokul öğretmenlerinin yükseköğrenim 
kurumlarından geçirilmesi; ülke düzeyinde öğretmen 
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lojmanlarının kademeli olarak artırılması çalışma
larını takdirle karşılamaktayız. 

Sözlerimin sonuna gelmeden bir hususu da be
lirtmek isterim.. Eğitim ve öğretimin niteliğini yük
seltmek için, özellikle nitelikli öğretmenleri istihdam 
etme yoluna gidilmektedir. Bu amaçla, atamaların, 
seçme ve sıralama imtihanına tabi tutulması sevin
diricidir. Türk öğretmeninin itibarı, en yüksek se
viyesine, Atatürk döneminde ulaşmıştır. Atatürk, 
«Muallimler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır» diye
rek yaptıkları işaretlerle, rejimin devamında ve ülke
mizin kalkınmasında öğretmenlik mesleğinin önemi
ni belirtmiştir. Bugün hükümetimiz aynı duyguları 
paylaşmakta, millî eğitimimizi amaçlarına uygun 
olarak yaşatmak için, eğitimin temel taşı olan öğ
retmenlere yardımcı olmayı, yüce bir görev olarak 
kabul etmektedir. 

Bu duygular içerisinde 1986 Malî Yılı Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin, bakan
lığa, mîllete ve memleketimize hayırlı olmasını di
ler, saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Metin Balı-
bey. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adina Sa
yın Aziz Kaygısız. 

MDP GRUBU ADINA AZİZ KAYGISIZ (Kars) 
— Sayın Başkası, muhterem milletvekilleri; 1986 Ma
lî Yılı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Büt
çe Kanun Tasarısına ilişkin Milliyetçi Demokrasi 
Partisinin görüşünü sunmak üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (Alkışlar) 

Fert ve toplum hayatında refahın genişleyerek 
yaygınlaşması, gayri safi millî hâsıladaki hızlı bü
yüme, kalkınmanın işaretlerindendir. Teknik ve tek
nolojik gelişme yatırımlarının yurdu kapsaması, eko
nominin kül halinde modernize edilmesi, başlıca bek
lentilerdendir. Cehaletin kökünü kazımak, tabanla 
birlikte orta sınıfı güçlendirmek, işsizliği asgariye in
dirmek, fukaralığı azaltmak ve orta sınıfı güçlendir
mek, kalkınma planları ve hükümet programlarının 
hedefi olmalıdır. 

1986 bütçesi, bütünüyle büyüyen- bir karakter ta-
m şımamakta, şişme vasfı taşımaktadır. Enflasyonu aşa

ğıya çekme taahhüdüyle iktidara gelen hükümet, maa
lesef, her gün daha da hızlanan bu canavarı aşağı 
çekememiş, 1985 yılının ilk on ayında, enflasyon 
yüzde 41 civarında seyretmiştir. Sıkı para politikası 

ise, anlam ve esprisini yitirmiş, emisyon artışı yüzde 
46 seviyesine ulaşmıştır. Emisyon artışındaki sürat, 
enflasyonu şiddetle körüklemeye başlamıştır. Enflas
yon kalkınmayı sollarken, tasarruf politikası da iflas 
etmiş; sabah akşam arka arkaya gelen zamlar, ke
merleri sıktırmış, dar ve sabit gelirli geniş halk kit
lelerini, yaşamından usandırmıştır. Sözün kısası, hü
kümetin takip ettiği modelle, ekonomi, endişe verici 
darboğazlara sürüklenmiştir. 

1986 yılı bütçesinin genel karakteri ve 1985 yılı 
uygulanmasına anaçizgileriyle temastan sonra millî eği
tim etkinliklerine, ödeneklerinin yetersiz ve cılız ol
duğuna işaret etmek istiyorum. Genellikle bütçede 
her kalemdeki ödenekler yetersiz ve cılızdır. Bu sem
bolik rakamlarla kamu hizmetini sürdürebilmek im
kânsızdır. Anaokulundan liselere, liselerden de spor 
okullarına kadar dikkat çekici bazı ödeneklerden bah
setmek istiyorum. 530 program kodunda yer alan 
«yangından korunma malzemeleri alımı» için Milli 
Eğitim Bakanlığına tahsis edilen ödenek 102 300 Türk 
Lirası, 440 program kodunda yer alan «elektrik, su 
giderlerine» 2060000 Türk Lirası, 410 program ko
dunda yer alan «kırtasiye giderlerine» 3 249 700 Türk 
Lirası, 710 program kodunda yer alan «yapı tesis 
ve büyük onarım» masraflarına ait olmak üzere 
71.180000 Türk Lirası ayrılmıştır. Bunları çoğalt
mak mümkündür. Üstelik, bütçenin diğer kod ve 
kalemlerinde bu tür ödeneklere rastlanmıyor. 

Genel bütçe kanun tasarısından alınan bilgilere 
göre; 47 819 ilkokul, 419 ilköğretim okulu, 3 180 ba
ğımsız ortaokul, 1 180 lise ülkede faaliyet göstermek
tedir; lise dengi okullar bu kapsamın dışındadır. Sem
bolik ödeneklerle, okulların çeşitli ve değişik ihtiyaç
larını karşılamak nasıl mümkün olacaktır? Eğitim 
kurumları ödenek almazlarsa, eğitim faaliyetlerini han
gi yörüngeye oturtturacaklardır? 

Dünyadaki çeşitli ülkelerin eğitim durumlarını 
tetkik etmiş olsak, elde etmiş olacağımız rakamlarla, 
bizdeki durumun çok farklı olduğunu göreceğiz. Bu 
rakama göre ülkemizde bütçenin çok yetersiz ve iyi
ce zayıf olduğu ortaya çıkmaktadır ki, bundan do-
layı hiçbir faaliyet gösterilemeyeceği anlaşılmakta
dır. Türkiye'de millî gelirin ancak binde dördün al
tındaki kısmı Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edile
bilmektedir; bu da, çok yetersizdir ve sayın bakanın 
bu bütçeyle, arpa boyu kadar mesafe alacağını dahi 
zannetmiyorum. 

Diğer ülkelerin birkaçını örnek vermek istiyorum.: 
Millî gelirinden millî eğitimine ayırmış olduğu pay 
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Kanada'da yüzde 2,1, Hollanda'da yüzde 2, Ameri
ka'da yüzde 1,7, Avustralya'da yüzde 1,5, Finlandi
ya'da yüzde 1,3, Yeni Zelanda'da yüzde 1,1 ve Bel
çika'da ise yüzde l'dir. Türkiye'de nüfus artışı ne
deniyle, her yıl 1 milyon çocuk okula gelmektedir. 
Mevcut durumuyla da yetersiz ve sıkıntılı bir durum
da olan Türkiye, nüfus artışı nedeniyle, eğitimde daha 
da kötü durumlara doğru gitmektedir. Bu da gösteri
yor ki, millî eğitime gerekli ilgi gösterilmemektedir; 
oysa, bir ülke eğitimle kalkınır. 

Sayın milletvekilleri, şüphe yok ki, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüm kuruluşlar, 
Devletin denetim ve gözetimi altındadır. Denetim iş
leri, Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülüyor; ama 
zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılayamayan okullar, han
tal kıstaslara göre denetime tabi tutulacaktır? Teftiş 
faaliyetleri çağ anlayışının uygun yöntemleriyle sür
dürülürken bunları kabullenmek mümkün müdür? 
Orta dereceli okullarda «Çek - list» adı verilen form
larla teftiş gerçekleştirilmektedir. Bunlar, üç örnek 
olarak düzenlenir; her birinde, bir yığın, eğitim ve 
çevre şartları ile ilgisi olmayan sorular mevcuttur. Ço
ğu soruların anlaşılmasında, müfettişler bile tereddü-

- de düşmektedir. Bu çek - list'ler birer kitapçık oluştu
ruyor. Tasarrufa azamî riayet öngörülürken, bunlar
daki zaman, emek ve entellektüel güç israfını da dik
kate almak gerekir. Kırtasiye ise, ayrı bir israf alanı 
şeklinde büyümektedir. 

Köy okulu ile oturmuş lise aynı çek -list potasına 
yerleştirilmemelidir. Okulda, çevre şartlarından kay
naklanan çağdaş bir denetim sistemi oluşturmak, ço
ğunlukla maddî eksiklikleri vurgulayan bugünkü tu
tumdan uzaklaşmak zorunlu hale gelmiştir. Eğitim 
kalitesi grafiğini, Temel Eğitim Kanunu felsefesi
nin doğrultusunda hâkim kılmak zorundadır. 

Okul koruma dernekleri sıkıntı içerisindedir. Ge
nelgelerle, hangi" nam altında olursa olsun, öğrenci 
velilerinden para toplanmasına karşı çıkılmaktadır. 
Dernek, gücü de olsa, okul, ihtiyaçlarını karşılaya
maz hale gelmiştir. Devlet ödenekleri sembolik çer
çevede kalırsa, hizmetin yürütülmesi nasıl gerçek
leştirilecektir? Herhalde okullar, «Doktor Shatoın 
sihirli değnekleriyle teçhiz edilmemiştir. 

Köylerdeki okullar, ikinci sınıf okul vasfından 
kurtarılmalıdır. Muhakkak ki, hibe yoluyla elde edi
len veya kiralanan, sağlık şartları yetersiz binalarda 
eğitim ve öğretim yapmak güçtür. Sosyal hiçbir im
kânı olmayan bu birimlerde, öğretmen nasıl görev 
yapabilecektir? Onlar da haklı olarak, maddî ve ma-
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nevî şartlardan yoksun köylerden kaçmanın yolunu 
yordamını arayacaklardır; eğitim ve öğretimimiz de, 
böylece ağır aksak gitmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, eğitim sisteminin henüz ta
banından uzaklaşmış değilim, öncelikli bölge ve il
lerde öğretmenlere verilen maaş, diğer yerlere kıyasla 
2-3 bin lira farklıdır. Hükümet, zaman zaman kamu 
kesimine, öncelikli yörelerde fazla maaş verildiğini 
ifade etmektedir. Oysa ki, öncelikli yörelerin çekici
liği, cazibesi, en fazla üç bin liradır. Mükâfatlandırı
lan sözü geçen bölgelere yeterince öğretmenin gön-
derilebilmesi için, mesleğin cazipleştirilmesi, maaş
larda büyük artışlar sağlanması, lojman yapımının 
yaygınlaştırılması, başlıca beklentilerdendir. Bugünkü 
haliyle, buralardan verim beklemek, eğitimin gerek
lerine ayak uydurmak, güçlerin ötesindedir. 

Üçlü ve ikili öğretim yapan ilkokul sayısı 14 599' 
dur. Artık, üçlü öğretime, geri kalmış ülkelerde bile 
ender rastlanıyor. Şurası muhakkak ki, uzun yılların 
birikimini şimdiki iktidara yüklemek, bir ölçüde hak
sızlık şeklinde düşünülebilir. Öncelikli il ve yörele
rin çoğunda, ortaokul ve liselerde temel derslerin bir 
kısmı öğretmensizlik sebebiyle boş geçmektedir, öğ
renci, eksik eğitimle üniversite sınavını karşısında 
buluyor. Anayasanın öngördüğü, fırsat eşitliği, lafzın
da değil, muhtevada olmalıdır. 

Fen ve Anadolu liseleri, sınav başarıları, grafiğin 
üst çizgilerinde seyrederken, klasik ve' modern lise 
mezunlarında grafiğin birdenbire düştüğü görülüyor. 
Elbetteki bu durum, yetişme eksiklikleri ve eğitim 
zorluklarından mülhem oluyor. Bazı yerlerde zaman 
zaman rastlanan başarı sonuçları, genel başarı çiz
gisinde de hiç derecesindedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikli il ve 
yöreler için, merkezî sistemden ayrı bir imtihan sis
teminin getirilmesinde sayısız yararlar düşünmekte
yiz. 

Geçen yıldan bu yana, öğretmen adayları bir ye
terlik sınavından geçiriliyorlar, işsiz her fakülte me
zunu da bu imtihana katılıyor, böylece müracaat sa
yısı kabarıyor, ihtiyaç duyulan branşlarda, öğretmen 
menşeli, kurum ve fakültelerin adaylarına sınavsız 
öğretmenlik hakkı verilmelidir. Başvuru toplamı ihti
yaca cevap vermiyorsa, diğer fakülte mezunları için 
sınav yolu açık tutulmalıdır. Uygulanan imtihan ve 
yöntemde bu şekilde bir isabet görmek mümkün de
ğildir. 

Sayın milletvekilleri, kamu kesiminde, yeni gö
rev veya görev değişikliği için güvenlik soruştur-
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ması, objektiflik kaydı ile elbetteki şarttır. Ancak, ne 
var ki çoğu yer ve hallerde, soruşturma, âdeta bir 
arap saçına dönüşmekte, bir yıla yaklaşan bekleme 
ve endişeleri de beraberinde getirmektedir. Bu du
rum, hem kamu hizmetini aksatıyor, hem de adayı 
perişan ediyor. Güvenlik soruşturmalarının sağlıklı 
bir raya oturtulmasında, hızlandırılmasında ve müm
künse bu hizmetin bilgisayarla yürütülmesinde fayda 
mülahaza ediyorum. 

tlıkokullardaki öğretmen sayısı, 254 577'dir. 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu ve kararnameleri, bu 
öğretmenlerin, üçüncü dereceden sonra terfilerine im
kân vermemektedir, Halbuki, maliye yüksek okulun
dan mezun olanlar ise birinci dereceye kadar yükse
lebilmektedir. Zaten maaşı sınırlı ilkokul öğretmeni
nin, birinci dereceye varamayışı, eşitlik ilkesini bo
zan ayrı bir sorun bütünlüğüdür. Bu feragat ve fe
dakârlık kitlesinden, düğümlenmiş derece sonrasında 
nasıl verimli hizmet beklenecektir? Görevde aksak
lık olursa veya ikinci bir iş yapma zaruretiyle kar
şılaşırsa, ona ne yolda bir müeyyide uygulanacaktır? 

Sayın milletvekilleri, Büyük Atatürk'ün, «Mual
limler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır» direktifleri 
doğrultusunda öğretmenlerimize layık olduğu değeri 
vermek, onları maddî ve manevi sıkıntılardan kurtar
mak baş görev olmalıdır. Aslında, kamu kesiminin dar 
ve sabit gelirleri, enflasyonun arkasından düşe kalka 
giderken, bu büyük, muhterem ve asil kesimi, geçim 
sıkıntısının müşküllerine ezdirmemek, iktidarın esas 
düsturu olmalıdır. Onları tatmin edici maaş ve ücret 
statüsüne süratle kavuşturmak, temel sorunların çözü
münün ayrı bir bölümüdür. Geçmişte sayısız örnek
leri vardır; intibak kanunlarıyla öğretmenler birinci 
dereceye kadar gelebilmiş ve emeklilik haklarını elde 
etmişlerdir. Bugün için de, ya personel rejimi değişik
liği veya intibak kanunlarıyla, sıkıntı çeken çilekeş 
kitleler refaha ve feraha kavuşturulmalıdır. Böylesi 
bir girişim, sosyal adaletin yaygınlaştırılmasının, hak
kaniyet prensiplerine geçişin yeni bir aşaması olacak
tır. 

Teftiş kurulları çalışmalarına bir ölçüde işaret 
etmiştim. Müfettişliğin menşeine dayalı hükümlerin 
yetersizliğine, Türkiye'nin gerçekleri çerçevesinde do
kunmak gerekir. Meslekî kıdem bir yana, üç yıl ida
recilik yapan kimse müfettiş tayin ediliyor. Ortaokul 
veya lisede müdür yardımcılığı görevini üstlenen kim
se için de bu durum geçerlidir. Tüm tecrübesi, tas
dikname yazmak veya devam ya da devamsızlık. 
yahut da not işlemekten ibaret bir yönetici teftiş 

kurulu üyeliğine geldiğinde, orta dereceli tüm okul
ları ve bakanlığa bağlı bütün kuruluşları, millî eği
tim müdürlüklerini denetlemektedir. Tecrübesi belli 
bir kimsenin muhataplarına nasıl güven telkin ede
ceğini, devletin saygınlığını ve otoritesini ne şekilde 
koruyacağım anlamak zordur. Bu nedenle, meslekte 
kıdemi, en az 10 veya 15 yıl, bağımsız yöneticilik 
süresi ise 5 yıldan aşağı olmayan öğretmen ve yöne
ticileri müfettişlik görevine tayin etmek, eğitime bakış 
açısınının bir göstergesi olacaktır. Böylesi atamala
rın kamuoyunda soğuk karşılandığı herkesçe bilin
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kaygısız, Milliyetçi Demok
rasi Partisi Grubu adına konuşacak sayın milletve
killerinin sürelerini tabiatıyla grup ayarlamıştır. Bu 
bakımdan, zatı alinize 30 dakikanın tamamlanmasına 
3 dakikanızın bulunduğunu hatırlatmak islerim. Diğer 
arkadaşlarınız bakımından durumunuzu ayarlamak 
için hatırlatıyorum. ' 

AZIZ KAYGISIZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
arkadaşların izniyle 5 dakika.daha süre rica edece
ğim. 

BAŞKAN — O, kendi grubunuzdaki arkadaşları
nızın bileceği bir husus. Yalnız, biz, grubunuza yar
dımcı olmak bakımından sizi uyarıyoruz. 

AZIZ KAYGISIZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
zaten 2 dakikamı aldınız, bağışlayın. 

BAŞKAN — Buyurun. 

AZIZ KAYGISIZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri, üniversitede okuyan, sabit 
gelirli vatandaşların ve özellikle öğretmenlerin çocuk
ları harç ödemede ciddî sıkıntıya uğramaktadırlar. 
Belirlenen meblağı ödeyebilmek için günlük yiyecek
ten kısıntı yapmak mecburiyeti ortaya çıkıyor, ön
celikli bölge öğretmen çocuklarından harç alınması
na karşıyız. Ayrıca, bunları sıkıntıdan kurtarmak için 
burs çiğin açılmasından yanayız. İlk turda, öncelikli 
yöre çocukları devre dışı çıkarılmalı, sonra da ülke 
öğretmenlerinin çocukları tüm yurt düzeyinde bu sı
kıntıdan kurtarılmalıdır. Dar ve sabit gelirli vatandaş 
çocukları için de böylesi bir yöntemin gerekleri araş
tırılmalıdır. : . 

Kademe ve derece terfilerinde bazen aylar, hatta 
yıllar süren gecikmeler vuku buluyor. 11 makamı ara
cılığıyla yapılan başvuru, çoğu hallerde sonuçsuz ka
lıyor, yazılar ise dosyalarda büyük bir birikime yol 
açmaktadır. Takdir buyurulur ki, terfi, liyakat ka
zanan için maddî ve manevî bir hak konusudur, iş
lemlerin saat gibi işleyen bir mekanizmaya dönüş-
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türülmesinde zorunluluk olduğu kanısındayız. Dosya
yı tetkik ve karteksi inceleme ile terfi kararnamesi 
düzenlemek uzun ve eskiyen bir yöntemdir. Bu me
kanizmanın bilgisayarla yürütülmesi artık zorunlu ha
le gelmiştir. Bu tutumla, şikâyet ve devlete kırgınlık
ların da önleneceği muhakkaktır. 

Sayın milletvekilleri, rotasyon yönetmeliği, uy
gulanışı ile birlikte aksaklıkları, kamburları berabe
rinde getirmiştir. 1978 sonrasında ödev üstlenen öğ
retmenler, rotasyona tabi oluyor, önceki mezunlar ni
çin devre dışı çıkarılıyor? Yönetmelik ilkeleri temel 
haklar zaviyesinden adil, eşit ve genel bir karakter 
taşımalıdır. Şartları zor yörelere giden öğretmen, ya 
bir değişiklik çıkış formülü ile başka bir yere nak
letme imkânı arıyor, Bağ-Kur gibi organlardan eş 
çalışma belgesi sağlama yoluna gidiyor yahut da ra
por yolunu deniyor; çıkış yolu bulamayan çoğu kim
se de istifayı tercih ediyor. 

Rotasyon, ülke sathında dengeli bir hizmeti hedef 
tutuyorsa, herkese uygulanmalı, Batıdaki birikimi de 
eritmelidir. Birikim kapsamında olanlar, öncelikli böl
gelere beş yıl hizmet vermişlerse, yine rotasyon dı
şında kalmalıdırlar. Rotasyona benzer uygulama ka
mu sektörünün değişik kesimlerinde sağlıklı biçimde, 
adil ve genel esaslarla sürdürülmelidir. Millî eğitim 
için, böyle bir yörüngeye girilmemesini tasvip et
mek güçtür. Rotasyon mahallini özendirici, benimse
tici, şevkle koşmayı sağlayıcı bir sistem geliştirmek 
şart ve zorunludur. Başta İstanbul olmak üzere, izmir, 
Bursa, hatta Ankara ve Adana'da birikim patlaması 
gözlenmektedir. Bir örnek arz etmek isterim: 1982-
1983 öğretim yılı başında yalnız İzmir'de togilizce " 
branşında 152 öğretmen fazlalığı vardır. Bugün bu 
sayının hangi rakama ulaştığını yetkililer pekâlâ bi
liyorlar. öncelikli yörelerde ise, İngilizce ve diğer te
mel dersler için sıkıntıyı tasavvur etmek lazımdır. 
Rotasyonun cılız gövdesinden öğretmeni uzaklaştır
mak, eğitim ve ülke gerçeklerinin gereğidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özel öğretim 
kurumlan, ücretlerinde kurum ve takdir yetkisini fa
hiş fiyatlarla kullanmaktadır. Uygun gördükleri üc
retleri alıyorlar, aynı çevredeki iki kurumda bile 
farklılık göze çarpıyor. Kısacası, ücretler arasında 
adil bir dengeye rastlanmıyor. Yüksek gelir sağla
nınca öğretmen de tatmin ediliyor, bu nedenle, ye
tişmiş, tecrübeli, uzman öğretmenlerin, göç olarak 
vasıflandıracağımız kopuşları sürüp gidiyor. Orta de
receli eğitim kurumlarından özeLöğretime kayma hız
lanınca, okullardaki eğitim seviyesinde de gerileme 
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başlıyor. Şurası muhakkak ki, özel okullara akını, 
zorlayıcı ve özendirici tedbirler alarak önlemelidir. 
öğretmenin isabetsiz hareket ettiğini düşünmüyoruz. 
Geçim kaygısı onu devlet okullarından uzaklaştır
maktadır. Bugün bazı özel kuruluşlarda öğretmen 
200 bin lira ile 250 bin lira arasında maaş almakta
dır. Fakir aile çocukları özel okullara gidemiyorsa, 
değerli öğretmenler devlet okullarında tutulabilmeli-
dir, 

Bakanlık bünyesinde kitap yazma ve yazdırma se
ferberliği başlatılmış, hatta öğretim yılı başında yeni 
kitaplardan yararlanılacağı ifade edilmiştir. Yazım işi
ne branşında yetkili ve uzman öğretmenlerle bakan
lık müfettişlerinin iştirak ettiğini öğreniyoruz. Eği
tim bir formasyon birikimini gerektirir. Kitap yazımı 
için de aynı şeyleri söylemek hakşinaslık olur. Ka
naatimizce, sürdürülen çalışma, yatay bir düzeyde kal
mıştır. Müfredat programları doğrultusunda kaynak 
hazırlama faaliyetlerinin de, apayrı bir uzmanlık dalı 
olduğuna kaniiz. Bu nedenle, dikey bir ufka ihtiyaç 
duyulmaktadır. Eskiden olduğu gibi, bu hususların, 
müsabaka açılarak, serbest yazım ve basıma bırakıl
masında lüzum vardır. Bu yöntemle hazırlanan tas
lak eserler, Talim Terbiye Dairesi sözgecinden geçtik
ten sonra, öğrencilerin hizmetine sunulmalıdır. Bu ko
nu, ancak bu şekilde sağlıklı bir raya oturtulmuş ola
caktır. 

Bazı kitaplardaki ifadeleri anlayabilmek için, bir
kaç kişiye danışmak lüzumu ortaya çıkmaktadır. Oy
saki yazımda, teknik ve pedagojik bir üslûp hâkimi
yetinin olması, inkâr edilemez gerçeklerdendir. Ki
tap yazma seferberliğinin hangi noktalarda durakla
dığını ve amaca ulaşıp ulaşmadığını da, yeterince bi
lemiyoruz. Piyasada, bazı kitapların sıkıntısı, halen 
varlığını korumaktadu*. Gerekli önlemlerin, zamanın 
geçmiş olmasına karşın, yine de alınması gerekmekte
dir. 

Ülkenin özlemini teşkil eden, teknik ve teknolojik 
insângücünü hazırlayabilmek için, meslekî teknik eği
time zorunlu olarak önem verilmelidir. Bu tür okul
ların, özellikli ve öncelikli bölge illerinde açılması 
ve yaygınlaştırılması şarttır. Kalkınma sürecindeki 
Türkiye, bu alandaki eksikliği, her zamankinden daha 
çok duymaktadır. 

Doğu ve Güneyin il, ilçe ve köyleri çırak kurs
larının açılmasını bekliyor. Bu nedenle, halk eğitim 
müdürlüklerinin bölgelerde açacağı kurslar köy ço
cuklarının, hem boş zamanlarını değerlendirmeleri
ne vesile olacak, hem de onları çeşitli meslek dalla-
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rina yönelterek, kalkınmaya katkıda bulunmalarını 
sağlayacaktır. 

Diğer taraftan, halk eğitim merkez müdürlükle
riyle, ilçe şube müdürlükleri arasında, bir sürtüşme
nin olduğunu sık sık görmekteyiz/Çünkü, bunlar bir
birlerine intibak edememektedirler. Halk eğitim mer
kez müdürlükleri ile, ilçe şube müdürlükleri arasın
da, devamlı olarak hiyerarşik sürtüşme doğmaktadır. 
Eskiden, halk eğitim merkez müdürlükleri, kayma
kamların onayını almak suretiyle, köylerde kurslar 
açabiliyorlar ve oralara hizmet götürebiiiyorlardı. 
Şimdi ise, bu hizmetler, yeteri kadar olumlu netice
ler vermemektedir. İftiharla söylemek lazımdır ki, 
halk eğitim... 

BAŞKAN — Sayın Kaygısız, Milliyetçi Demok
rasi Partisi Grubundan, Başkanlığımıza ikaz gelmek
tedir. Tabiatıyla bu, kendi aranızdaki bir husustur. 
Sizler, iki saatlik süreyi aranızda nasıl bölüştüyse-
niz, ona göre konuşacaksınız. Zatı âliniz, bu süre
nin 40 dakikasını doldurmuş bulunmaktasınız; hatır
latıyorum efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — 40 dakika 
değil, 35 dakika oldu efendim. 

AZİZ KAYGISIZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; konuşmamı kısa keserek, bitir
mek istiyorum. 

1739, sayılı Temel Eğitim Kanunu, MM Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığını; Türk vatandaşlarının 
ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; 
öte yandan, millî birlik ve bütünlük içinde, iktisadî, 
sosyal ve kültürel desteklemeyi hızlandırmak ve ni
hayet, Türk Milletini, çağdaş uygarlığın yapıcı ve 
yaratıcı seçkin bir ortağı haline getirmekle görevli 
ve birinci derecede sorumlu kılmaktadır. 

Temel eğitim felsefesi doğrultusunda görüşlerimi
zi, yüksek heyete arz etmiş bulunuyorum. Sayın Emir-
oğlu, göreve henüz yeni başlamışlardır. Kendileri
nin,. Anayasa ve Temel Eğitim Kanunu stratejisine 
uygun icraat ve hamlelere girişecekleri inanç ve ka
naatini muhafaza, ediyoruz. Sayın bakanın, birleşti-
JTİci, bütünleştirici, tnillîleştirici ve uzlaştırıcı tüm ic
raatım desteklemek hakşinaslık olacaktır. 

önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da, «24 Kasım 
öğretmenler Günü»nün, tüm yurtta törenlerle kut
lanmış' olmasını, ilgi, gurur ve heyecanla izlemiş bu
lunuyoruz. Aziz Atatürk'ün, «Cumhuriyetin, feda
kâr muallim ve mürebbileri» olarak taçlandırdığı öğ
retmenlerimize, fazilet ve feragat sahibi, çilekeş, sağ
duyulu, muhterem ve necip öğretmen ordumuza, Mil

liyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına kürsüden şük
ranlarımızı sunuyorum. Kendilerine sevgiler, saygı
lar ve başarı dileklerimle, 24 Kasım öğretmenler 
Günü nedeniyle, öğretmenlere yılda bir maaş karşı
lığında ikramiye verilmesini diliyorum. 

Bu bütçenin* Türk Milletine, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına, hayırlı, uğurlu olması dileğiyle 
hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Kadri Altay, buyurun efendim. 
MDP GRUBU ADINA KADRİ ALTAY (An

talya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kendi 
kendime diyorum ki: Gel.de konuş bakalım bu du
rumda, gel de coş... Mümkün mü efendim; nasıl 
olur? Yüce Allah, yine içimizden bir değerli arka
daşımızı kopardı, aldı ve, yine içimizden bir millet
vekilimizin annesini aldı; onlara Allah'tan rahmet, 
hepinize de başsağlığı dilerim. 

Değerli milletvekilleri, hepimiz, biliyorsunuz ki, 
insanın dki yönü var: Biri fikrî, diğeri ise fizikîdir. 
Fikrî yapı kafada beyini, dolayısıyla aklı; fizikî yapı 
ise, bedenin bütününü teşkil eder. Bunlann her ikisi 
de eğitimle gelişir. Fikrî kabiliyetle, bedenî kabiliye
tini birleştiren kişi mükemmel insan sayılır. Çağımız 
böyle insana ihtiyaç gösterir. Bunlardan sadece biri
sinin geliştirilmesi insanda eksiklik yaratır, bozukluk 
doğurur. Aklî eğitim inşam bilgili yapar, bilgi de 
kültürü doğurur. Beden eğitimi ise, inşam kuvvetli, 
çevik ve sağlam yapar. Bu duruma göre, canlıların 
en şereflisi ve kudretlisi sayılan insan, bildiğiniz üze-
re, yaşantısını bebeklik dönemini bir tarafa bırakır
sak, dört çağda yürütür: Çocuk, gençlik, olgunluk 
ve durgunluk, yani ihtiyarlık. Her yönden, süratli ve 
çok hızlı kalkınma dönemine giren çağımızda, 50 
milyonu aşan Türk insanının, maalesef, ne kafasını 
ve ne de bedenini tam manasıyla geliştirdik diyeme
yiz. Bu konuda elbetteki eksikliklerimiz var; ama ama
cımız, insanımızı, vatandaşlarımızı bu konuda en üs
tün seviyeye çıkartarak yükseltmektir. 

Sayın Başlan, değerli milletvekilleri; bu girişten 
Sonra, şimdi de ben, partim adına sadece beden eği
timi ve spor konusunu dile getireceğim. Bu maksatla 
hepinize saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

Türkiyemizin kurucusu büyük ve ölmez Ata
türk, spor konusunda bakın ne buyurmuşlar: «Sağ
lam kafa sağlam vücutta bulunur» ve yine aynrdahi 
büyük insan, «Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk 
gençliğinin milli terbiyesinin anaunıurlarından say
mak lazımdır. Bu işte hükümetin şimdiye kadar ol-
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duğundan daha çok ciddî ve dikkatli davranması, 
Türk gençliğinin spor bakımından da, millî heyecan 
içinde itina dle yetiştirilmesi önemli tutulmalıdır» 
demişlerdir. Bu çok veciz ve bize bugün dahi ışık 
tutan, çok isabetli ve güzel sözlerine hayranlık duy
mamak elimizde değil. Bu bakımdan,* yurttaşın fizik 
ve morai kabiliyetlerini, millî ve inkılaplı amaçlara 
göre gelişimini sağlayan oyun, jimnastik ve spor faa
liyetlerini sevk ve idare eden Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünü bildiğiniz üzere, 29 Haziran 1938 yı
lında 3530 sayılı Kanunla kurdurmuş ve büyük bir 
sağduyu ile de bu genel müdürlüğü herhangi bir ba
kanlığa değil, direkt olarak Başbakanlığa bağlattır-
mıştı. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, konuya bu ka
dar önem veren büyük önderimizden sonra bakın 
bizler neler yapmışız: Bu genel müdürlüğü devlet 
bakanlıklarına, sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına 
ve en sonunda da adını değiştirerek Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlamışız. Dolayısıyla bu çok önemli ko
nuyu bazı bakanların kaprisine de terk etmiş, mesele
yi sen-ben kavgasına dökmüş, politik çıkarlara alet 
etmişizdir. Ondan sonra da, «Türk.sporu neden geri
dir, başarısızdır» diye oturup ağlamış, ya da bazı te
sadüfi başarıları göklere çıkarmış, fakat bir türlü acı 
gerçeği görmeye dahi yanaşmamışızdır. 

Değerli milletvekilleri, spor için iki önemli mesele 
var Türkiye'de; bunun birincisi tesis, ikincisi de bi
linçli eğitim. 

'Bugün Batı ve Doğu Bloku devletlerine baktığı
mızda, her ikisinin de aynı derecede spora ne kadar 
büyük önem verdiğini görürüz. Esasen bu hususu 
basın, radyo ve televizyondan da izlemekteyiz. On
larda spor küçük yaşta, ehil öğretmenler elinde ve 
yeterli sürelerde yapılmaktadır. Halbuki, bizim okul
lardaki sporun durumunu söylemeye hacet yok; çün
kü hepiniz bilirsiniz ve hem de hepiniz bunu uygu
ladınız; haftada sadece bir saat spor çalışması ve sa
dece el kol sallaması. Bugün dahi konu iç açıcı değil
dir. Zira, durum değişmemiştir. Meslek dışı öğret
menlerin çoğu sporun önemini bilmediğinden ve bif-
hassa spor yapan gençleri de her nedense sevmedik
lerinden, onlara hem kıymet ve hem de fırsat vermi
yorlar. 

Türk Milletini yurt dışında başarıyla temsil eden 
bir gencimizin, bu süre zarfında okula gelmediği için 
okuldan uzaklaştırılmak durumunda kaldığını bile 
gördük biz Türkiye'de. Boş zamanlarım iyi değerlen
diremeyen, enerjisini tüketecek, iyi şekilde kullana

cak yer bulamayan gençlerin nasıl sapık ideolojilere 
alet edilip, maceralara sürüklendiğini hepimiz görü
yoruz ve biliyoruz. Halbuki, spor yapan gençlerin te
rörist eylemlere katılmayacağı bir gerçektir. Pek çok 
ülkede üniversite öğrencisi, olimpiyatlarda ve Ulus
lararası müsabakalarda milletlerini şerefle ve başa
rıyla temsil ederken, bizim gençlerimiz saha ve tesis 
yokluğundan, boş zamanlarını kahve köşelerinde ya 
da zararlı konularla uğraşarak geçiriyorlar, göster
melik olan spor derslerini ise teorik olarak kâğıı ü/c-
rinde yapıyorlar. 

Bugünkü durumdan, parlamenter olarak bizler, 
bir kısım Türk basını, pek çok kulüp yöneticisi, be
lediyeler, kamu kuruluşları, hepimiz (ama, birimiz 
değil, hepimiz) derece derece suçluyuzdur. 1938 ta
rihinden bu yana pek çok şartlar değişti; fakat tasa
rı hazırlandığı halde yeni bir spor kanununu çıkara
mamış; hatta 3530 sayılı Kanunu dahi değiştireme-
mişizdir. 

NlHAT AKPAK (Sakarya) — Yakında geliyor 
paşam. 

KADRİ ALTAY (Devamla) — İnşallah. 
Bir o bakanlığa bir bu bakanlığa bağlayarak, pal-

yatif tedbirler peşinde koşmuş, ciddi bir çalışma yap
mamış ya da olaylara tuttuğumuz kulüp açısından 
bakmışızdır. Spor millîdir, kitledir. 

Spor kanunu yönünden bir hususun vuzuha ka
vuşmasını, biz Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak 
hem faydalı, hem zorunlu görüyor ve hem de merak 
ediyoruz. Bunun nedeni de, 12 Eylülden itibaren ic
ranın içinde bulunmasına ve bilhassa iki seneden be
ri de icranın başı olmasına rağmen, Sayın Turgut 
Özal ciddi bir şekilde spor konusuna yaklaşmamış
tır; Sayın Ergüder'in görüşünde olmadığımı beyan 
ederim. Halbuki, kendileri de takdir ederler ki, va
tandaşlarımızın bedenî ve fikrî kabiliyetlerinin geliş
tirilmesini, sporun bütün yurt sathına yayılmasını ve 
yurt dışında da şerefli yerini almaşım sağlayacak tek 
unsur ve en önde gelen tedbir sadece kanundur. 

Dernekler Kanunu değiştirilirken, spor ile uğra
şan derneklerin ayn bir kanuna bağlanmasını veya 
bu amaçla Beden Terbiyesi Kanununda değişiklik 
yapılmasını başaramamış, 4 Ekim 1983 tarihinde ka
bul edilen 2908 sayılı Dernekler Kanununa bir tek 
57 nci maddeyi koymakla yetinmişiz. Bu kanunun, 
7 Nisan 1984 tarihine kadar çıkarılmasını öngördü
ğü yönetmeliğini bile, ancak 28 Temmuz 1985 tari
hinde çıkarabilmiş ve kulüplerin buna uymaları için 
de iki yıllık bir süre, yani 1987 Ağustosuna kadar 
bir süre tanımışız. Düşünün... 
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1982 Anayasamız, 59 uncu maddesinde, Türki
ye'de ilk defa sporla ilgili olarak, «Devlet, her yaş
taki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını ge
liştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını 
teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur» şeklin
deki hükme yer vermiştir. 

Sayın Turgut Özal'ın 19 Aralık 1983 günü huzu
runuzda okuduğu hükümet programında - biraz ev
vel Sayın Ergüder bunu dile getirdi, yalnız üç fıkra
sını okudu, • «Disiplinli, zorluklara dayanıklı, kötü 
alışkanlıklardan arınmış, sağlıklı bir toplumun teşek
külünde spor faaliyetleri önemli bir unsurdur» diye
rek, şu hususları dile getirmiştir Sayın Başbakan: 
tik icraya başladığı sırada, programın takdiminde, 
«Spor tesisleri süratle tamamlanacak ve yaygınlaştı
rılacaktır. Kitle sporuna önem verilecek ve bunun 
için gerekli şartlar hazırlanacaktır. Uzun süreden be
ri ve milletçe alıştığımız başarılarını göremediğimiz 
Türk güreşi için özel tedbirler alınacak, bu konuda 
hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacaktır. (Nerede gü
reş, nerede federasyon başkanı?) Üniversitelerin be
den eğitim ve spor bölümlerinden mezun olanların 
beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmaları sağ
lanacak ve her alanda antrenör yetiştirilmelerine 
örem verilecektir. 

Şehir imar planlarının hazırlanışında, spor alan
larına, yeşil alanlara ağırlık verilecek; mevcut plan
larda bu maksatla tahsis edilmiş yerlerden süratle 
faydalanılması için gerekli çalışmalar yapılacak ve 
uygulanacaktır. Spor malzemeleri imalatı teşvik edi
lecek; yurt içinde imal edilmeyen veya imali ekono^ 
mik olmayan spor malzemelerinin ithali kolaylaştırı
lacak ve muafiyet imkânları sağlanacaktır.» 

Sayın milletvekilleri, görüyorsunuz, sporu hem 
Anayasa benimsiyor ve hem de hükümet; ama geçen 
iki yıl var; nerede spor? Söylenenlerin gerçekleşmesi 
için hiçbir ciddi icraat da yoktur. Biraz yukarıda da 
dile getirdiğim veçhile, Akaryakıt Tüketim Fonun
dan ayrılan para ile bugüne kadar hiç bir tesis yapıl
mamış; izah edilemeyecek bir tefeci zihniyeti ile, bu 
paralar faize yatırılmıştır. Yılması süper piyangosu 
için bir evvelki bakan, «Milyar da çıksa almam» de
miştir; bu, ne perhiz, bu ne turşu ve de bu ne tezat
tır! Böyle bir görüşte olan bir bakan, bu fondan ay
rılan parayı nasıl faize verir?. Bugüne, ne acıdır ki, 
10 milyonluk Yunanistan'da 738 stat, 246 spor salo
nu vardır; Batı Almanya'da ise 39 900 stat, 24 800 
spor salonu vardır; ülkemizde ise, sadece 316 stat ve 
198 spor salonu bulunmaktadır. Sayın milletvekille

ri, bunlar da nereden yapılmıştır biliyor musunuz? 
Spor Totodan yapılmıştır. Spor Totoyu iyi kullanır, 
beden eğitiminin emrine verirsek, yeni tesisler yapar 
ve bu konuda da yükseliriz. Bunların çimi, ışıklan
dırması ve bakımları da aleyhimize çok farklıdır. 

Eskiden büyük şehirlerde boş arsalar, büyük alan
lar vardı; gençler buralarda boş zamanlarını kendi 
imkânlarıyla spor yaparak değerlendiriyorlardı. Köy
lerden büyük şehirlere hücumun sonunda, yap satçı-
lar sayesinde, artık büyük şehirlerimizde bir karış 
boş alan bile kalmamıştır. Belediyelerimizin kanunî 
ve aslî görevleri olduğu halde, plan çalışmalarında 
buna yeteri kadar önem vermemişler, yer ayırma
mışlar, saha ve tesis yapmamışlardır. Üstelik, 2464 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17 ve 21 nci 
maddelerine dayanarak, spor faaliyetleri gelirlerin
den yüzde 10 eğlence vergisi almışlardır; Sayın mil
letvekilleri, evet, yüzde 10 eğlence vergisi almışlar
dır. Belediye başkanları, şahsî ve siyasî çıkarları için 
kulüp başkanı olup, sözde profesyonel olan üç - beş 
tane futbolcuya milyonlar harcamışlar, Türk sporu
nun gerçek anlamda kalkınması için de maddî ve 
manevî hiçbir katkıda ve hizmette bulunmamışlar
dır. «Sözde profesyonel» diyorum; çünkü, Türkiye' 
de gerçek anlamda profesyonel futbolcular yoktur, 
varsa da parmakla gösterilecek kadar azdır ve bun
lar astronomik transfer paraları alıyorlar ve de maa
lesef görevlerini de yapmıyorlar... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ver
gi de vermiyorlar. 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Kulüp başkan ve 
yöneticilerinin durumu bundan farklı değildir. Onlar 
da, geçici başarı ve şöhret peşinde koşmuşlar, mil
yonları' mirasyedi gibi sorumsuz ve hesapsız harca
mışlar, ciddi, uzun süreli, kalıcı tedbirler almamışlar, 
çalışma da yapmamışlardır. Basınımız da spora bü
yük yer vermesine ve bazı ciddi, yapıcı yazılarına 
rağmen; konunun sansasyonel tarafına önem vermiş, 
tiraj düşüncesiyle münferit başarıları abartarak ve
ya yenilgileri muharebe kaybetmiş bir millî mesele 
gibi göstererek basit dedikodulara sütunlar tahsis et
mişler, bu konudaki görevini yeterince yerine getire
memiş, çok güçlü olan gücünü de kullanamamalar
dır. 

Buna mukabil, Batının ve Doğunun aldığı mesa
feyi, konuya bakış açısını göz önünde tutarsak, ne 
kadar geri kaldığımızı, gerçek durumumuzu anlar, 
sporcularımızdan mucize beklemez, başarısızlıklarda 
bütün suçu onlara yüklemenin insafsızlık olduğunu 
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elbetteki kabul ederiz. Bugün, millî eğitimin ne ka
dar büyük sorunları olduğunu, öğretmen, okul, müf
redat programı meselelerinin çözümü için ne kadar 
güçlü çalışmak gerektiğini biliyoruz. Kendi içinde ve 
okullarda spora büyük yer vermeleri kaydıyla, mü
sabaka sporu diyebileceğimiz beden terbiyesine bağ
lı spor faaliyetlerini ayırmak gerektiğini, bugün yal
nız bizler değil, herkes kabul ediyor. 

Sayın hükümet başkanının bunu bir dnur mese
lesi yapmayarak, hatasını da kabul ederek, eğitim 
ve sporu ayırmasını, yukarıda belirttiğimiz hükümet 
programındaki vaatlerini gerçekleştirmesini cam gö
nülden bekliyoruz efendim. (MDP sıralarından al
kışlar). 

Akaryakıt Tüketim Fonundaki spora ayrılmış pa
ranın, en isabetli bir dağıtımla ve en kısa zamanda 
spor alanları yapımına sarf edilmesini de hassasiyet
le istiyoruz. Hükümetin, spor kanununu günün şart
larına cevap verecek ve en modern zihniyet ve gö
rüşle hazırlayarak yüce Meclisimize sunmasını da ca
nı gönülden bekliyoruz efendim. 

Belediye başkanlarımızdan, kulüp başkan ve yet
kililerinden paralarını üç - beş sözde profesyonel fut
bolcuya değil, yüzlerce gencin yetişeceği, boş zaman
larını en iyi şekilde değerlendireceği saha ve tesislere 
yatırmalarını, kamu kuruluşlarının da buna önem 
vermelerini istiyoruz. Belediyeler Kanununda spor
dan alınması öngörülen eğlence vergisinin'kaldırılma
sını ve elde edilen paraların münhasıran saha ve te
sis yatırımına sarf edilmesini, özellikle temenni edi
yoruz. 

Türk basınından da konuya akılcı, yapıcı ve teş
vik edici açıdan yaklaşmasını; sorunların çözümüne 
yardımcı olmalarını ciddiyetle bekliyoruz. 

Her görevli, sorumlu ve ilgili konuya belirttiği
miz şekilde yaklaşır, kendine düşen görevi hakkıyla 
yerine getirirse o zaman Türk sporu kalkınabilir, ba
şarıya da ulaşabilir. Yoksa lafla peynir gemisi yürü
mez. Bu da lütfen biline arkadaşlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi 
Demokrasi Partisi olarak beden eğitimi ve spor faa
liyetleri bakımından görüşlerimizi arz ettik; müsaa
de ederseniz şimdi de temennilerimizi sunacağım. 

Birincisi; zaman kaybetmeden, en kısa sürede 
spor politikasının tespiti ve çalışmaların buna göre 
yürütülmesini, çalışmaz hale gelen beden eğitimine 
işlerlik kazandırmak ve bilhassa hızlı bir şekilde Türk 
sporunu yönlendirmek için, en kısa zamanda yeni 
bir spor kanununun ortaya konmasını veya mevcut 

3530- sayılı Kanunun tadil edilmesini, vatandaşlara 
ve tescilli bütün sporculara genel ve özel kullanım 
maksatlı arazi, kırsal bölge, meydan, saha, alan te
mini imkânlarının yaratılmasını ve üzerlerinde spor 
branşlarının gerektirdiği tesislerin yapılması ve mev
cutlarına da işlerlik kazandırılmasını ve her zaman 
kullanılır halde bulundurulmasını sağlamak. 

Ayrıca, bunların ihtiyaca göre yurt sathına den
geli bir şekilde yayılmasının sağlanmasını, mevcut 
vasıflı spor elemanlarını en kısa sürede çoğaltmak 
için gerekli bütün tedbirlerin alınmasını ve bunların 
hiçbir şekilde gecikmeye ve aksaklığa meydan ver
meden uygulanmasının sağlanmasını, genel politika
nıza uygun olacağı nedeniyle, kâr zihniyetiyle de ol
sa, beden eğitimi ve sporun gelişmesini sağlamak 
maksadıyla sorumlu ve görevli teşkilat yanında özel 
teşebbüse de - ama kontrollü olarak - yer verilmesi
ni, sporun bütün vatandaşlar arasında fiilen yapıl
masını sağlayacak tedbirlere öncelik verilmesini, ya
ni daha ziyade kitle sporuna yönelinmesini, müsaba
ka, yarış, bir başka deyimle, temaşa ve seyir - ku
lakları çınlasın Sayın Akpak'ın - sporlarında Türki
ye'de gittikçe rağbet gören başta futbol olmak üzere 
basketbol, voleybol, hentbol gibi sporların yanında, 
bilhassa ata sporumuz sayılan şu üç spora ziyadesiy
le önem vermek ve mutlaka gereken her türlü tedbir 
ve tertiplerin alınmasını sağlamak gerekir. Bunlardan 
birincisi, binicilik, yani atlı spordur; 1936'da neydik? 
ikincisi; yağlı, serbest ve greko - romen güreş; üçün
cüsü ise, atıcılıktır. 

Deniz kıyılarımızın fazlalığı nazarı dikkate alın
dığında, deniz sporlarına gereken önemin verilmesi
ni ve bilhassa tescilli sporcuların sağlık ve güvenlik 
yönünden kesinlik arz eden kanunî tedbirlerin behe-
mahal alınmasını sağlamak. 

BAŞKAN — Sayın Altay, Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubu adına 50 dakika süre kalmıştır, duru
munuzu ona göre ayarlamanızı rica ediyorum. 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Peki efendim; bi
tiyor. 

Beden eğitimi ve sporun süratle gelişmesini, ilgili 
bütün mercilerle nizamî olarak lüzumlu olan işbirli
ğinin hiçbir surette aksatılmadan yapılmasını, Türk 
malı damgasını taşıyacak ve ihtiyacı karşılayacak 
sağlam, dayanıklı ve vasıflı spor giyimi için spor 
imalatı sanayiinin yaratılması ve süratlendirilmesi 
hususundaki tedbirlerin alınmasını, mevcut spor ge
lirlerinin maksatlarına uygun olarak kullanılmasını 
ve aynı zamanda yeni spor geliri temin edecek ted-
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birlere yönelinmesini, beden eğitimi ve sporun başlı-
başına ehil ellerde bağımsız bir kuruluş altında bu
lundurulmasını ve bu hususun gecikmeden yürürlü
ğe girmesini de sağlamak gerekir. 

Efendim, konuşmamı şöyle bitireceğim: Güreş 
tarihini biliyoruz; devlet 1938 yılından 1945 yılına 
kadar sporu resmî ve ciddi olarak benimsedi. Güre
şimizin aşaması bu dönemde oldu; ama bu arada 
şanslı kimseleri de yakalamış olduk. Başarı, İkinci 
Cihan Harbini müteakiben oldu. Ondan sonra ne 
oldu? Tökezledik. Sebep? Bizde künde, dalma, çırp
ma, kılçık atma, kol kapma, dolanma, çangal, kurt-
kapanı, burgu vardı; ama bunların hepsini sonradan 
dışa kaptırdık. Güreş sağduyu, güreş aklıselim, gü
reş insiyatif, sürat ve intikal, güreş çeviklik ister. 
Yoksa, güreşi yapanları alıp getirelim, güreşi yürü
telim; yirmi - otuz senedir yürütemedik. 

Onun için, çok sevdiğim ve saydığım bakanım
dan bilhassa istirhamım şudur: Bilen, en önemlisi 
dış tekniği kavrayacak ve onu süratle yerine getire
cek, çalışmalara hız verecek bir teşkilatla çalışmala
ra küçükten başlayan, kuvvetli, savaşçı, becerikli 
kimseleri seçerek yetiştirmek gerekir. Eski güreşçi
lerimizin başımızın üzerinde yeri var; ama yepyeni 
bir görüşle bu konuya sarılmamız gerekir. Bunu hem 
en büyük insanımız, hem de sizin başkanınız ve he
pimiz istiyoruz. 

Saygılarımla efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Saym milletvekilleri, Milliyetçi Demokrasi Parti

si Grubunun diğer sözcülerinin konuşmalarının biti
mine kadar müzakerelerin devamını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Ayhan Sakallıoğlu, buyurunuz. 
MDP GRUBU ADINA AYHAN SAKALLIOĞ

LU (Sakarya) — Sayın Başkan, aziz milletimin de
ğerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyor Ve 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Milli Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi hakkındaki 
tenkit ve temennilerimizi arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, varlığımızın teminatı ço
cuklarımız ve gençlerimizin, millî, manevî, kültürel ve 
ahlakî değerleri yüce tutan; modern, güçlü ve me
sut Türkiye ideolojisine sahip, cumhuriyete, Atatürk 
ilkelerine ve insan haklarına dayalı hür demokratik 
rejime bağlı, medenî birer insan olarak yetiştirilmele
ri, eğitim politikasının ana hedefi olmalıdır. 
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Kişinin ve toplumun maddî ve manevî kalkınma
sının en etkin aracı, eğitimdir. Eğitim politikaları, 
devletin Anayasa ile tespit ettiği genel çerçeve içeri
sinde kalacaktır ve kalmalıdır. Bilindiği gibi, her re
jim kendi varlığına sahip olacak ve sadık kalacak ne
silleri yetiştirir. Türkiye Cumhuriyeti de, şüphesiz hür 
anayasa rejimine sadık nesiller yetiştirmeye mecbur
dur. Bu husus en önemli unsurdur. 

Amaç, sadece eğitim değil, millî eğitimdir. Eği
tim her şartta miİlî olmak zorundadır ve öyle kala
caktır. Eğitimin millî olması, devletin millî devlet ol
ma niteliği ile ayrılmaz bir parçadır; işte ancak bu 
politikada da nasıl bir nesil yetiştirmek istediğimizin 
cevabını bulabiliriz. Eğitim müesseselerinin hiçbirisi 
<ülllkte, ımilelt vte rejim ıdüşnuaTİaırıoıını banmağı- ©tamaz 
ve olmamalıdır. Yakın geçmişte millî eğitim müesse
selerinde yapılan tahribatın acı sonuçlarını milletçe 
yaşadık. IBu itibarla, eğitim müesseselerindeki hassa
siyetimiz ve dikkatimiz hiçbir şekilde azalamaz. 

Eğitimin temel kaynağı ve gücü, vazgeçilmez ara
cı, öğretmenlerimizdir. Onlar üzerinde de her türlü ya
pıcı ihtimamı göstermemiz ve millî yapımızdaki yüce 
yerlerini saygıyla korumamız gereklidir. 

Eğitim politikasını uygularken, eğitim ve öğretim
de fırsat eşitliği mutlaka sağlanmalıdır. Bu eğitim ve 
öğretimde imtiyaza yer yoktur. 1986 bütçesi görüşü
lürken, milletçe içinde bulunduğumuz sıkıntıları ve 
türlü dengesizlikleri, arkadaşlarım burada dile getir
diler. Ekonomik yapıdaki bu sıkıntılar, geçim zor
lukları, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini hemen he
men ortadan kaldırmıştır, öğrencinin okul masrafları, 
diğer masraflar, ailelerin güçlerini aşmaktadır. Görü
lüyor ki, «Herkes için eğitim» parolası, özellikle bu 
iktidar döneminde, paralı ve pahalı eğitime dönüşmüş
tür. 

Devlet desteği ve bu alandaki sosyal transferler 
çok yetersizdir. Planlı kalkınma döneminde, ekono
mik, sosyal ve kültürel kalkınma bir bütün olarak 
düşünülmüştür. Ancak, bu amaç bugün kaybolmuş 
gibidir. Ülkenin halledilemeyen ekonomik sorunları, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı maalesef geride bırak
mıştır. 

Sayı,, çeşit ve vasıf itibariyle, eğitim ve öğretim 
hizmetleri de yetersizdir. Bir tarafta, başta yüksek
öğretim olmak üzere, kapasite yetersizliği; diğer ta
rafta, diplomalı işsizler ordusu, toplumsal ıstırapları 
artırmaktadır Yetişmiş insan gücü açığı devam eder-
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ken, böyle bir duruma çare bulunmamasını anlamak 
mümkün değildir. 

özellikle, meslekî ve teknik öğretime, içinde bu
lunduğumuz çağın gereklerine uygun olarak yete
rince ağırlık verilmemiştir. Bu alandaki uygulamala
rı beklerken, zaman ve imkân kaybettiğimizi hesap 
dışı tutmamalıyız. 

Uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
kâfi olmadığı gibi, yaygın eğitim için alınan tedbir 
ve uygulamalar da, kanımızca yeterli değildir. 

Değerli milletvekilleri, eğitimde, fikir, beden ve 
ruh sağlığı önde gelir. Bir taraftan, güçlü nesil yetiş
tirmek istiyoruz, diğer taraftan, buna uygun tedbirler 
alarak uygulamıyoruz. Hayırsever kişilerin yaptırdık-
larıyla beraber, yurt kapasitesinin 42 bin yatal ilave
siyle artırılmış olmasını takdirle kaydederken, bu so
nucun, sorunun tümünü hallettiğini zannetm yoruz. 
Isınma sorunu, gidiş geliş ve beslenme sorum ı orta
dadır. Geçenlerde, Hacettepe'ye öğrencileri jötüren 
bir araba kaza yapmış maalesef 1 öğrenci ölı ıüş ve 
32 öğrencimiz yaralanmıştır. 

Toplumumuzun sosyal gruplarına mensup, ok al 
dışında kalmış gençlerimizin meselelerini de gözde a 
uzak tutamayız. Bu itibarla, yaygın eğitim faaliyetleri • 
nin, beliren ihtiyaca en uygun şekilde hızlandırılmaa 
ve buna hacim kazandırılması şarttır, öğrencilerin ve 
gençlerimizin saymakla bitmeyen sorunları, ihtiyaç ve 
istekleri yanısıra, öğretmenlerimizin de aynı ağırlıkta 
sorunları vardır. Bize göre, öğretmen, insana, düşün
cede şekil veren ve yönlendiren kişidir. Toplumun re
fah ve mutluluğunu sağlayan güç kaynağıdır. Yaptığı 
görev, sadece bir eğitim görevi değil, milletçe gele
ceğe uzanan ebedî yolu aydınlatma görevidir. 

Yine bize göre, kalkınmanın en etkin unsuru in
san olduğundan, insan yetiştiren eğitimci öğretmeni, 
huzur ve şevk içinde tutmak hepimize düşen müşte
rek bir görev olmalıdır. Derhal kaydedelim ki, vicda
nı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin, 
şahsî tercih, fikir ve inançları elbette olacaktır; an
cak, bu tercihler, ister siyasî, ister fikrî, ister inanç 
planında olsun, bunların hiçbirisinin eğitim kurumla
rında uygulanmasına izin verilemez ve hoşgörü göste
rilemez. Buradaki dikkatimiz, geçmiş acı tecrübele
rin ortaya koyduğu ibret derslerinden çıkmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin eğitim üzerindeki hassasiyeti o kadar yüksek
tir ki, hükümet içinde yalnız iki bakanlık «millî» ke
limesiyle teçhiz edilmiştir. Bu itibarla, eğitim mesele
si, bir hükümet meselesi değil, devlet meselesi olma

lıdır. Uygulanacak eğitim politikaları, eğitim tercih
lerini aşan ve onları da sınırları içerisinde tutan po
litikalar olmalıdır. Biz, meseleye böyle bakıyoruz. 

Hiçbir rejim genç dimağları zararlı telkin ve pro
pagandalara açık tutmaz. Bugün genç nesli çeşitli 
yönlerden tahrip eden, kötü alışkanlıklara sevk eden 
zararlı neşriyata karşı devlet ve hükümet maalesef 
seyircidir. Bu sahada alınacak tedbirlerin, gençliği 
koruyacak etkinlikte olması lüzumuna kaniiz. Serbest 
rekabet, liberasyon, ekonomik modelde oluşur; ama 
eğitimde olmaz. Bizim eğitimimiz devletin gözetim 
ve denetimi altındadır. Bugün eğitimde fırsat eşitliği 
vardır demek, yaşanılan gerçeklerle alay etmek olur. 
Cebinde kitap alacak parası olmayan, okul masraf
larını karşılamaktan yoksun bir kişinin öğrenim hür
riyeti vardır denilemez. Aşılması mümkün olmayan ik
tisadî güçlükler, o kişi için öğrenim hürriyetini orta
dan kaldırıyor ve sadece maddî imkânları olanlara 
var oluyor. 

Türkiye genelinde formasyon eşitliği de yoktur. 
Giriş sınavı yapılıyor. Bu imtihana hazırlananlar, eşit 
bir eğitim, görgü ve bilgisine sahip değildir. Halen la-
boratuvarlardan mahrum liseler var, bunun yanında 
kolej ve temayüz etmiş liseler var, Doğudaki liseler
den mezun olanlar var, İstanbul'dan mezun olanlar 
var ve tüm buralardan mezun olanların üniversite sı
navlarında birlikte yarışı var. 

Değerli milletvekilleri, başarısızlığı çocuğa yük
leyenleyiz. öğretmen yetersizliği, labarotuvar, kay
nak yetersizliği var. Çocuğa ne veriyoruz, ne istiyo
ruz? Bunu, maalesef planlamış değiliz. 

İktidar alelacele, tamamen politik, herhangi bir 
programdan uzak Anadolu liselerini bir mantar gibi 
çoğalttı. 1985 - 1986 ders yılı devresinde 20 adet 
Anadolu lisesi açıldı. Analar, babalar bütün imkân
larını seferber ederek, fedakârlıklara katlanarak ço
cuklarını bir yarış atı gibi imtihanlara hazırladılar. 
Sonuç ne oldu? Bir yığın başarısız damgası yiyen 
körpe dimağlar oldu veya başarılı olup da, aradık
larını bulamayanlar oldu. 'Bugün maalesef Anadolu 
liselerinde de yabancı lisanlı öğretmen bulunmamakta
dır. Birçok yerde, yabancı lisanla tedrisat yerine 
Türkçe tedrisat başlamıştır. İşte bu husus dahi hü
kümetin plansızlığının, başarısızlığının en kesin deli
lidir. 

Eğitim programları ana hedeflere göre tespit edil
memiştir ve programlar, maalesef derinlik kazanma
mıştır. İhtisasa ve mesleğe yöneltici bir lise eğitimi 
programlanmamış; lise mezunu, lisan bilmeyen, her-
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hangi bir beceri ve ihtisası olmayan bir genç olarak I 
yetişmektedir. Gencin genel ve yüzeysel eğitime t %-
bi tutulması, onu, emek kaynağraçısından devlete < e, 
ailesine. de gerekli faydayı vermeyen bir insan ya >-
maktadır, 

Orta öğretimin düşük başarı düzeyi, bugün üniver
siteler için de artık şikâyet edilen bir konu haline 
gelmiştir. 

Burada kısaca bir konuya da temas etmek iste
rim. Üniversiteye giriş imtihan sistemi ve sualleri ço
cuğun bilgisini, kabiliyetini, yeteneğini ölçecek nite-

< likte değildir. Bu sualleri yüksek huzurlarınıza getir- i 
sem, korkarım ki, basan düzeyi pek enteresan olur. 

Yükseköğretimde niteliksel yönden gerilemeler var. 
Sınıfların kalabalık oluşu, gençlerin iyi beslenmeme
leri, sağlık açısından normal düzeyden düşük olma- j 
lan başarısızlığa etkendir. Üniversitedeki başarısızlık I 
ve «Ders affı» ismi verilen konuda Milliyetçi Demok
rasi Partisinin de kanun teklifleri vardır, tşin politik 
tarafına girmek istemiyorum; gençlerin hayatı ko
nusundaki bu kanun teklifleri, politika düşüncesinden- I 
uzak, bir an önce Genel Kurula getirilmelidir. Şunu 1 
hemen belirtelim ki, gençlerin ihtiyaçlarına artık ge- i 
cici değil, istikrarlı bir metotla çare bulmalıyız. Bunun I 
zamanı gelip geçmektedir. I 

Değerli milletvekilleri, Maalesef 1 200'e yakın 
köyde halen ilkokul yoktur. Mevcut olanlar tek veya I 
iki dershaneli olup, bu dershaneler de gayrı sıhhîdir. I 
Ders araç ve gereçlerini bulmak mümkün değildir. I 
Okul içi hizmet verecek hademe kadrosu dahi yoktur. I 
Buradan mezun planların ne yazıkki yüzde 90'ı or- I 
taokula devam edemeyecek durumdadır. Üç sınıfı, | 
hatta beş sınıfı bir öğretmenin okuttuğu görülmek- 1 
tedir. Bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge- I 
sinde köy okulları, öğrencisi ve öğretmenleriyle bir- I 
likte kendi haline terk edilmiştir. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, Anadolu liselerinde da
hi öğretmen açığı var, teknik liselerde sorunlar var. I 
Yine normal liselerin bazı dersleri öğretmen yoklu- I 
ğundan boş geçmektedir. (Hükümet bu tablonun ön- 1 
lemlerini almamıştır. Bu hususu kesin halletmek mec-. 1 
buriyetindedir. I 

Üniversitelerimize gelince : Üniversitelerimizde I 
kaynak sorunları var, yurtlarımızın sorunları var, ki- I 
tap sorunları var, ısınma ve talebenin beslenme so
runları var. Kaynak yetersizliğinden yurtlar çağın ge- I 
risinde kalmakta, gençler huzurlu bir ortam içinde 
yetişmemektedir. Yurtlardan üniversitelere gidip gel- | 

me sorunu, maalesef devam etmektedir. Yurtların ya
pımında temel esaslar mutlaka nazara alınmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de çok şey tespit 
edilmiş, çareler bol bol konuşulmuştur. Ancak, ic
raata konulanlar çok azdır. Meselenin büyük çoğunlu
ğu el'an da ortadadır. 

Millî Eğitim Kanununun temel hükmü, eğitim ve 
öğretim programlarının memleketin temel ihtiyaçla
rına paralel olarak yürütülmesini âmirdir. Planı açtı
ğımızda, daha önceki yıllarda gördüklerimizi 1986 
programında da tekrar görüyoruz. Mesela; tnsangü-
cünün varlığına işaret edildikten sonra, sağlık perso
neli, elektrik, elektronik, bilgisayar, mühendis ve tek
nisyenlerine ihtiyaç görülmektedir; öğretim üyesi açı
ğı ortaya konulmaktadır. 1986 programında da maa
lesef durum aynen devam etmektedir, önemli olan, 
ihtiyaç ile eğitim kadroları arasında bir paralelliğin 
bulunmasıdır. Ne yazıktır ki, el'an bir çare bulunma
mışta'. Bugün lise tedrisatında okuyanlann yüzde 75'i 
klasik lisede, yüzde 25'i meslek liselerinde okumak
tadır. Bu görüş el'an devam etmektedir. 1985 - 1986 
öğretim yılında 69 lise açılmış, meslek lisesi toplamı 
ise 44'te kalmıştır. Endüstri ülkelerinde ise bu oran 
tamamen terstir. 

Bakınız, imam hatip okulları var, bunların orta
okul kısımları var; ama ne yapmışız? 32 adet imam 
hatip lisesi, binaları, öğretmenleri mevcut olmasına 
rağmen maalesef kapatılmıştır. Acaba dışarıdaki irtica 
yaygaralarından mı korkulmaktadır? Şimdi bu imam 
hatip ortaokullarından mezun olacak çocuklar ne ya
pacaklar, hangi okullara devam edeceklerdir? Oysaki, 
meslekî lise olan imam hatip liselerine, içendi konu
sunda daha bilinçli öğrencinin girmesinde zaruret var
dır. Kapatılan bu okullar atıl durumdan kurtanlma-
lıdır. İmam hatip liseleri, ilahiyat fakültesinin prog
ram ve müfredatına uygun bir şekilde paralellik arz 
eder duruma getirilmelidir. Bu suretle, mukaddes ki
tabımız Kur'an-ı Kerim'i güzel kıraat eden, bilen, an
layan ve sosyal modern bilimlerle mücehhez, bilgili, 
becerili din adamlarımızı yetiştirmeye hükümet mec
burdur. 

Türkiye'de eğitim sisteminin, ferdin ve'toplumun 
ihtiyaçları ölçüsünde dengeli bir biçimde planlanması 
zorunludur. Bu nazara alınmadığı içindir ki, diploma
lı işsizler artmıştır. Yine asrın gelişimine uygun, geçer
li meslek dallarına ihtiyaç vardır. Teknik liseler mü
nakaşası çok yapılmıştır. Teknik okullarımız belli bir 
seviyeye maalesef ulaştırılamamış, işyerlerinin imkân
larından istifade edilememiştir. Modern gelişmeler 
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açısından iş çevreleri bu talebelerden istifade etmeli
dir. Talebelerin de işyerlerindeki modern makineler
den istifade planları karşılıklı olarak değerlendirilme
miş ve yapılmamıştır. Bu okullar istihsale yönelik ha
le getirilmemiştir, iş bulamayan lise ve üniversite öğ
rencilerine, hobi ve becerilerine uygun olarak, kendi 
dallarında ara eleman yetiştirecek kısa süreli, 3 aylık, 
6 aylık kurslarla modern çağın teknik bilgileri veril
meli, bu suretle, modern bilgiyle mücehhez bu bilgi 
yığını işyerlerine intikal ettirilmelidir; tekniğin son ge
lişmeleri bu kurslarda gösterilmeli ve işyerleri de bu 
kursiyerlerden istifade etmelidir. 

Değerli milletvekilleri, meslek yüksekokullarında 
da başarı seviyesi düşük ve ihtiyaca cevap vermemek
tedir. Bu yüksekokullar" 41 sayılı Kanun Kuvvetinde
ki Kararname ile Üniversitelere bağlanmıştır; ancak, 
meslek yüksekokuluna girenlerin bir kısmı sağlık, tek
nik ve endüstri meslek liselerinden, bir kısmı da kla
sik liselerden mezun olanlardır. 

Sağlık, teknik ve meslek liselerinde klasik bilgiye 
yer verilmemekte, teorik olarak fizik, matematik ders
leri okutulmamaktadır; klasik liselerde ise, el becerile
rine dönük çalışma yoktur. Meslek yüksekokulları, 
usta ile mühendis arasında ara kademe tekniker ye
tiştireceği için, her iki kısımdan da mezun olan öğren
cilere verilmeyen derslere ve becerilere ihtiyaç var
dır. İşte bu yoksunluklar, meslek yüksekokulunda ba
şarı imkânını azalttığı gibi, ders veren üniversite ho
caları için de şikâyet konusu haline gelmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bir defa daha tekrarlamak 
istiyorum ki, millî eğitim politikasında tüm partiler 
anlaşmalıdır. İktidar değişikliği veya siyasî partilerin 
çalkalanmaları, bakan değişiklikleri millî eğitimin ana 
hedef politikasına intikal etmemelidir. 

Çocuğun toplumsal ve karekter gelişimini temin 
eden öğretmenin kendisini yetiştirmesi, mesleğine ait 
kitapları okuyabilmesi, kısaca kendilerini yenileyebil
mesi için, onu fikrî ve malî yönden desteklemek ve 
gelişmesini temin etmek mecburiyetindeyiz; tayinle
rini, şikâyetlerini ortadan kaldıracak belirli krater
lere bağlamak ve bilgisayar sistemiyle bu tayinlerin 
yapılmasında zaruret görmekteyiz. 

Öğretmenlerin lojman ihtiyaçlarının şehirlerde 
yüzde l'i, köylerde ise yüzde 25'i ancak karşılanmak
tadır. IBu lojmanların nitelikleri ise, bilhassa köyde-
kiler, yaşama standartının altındadır. 1986 yılında da 
illerde 280, köylerde 750 lojman yapımı düşünülmüş
tür. öğretmenler, sosyal yapı ve ekonomik yönden 

hak ettikleri insan haysiyetine yaraşır bir- yaşam se
viyesine getirilmelidir. (MOP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, hangi rejim içerisinde olur
sa olsun, devletler sağlık ve eğitim konusunu en 
önemli mesele olarak görmüşlerdir, Bu nedenle de / 
devletler eğitim ve sağlık yüküne katlanmışlardır. 

Geçen yıl, sabık bakan Sayın Vehbi Dinçerler ko
nuşmalarında, yanılmıyorsam Güney Kore Cumhur
başkanına atfen, «Ülkesinin'en kısa zamanda kalkın
masının nedeninin, ellerinde bulunan bütün malî kay
nakları 7 - 10 yıl süreyle millî eğitime tahsis etme
lerinden neşet ettiğini» ifade etmişti. Bunu söyleyen 
eski bakan ne yaptı? Millî eğitim araçlarını vergiye 
tabi kılan tasarıya imza attı, yetersiz bütçeye imza at
tı. (MDP sıralarından «Bravo» sesleri) 

1985 yılında Türkiye'de millî gelirin binde 5'i ci
varında eğitime pay ayrılmıştır. 1986 yılı için de, ne 
yazık ki, bu yazı değişmemiştir. Şu halde, söylenen 
sözler zabıtlarda kalıyor, sonra yeni bir yıl geliyor, 
yine aynı şeyler söyleniyor. O halde, bütçe müzake
releriyle nereye gitmek istediğimizi anlamak mümkün 
değildir. 

Bütçede gerek sağlık, gerekse eğitim harcamaları 
giderek düşmektedir. 1986 bütçesinde yüzde 57 gelir 
artışı mevcut olmasına rağmen, Millî Eğitim Bakan
lığı ödenek bütçesi ancak yüzde 32 oranında artı
rılmıştır. Bunun yüzde 61*i zorunlu personel gideri
dir. 1986 enflasyonu nazara alındığında, millî eğitim 
bütçesine ilave yoktur, bu bütçede azalma vardır. 

IBütçenin sosyal harcamaları, özellikle bu iktidar 
döneminde gittikçe azalmaktadır. 'Bu, tehlikeli bir gi
dişin işaretidir ve maalesef bu iktidar millî eğitim ala
nında keseden yemekte, kendisine düşeni yapmamak
tadır. 

Güçlü, mutlu Türkiye için sağlıklı plan ve prog
ram yapılmalıdır. Millî eğitimin genel bütçedeki pa
yı da gittikçe düşmektedir. Yıllara göre, genel bütçe
ye oranla eğitim bütçesi görüntüsü şudur : 

1983'te yüzde 11,29; 1984'te 10,63; 1985'te 8,66; 
1986'da 8,7'dir. Heri memleketlerde bu oran yüzde 18 
ilâ yüzde 22'dir. Görülüyor ki, eğitimin genel bütçe
deki payı gittikçe düşmüş, iktidar eğitim politikasını 
yozlaştırmıştır. 

Bu iktidar, eğitim araçlarını vergiye tabi kılıyor; 
üniversitelere büyük harçlar koyuyor; kitap, kalem, 
kâğıt. tüm malzemelerin pahalılığı yetmiyormuş gibi, 
bunlardan KIDV alıyor. Eğitim araçlarından KDV 
mutlaka kaldırılmalıdır. Şayet ANAP iktidarının bu-
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na gücü yetmiyorsa, biz iktidara geldiğimizde, bunu 
mutlaka kaldıracağız. 

Sayın özâl iktidarı, fon tesisinde el'hak şampi
yondur. Eğitim ihtiyaçlarını gidermek için de bir fon 
kurulmasını talep ediyoruz; bir farkla ki, bütçe içe
risinde kontrolü mümkün olsun. Biliyorum, «Bütçe 
içerisinde kontrolü mümkün olsun» dediğim zaman, 
Sayın özal iktidarı, ne yazık ki, «Bu fon kurulmaz» 
diyecektir. 

Değerli milletvekilleri, TRT konusuna da değin
mek istiyorum. TRT'nin, gençliğin fikrî ve ruh ya
pısını yükseltecek şekilde bir program sergilemediği 
kesindir. Millî örf ve âdetlerimize, ahlakımıza, bün
yemize uygun olmayan program ve filmler uzun uzun 
sergilenmektedir. TRT'nin gençliğe hassasiyetle eğil
mesini önemle vurguluyorum. Bakanlık mutlaka TRT 
programlarını dikkatle takip ederek, sakıncalı hu
susları TRT Yönetim Kuruluna ve ilgililere duyur
maya mecburdur. Sayın bakanımdan bu hususu aziz 
milletim adına istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sakallıoğlu, Milliyetçi De
mokrasi Partisi Grubu olarak 25 dakikanız kalmış
tır; hatırlatmak isterim. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkan. 

Bir nebze de yurt dışındaki çocuklarımızın ve va
tandaşlarımızın eğitimleri üzerinde durmak istiyo
rum. Yabancı kültürlerin tesirine ve cazibesine terk 

• edilen çocuklarımız, yurda dönüşlerinde de birtakım 
problemlerle karşılaşmaktadırlar. Bakanlık ve hükü
met, yabancı diyarlardaki vatandaşların ve çocukla
rın millî şuur, dinî ve kültürel varlıklarını korumaları, 
örf ve an'anelerimizi yaşatmaları için gerekli tedbir
lerde geç kalmaktadır. Yetenekli ve lisan bilen eğitim
ciler gönderilmemektedir. İktidar bu konuyu bir atı
fet müessesesi yapmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, sporun, insanın fizikî yapı
sını geliştirmeden öteye, toplumsal bir önemi vardır : 
Ülke içinde insanların birbirlerini sevmelerine, sağlıklı 
ruh yapısının kuvvetlenmesine yardım ettiği gibi, ül
ke dışında bir propaganda aracıdır. Bunun bilincin
de olan süper devletler, sporu, ülke politikalarının 
önemli taşı olarak kullanmaktadırlar. Hükümet, ne 
yazıktır ki, bu konudan gerekli ölçüde henüz yararla
namamaktadır. 

Söz buraya gelmişken, bir konuya değinerek söz
lerime nihayet vereceğim. Her hafta TRT'nin, maç
ların önemli kısımlarını ağır çekimde göstermelini çok 
faydalı buluyorum. Ne yazık ki, tespit edilen bu bü

yük ölçüdeki hakem hataları bitmemekte ve çoğu 
Anadolu kulüplerinin maçlarında tekrar edilmektedir. 
Hakemin kolaylıkla sporcuya gösterdiği kırmızı kar
tı, acaba ülkemizde hakeme gösterebilecek bir merci 
yok mudur? Yüksek Hakem Kurulu bu olaylarda 
suskundur. Sayın bakanımın, ilgililerin, bu işi takip 
edeceğine inanmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime burada son ve
rirken, bütçenin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı bünyesine, eğitim ve spor camiasına, vatanı
mıza ve aziz milletimize uğurlu olmasını Cenabı Al
lah'tan diler, grubum ve şahsım adına hepinize en 
derin saygılarımı sunarım. (MDP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yılmaz Altuğ, buyurun. 

• MDP GRUBU ADINA YILMAZ ALTUĞ (Si
vas) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
'Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına son konuş
mayı yapmaktayım. 

Millî Zafer kazanıldığında 'Mustafa Kemal Paşa
ya, «İşte, zaferi kazandınız, şimdi ne yapmak isterdi
niz?» diye sorulduğunda, sizin de bildiğiniz gibi, bü
yük önder, «Millî Eğitim Bakanı olarak memleketi
min irfanına hizmet etmek isterdim» cevabını ver
mişti. En yakınlarından biri olan merhum Profesör 
Afet İnan bu konuda şunları yazmaktadır : «Omın 
uğraştığı en değerli mevzulardan biri millî eğitim ve 
kültür işlerine ait idi. Hatta bazı zamanlar, eğer 
Cumhurreisi olmasam Maarif Vekilliğini almak ister
dim, derdi». 

Atatürk, yeni devleti kurmaya başladığı 23 Ni
san 1920'den, ölünceye kadar, millî eğitimin en önde 
gelen önemi üzerinde ısrarla durmuştur, ölümünden 
önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde son açış nut
ku olan 1 Kasım 1937 tarihli nutkunda -ki, buna va
siyeti de diyebiliriz- şunları söylemiştir : «Büyük da
vamız, en medenî ve en müreffeh millet olarak var
lığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil, 
düşüncelerinde temelli bir inkılap yapmış olan büyük 
Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa 
bir zamanda başarmak, bir fikir ve hareketi beraber 
yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste başarı an
cak bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla müm
kün olabilir. Bu sebeple, okuyup - yazma bilmeyen 
tek vatandaş bırakmamak, memleketin büyük kal
kınma savaşının ve yeni çatısının istediği teknik ele
manları yetiştirmek, memleket davalarının ideolojisi
ni anlayacak, anlatacak, nesilden nesile yaşatacak fert 
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ve kurumları yaratmak... İşte, bu önemli umdeleri 
en kısa zamanda temin etmek Kültür Vekâletinin 
(Çünkü Millî Eğitim Bakanlığının ismi o zaman Kül
tür Vekaleti idi) üzerine aldığı büyük ve ağır mec
buriyetlerdir. işaret ettiğim umdeleri, Türk gençliğinin 
dimağında ve Türk Milletinin şuurunda daima canlı 
bir halde tutmak üniversitelerimize ve yüksek okulla
rımıza düşen başlıca vazifedir.» 

Değerli milletvekilleri, 4 Kasım 1981'de kabul edi
len 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun amaçla
rı şöyledir : 

«Yükseköğretimin amacı : 
a) öğrencilerini; 
1. Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda 

Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 

2. Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî 
ye kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve 
mutluluğunu duyan, 

3. Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tu
tan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu, 

4. Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev 
ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline 
getiren, 

5. Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dün
ya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, 

6. Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımın
dan dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, 

7. a) ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınma
sına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda 
kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin 
bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip va
tandaşlar olarak yetiştirmek. 

b) Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu artırmak ama
cıyla, ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmasına katkı
da bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulaya
rak çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir or
tağı haline gelmesini sağlamak. 

c) Yükseköğretim kurumları olarak yüksek dü
zeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve 
teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal 
alanda gelişmek, ve kalkınmaya destek olmak, yurt 
içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle 
bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, ev
rensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.» 

Bu kanunumuzdakıi anailkeler de şöyle tespit edil
miştir : 

«Yükseköğretim, aşağıdaki anailkeler doğrultusun
da planlanır, programlanır ve düzenlenir : 
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a) Öğrencilere, Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğ
rultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı hizmet bilin
cinin kazandırılması sağlanır, 

b) Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı, 
kendimize has şekil ve özellikleriyle evrensel kültür 
içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere millî birlik 
ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü ka
zandırılır, 

c) Yükseköğretim kurumlarının özellikleri, eği
tim - öğretim dallarıyla amaçları gözetilerek, eğitim 
öğretimde birlik ilkesi sağlanır, 

d) Eğitim - öğretim plan ve programları, bilim
sel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre ihtiyaçlarına 
göre, kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp, sürekli 
olarak geliştirilir, 

e) Yükseköğretimde imkân ve fırsat eşitliğini sağ
layacak önlemler alınır, 

f) Yeni üniversiteler, üniversiteler içinde fakülte, 
enstitü ve yüksekokullar, devlet kalkınma planlan il
ke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim plan
laması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun olum
lu görüşü ve önerisi üzerine kanunla kurulur, 

g) Meslek elemanı yetiştiren bakanlıklara bağlı 
yüksekokullar, Yükseköğretim Kurulunun tespit ede
ceği esaslara göre, Bakanlar Kurulu kararıyla kuru
lur, 

h) Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, ve
rimlerinin artırılması, genişletilmesi ve bütün yurda 
yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak yenileri
nin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dı
şında yetiştirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim, 
insan gücü, eğitim unsurları arasında dengenin sağ
lanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihti
sas gücünün dağılımı, millî eğitim politikası ve kal
kınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke, 
çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, 
örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim - öğretimi de 
kapsayacak şekilde planlanır ve gerçekleştirilir. 

d) Yükseköğretim kurumlarında, eğitim - öğretim 
süresince, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Türk di
li, yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca beden 
eğitimi veya güzel sanat dallarından biri de zorunlu 
ders. olarak programlanır ve icra edilir.» 

Değerli milletvekilleri, özür dilerim, Yükseköğre
tim Kanununun amaç ve anailkelerini bir kere daha 
hafızalarımızda tazeleyeyim diye okudum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Ko
misyonuna değerli raportör arkadaşlarımız tarafın
dan verilen raporda, şu ifade var ve hakikaten üzül-
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mek mümkün; deniliyor ki; 1985 - 1986 eğitim - öğ
retim yılında, 105 bini açıköğretimde olmak üzere, 
471 bin üniversite öğrencisi vardır ve bu miktar, bu
gün yükseköğrenimde bulunması gereken Türk genç
lerinin ancak yüzde 10'unu teşkil etmektedir. Bu, ger
çekten üzüntü verici bir şey; fakat bunun, kanımca, 
yüzde 100'e de çıkarılması yersizdir. Çünkü, haklı 
olarak sayın bakanımız, komisyonda verdiği izahat
ta, «Yükseköğrenimin sorunlarını hafifletmek, orta
öğrenimin sorunlarından geçer» demektedirler ve bu
rada, ortaöğretimde ağırlığın meslekî ve teknik okul
lara verilmesi zarureti üzerinde haklı olarak durmuş
lardır. Bu nispet, yüzde 35 genel öğretim ve yüzde 65 
meslekî ve teknik öğretim olduğuna göre, biraz ev
vel bahsettiğim yüzde 10 nispetin yüzde 25 artırılma
sı, zannedersem genel tedrisat yapan yükseköğretim 
bakımından da yerinde olacaktır. 

Büyük Atatürkümüz, bu ihtiyacı daha 1923'te gör
müşlerdir. Kendisi, daha evvel de, 1922 tarihinde mil
lî eğitimin hedeflerini şöyle söylüyor : «Hayatı ma
kul ve amelî müşahede edebilmektir» dedikten sonra, 
1923 Martında da, öğretim usulünün gayesi olarak 
şunları göstermiştir : «Terbiye ve tedrisatta tatbik edi
lecek usul malumatı insan için fazla bir süs, bir ta
hakküm vasıtası yahut medenî bir zevkten ziyade, 
hayatta muvaffak olmayı temin eden amelî ve kabili 
ihtimal bir cihaz haline getirmektir. Başka bir ifa
deyle bilgi, hayatta başarılı olmayı sağlayacak pratik 
ve kullanılabilir hale getirilmelidir» diyor Büyük Ata
türkümüz. 

Atatürk 62 yıl önce bu doğruyu görmüştür ve biz 
bu işi ancak yeni yeni yapmaya başlıyoruz. Bu bakım
dan, sayın bakanın bu hayırlı teşebbüsünü alkışlamak 
yerinde olacaktır. 

Yükseköğretim Kurulunun da ağırlığını, tedrici 
olarak meslekî ve teknik eğitime kaydırmayı planla
dığını rapordan öğrenmiş bulunuyoruz. 62 meslek 
okulu, 180 fakültenin 70'i ve 146 yüksekokulun 96'sı 
zaten teknik eğitimle ilgili olarak faaliyet göstermek
tedirler. Kendim bir hukukçu olmakla beraber, yani 
sosyal bilimler alanından gelmekle beraber, bu du
rumun hakikaten yerinde olacağı kanısındayım. Bu
rada şunu da belirtmekte yarar var: Yükseköğretim 
Kurulu Başkanı Sayın Doğramacı'nın komisyondaki 
ifadelerinde, bunun tedrici olacağı belirtilmiştir. Çün
kü, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, «Hoca yoktur; 
hoca temini son derece güç. Bu da, gerçekleşmesi 
çok zaman isteyen bir konudur» diyorlar ve bu ko-
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nuda, Dünya Bankasından alınan para ile yetiştirile
cek bazı öğretim üyelerinden de bahsediyorlar. 

Ben bu tedrici duruma itiraz ediyorum. Şu bakım
dan : Dünya dev adımlarla ilerlemektedir; geri kal
mayalım, YÖK Kanunu bir reform niteliğindedir, 
bunu hepimiz biliyoruz. Reformun da süratle yapıl
ması mutlaka gereklidir. Reformun yavaşlık kabul 
etmeyeceği, zaten manası ve kavramından ileri gelen 
bir husustur. Büyük Atatürk'ün 1933 yılında üniver
site reformunu bir senede nasıl gerçekleştirdiğini ha
tırlayalım. Biliyorsunuz, 1 000 tane yabancı öğretim 
üyesi getirtmiştir. Biz de, bizim öğretim üyelerimiz 
yetişinceye kadar bu çarelere başvuralım; yani ya
bancı öğretim üyeleriyle bu işi yürütmeye devam 
edelim. 

Değerli arkadaşlarım, hatırıma hemen şöyle bir 
şey geldi: 1960 yıllarının sonunda yapılan bir araş
tırmaya göre (bu araştırma, dünyanln ilim ve tek
nikte ne derecede ilerlediğini gösteren bir araştırma
dır) deniliyordu ki, «Şimdiye kadar dünyada yapılan 
bütün keşif ve icatların yüzde 90'ı son yirmi senede 
yapılmıştır». Düşünün ki, bu keşif ve icatlar 1960'tan 
sonra da çok büyük bir şekilde gelişti. Yani, bilim 
ve teknik son süratle ilerliyor; bizim de buna yetiş
memiz için acele etmemiz kanısındayım. Bu da ya
pılabilir zannediyorum. 

Atatürk, «Memleketin büyük kalkınma savaşının 
ve yeni çatısının istediği teknik elemanları yetiştir
mek, memleket davalarının ideolojisini anlayacak, 
anlatacak, nesilden nesile yaşatacak fertlerini yarat
mak...» diyor. 

Atatürk, insan unsurundan bahsetmektedir. İn
san gücünü eğitmemiz, buna yatırım yapmamız ge
reklidir. Bunun için de, şüphesiz ki, gençlere eğil
mek, (eğinilmiştir; bunu da inkâr edecek değiliz) on
ların durumunu yakından takip etmek lazımdır. 

Şunu hatırlıyorum, belki sizleri de izlemişsinizdir. 
Geçenlerde TRT, Gençlik Yılı dolayısıyla İstanbul 
Üniversitesindeki gençlerle yapılan bir mülakatın ya
hut da bir anketin sonucunu yayınlıyordu. Gençler 
burada iki sorundan şikâyet ediyorlardı; «Eğlenecek 
zamanımız yok; bir de, yüksek tahsilimizi yaparken, 
ana babamıza yük oluyoruz» diyorlardı. Sayın Doğ
ramacı'nın belirttiğine göre, alınan harçların yüzde 
U'i spora ayrılıyormuş. Bu nedenle, bu gençlerin eğ
lence ve spor yapabilecekleri yahut da sosyal bir şe
kilde vakit geçirebilecekleri imkânları, çok çabuk ve 
geniş bir şekilde yaymak lazım. 35 senelik bir üni
versite hocası olarak, gençlerimizin ne çabuk ve na-
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sil tahrik edildiklerini bildiğim için, bunların boş za- ı 
manlarını bu şekillerde değerlendirmenin çok yarar
lı olacağını biliyorum. 

Efendim, bir de şu konu var : Yurtların mutlaka 
üniversitelere bağlanması gerekir. Bugün yurtlar, ay
rı bir genel müdürlük şeklinde yönetiliyor; Kredi ve 
Yurtlar Kurumu. Kredi belki ayrı olabilir; ama yurt
ların mutlaka üniversiteye bağlı olması ve rektörle
rin emrinde bulunması, onların kontrollerinde bu
lunması çok yararlı olacaktır kanaatindeyim. Bildi
ğim kadarıyla, dünyadaki yurtların idaresi ekseriya 
bu şekildedir. 

Bir de, bursların biraz daha artırılmasından ya
nayım. Sayın Doğramacı verdiği izahatta, meslek 
yüksekokulu öğrencilerinin zamanlarının yarısının 
atölyede çalışmak suretiyle değerlendirilmesi için bir ı 
plan hazırlandığını, bu gençlerimizin devamlı olarak i 
bir ücret alacaklarını ve böylece amelî hayata daha 
uygun bir şekilde uyum sağlayacaklarını belirtmişler
dir. Ben, yalnız meslek yüksekokullarının değil; fa
kat diğer öğrencilerin de hiç olmazsa part - time ça
lışmalarla analarının ve babalarının üzerindeki yü
kün, (mademki kendileri bu kadar ıstırap duyuyor
lar) biraz alınmasından yanayım. 

Şunu da söylemek lazım; işin hiçbir zaman kü
çüğü, büyüğü yoktur. Ben doktoramı Amerika Bir
leşik Devletlerinde yaparken, nadide kitaplar cilalar
dık^ garsonluk yapardık ve hatta kalkar yaşlı insan
ların evlerini düzenlemeye de giderdik; yine o arada 
birkaç dükkânda da tezgâhtarlık yaptık. O zaman 
asgarî ücret alırdık; yalnız vergi ile filan ilgimiz yok
tu. Bu hususta da üniversitelerin birer tane bürosu 
vardı. Biliyorum, bizim mezuniyet için bir büromuz 
var; fakat part - time çalışma için üniversitelerimiz
de böyle bir büronun açılmasından yanayım. Böyle 
yardımcı arayanlar için üniversitelerin büroları var 
ve buradan doğrudan doğruya iş bulunabiliyor. 

Efendim, öğrencilerle ilgili olarak 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun getirdiği şu hususları be
nimsiyoruz ve devamını diliyoruz: Bir kere, derse 
devam çok yerinde bir mecburiyettir. Ben, 35 yıllık 
hocalığımda, derse devam edip de muvaffak olama- J 
yan öğrencilerin nispetini binde bir veya binde iki I 
olarak gösterebilirim. Onlar da maalesef, biraz ruhî 
sıkıntı vesaire geçirmiş arkadaşlardı. 

Hocalık ettiğim Amerika Birleşik Devletlerinde I 
ve Fransa'da da devam mecburiyeti vardır ve fay
dalıdır. Hatta şöyle bir durum vardır; ama bizim j 
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hukukta ve sosyal bilimler fakültelerinde sınıflar bi
raz kalabalıktır, Oradaki sınıfların en büyüğü 150 -
200 kişilikti. Hocanın önünde (benim kürsüdeki gibi) 
sınıfın planı ve her talebenin ismi vardır. Ders anla
tırken hoca, birdenbire talebeye hitap ederek, «Şim
di şu husustaki fikriniz nedir?» der; bu suretle hem 
not alır talebenin devamını sağlamış olur, hem de 
dersinin anlaşılıp anlaşılmadığını anlardı. Bunu ya
pabiliriz; ama bin kişiyi aşkın hukuk fakültesinde 
(istanbul Hukuk Fakültesinden bahsediyorum) maa
lesef talebeler kucak kucağa oturuyorlar. Devletimi
zin bütçe imkânları mahdut; ama bunlara da inşal
lah bir çare bulacağız. 

Vize mecburiyetini çok yararlı bulmaktayım, öğ
renciler, bizim zamanımızda iyi hatırlarım, gençler 
en nihayet sene sonunda bir ay yahut yirmi gün ki
tapları okurlardı. Halbuki şimdi gençler ellerindeki 
kitapları, notları okuyarak ders senesi içinde hazır
lanıyorlar. Tabiî burada hocalara biraz yük biniyor, 
onu da belirtmek lazım. 4 tane vize mecburiyeti var
dır bütün üniversitelerde. Kalabalık sınıflarda, bil
hassa bizim hukuktaki hoca kendisi okursa, bin ta
lebe, 4 bin kâğıt okuyacak 4 seferde; bu durum da 
epey sıkıntılıdır. Bunun için şöyle bir çare düşünü
yorum : Amerika'da iken, hatırlıyorum, sınıflarda 
«grader» denilen; yani «notçular» denilen mezunlar 
gelir, hocanın yaptığı bazı imtihan kâğıtlarını onlar 
değerlendirirlerdi. Bu da bir usul olabilir veya buna 
yakın bir usul getirilebilir yahutta test usulü bir ça
redir zannediyorum. 

Efendim, hep biliyoruz, Türkiye Cumhuriyetini 
Atatürk'ün liderliğinde aydınlar kurmuşlardır, hatta 
bunlar devamlı olarak kültürlerini artırırlar, müte
madiyen okurlardı. Benim kanım odur ki, «Ankara 
Hukuk Mektebi» diye açılan, sonra Ankara Hukuk 
Fakültesi olan güzide fakültemizin kurulmasında da, 
hatırlarsınız, biraz o zamanki milletvekillerinin ye
tiştirilmesi için Atatürrk'ün önderliği var. Buradan 
başta rahmetli Menderes gibi çok değerli devlet 
adamları yetişmişlerdir. Şunu da belirtmekte yarar 
var: Üniversitelerden bahsediyorum, çünkü diğer 
ortaöğretimde var; üniversitelerde, üstün çocukları
mızı üniversiteyi çabuk bitirecek metotlar getirilme
lidir. Dikkat ederseniz, geçenlerde okuduk, mesela, 
İngiltere'de bir çocuk 13 yaşında üniversiteyi bitiri
yor. Genç genç bu gibi dahileri çabuk bitirecek me
totlar geliştirelim. Biz bunları ne yapıyoruz? Kaybe
diyoruz; bunlar gidip dışarıda eğitiliyorlar, yazık 
oluyor. Bunları yapabiliriz, 
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BAŞKAN — Sayın Altuğ, 5 dakikanız var efen
dim. 

YILMAZ ALTUĞ (Devamla) — Peki efendim. 
Öğretmen; ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğ

retimde olsun, mutlaka terfi ettirilmeli; lojmanı, ko
nutu ve kitaplığı temin edilmelidir. 

Efendim, bizim bugünkü durumumuzda bir mah
zur var; araştırma görevlileri için yapılan iki senelik 
sözleşmeler «Demoklesin Kılıcı» gibi baştadır. Ben 
şunu söyleyeyim; mesela şu son on günde bizim is
tanbul Hukuk Fakültesinden çok değerli üç dört 
genç araştırmacı arkadaş ayrıldılar. Bunlara bir ça
re bulalım; bilmiyorum nasıl bir çare bulunur... 

Diğer bir husus : Yükseköğretime girerken en dü
şük puanlılar hoca olarak kabul ediliyor. Bunu da 
değiştirmek yerinde olur sanırım. 

Üniversitelerimizde, maalesef birçok kürsüler bo
şalmıştır. Bunda mutlaka YÖK'ün günahı vardır de
miyorum; ama sadece bu bir vakıadır. Mesela tüm 
Türkiye'deki 6 hukuk fakültesinde 3 tane Roma Hu
kuku hocası vardır. Türkiye'deki bütün hukuk fa
kültelerinde Devletler Hukuku hocası - ki, Devletler 
Hukukunun önemini biliyoruz - 10 taneden az. Ya
ni fazla sayıda hoca yetiştirecek imkânlar bulmak 
lazım. 

Hocalarımızın objektif olmalarının çok yerinde 
olacağı kanısındayım. Rahmetli hocamız Ordinaryüs 
Profesör Ali Fuat Başgil, mesela Marksizmi büyük 
bir vukufla anlatırdı; fakat gayet tabiî ki kendisi 
Marksist değildi, Marksizmi en ince teferruatına ka
dar da anlatırdı. 

Müsaadenizle size ufak bir hatıramı da nakletmek 
isterim : 1974 yılında Aix - en - Provence Üniversite
si Hukuk Fakültesinde hoca iken, oğlum da oradaki 
mahallî liseye gidiyordu. Tarih ve coğrafya hocası, 
komünist partisine kayıtlı bir kadındı. Bu hoca, Sta-
lin'in ölüm tarihi olan 5 Ekimde «Büyük adam öldü» 
demiş. Bizim oğlan da eve geldi; «Baba, bugün bü
yük adam ölmüş» deyince, ben de, ne oluyor acaba, 
komünizmi filan telkin ediyor mu düşüncesiyle bizim 
oğlanın notlarına baktım. Hayır, kadın komünistti; 
ama gayet objektifti. Hatırlıyorum, aynen şöyle yaz
mıştı; «Stalin büyük reformlar yaptı; ama ne paha
sına? 15 milyonu öldürdü». Yani hocalarımızın ob
jektiflikten ayrılmamalarını; objektiflikten ayrılıyor
lar demiyorum ama, biliyorsunuz bir iki olay olmuş
tu, bunu bilhassa bir temenni olarak söylüyorum. 
Herhangi bir ideolojinin tartışılması ayrı bir şeydir, 
onun aşılanması ayrı bir şeydir, özür dileyerek yine 
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kendimden bahsedeceğim; ben asistanlarıma şunu 
söylerdim: «Şapkayı ve pardesüyü portmantoya as
tığınız gibi, ideolojinizi de asacaksınız, çıkarken alıp 
gideceksiniz» derdim. Gençlerimizi iyi yetiştirmek 
için bunu yapmak mecburiyetindeyiz. (Alkışlar). 

Hocalar bahsinde, bir husus beni rahatsız etmek
tedir, bunu belirtmekte yarar var. Ben, millî eğitim 
konusunda yatırım yapan gerçek ve tüzelkişiler için 
vergi muafiyetini tehlikeli bulmaktayım. Şu bakım
dan tehlikeli bulmaktayım: Bugün iyi hocaları za
ten üniversiteler kaptırıyor, dışarı gidiyor vesaire. 
Şimdi gayet tabiî, bir de özel üniversiteler filan açı
lacak. Bu özel üniversiteler vergi vermeyeceği için, 
büyük paralarla, hocaları kendi bünyelerine çekecek
ler. üniversite, hocasını nasıl çekecek? Büyük para
larla çekecek. Buraya kimler girecek? Buraya da pa
ra verecek birtakım kişiler girecek. Yani şimdiye ka
dar Türkiye'nin tarihinde olmayan bir zenginler aris-
tokrasisi kurulacak. Bu belki çok uzak bir görüş, bir 
ihtimal; ama bu beni korkutmakta ve tedirgin et
mektedir. Bu hususu burada belirtmekte yarar görü
yorum. 

Biliyorsunuz, eski Çin'de okuma yazma bilenler 
bunu ancak çocuklarına intikal ettirirlerdi, halkın 
büyük çoğunluğu cahil olurdu. Bu suretle iktidar ay
nı bürokrasi ile devam ederdi; yani babadan oğuîa 
intikal ederdi, Hatta hükümdar bile bir şey yapamaz
dı; çünkü iktidar da bürokrasiye mecbur. Bunun için 
de Çin alfabesi 3 bin harfliydi ve fırçayla yazılırdı. 
Çünkü, sivri uçlu kalemlerle daha iyi yazılıyor ve 
daha çabuk öğreniliyor. Fırça ile bir nevi resim çizi
liyor. Fırçayla çizilmesi hususunu, zorluk olsun da 
halk alfabeyi öğrenmesin diye yapmışlardır. Bunun 
sonucunda ne oldu? Gayet garip bir olay oldu; halk 
isyan etti ve erkek bürokrtları hadım ettiler - Zaten 
kadınlar bürokrat değildi - ve Çin'de 1 000 sene de 
hadımlar bürokrasiyi devam ettirmişlerdir. 

Üst seviyede ilim adamını mutlaka yetiştirmek 
mecburiyetindeyiz; çünkü halk arasında, «Nobel 
ödülü alan ilim adamımız da yok» filan deniliyor. 
Hakikaten bunu görüyoruz. 

Bir de, sıkıyönetimin «Göreve alınmasında sakın
ca yoktur» dediği öğretim üyelerinin tayini için ka
nuna, «Kadroya bakılmaksızın atama yapılır» hük
münü de koyalım derim; bu arkadaşları da bünye
mize alabilmek için. 

Gerek öğrencilerde ve gerekse öğretim üyelerin
de kemiyetten ziyade keyfiyete de önem vermek zo
rundayız; bunu bilhassa bildirmekte yarar var. 
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Ben biraz daha yine kısaca hukuk fakültelerin
den bahsedeceğim. Türkiye'de altı tane hukuk fakül
tesi var; fakat yeterli sayıda hocamız yok. Birtakım 
yerlerde, başka taraflarından değil; ama öğreticilik 
sıfatlarından endişe duyduğum avukatlar, kaymakam
lar ders veriyor. Bu da yerinde bir şey değil. Bu ko
nuda bir çözüm bulmak zorundayız. 

Emekli hocalarımızın çalıştırılmalarını gayet ye
rinde buluyorum. Şunu da söyleyeyim ki, YÖK'te 
birtakım eksiklikler var; ama YÖK bir reformdur 
ve biz bu reformdan yana olduğumuz için, bu eksik
liklerin giderilmesiyle YöK'ün iyi çalışacağı kanısın
dayız. Güzel şeyler getirilmiştir; mesela, işte dediğim 
gibi emekli hocalarımızın çalıştırılması. Bunlar bü
yük deneyimli insanlar, kafaları da işliyor; bu da Ve
rinde olmuştur. Sayın Doğramacı da bilirler, mese
la Amerika'da Kaliforniya'da bir üniversite vardır, 
yalnız emekli hoca çalıştırır; böyle hocaları bekler, 
en iyilerini getirir orada çalıştırır. 

Harçlara geçiyorum: Harçlarda, «Yüzde 54'ü 
beslenmeye ayrıldı» deniliyor. Ankara'da olduğumuz 
için Hacettepe Üniversitesinden bir - iki şikâyet gel
di, «Hacettepe kampusunda yemek yenmez vaziyet
te» diyorlar. Ben de şunu teklif ediyorum: Biliyor
sunuz askerlikte komutanlar yenilecek yemeği, kara
vanayı kontrol ederler; bunun gibi bir usul getirse
ler; yani hocalar değilse bile, birisi bu işe baksa 
memnun oluruz. 

Efendim, şu da var: Bizde harçlar yüksektir, bu
na mukabil birtakım krediler veriliyor. Tabiî, Ame
rika ile Türkiye zenginlik bakımından mukayese edil
mez; ama orada şöyle imkânlar vardır: Harçlar çok* 
yüksektir, muazzam yüksektir ve iyi üniversitelerin
de de daha yüksektir. Bizde harçlar; üniversiteler, 
devlet üniversitesi olduğu için, her üniversitede bir 
oluyor tabiî. Orada şöyle oluyor : Öğrenciler bir - iki 
yıl dışarıda çalışarak para biriktirirler - ama, orada 
imkân var tabiî, işsizlik bizdeki kadar değil - ve bu
nun sonunda biriktirdikleri o parayla yine tahsille
rine devam ederler, yahut karılarını çalıştırırlar, bu 
da vardır; yahut da karıları destek olsun diye bu ba
kımdan evlenirler; ama Amerika'da, hep bilirsiniz, 
beş altı yaşından itibaren de para kazanma âdeti var
dır ve bu öğrenci derslere öyle devam eder ki, hoca
nın cıcığını çıkarır, yani terletir ve kütüphaneler ge
nellikle saat 23.00'e kadar açıktır, hoca da talebey
le beraber kütüphanede çalışır. Bunu da belirtmekte 
yarar'var. 
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Efendim, Yükseköğretim Basımevi hayırlı bir te-
. şebbüs; bunu belirtmekte yarar var. Dokümantasyon 

ve Uluslararası Bilgi Tarama Merkezi güzel bir ku
ruluş. Yalnız, ben basımevi için şu bakımdan bir te
mennide bulunacağım: Bugün yükseköğretimde 470 
bin öğrencimiz var; bir talebenin de 10 tane kitabı 
olsa, 5 milyon falan kitap ediyor; inşallah bunların 
basımını zamanında yetiştirirler, bunu belirtmekte 
yarar var. 

Bir de, geçen sene de aynı dilekte bulunmuştum, 
küçük üniversitelere az tahsisat konuyor ve üniver
siteler gelişmek imkânını bulamıyorlar; bunu biraz 
daha genişletmenin yerinde olacağı kanısındayım. 

Efendim, bir de acele düzeltilmesi gerekli bir - iki 
hususa temas ederek sözlerimi bağlayacağım. 

Efendim, usulî sıkıntılar var, bu belirtilmiştir. 
Mesela, üniversitelerde - bu üniversitelerin işi vakıa; 
ama tabiî YÖK de denetim kurulu olarak ilgileni
yor - adayın, kayıtlarını vesairesini bir günde yaptır
ması gerekli, bir de askerlik şubelerinden kâğıt ve
saire getirmeleri gerekli; bir hayhuydur gidiyor, çok 
büyük sıkıntılar oluyor; millî savunmayla üniversite
ler arasında bu armonizasyon yahut bu ahengi kur
mak mutlaka lazım. 

Diğer bir husus da, Katma Değer Vergisinin, 
üniversitelere verilen ödeneklerden alınmaması mut
laka lazım. Bütün üniversitelerimiz, sene sonunda 
ödenek yahut da tahsisatların son parçalarının - bi
liyoruz, devlet her taraftan kesiyor bunu - gelmeme
sinden ötürü kıvrım kıvrım kıvranıyorlar. 

Bir de bir başka temennide daha bulunacağım. 
Şimdi burada genellikle biz kendimiz bazı üniversi
telerle temas kurabiliyoruz; ama eğer sene sonunda 
bizim arkadaşlarımızın hazırladıkları rapora, 27 üni
versitemiz de ayrı ayrı kendi durumlarını, başarı ve
ya eksikliklerini bildiren bir raporla katılırlarsa, çok 
faydalı olacağı kanısındayım. 

Sözlerimi yeni bütçemizin, millî eğitim camiamı
za, ilk, orta ve yükseköğretime hayırlı olması temen
nisiyle bitirmek istiyorum. Çok sevgili bir eski öğ
rencim olan sayın bakanın da bu işlerin altından çı
kacağından emin olarak sözlerimi bitiriyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ. 
Saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime ara ve

riyorum. 

Kapanma Saati : 13.50 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveküi Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Durmuş Fikri Sağlar (İçel) 

BAŞKAN — 50 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

m. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İSLER 
1. — Samsun Milletvekili Gülami Erdoğan'ın ve

fatına dair Başkanlık tezkeresi ve saygı duruşu (5/77) 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Samsun Milletvekili Gülami Erdoğan 20.12.1985 

günü vefat etmiştir. Merhuma Tanrı'dan rahmet, ya
kınlarına başsağlığı dilerim. 

Aziz arkadaşımızın yüce hatırası önünde Genel Ku
rulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

(Saygı duruşu yapıldı) 

BAŞKAN — Allah rahmet eylesin. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanun Tasarıları ile-1984 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasa
rıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

A) MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BA
KANLIĞI (Devam) 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Bütçesi. 

2. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

a) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1986 Ma

lî Yılı Bütçesi. 
2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1984 Ma

lî Yılı Kesinhesabı. 

b) Yükseköğretim Kurulu 
1. — Yükseköğretim Kurulu 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Yükseköğretim Kurulu 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 
c) Ankara Üniversitesi. 
1. — Ankara Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Ankara Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 

ç) Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
1. — Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Bütçesi. 
2. — Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1984 Malî 

Yılı Kesinhesabı. 

d) Hacettepe Üniversitesi. 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
2 .— Hacettepe Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 

e) Gazi Üniversitesi. 
1. — Gazi Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Gazi Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesinhe

sabı. 

f) İstanbul Üniversitesi. 
1. — İstanbul Üniversitesi 19§6 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — İstanbul Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 

g) İstanbul Teknik Üniversitesi. 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Bütçesi. 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1984 Malî Yılı 
Kesinhesabı. 
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ğ) Boğaziçi Üniversitesi. 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Boğaziçi Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin-

hesabı. 
h) Marmara Üniversitesi. 
1. — Marmara Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Marmara Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke-

sinhesabı. 
ı) Yıldız Üniversitesi. 
1. — Yıldız Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Yıldız Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin-

hesabı. 
i) Mimar Sinan Üniversitesi. 
1. —- Mimar Sinan Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1984 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 
j) Ege Üniversitesi. 
1. — Ege Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Ege Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesinhesabı. 
k) Dokuz Eylül Üniversitesi. 
1. — Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — Dokuz Eylül Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 

1) Trakya Üniversitesi. 
1. — Trakya Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Trakya Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
m) Uludağ Üniversitesi. 
1. — Uludağ Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Uludağ Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
n) Anadolu Üniversitesi. 
1. — Anadolu Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Anadolu Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
o) Selçuk Üniversitesi. 
1. — Selçuk Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Selçuk Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 

ö) Akdeniz Üniversitesi. 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2 .— Akdeniz Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
p) Erciyes Üniversitesi. 
1. — Erciyes Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Erciyes Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
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r) Cumhuriyet Üniversitesi. 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi,, 
2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1984 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 

s) Çukurova Üniversitesi. 
1. — Çukurova Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Çukurova Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 
ş) 19 Mayıs Üniversitesi. 
1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — 19 Mayıs Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 

t) Karadeniz Üniversitesi. 
1. — Karadeniz Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
2 .— Karadeniz Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 
u) Atatürk Üniversitesi. 
1. — Atatürk Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Atatürk Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
ü) İnönü Üniversitesi. 
1. — İnönü Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — İnönü Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
v) Fırat Üniversitesi. 
1. — Fırat Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Fırat Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesinhe

sabı. 

y) Dicle Üniversitesi. 
1. — Dicle Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Dicle Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesinhe

sabı. . 
z) Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 
1. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1984 Mali Yılı 

Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Programımıza, kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Komisyon ve 'hükümet yerlerini almışlardır. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1986 

Malî Yılı Bütçesi ile 1984 Malî Yılı Kesinhesaibı üze
rinde Anavatan Partisi ve Milliyetçi Demokrasi Par-

i tisi grupları adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
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Şimdi sıra, So&yaldemok'rat Halkçı Partide, 
IBu aradaj, Sttslyajldemiokrat Halkçı Parti grubu 

SöZûüIeroınıe bir hususu hatırlatmak Merim: Sayın 
Şevki Taftan 16 dajklika, Sayın Sajilh Alcan 1'8 daki
ka, Sayın Necati Cengiz 17 dakika,, Sayın Yılmaz 
önen 15 dakika, Sayın ıBalhdye Üeok 34 dakika, 
Sayun Sırrı Özbek 20 dakika olmak üzere süre tak-
ısimti yaparak Başkanlığımıza bidirmişterdli'r. 

Tabiatıyla - Başkanlığımız bu vazife taksimine 
bağüı olmamakla beraber - sayın hatipleri bu da
kikaları itibariyle uyaracağım, toplam 2 saatli aşma
mak kaydıyla; şayet iki saati diğer milletvekili ar
kadaşlarımız doldururlarsa, Sosyaldemokraıt Halkçı 
Parti Grubu adına süre dolmuş olacaktır; bunu ha
tırlatmak istedim. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Şevki 
Taştan, buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ŞEVKİ TAŞTAN (Si
vas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal
demokrat Halkçı Parti Grubu- adına Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde görüş
lerimizi sunmak üzere huzurlarınızdayım. Grubum 
ve şahsım adına yüce Meclisin değerli üyelerini, ba
sın ve TRT mensuplarını, bakanlık görevlilerini say
gıyla selamlarım. 

Değerli^milletvekilleri, sözlerime sabahki oturum
da tanık olduğum olaydan dolayı bir üzüntümü ifa
de ederek başlamak istiyorum. Sabahki oturumda 
Anavatan Partisi sözcüsünün tutanaktan aldığım cüm
lelerini sunuyorum: «Sayın üyeler; millet düşmanları, 
millete, eğitim kanalıyla, Atatürk'e mal etmek iste
dikleri bir dil devrimini yutturmak isterler. (De
vam ediyor) Dil devrimcileri, bu devrimciliği Ata
türk inkılaplarından biri olarak yutturmak isterler.» 

Atatürklün en önemli devrimlerinden biri olan 
dil devrimi, bu konuşmayla inkâr edilmiştir. Bu söz
ler bir cehalet örneği değilse, Atatürk devrimlerine 
karşı açıkça bir vaziyet almaktır. {SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Atatürk'ün eseri olan yüce 
Mecliste bu tür konuşmalara asla yer yoktur. 

Sayın Divan Başkanının, Atatürk devrimlerine 
dil uzatılmasına seyirci kalması hatalı olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Taşıtan, konuşmaları baştan 
sona kadar Başkanlık takip etmiş, Anavatan Partisi 
Grubunun, Atatürk devrimlerine karşı konuşmanın 
temel anlamı içerisinde bir aykırılık görülmemiştir 
ve o sebeple de müdahale edilmemiştir. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

— m 

ŞEVKİ TAŞTAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
tutanaktan okudum. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin efendim. 
ŞEVKİ TAŞTAN (Devamla) — Değerli millet-

vekilleri, bu sözleri tamamen tutanaktan okudum ve 
elimdedir. 

BAKAN — Efendim, bizim takdirimiz de böyle 
tecelli etmiştir. 

Buyurun devam edin. 
İSMET TURANG1L (Manisa) — Tutanaktan 

okudu Sayın Başkan. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Tutanaklarda var efendim. 
SELİM KOCAKER (Tokat) — Tutanağın ta

mamını okusun. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
amacım bir arkadaşımı suçlamak değil, devrimlere 
karşı bir fikri suçlamak. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) - - Tutanaklara 
güvenmiyor musunuz? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Usul hakkında söz 
istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konuşmanıza devam edin efendim. 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) 
— Atatürk her yetkiyi millete vermiştir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun. 

Devam edin Sayın Tastan. 

ŞEVKt TAŞTAN (Devamla) — Bütçede yer alan 
bazı ödeneklere değinerek konuşmama devam edi
yorum. 

1986 bütçesinde, Millî Eğitim Bakanlığına ayrı
lan miktar 618 398 532 000 liradır. 1985 bütçesine 
göre, artış oranı yüzde 32,7'dir. Enflasyon oram, 
yiiizde 48 dfodayındadır. Bu hesaba; göne, Millî Eği
tim Gençlik ve Slpor Bakanılığı tazmetlerinde geçen 
yıla) göre, yüzde 15,3 oranında azalma olacak de
mektir. ilkokullarda 1984 - 1985 öğretini yılında, 
yeni öğrenci kaydı 1 milyon 149 bindir. 1985-1986 
öğrettim yılında,, yemi kayıt olan öğrenci sayısını 1,5 
miütyon varsaysak, her 30 öğrenciye bir sulbe düşün
sek, 501 bim derisaneye ihtiyaç olacaktır. Bu mikta
rın yalnız yapı 'bedeli 150 milyar liralyı aşmakta^ 
dır. Halbuki buna karşın, bütçeye konulan yapı 
ödeneği 77 milyar liradır. Bu nedenle, Miltçeye, küçük 
bütçe diyoruz. Yine bütçe rakamları incelendliğinde, 
ayrılan ödeneklerden bir kısmırunı harcanmadığını 
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görmekteyiz. Ödenek fazla; mı Menrniştir, yoksa 
hizmetler gerektiği gibi yapılamamrşmıdır? 

iSayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Eği
tim Bakanlığının temel siorunllarını birlikte gözden 
geçirmeye devam edelim. Millî Eğitim Bakanlığının 
temel sorunlarına yalnız başlıklarıyla; değinerek ge
çeceğim; sürem ancak bu kadar konuşmama) imkân 
sağlıyior. 

Eğitim düzenimiz, çağın eğitimindeki gelişmeleri
ne uyum sağlayamamıştır. Ülkemizde, Atatürk dev
rimleriyle birlikte, gelişen bir toplum yaratma çabası 
başlamıştır. Ancak, eğitim sistemimiz bu çabaya ye
terli uyum sağlayamamış ve son yıllarda, yaratıcı gü
cünü yitirmiştir. Teknolojide, kültür, sanat ve bilim 
dalında çağdaş anlamda yaratıcı yurttaşlar yetiştir
mek zorundayız. Eğitim sistemimiz, halkın ihtiyaçla
rına cevap verecek yeterlikte değildir. Eğitim düze
nimizde, acımasızca bir insan harcama sistemi var
dır. öğrencilerin doğuştan getirdikleri yetenekleri 
dikkate alınmadan uygulanan öğretim sistemi, onla
rın çoğunun başarısızlığına sebep olmuştur. Her yüz 
öğrenciden ancak dördünün - beşinin yüksek öğre
nime ulaşabildiği ülkemizde, geriye kalan çoğunlu
ğun öğrenim dışında kalması, onların herhangi bir 
mesleğe yönlendirilmemiş olması, nasıl bir insan sa
vurganlığı içinde olduğumuzun kanıtıdır. İlkokulları 
bitirenlerin sayısı 1 milyonu aşmaktadır. Bunların 
yüzde 40'ı orta öğretim ve meslek okullarına devam , 
edebilmektedir. Böylece her yıl ortalama 600 bin ilk
okul mezununun yaygın eğitimle yetiştirilmesi ge
rekmektedir. Bugün erişilen sayı 180 bin kişidir. 

öğretim birliği bozulmuştur. Cumhuriyetimizin 
temelini oluşturan lâiklik ilkesi ile birlikte öğretim 
birliği sağlanmıştır, yani eski diliyle tevhid-i tedrisat. 
Çocuklarımızın pozitif bilim öncülüğünde eğitimleri 
geliştirilmiş ve bu tutuma devam edilmiştir. Kal
kınmakta olan ülkemizde, verilen ödünlerle insan gü
cünün nasıl bir dengesiz bir düzeye getirildiğini 
sayılarıyla birlikte açıklamaya çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, kalkınan bir ülkeyiz, bir 
tarım, bir endüstri ülkesiyiz. Şimdi şu tabloyu bera
berce gözden geçirelim: 

Lise sayısı 1119, öğrenci 560 bin, 
İmam hatip lisesi 388, öğrenci sayısı geçen yıl 

220 bin, bu yıl 250 bin, 
Erkek teknik okul sayısı 388, öğrenci sayısı 144 

bin. 
Kız teknik öğretim 465 okul, 59 bin öğrenci, 
öğretmen lisesi 51 okul, 17 bin öğrenci, 

Turizm ticaret 245 okul, 93 bin öğrenci, 
Sağlık okulları 91 okul, 18 144 öğrenci, 
Tarım okulları, sadece 23, 2 640 öğrenci, 
Maliye okulu sadece 3, öğrenci sayısı 515, 
Konservatuvar, okul sayısı 10, öğrenci sayısı 995, 
Tapu kadastro okulu yalnızca 1, öğrenci sa

yısı 213, 
Polis Koleji 1, öğrenci sayısı 909. 

Mulhterem milletvekilleri, hastanelerimizde ve 
kırsal kesimlerde sağlık hizmetleri yeterli değilse, 
kadastro hizmetleri çok geri kalmışsa, turizm uygu
lamalarında gelişme olmuyorsa, tarımda ilerleyemi-
yorsak, güvenlik hizmetleri aksıyor, güvenlik görev
lileri suçlanıyorsa, eğitim hizmetleri yetersizse, tek
nik personel açığı kapatılamıyorsa ve yeteri kadar 
vergi toplamıyorsa, nedenlerini, arz ettiğim bu tab
lodan kolayca anlayabilirsiniz. 

Sayın özal, modern bir Türkiye yaratacağını ifa
de etmektedir. Bu amaca ulaşmak, çağdaş bir eğitim
le olur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, eğitim ve 
öğretimin temelini oluşturan meslek kurum ve ku
ruluşlarının bugünkü durumlarını açıklayarak ko
nuşmalarıma devam ediyorum. 

!De&arfli milletvekilleri, Millî 'Eğicim Bakanlığının 
merkez ve taşra örgütünün bugünkü şekli, 789 ve 
2287 sayılı yasallarla ve Balkanlar Kurulu kar'amaıme-
leriyie düzenlenmiştir. Bu yasaların uygulama ya ko
nulduğu talihten bugüne kadar (geçen uzun süre için
de, ortaya çıkan yeni Jhizmet alanlarıyla sayısal bü-
yüklıükler, ibu yasalarla getirilen feşklülat yapısıyla 
karşılanamaz oLmuştur. Bu sakıncaları güdermek, Mil
lî E'ğjjfikn Bakanlığını çağdaş yönetıim iikderine bağlı, 
yemi yasa düzenlemelerine kavuşturmakla mümkün 
•alılır. Hazırlanacak bu yasa tasarısının özü, 10 un
cu MÜlUlî Eğitim IŞûrasındıa bütün ayrıntılarıyla tespit 
edlimlişıtir. 'Sayın bakanın bu şıira raporunu >incde-
mderini samimî bir dilek olarak önermek isterini. 

Değerli milletvekillileri, arz etmeye çaılış'tığmı bu 
ilkeler ortada dururken, sayın eski bakanın, kamu
oyuna ve basına yansıyan davranış ve tutumlarına 
değönımek isterim. 

Millî Eğicim Temel Kanununun. temel amaçıla-
ırından birlisi, ünsan haklarına saygılı yurttaşlar ye-
tişibirmök'tir. Bu amacın gerçekleşıtüriltmıesıinden binin
ci derecede sorumlu olan Sayın Dinçerier'in, kendıi 
bakanlığına bağlı kişilerin haklarını nasıl ihlal ettüği-
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nü, '(bakanlığa bağlı bazı kurumilan nalsıl 'tahrip et
tiğimi, ömdfcteriyle açıklamaya çalışacağımı. 

öğretmen atamalarında yönötmeSiık dışı atama
lar yapılmış, 12 ByM öncesi olaylara kıaitıUmtş, man-
kemeyıe verliılırndş kıişiıleni merkez ve taşra teşkilat
larında yönetici olara'k görevlendirm«şitiir. Bakandık 
ırherlkez teşkiıaıtının üst düzey yöneticiierinli görevden 
almış; bunların yenine, 31ü kararname lile, atanma
larında sakınca görülenleri vekâleten atamış ve böy
lece yenli Ibakaınıımızıa vekâletle yönetilen bomiboş bir 
merkez teşkilattı devretmıiştir. Sayın bakanımız, ve-
kâtetle yönetiılen üst düzey kıadridların sayı ve unvan
larını sizlere açıklarsa memnun kalınım. 

Muhterem mıMetvekiMeri, Talini ve Terbiye Ku
rulu, Ataitürk'ün emriyle kuruLmuş, Millî Eğitim Ba
kanlığının belkemiğini teşlkil eden çok önemli bir 
kurulluşitur,. Talim ve Terbiye Kurulu, Atatürk'ün 
emirleriyle kurulmuştur. Bu kuruluş kurmay çalış
ma yapan beyin bir kuruluş olarak, geçmişte çok ba
şarılı hizmetler vermiştir. Bu kurulu, bakana bağlı 
bir sekreterya durumuna düşürmüştür. Bu kurula, çe
şitli öğretim kurumlarında başarılı çalışmalarıyla isim 
yapmış, eser vermiş, deneyimli eğitimciler a,tanırdı. 
Sayın Dinçerler, onur kırıcı tutumu ve haksız ta
sarruflarıyla, kurulun değerli üyelerinin ayrılmalarına 
vesile olmuştur; zorlamıştır. Şu anda bu kurulda gö
revlendirilen üyelerin ve müşavirlerin sayısmı ve ka
riyerlerini öğrenmek isteriz. 

Talim Terbiye Kurulunun en önemli bir görevi 
de, okutulan ders kitaplarını seçmektir. Bu kuralı da 
değiştirmiştir. Bu görev, Yayınlar Dairesi Başkanlığı
na verilmiştir. Dikkatinizi çekmek isterim sayın mil
letvekilleri; öyle ki, okutulacak ders kitaplarını seçen, 
fiyatlandıran, bakanlık sorumluları kanalıyla okullara 
telefon ettirilerek satışını sağlayan, aynı kişidir. Bu 
ders ve yardımcı ders kitapları nedeniyle ilgili hak
sız kazanç söylentileri, büyük ölçüde basma yansı
mıştır. 

Başardı görevleri ve yansız tutumlarıyla devlet 
adına eğitim kurumlarını denetleyen müfettişler, uzun 
zaman görevden alıkonulmuştur. Ayrıca, ilkokullar-
daki müfettiş açığını kapatmak için, başarılı ilkokul 
öğretmenleri kursa davet edilmiş, uzun süre ve bü
yük masraflarla yapılan kursta başarı gösteren 700 
ilkokul öğretmeni, müfettiş olma hakkını kazandık
tan sonra, göreve atanmamış ve tekrar eski görevle
rine gönderilmişlerdir. 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasa: 

sıyla görevden alınan öğretmenlere, göreve devam
larında sakınca olmadığı kanıtlamış olmalarına rağ-
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men, hâlâ görev verilmemiştir. Bu durumda olanla
rın sayısmı ve ne zaman göreve alınacaklarının sa
yın bakan tarafından açıklanmasını istirham edece
ğim. 

Sayın milletvekilleri, Atatürk Cumhuriyetinin hiç
bir döneminde... 

BAŞKAN — Sayın Taştan, grubunuzca size ay
rılan dakika dolmuştur; takdir zatı âlinizin efendim. 

ŞEVKÎ TAŞTAN (Devamla) — Bkkaç dakika
nızı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Takdir zatı âlinizin efendim. 
ŞEVKİ TAŞTAN (Devamla) — Atatürk Cum

huriyetinin hiçbir döneminde hiçbir bakan, Sayın 
Dinçerler kadar, kendi bakanlık mensuplarını ve. 
kurumlarını bu derece hor görmemiştir. Eğitimcile
rin onurlarını kıran, onlara eziyet veren sayın eski 
bakanın bu tutumu beğenilmiş olacak ki, devlet ba
kanlığına getirilmiştir. Ancak, tüm eğitimciler bu 
değişiklikten sevinç duymuştur. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — O bakanın devri, 
geçti, vazgeçin. 

ALI İHSAN ELGİN (İçel) — Siz de Kafaoğlu'n-
dan vazgeçin. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Devamla) — Efendim, zaman 
darlığı nedeniyle konuşmamın büyük bir kısmını at
layıp, sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum: 

Millî birlik ve beraberliğimizi bozan, önyargılı 
karşıt gruplar oluşmasına neden olan partizanlıktan 
kesinlikle-vazgeçilmesini dileyerek sözlerimi tamam
lamak istiyorum. Milletin, devlete karşı güveninin 
azalmasına neden olan partizanlık, hükümeti de güç 
duruma sokmaktadır. Kaliteli ve yetenekli bürokrat
lar harcanmakta; yerlerine, kayırdan, yanlı davranan, 
deneyimsiz kişiler atanmakta; böylece, partizanlık 
uğruna kamu hizmetleri aksamaktadır. 

ANAP iktidarı döneminde partizanlık, yapı de
ğişikliğine uğramıştır. Anavatan Partisinin partizan
lığı yoktur; ancak, bunun yerini, kapatılan iki par
tinin ANAP içindeki öncüleri almıştır. Şimdi merkez 
ve taşra kamu kuruluşlarında işgal operasyonları 
başlamıştır. 

Anavatan Partisine içtenlikle bağlı olan dostları
mı uyarıyorum: Kovanınıza girmiş bulunan yaban-
arılarına dikkât ediniz; günün birinde boş petekle 
karşılaşırsanız, bu sizin için sürpriz olmasın. 

1986 yılının, başarılı, huzurlu, güven dolu, par
tizanlıktan uzak bir eğitim ve öğretim yılı olması 
dileğiyle, hepinize saygılar sunarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Salih Akan, buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, zatı 

âlinize yazılı bir öneride bulunmuştum, sonucunu öğ
renebilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın tutumunda, 
davranışlarında ve içtüzüğü tatbikinde bir usulsüzlük 
yoktur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Olduğunu ifade et
mem için, bana müsaade ediniz efendim. 

BAŞKAN — Bir usulsüzlük yoktur efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — İçtüzüğü yalnız siz 

tetkik etmiyorsunuz Sayın Başkan; İçtüzük elimde
dir, eğer müsaade ederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Alcan, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA SALİH ALCAN (Tekir
dağ) — Sayın Başkan,' sayın milletvekilleri; SHP Gru
bu adına, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
1986 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı üzerindeki görüş
lerimizi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; 
hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkış
lar) 

Konuşmalarıma tüm yurttan gelen öğretmen mek
tuplarının içerisinden aldığım bazı cümleleri sizle
re okuyarak başlamak istiyorum: «Bir öğretmen ola
rak dertliyim, kederliyim, üzgünüm, öğretmenin say
gınlığını yitirip bugünlere gelmesinde büyük vebali, 
günahı olan politikalara, tüm öğretmen camiası bed-
duacıdır. Şu gerçek utanç vericidir, öğretmene evlen
mesi için artık kız da vermiyorlar» diyor; «Bazı he
sapların gerçekleşmesi için memur tayinleri yapılmak
ta ve ANAP'ın iyice oturmasına hizmet edilmektedir. 
Bu işin organizesini illerde valiler, ilçelerde kayma
kamlar üstlenmekte, ANAP'ın kâtiplik görevini yap
maktadırlar» diyor; spordan bahsederken, akşam Gö
nen'den gelen bir telefonda, bir emniyet amiri ve 
kaymakamın, gençlerin spor kulübünü kapattığından, 
spor sahasını da kapatarak arabalara garaj yapa
caklarından söz ediliyordu; sıkıyönetimce sakıncaları 
kaldırılan 800 adet öğretmenin 9 aydır tayin bekle
diğini söylüyordu. 

Bir öğretmenimiz, «öğretmenler Gününde bana 
çiçek verdüer; ama en anlamlısı, 2 kilogram et ile 10 
kilogram kadar patatesin getirilmesi oldu. Bunları 
getirenlere minnet ve şükran duyarım» diyor. 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Mübalağa 
ediyorsun, o kadar da olmaz ki... 

SALİH ALCAN (Devamla) — Mektuptan oku
yorum beyefendi, sancılandın mı? 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Alcan. 
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SALİH ALCAN (Devamla) — 20 yıllık öğret
menin başına, 3 yıllık, hem de rotasyona tabi olan 
öğretmenler amir yapılmaktadır. 

Mektupları okumaya devam ediyorum: 
«Emekli öğretmenim, yakınlarımdan ve talebele

rimden utandığım için uzak pazarlarda pazarcılık 
yapıyorum. Evim yok, aylığım 48 bin lira, ev kiraları 
40 - 50 bin lira; bunu bilmiyorlar mı?» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Alcan, bir dakika efendim... 
İSMET TURHANGIL (Manisa) — Konuşmacı

nın sözünü kesmeyin Sayın Başkan. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Söz 

kesme süresini de hesaplayın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Süreyi hesaplıyoruz efendim. 
Sayın arkadaşlarım, Sayın Alcan'ın ve diğer ha

tiplerin sözlerini kesmemenizi, özellikle rica ediyorum. 
Söz kesenlere içtüzük hükümlerini tatbik edeceğimi 
şimdiden ifade etmek isterim. 

HÜSEYİN AVNI GÜLER (istanbul) — Siz kesi
yorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Alcan. 
SALİH ALCAN (Devamla) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; şimdi, partimin görüşleri çerçeve
sinde millî eğitim konusunda sizleri aydınlatmak isti
yorum. 

Eğitim, insan ömrünce sürer ve en yoğun çağı ilk 
20 - 25 yılı kapsar. Eğitim, insanın doğuştan getirdiği 
yetenekleri, uygun koşullar içinde geliştirecek doğ
rultuda yapılmalıdır. Geçerli bir eğitim, toplumun ge
lişmesinde başlıca destek gücüdür. Sosyal demokrat 
yönetimlerde, çocukların ve gençlerin eğitimi, yalnız
ca analara ve babalara bırakılamaz. Çocuklar aynı 
zamanda toplumun özvarlıklarıdır, onları iyi yetiştir
mek toplumun geleceği için gereklidir. İyi yetişen, 
insan, hem kendi geleceğini, hem de toplumun gele
ceğini güvence altına alır, haklarını ve görevlerini iyi 
kullanır, üretime katkıda bulunur ve toplumun ge
lişmesini hızlandırır. 

Ekonomik ve kültürel açıdan yetersiz ailelerin 
çocuklarına devlet el uzatamadığı takdirde, en büyük 
sıkıntıları çocuklar yaşarlar; bunlar bakılamazlar, 
barınamazlar, beslenemezler, eğitilemezler ve yetenek
lerini geliştiremezler; bundan, kendileri kadar, top^ 
lum da büyük zarar görür. Devlet, çocukları daha 
bebekliklerinden başlayarak ilgi alanına almalı, çocuk
ların ve gençlerin bedensel yeteneklerini saptamalıdır. 

Eğitim için yapılacak yatırımlar önceleri çok gö
rülebilir; ama sonunda en büyük kazanımları getire
cek olan yatırımlardır. Sağlam bir eğitimden geçen 
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toplumlar ekonomik, teknolojik, kültürel güçlenmeyi I 
daha çabuk gerçekleştirmektedirler. Çağdaş devlet po
litikası, tüm toplumu içine alan eğitim uygulamasını 
öngörür. 

Bugün eğitim düzenimiz çağdaş değildir. Eğitim sis- I 
temi, ezbere dayalı, öğrenciyi etkin değil, edilgen bı- I 
rakan bir sistemdir. Hiçbir işe yaramayan kuru bil- I 
gileri öğretmekle yetinilmektedir. öğrenciyi, arayamaz, 
soramaz, düşünemez hale getirmektedir. I 

Oysa demokratik düzenin insanı, çocukluğundan j 
başlayarak, soran, araştıran, düşünen, tartışan bir I 
kişilik kazanmalıdır. I 

Eğitim düzenimiz yaratıcı değildir. Yüzyıllar sü- I 
ren yanlış eğitim yüzünden, insanımız, yaratıcı gücü- I 
nü yitirmiş, her şeyi güçlülerden ve başkalarından I 
bekler hale gelmiş ve yetenekleri kırılmıştır. Tekno- I 
lojide, tarımda, kültür, sanat ve bilim dallarında çağ
daş anlamda üretici ve yaratıcı bir kişilik kazanmak I 
zorundayız. Eğitim düzenimiz, halkımızın beklentile- I 
rine cevap vermekten uzaktır, tnsangücü değerli bir 
hammaddedir. Ona verilecek eğitim, onun beklenti
lerine uygun olmalı, onun yaşantısını değiştirmelidir. 
Bu açıdan bakınca, bizlere uygulanan eğitim biçimi 
hiçbir zaman başarılı olmamıştır. I 

Köy okulu, köyün kıyısında ayrı dilden konuşan, 
ayrı bir dünya olarak kalmıştır. Oysa, okul köylüyle 
iç içe, ona ışık tutan, ona gelişme yolunu açan bir 
kurum olmalıdır. Yıllanmış köy okulları, kasaba okul- I 
lan, çevresine hiçbir katkı getirmeden yaşamlarına 
devam etmektedirler. Bunca emeğe ve masrafa yazık 
olmaktadır. 

Bu -eğitim biçimi, öğrenciyi üst okullara hazırla- I 
makla görevini yaptığını sanmaktadır. «Çevre halkı-
neyle meşgul, ekonomik ve kültürel zorunlulukları 
nasıl aşabilir, çağdaş değerler ve veriler nasıl yerleş
tirilebilir?» diye, düşünmemektedir. Bugün uygulanan 
eğitim düzeninin başlıca yanlışlıklarından birisi; in
sanın doğarken getirdiği yetenek ve eğilimlerini göz 
önünde tutmadan hepsini aynı kalıp içinde yetiştir
me düzenini göstermektedir. Bizde örgün eğitimden ge
çen insan, üretici değil, tüketici olmaktadır. Okul bi
tiren kişiler üretim alanlarından uzaklaşmaktadırlar. 
Daha ilkokuldan çocuklarımızı ve gençlerimizi yerel 
üretim alanlarına yöneltecek bilgi ve beceriyle yetiş
tirmek zorundayız. 

öğretim birliği bozulmuştur; size bir gazete ku
pürünü gösteriyorum. Diyor ki, «Kızla erkek birlikte 
olursa, çocuklarımızı okuldan alırız.»; takdir sizindir. | 
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Gençlerimize çatık kaşlı, buyurgan bir tutumla 
yaklaşılmaktadır, öğrenci, okuldan ve öğretmenden 
mutlu olacağı yerde, tam tersi duygularla, öğren
mekten soğumaktadır. 

Köy ve kasabalarımızda, yıllardır ikili üçlü öğre
tim yapılmaktadır. Eğitim ve öğretimin başarısı dü
şürülmektedir. Araç, gereç, kitaplık, laboratuvarlar 
özellikle kasaba ve köy okullarına doğru gittikçe yok
sullaşmaktadır. 

öğretman yetiştirme düzenimiz karışık ve yeter
sizdir. Her siyasal iktidar, bir öncesinin yaptığını boz
muştur. öğretmenin toplumdaki yeri, özellikle son 
yıllarda çok sarsılmıştır. Bu olgu da toplumun gele
ceğine önem vermemek anlamını taşır, öğretmen hal
kın öğretmeni olmalıdır, halkın uygarlık düzeyine ka
vuşması yolunu açan kişi olmalıdır, öğretmen, basit 
bir görevli değildir. Gelip geçici iktidarların etkisin
den ve baskısından kurtarılmalıdır. 

Eğitimde bugünkü başarısızlığın nedenlerinden bi
ri de, ANAP iktidarının Atatürkçü öğretmene yapılan 
ağır baskılarından kaynaklanmaktadır. (SHP sırala
rından alkışlar) Onun verimli çalışması çeşitli yollarla 
engellenmemelidir. Türk insanı çocuklara ve genç
lere pozitif bilimlere dayalı, düşündüren, bilinçlen
dirilen, yaratıcı ve araştırıcı kılan, laik ve demokratik 
bir eğitim; öğrencileri kısıtlayan değil, yaşama ha
zırlayan bir eğitim hedef alınmalıdır. Bunun için de 
devlet eğitime önem vermelidir. 

Okul öncesi ve temel eğitim; yıllardır Cumhuriyet 
yönetimi ülkemizde, etkin ve yaygın bir temel eğitim 
amaçlanmıştır; fakat başarılı olunamamıştır. Temel 
eğitim; bir mesleğe yönelen, düşünen, araştıran, ya
pıcı ve yaratıcı yurttaşlar yetiştirmektedir. Bizdeki 
temel eğitim bu amaçları gözden kaçırmaktadır. 
tik ve ortaokullarımız, sadece üst okullara öğrenci 
hazırlamak çabası içindedirler. Temel eğitim halkın 
tamamını kapsamalıdır, temel eğitim, öğrenen ve öğ
rendiğini yapabilen insan yetiştirmelidir. Değerli mil
letvekilleri, ortaöğretimin bugünkü kurumları ve için
de bulunduğu durum ise şöyledir; bunlar, öğrenci kon
tenjanları, kapasiteleri, binaları, araç ve gereçleri, öğ
retmen sayıları ve düzeyleri, eğitim programları ve 
ders kitapları yönünden yetersizliklerini tamamen gös
termektedirler. Bugün liseler, gençleri umutsuzluğa, 
başarısızlığa itmekte, üniversite dışı kalan gençlerin 
her yıl biraz daha artmasına yol açmaktadırlar. 'Di
ğer yönden, parasal güce dayalı, yabancı dilde eği
tim yapan liselere girme yarışı başlamıştır. Bir yan-
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dan fırsat eşitliği, öte yandan öğretim birliği yok ol
maktadır. 

Üniversiteye girme yarısıyla birlikte, özel dersa-
nelere, özel kurslara ve bunların ders araçlarına akın
lar başlamıştır. Anadolu liseleri - diğer milletvekili 
arkadaşlarımın anlattığı gibi - yabancı dil dersi veren 
öğretmenlerin azlığından, tamamen Türkçeye çevrile
rek öğrenimlerine devam ettiği açık ve seçik gözük
mektedir ve basında her gün bu konu dile getiril
mektedir. 

Fen liseleri, temel fen bilimlerinde öğrenim göre
cek üstün başarılı gençler yetiştirmek ve geliştirilen 
programlan denemek için bir laboratuvar olarak ku
rulmuştur; fakat bugün klasik lise haline gelerek eği
timlerini sürdürmektedirler. 

Özel eğitime muhtaç çocuklar; beden, zihin, ruh, 
duygu, sosyal ve sağlık özellikleri ve durumlarındaki 
olağandışı ayrılıkları sebebiyle, normal eğitim hizmet
lerinden yararlanamayan 4-18 yaş grubunda çocuk
lar olarak tanımlanmaktadır. Eğitimleri için özel ola
rak yetiştirilmiş personel ve geliştirilmiş eğitim prog
ramları ile bu çocuklar yetiştirilmelidir. Körler, sa
ğırlar, ortopedik özürlüler, korunmaya muhtaç eğitile
bilir geri zekâlılara ait okullar yeterli değildif. 

Sayın milletvekilleri, yaygın eğitim ve örgün eği
tim kurumlarından yararlanmaktan yoksun kişilerin, 
üretimini ve gelirini artırmak, bir iş sahibi olmalarını 
ve o işte ilerlemelerini sağlamak, sağlıkla yaşam, den
geli beslenmelerini temin etmek, demokratik örgüt
lenme ve siyasal yaşama bilinçli katılımlarını sağla
mak, boş zamanlarını değerlendirmek için, yetişkin ki
şinin özellikleri ve istekleri dikkate alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Öğretmen sorunlarına geldiği
mizde şunları görüyoruz: En düşük ücreti öğretmen
ler almaktadır, dolaylı yolla gelirini artıramamaktadır-
lar, yaptığı hizmetin bazı masrafını cebinden öderler 
(ders plan kâğıdı, araç ve gereç parası gibi) meslekî 
kitap ve dergi paralarını kendileri karşılarlar, aile
lerinden ekonomik destek bekleyemezler; çünkü top
lumun dar gelirli aile çocukları öğretmen olmuştur. 
Öğretmenlik Tanrı mesleğidir, manevî değeri hiçbir 
şeyle değişilmez. 

Sayın milletvekilleri, ne var ki, manevî haz sabah 
kahvaltılarında, öğle ve akşam yemeklerinde katık 
olmuyor. Çocuklara sıcak bir yuva, normal bir gele
cek sağlamaya katkıda bulunmuyor; bakkalda, kasap
ta, manavda, çarşıda para yerine geçmiyor. Bu sıkıntı 
içindeki öğretmen, boş zamanında garsonluk, işpor
tacılık, berberlik, seyyar satıcılık yaparak, öğretmen-
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likle ilgisi olmayan alanlarda zamanını geçirmekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, parti liderlerimiz kendi yö
relerine gezmeye gittiğinde, Sayın Başbakanımız da 
gittiğinde; iktidar partisinin sayın başkanı ve millet
vekillerini davullar ve zurnalarıyla karşılayan halkı
mız, öğretmenler ve öğrencilerimiz suçlanmıyor; ama 
- şu anda elimde bir belge var - muhalefet liderlerin
den birinin elini sıkan, tesadüfen bir kahvede oturur
ken, çay içerken onun konuşmalarını dinleyen bir 
öğretmen sürgüne tabi oluyor. 

Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanıma te
şekkür ederim; olayı kendisine ilettiğimde, geçmiş ya
raların tamirini bir nebze olsun karşıladığı için bu
radan teşekkürü de bir borç biliyorum ve böyle olay
ların olmamasını talep ediyorum. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, öğretmenlerin dertlerine na
sıl çare bulunabilir: Öğretmenlerin gelir düzeyi yük
seltilmeli, konut sorunları halledilmeli, çocukları için 
burs, yatılılık ya da pansiyon sağlanmalı, adil bir ata
ma ve yer değiştirme sistemi getirilmeli; öğretmen, 
işini daha iyi yapabilecek niteliklere sahip olarak ye-
tiştirilemli, öğretmenin hizmet içi eğitimine önem 
verilmeli, çalışma koşulları iyileştirilmeli, okullara ye
ter miktarda ödenek gönderilmeli; öğretmenlerin eko
nomik ve sosyal haklarını arayabilecek nitelikte, et
kin bir örgüt kurmalarına imkân sağlanmalı, konula
rına; karşılıklı görüşme, tartışma ve bir karara bağ
lama mekanizması içerisinde işlerlik kazandırmalıdır. 

Bu dilek ve temennilerimle, eğitim ordumuzun gü
zide temsilcileri öğretmenlerimize en derin saygılarımı 
sunar, 1986 malî yılı bütçesinin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına, şahsım ve grubum adına, hayırlı 
olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alcan. 
Sayın Necati Cengiz, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA ÖMER NECATI CEN

GİZ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; SHP Grubunun meslekî ve teknik öğretim hak
kındaki düşünce ve önerilerini sunmak üzere huzur
larınızdayım. Grubum ve şahsım adına yüce Meclisin 
değerli üyelerini, basın ve TRT mensuplarını, bakan
lık görevlilerini saygı ile selamlıyorum. 

Uzun yıllar bu birimde hizmet vermiş bir kimse 
olarak inanıyorum ki, ülkemizin kalkınması, bu ku
ruluşlara verilecek öneme bağlıdır. Nitekim, Yüce 
Atatürk'ün, «Sanat ve sanatkârdan mahrum bir mil
letin hayaj damarlarından biri kopmuş demektir» söz-
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leri ve yine 1922 yılında meslekî ve teknik öğretim 
okullarına öner vermesine ilişkin, «Memleket evla
dını hayatî içtimaiye ve iktisadiyede fiilen müessir 
kılabilmek için, elzem olan iptidaî malumatı ve ame
lî bir tarzda verme usulü, maarifimizin esasını teşkil 
etmelidir» demeleri, bu okulların önemini belirtmiştir; 
fakat üzüntüyle belirtmek isterim ki, geçmiş iktidar
lar bu davaya Yüce Atatürk'ün gözü ile bakmamışlar, 
organize bozuklukları, yanlış sistem uygulamaları, il
gisizlikler, hedefe ulaşmayı engellemiştir. 

Yüce Atatürk ve O'nun yakın arkadaşı îsmet İnö
nü zamanlarında, bu umum müdürlük, müsteşarlığa 
dönüşmüş, bu zamanlarda uyumlu uğraşı veren ve 
seyir gösteren bu teşkilat, gerekçesiz ve isabetsiz ola
rak, umum müdürlük ve müsteşarlık şeklinde birkaç 
değişim sonucu, periyodik eğri düzeniyle, istikrarsız
lık içinde bocalamıştır. Yetişen nesillere kötü örnek 
teşkil eden bu gibi hareketlerden uzak, istikrarlı bir 
düzeni uygun görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, gerek kalkınma planların
da ve gerekse hükümet programlarında, «Meslekî ve 
teknik öğretime ağırlık verilecek» denilir, sistemi daha 
etkin ve randımanlı kılacak şekilde teşkilatlandırma 
düşünülür; fakat kuvveden fiile s'okulamaz; çünkü 
mekik yine çalışmakta, teşkilat yine daraltılmaktadır. 
insanın aklına, sanki memleketin ilerlemesi engelle
niyor gibi, tereddütler gelir. 

örgün eğitime paralel olan ve ayrı bir daire baş
kanlığı olarak çalışan yaygın eğitim de, ilgili faali
yetler bakımından aynı öğretim birimi içinde müta
laa edilmeli, örgün eğitime devam edemeyen, ilkoku
la dayalı, her yaştaki'kişiye sanat öğreten bu öğreti
min de düzenli hale gelmesinde, tekel idarenin yarar 
sağlayacağı bilinmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, önemli bir başka birim 
de, Ticaret Turizm ve Otelcilik Daire Başkanlığıdır. 
Bugün memleketimizin umut bağladığı ve iktisadî kal
kınmamız için hükümetçe üzerine eğildiğimiz, önemli 
bir faaliyet kaynağımız olan, 10 çeşit meslek eğitimi 
ile halkımıza yönelik, yaklaşık 300 bin kişiye hitap 
eden ve sanat sahibi yapan, turistik yörelerimizde 
varlık gösteren bu daire başkanlığı da, gerekçesiz ve 
isabetsiz olarak, 8.6.1984 tarih ve 208 sayılı Karar
name ile genel müdürlükten daire başkanlığına indi
rilmiştir. 250 okul, 100 bini aşkın öğrenci ve yüzde 
30 nüfus mevcudunu kurslar ile sanat sahibi yapan, 
yazı tura atılarak daire başkanlığına indirgenen bu 
birim de» yanlış bir • uygulamaya çarptırılmış, hiz
met yarışında, adil olmayan, sağlıksız ve randıman-

stz bir çalışma ortamına hizmet vermeye maruz bı
rakılmıştır. Gerekçe, ne kadar, müdafaa edilirse, o 
kadar çelişkiye düşülür. Bu yanlışlığı da, sayın ba
kanımızın düzelteceğine inanıyorum. 

Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü de halka yönelik bir birimdir. Bu 
birimin de bakanlıktan ayrılması çok yerinde ve isa
betli bir reform olacaktır. Taslak olarak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş olan, Türk Spor 
Kurumu Kanun Tasarısı, iktidarın, spora kazandıra
cağı en isabetli bir uygulama olacaktır. 

Özet olarak, yukarıda önemini vurgulayarak dile 
getirmeye çalıştığım, yüzde 80 halka hitap eden, ör
gün ve yaygın eğitimiyle işsizlere iş kapıları açan, 
kahve köşelerinde oturmaya mahkûm olanlara sa
nat öğreten, üniversite önlerinde yığılmaları önleyen, 
memleket iktisadiyatında Önemli rol oynayan fabrika 
ve işyerlerinde çalıştırmaya yönelten, bu kişileri Ha
zineye yük olmaktan kurtararak, memuru sanatkâra 
dönüştüren ve gelir sağlamasını temin eden bu teş
kilatın eğer rasyonel çalışmasını istiyorsak, bu ko
nuya ilişkin ciddî, tutarlı ve geleceği kapsayan plan 
ve projeler oluşturmalıyız. 

Bu aşamada noksan gördüğüm hususları şöylece 
sıralayabilirim: öğretmen dairelerindeki yetkililer, 
destek dairelerine verilmiş ve koordinasyon sağlana
mamıştır. Okulların, kimden emir alacağı belirsiz ha
le gelmiş, eğitim ve öğretimin kalitesinden sorumlu 
olan öğretim dairesi, okullar karşısında yetkisiz duru
ma düşmüştür. Meslekî ve teknik öğretim, hiçbir za
man karar organı olamamış; icra, denetim ve uygu
lama konularında daima genel eğitime tabi kılınmış
tır. Merkez ve taşradaki öğretmen ve yöneticilerin her 
türlü ıiş ve işlemleri, 600 bin kişilik Millî Eğitim Ba
kanlığı personeli ile birlikte yürütülmektedir. Bu ka
dar yüklü bir kitle içinde, meslekî ve teknik öğreti
min yönetici ve öğretmenlerinin özellikleri kaybolmak
ta ve ihtiyaçlar zamanında karşılanamamaktadır. Bu 
sebeple meslekî ve teknik öğretime ağırlık verilmeli 
ve önemine uygun teçhizatlanma, yeterli kadro, ye
nilik, milletlerarası ilişki serbestisi, atama, terfi ve 
nakil işlemleri; bu alandan gelen öğretmenlerin özel
liklerini bilmeyen kişilerce yürütülmemelidir. 

Yatırımlar, zamanında ve istenilen niteliklerde ger-
çekleştirilmemektedir* öğretimle ilgili atölye, konut 
ve diğer bina ve tesislerin ders araç • gereçlerinin, 
etüt ve planlamaları zamanında gerçekleşmesi müm
kün olamamaktadır. Bunun için de, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı bünyesinde müstakil planlama 

— 407 — 



T. B. M. M. B : 50 

yani talim - terbiye) icra (yani öğretim) denetleme 
(yani teftiş) birimlerinden oluşan ve öğretim daireleri 
esas alınarak, 2287 sayılı Kanunla değiştirilen 4113 
sayılı Kanunda yer alan Meslekî ve Teknik Eğitim 
Müsteşarlığının, günümüz koşullarına göre yeniden 
teşkilatlanarak faaliyetini sürdürmesine şiddetle ihti
yaç vardır. Bu söylediklerim, bir veya birkaç kişinin 
sözü ve kanaati değil, 60 yıllık Cumhuriyet dönemi
nin deneyimli, meslekî ve teknik öğretimine hizmet 
vermiş ve vermekte olanların, ortak ve sarsılmaz 
bir inancıdır. Ülke yararına yönelik ve ülkenin insan
larının mutluluğu için bunu vurguluyor ve takdirleri
nize sunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, meslekî ve teknik öğretim 
dediğimiz anda, akla ilk gelen, okul ve öğretmendir. 
Çünkü öğrenci akımı, bu okullara olan önemi yete
rince vurguluyor ve hatta okullardan taşıyor. Ancak, 
yüzde 20 kadar müracaatlar alınabiliyor. O halde, 
üzerinde durulması gereken; bina, teçhizat ve öğret
men faktörünü nüfus artışı yüzdesine göre prog
ramlarsak, bu yönde hedefe ulaşmış, oluruz. Bu ko
nuda da size ilgüi açıklamalarda bulunmak istiyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, yine 1920'lerde okul, öğren
ci ve öğretmen ihtiyaçları günün şartlarına göre gün
deme gelmişti. Bu okullara öğretmen yetiştiren Yük
sek Teknik öğretmen Okulu, yeterli öğretmeni me
zun ediyor, okullar da gerekli öğretmeni bulabiliyor
du. Atölye öğretmeni noksanlıkları, enstitü mezunla
rından karşılanıyordu. Bu teşkilatların, bugüne gel
mesinde büyük emeği geçmiş, başta Mehmet Rüştü 
Uzel ve arkadaşlarını anmadan geçemeyeceğim. 

Bugün YÖK, teknik öğretim fakültelerinden çı
kan bilim adamlarını bu okullara veremiyor; ya da 
çok az, yani yetersiz bir dağıtım yapıyor. Okulların 
şu anda durumu: En kritik yıllar olan 1938 ve 1943 
yıllarında bile bu kadar öğretmensiz kalmamıştı, ki 
o yıllarda sanatkâra çok ihtiyaç duyulmuş, birden 
çok sayıda sanat okulu açılmıştı. 

öğretmeni yetiştirmek, okuluna bağlamak ve öğ
retmenin onurlu bir kişi olduğunu vurgulamak gere
kir. öğretmen bugün çok şey kaybetmiştir. Maddî ola
naklardan uzak, bilgi ve becerilerini çok ucuza sat
mak zorunda bırakılmıştır. Bugün, bir saatlik mesai 
karşılığında eline 180 lira geçen ve bunun 160 lira
sını otobüs biletine veren öğretmeni düşünmek zo
rundayız. öğretmeni okula bağlamak, bu koşullarla 
mümkün olamaz. Çünkü, bu gibi meslek öğretmen
leri, Türkiye'nin artan fabrika ve işyerlerince hemen 
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dolgun ücretlerle işe alınmaktadır. Bu nedenle, okul
larımız öğretmensizliğe, gençlerimiz de bilgisizliğe 
itilmektedir, tik önlem olarak akla, emekli olan öğ
retmenleri göreve çağırmak, okullara yeni teknisyen 
kadroları vererek atölye açıklarını kapatmak gelebi
lir. Bu öğretim yılının öğretmen ihtiyacı 1 172 iken, 
kadro nedeniyle 400 - 450'ye inmiş ve buna karşı 150 
kişilik müracaatla ihtiyaç giderilmeye çalışılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu elbise ve ayakkabı de> 
ğil ki, idare edelim. 1 172 öğretmen yerine, 150 öğ
retmen ile sınıf idare etmek nasıl yapılır, ben anla
yamadım. 

Bugün öğretmenin ders ücretleri de yetersizdir. 
Ayrıca, öğretmenin, atölye döner sermaye işlerinde 
çalışma imkânlarına da set çekilmiş, imalata yönelik 
ve makine teçhizat yapımları, yeterli saat ücreti ve
rilmediği için yapılamaz olmuştur. Atölye verimliliği, 
verimsizliğe dönüşmüş ve döner sermaye talimatı gü
nün şartlarından ve randıman artırıcı niteliklerden 
uzaklaştırılmıştır. Bu açıdan, çok çalışmaya çok ka
zanç prensibine uyan bir uygulama gereğine inanı
yoruz. 

Bir sanat öğretmeni, okula verilen siparişlerde ça
lıştığı takdirde, günde 3 saat mesai yapmakta, haf
tada 8 saat karşılığı 2 bin Türk Lirası mesai ücreti 
tahakkuk etmektedir. Bu brüt ücretin vergisi çıkınca, 
haftada 1 200 lira para almakta ve bir aylık mesai 
karşılığı da 5 bin lira gibi gülünç bir miktar olmakta
dır. Şimdi soruyorum: Okul atölyelerinde, milimetre
nin yüzde, hatta binde biri hassasiyetinde makine imal 
eden bu sanatkârı, bu parayla ne derece teşvik ede
bileceğimizi takdirlerinize bırakıyorum. Burada da, 
teşvik değil, köstekleme ve çalışmamak yeğ tutulmak
tadır. Oysa, okullarımızı öğretim başta olmak üzere, 
istihsale yönlendirip, imalata geçirmek zorundayız. 
Bu nedenle, öğretmeni maddî yönden okula bağla
manın en başta gelen ve en pratik yolu da budur. Bu 
sayede, alınacak siparişlerle, öğretmenin parasal yön
den tatmin edilmesi mümkün olduğu gibi, ayrıca oku
lun demirbaş yönünden büyümesi de sağlanmış olur. 

Ezcümle; okul döner sermayesinin çalışması, oku
lu makineye, öğretmeni de parasal imkânlara kavuş
turur. Ancak, burada en önemli, hassas nokta, dedi
koduyu gerektirecek, şikâyeti icap ettirecek ortamlara 
girmemektir. 

MuMerem miletlvelkliMeri, deneyimi ve kaliteli 
öğretmen, öğrdtaeo okularandan yetişmektedir» 
YÖK, bu Ibiriime daha ıhıaıssas ©ğlir, iyi orîganıize ve 
bilinçli öğrenlim ite yalklaşırsa sonuç çok daha İyi 
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olur. «Mezun olan, hem bilim adamı olsun; ihtiyaç ı 
duyulduğunda da öğretmenlik yapsın» dersek, bu I 
mesleği harcamış oluruz. Şunu önemle vurguluyo- I 
rum fai, bu yılanda çıkan öğretmen adayları belki 
'bilgili; fakat yeterli blirer öğretmeni alarak yetişe- I 
memektedir. Bunun millî eğitini bünyesinde daha iyi I 
bir şekilde oluşturulmasını öneriyoruz. I 

Şu anda aklıtmıza gelen bazı sorulan soruyor I 
ve bunlara yanıt da (istiyoruz. Memleketimizdeki he- I 
men 'bütün meslek liselerinde, meslek ve atölye öğ- I 
retmeni açığı vardır. Şu anda bu açık ne kadardır? I 
'Bu öğretmen açığını kapatmak liçin ne gibi tedbirler I 
düşünülüyor? Acaba bu açıkların kapatılmasında I 
ilk ve 'acil tedbir olıarak, teknisyen kadrolarından ata- I 
mallar yapılarak ve çalışabilecek emekli olmuş öğret- I 
menlerden yararlanmak düşünülüyor mu7 I 

Nüfus 'artışı ye sanatkâr ihtiyacı nedeniyle, mes- I 
iek tfselerine olan müracaatlar her geçen gün yo- I 
ğun bir şekl'lde artmaktadır. 1986 - 1987 öğretim I 
yılı içinde toalhnfnî öğretmen ihtiyacı ne kadardır I 
ve 'bunu karşılayabilmek liçin YÖK ne gibi tedbirler I 
almıştır? Şu anda malî olanak olıarak ve kanunu ge- I 
reği, bu okullar, öğretmenlerine 60 bin lira civa- I 
rında aylık ödenmektedir. Halbuki piyasaca bu öğ- I 
retmenler, 150 bin liina civarında aylıkla okullardan I 
çalınmaktadır. Bu sorunun giderilmesinde ne gibi I 
tedbirler düşünülür? Halen YÖK bünyesinde Tek- I 
nik Eğitim Fakültesi olarak eğitim ve öğretim gö- I 
ren öğrenci sayısı ne kadardır; bu yıl kaç öğretmen I 
adayı mezun olmuştur? ©unlardan kaç adedi mesle- I 
kî ve teknik federe tayin olmuştur? I 

'Mubterem milıletveMıllteni, öğlenciler okullarımız- I 
da bütün şart ve yenifklere layak uyduramamakta. I 
kalite, beceri, bilgi, yenilik, yönünden günün teknik I 
i'lierlemelenine uygun bir şekilde yetiştiriilememektedir- I 
ter. örneğin, teşkilatın periyodik sistem değişimi I 
'olumsuz etki etmiş olduğundan, öğretmen açığı ba- I 
kımından yeterli bilgi verilememektedir. Makine, I 
teçhizat yönünden beçerii ve deneyimsiz mezun ol- I 
maktadırlar; çünkü her yenli makine ve teknik ge- I 
üşmeleri okullara sokamıyoruz. Buna malî imkân- I 
larımız manii olmaktadır; ancak, bu noksanlık ba- I 
fcan'tıklararası koordinasyonla oikuî sanayi ortaklığı I 
kurularak, OSO sistemini geliştirerek, yani nazarî I 
dersler birkaç güne toplanarak, öğretimin amelî kıs- I 
mı, fabrika, iişyeri ve istetmelerde tamamlanarak, öğ- I 
rencinin tüm yeniliklere de intibakı sağlanarak, da- I 
ha iyıi yetişme sağlanır ki, bugün bazı okuIlarımi7 I 
bu sisteme adapte olmuşlardır. I 
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Okul, makine ve teçhizat noksanlığı nedeniyle, 
tüm müracaatlar okullaromıza alınamamakta; ancak 
bunun yüzde 20 - 25 miktarı okullara kayıtlarını 
vaptıraıhilmek'tedirler. Anne ve baba olarak, mesleğe 
yönelik gençlerin psilko - teknik deneyimden geçe
rek, başarılarına göre meslek seçimii uygulamalıan, 
daha reel sonuca ulaşma bakımından geçerlilik ka-
zandırmıalıdır. «Hayatta en mühim olan, meslek 
seçimidir; bu da hâkim olan bir tesadüftür» olgu
sunu, tesadüfe bırakmamalıyız. 

öğrencilere verilmesi gereken bilgiler, lüzumsuz 
olanlardan arındırılmalı; günün, yörenin, uğraşının 
niteliği paralelinde değişkenlik arz etmeli, belirgin, 
hayata haztriıayıcı özelikler taşımailı, programlar de
mişken ve elastikî niteliklerle uygulanmalı, yetişme 
fam ve ihtiyaca cevap verecek nitelikte olmalıdır. 
ÖŞrenü:ler;n ilerleme, yükselime olanaklarını bulmak, 
onlara, yeniliklere yönelik laboratuvarlarda çalıştır
ma imkânı sağlanmalıdır. Okullarımızın şu anda 
sistem reformuna (ihtiyacı vardır. Bazı okullarımıza 
;1*?İ azalmış, bazıları iıse iihtiyaçlıara cevap vereme
mekte, diğer bir kısım dkulltarımız ise, eski klas"ık sis
temden arınamamışüardır. Bunların yerine ortaokulla
ra dayalı, tüm ortaöğretimi kapsayan, çok amaçlı 
lise yahut potiteknifc iseler şeklinde liseler oluştur
mak, daha pratik olacaktır kanaatindeyiz, bu sayede 
tüm ortaöğretim tek biır kurumda bütünleşecektir. 
Program katı değiıl dallar halinde esnek bir yapı 
oluşturan, ibir ucunda salt ekonomik öğretim, diğer 
ucunda ısait teknik. öğretim bulunan geniş bir yel
paze halinde düzenlenmelidir. Programlar arasında 
yatay geçişleri belirli, ilke ve kurallar içinde açık 
olmalıdır. Bu sayede klasik liselerde birikme olma-
vacak, baskı ve siyasî politikalar sonucu oluşturu
lan gereksiz okullar yerine, mütecanis, çok amaç-
h liseler de günün ve yörenin şartlarına göre mes
lek bölümleri açılarak, esnelk programlarla gençleri 
hangi meslek dalına hevesliyse... 

BAŞKAN — Sayın Oengiz, bir hususu hatırla
tayım: Grubun, zatı âlinize ayırdığı süre dolmuş
tur. 

ÖMER NECATİ CENGÎZ (Devamla) — Tamam 
efendim, bitiriyorum. 

İlgili dersler zorunlu, diğer yardımcı dersler d© 
seçmeli olacak ve ortaöğretim ilk sınıfları da mes
leğe yönelmiş bulunacak; bu sayede veli, çocuğunu 
istediği sanat bölümünde okutma imkânına İSrvuşa-
caktu*. 
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Sayın milletvekilleri, bu önarta nasıl doğmuş
tur? örneğim, kız meslek fsellerinde bazı sanat dal
larında yeterli sayıda kayıt yapılamamakta, buna 
karşın kuıts ve günün geçerli sanat dalarına ise çok 
sayıda müracaat olmaktadır. IBaızılarına ö kadar çok 
ıakwn olur iki; ancak, ibiır kısmını kaydetme mecburi-
yefti doğar; endülsıtrii meslek liselerinde buna çok 
ralslttamak/tayız. Kadın dış iğiydin! üzerindeki uygula
malarda," kadın terzilerden çok, erkek kadımı terzi
lerine raisıianıır. O halde terzilik meslek ve kız mıes-
lik liselerinde bu sanat dalına erkeklerin de alınma
sı gerekir. Çok amaçlıt liselerde bu gibi ayrımlar ol
mayacak, (her öğrenci kendine uygun seçeceği mes-
İdk dalına yönelecek, açılan1 bu liselerle it ve ilçe
lerde nüfusa ve yörenlin özeliklerine göre sanat dal
larımla özen igösterleeektıir. 

Sayın milletvekilleri, bu sanatkârların yetiştiril
mesinde, komisyonda, her sanat dalından ve her iş
letmeden birer üye olmak suretliiyle, günün program
ları elastikî biir sekide uygulanacak ve düzenleme
ler buna göre yapılacaktır. IBu sayede de, lüzum
suz nazarî teknik bilgiler verihıeyecekfclir. 

Kısa zamana sığdırmaya çalıştığım bu birimlere, 
SHP Grubu ve şahsımı adına Ifesekıkür eder, Milî 
EğÜtim Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçeslinin, yüce 
millî eğitimlimize hayırlı, olbmllıu 'sonuçlar vermesinıi 
diledim'. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) 
'B!A$KAiN — Teşekkür edenim, Sayın Cengiz. 
Sayın Yılmaz Önen, buyurun efendini. (SHP sı

ralarından alkışlar) 
SHP ÖRÖBU ADINA H. YILMAZ ÖNEN 

(İzmir) — Sayın Başkan, değerlli miIetvefciUerli; Be
den Terbiyesi Genel Müdüriüpnün, 1986 Malî Yıh 
Bütçesi hakkında görüşlerimi bildirmeden öncie, gru-
ibum ve şahsım adıma hepimizi saygıyla selamlarını. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

hâlâ ışık yanmakta ve bunlar otturmakttadırlar. Hır
sızlardan biri sabırsızlanarak, diğerine, «Git bak bia-
kıalım, ne yapıyorlar, ne konuşuyorlar?» der. öteki 
gidip, bir müddet sonra döndüğünde, «Ne oldu?» 
düyen arkadaşına; «Biz bu evi Boyamayız kardeştim, 
bunların iiklisfi de spor adaımıı; bunların konuşmaları 
sabaha kadar bitmez» der. 

'Sayın milletvekilleri, yasladığımız çağda gençlerin 
zihinsel ve bedensel eğitimlerinin birbiriyle uyumlu 
olarak çalıştınılmalsı (gerçeği, eğitimcMeriin, üzerinde 
önemle durdukları bir konu olmuştur. 'Bu gerçeği gö
ren çok ülkede, kişilik sahibi, güvenilir, kuşaklar ye
tiştirmek üzere, spora gereken önem verilimliş ve her 
yaşta spor yapma olanağı sağlayan spor kuruluş
ları örgütlenmiştir. Beden eğitlimıi ve sporun, kişli ve 
ulus yaşamı yönünden taşıdığı önemi lişlevlefi ve 
yararları yanında, uluslararası IMşfcilerin kurulma
sında, geişltıirilmesinde, ulusal igüiç düzeyinlin tamı-
tılmalsında ve kamuoyu yaratılmasında etkili bir 
araç olarak kullanıldığı da bir gerçekıtlir. 

Sağlıklı bir toplumun teşekkülünde, beden eğitimli 
ve sporun önemi büyüktür. Bir Ülkede sporun ge
lişmesi ve liısljeniiien başarının sağlanabilmesi; spor
cu, spor adamı, teşkilat, teslis ve malî kaynakların 
uyum içinde varlığına bağlıdır. Bu unsurların ülke
mizdeki durumlarına bir 'göz atıp, değerllendıirmeslini 
yaptığımızda, karşımıza şöyle bir tablo çıfcmaktoâ-
dır: Ülkemizde 392 730 üsamslir sporcu bulunmakta 
olup, bunun çoğunluğunu da, futbol, basketbol, vo
leybol gibi seyiir sporları oluşturmaktadır. Bu mik
tara, okullarda spor yapanları ilave etsek bile, 50 
milyonu aşan bir nüfusa sahlip olan ülkemizde, bu 
miktarın ne kadar az olduğu ve İktidarın, program
larında böllirlttilkıleri kitle sporuna ne kadar önem ver
diği ortaya çıkmaktadır. 

Amaç, bir futbol müsabakasında, yalnız 22 fut
bolcunun arkasından, yirmi binleri, otuz binleri sü
rüklemek değil; bu yirmi binlere, otuz binlere spor 
yaptırmaktır. 

Sayın milletvekilleri, hükümet, iki yıllık çalışma 
süresi içinde, spor branşlarının hiçbirinde istikrar 
içinde olamamış ve sporun geliştirilmesi için ala
cakları tedbirler, programlarında paragraf olarak kal
mıştır. Sporda, eğitici kadrosu, ihtiyaca cevap vermekte 
çok uzaktır. Spor adamı yetiştirmek için kurulan 
spor akademilerinin, YÖK uygulaması sonucu kapa
tılmaları, esef verici bir olaydır. 

Hükümetin kuruluşu sırasında, Gençlik ve Spor 
Bakanlığının, Millî Eğitime bağlanmasının hatalı ol-

Değerli mlilletivekiİerl, sporu ve spor dünyamı
zı, bana ayrılan 1!5 dakikalık bir süre içine sığdı
rıp, anlatmak çok güç, mümkün değil Spor, üze
rinde, o kadar çok konuşulacak bir konu kıi, 15 saat 
konuşsanız, yüne yetmez. 

Küçük ıbir hikâye ile bunun en güzel kanıtım si
ze ısunaiyım. İki hırsız bir, evi soymaya karariiaşıtı-
ri'Hlar ve geç valkiit soyacakları eve gittiklerinde; ev 
sakinlerimin bir kısmının yattığını, ancak, Ükli Mşi-
nıin de, hâlâ oturduğunu tespüt ederler. Saklandık
ları yerden, ışıkların sönmesini beklerler. Saatler 
geçmesine rağmen, bu ilki Mşinlin bulundukları odada 
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duğunu dile getirmiştik; ne muhalefetin, ne de spor 
basının bu konudaki önerilerine kulak asmadı. -Sayın 
özal Hükümeti. Sayın Başbakan, «Biz Sporu okullara 
sokmak için bu iki bakanlığı birleştirdik» dedi. Sa
yın özal'a soruyorum gıyabında: Bakanlığı "birleş
tirdiğiniz günden bugüne kadar iki yıl geçti; şimdi 
spor okullara girdi imi? 

Sayın milletvekilleri, beden eğitimi dersi, ilkokul
larda fhaftada 1 saat, deneme eğitimi yapan 500 do
layındaki İlköğretim okullarında ise 2 saat olarak 
programlaştırılmıştır. Ancak, dersler amacına uy
gun olarak yapılmamakta, çoğunlukla da başka 
derslerde tamamlanamayan konular, işlenerek geçiş
tirilmektedir. prta dereceli eğitim kurumlarında ise, 
okul türü ve sınıflarına göre, haftada 2 saat veya 1 
saat olmak üzere programlaştırılmıştır. Beden eğitimi 
öğretmeni azlığı, tesis ve malzeme yetersizliği, ders 
dağıtımlarında dersin özelliğinin göz önünde tutulma-
mesı, denetimsizlik gibi nedenler de eklenince, eğitim 
programlarında bu ders için belirlenen amaçların ger
çekleşmediği açıkça görülmektedir. 

Görülüyor ki, okul içi spor faaliyetleri de dar bir 
çerçeve içinde göstermelik olarak kalmıştır. 

Beden terbiyesi teşkilatına gelince; Bu teşkilat, 
bugün aslî görevi olan sporu bir yana bırakmış, idarî 
işlerle uğraşmaktadır. Teşkilatın üst yönetimi, müfet
tişlerden oluşturulmuştur. Sporun dışında olan bu 
yöneticiler, yılların verdiği alışkanlıkları bırakmaya
rak, yine bir müfettiş gibi görev yapmaktadırlar. 
Spor olayının, spor heyecanının bittiği bu teşkilata, 
son zamanlarda enteresan atamalar yapılmıştır. Üst 
yönetim kadrolarının en hassas ünitelerini, tedviren 
görevlendirilen kişiler yürütmektedir. Bugün, 24 fede
rasyon genel sekreterinin 9 adedi kadrolu olup, diğer
leri tedvir şeklinde yürütülmektedir. Taşradaki durum 

.daha yürekler acısıdır: Bugün, 67 il müdüründen 27'si 
görevi tedviren yürütmektedir. Bu ve buna benzer 
atamalarla ilgili basında çıkan haberler, yukarıda 
izah ettiğim hususları teyit etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bugün Türk sporunun ida
rî kadrolarını gözden geçirdiğimizde, yeterlilik, ciddi
yet, kariyer, tecrübe gibi anaunsurların hiçbirini gö
remiyoruz. Sporumuz, ancak gerçek spor adamları
nın, ve yöneticilerinin işbaşına gelmesiyle rayına otu
rur. 

Son günlerde basında çıkan bir haberi okuyorum 
sizlere: «9 yıldır güreş uzmanı olarak Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğünde görev yapan Dursun Ali 
Pehlivan, Yelken Federasyonuna genel sekreter ol

du». Kendisine sorulduğunda, hayatında yelken ile 
hiç meşgul olmadığını, yelkeni de televizyonda gör
düğünü söylemiş. (SHP sıralarından alkışlar) İşte, 
sporda neden bir adım ilerlemeyişimizin bir örneği
dir bu... Türk sporu, bütün birim ve bağlı kuruluş
larıyla başı boşluğa, yetki karmaşasına itilmiş, sü
rüklenip gitmektedir. Artık, kendi bağımsız yöneti
mine kavuşması gereklidir. Sporunun, millî eğitim
den ayrılması ve bağımsız bir bakanlığa dönüştürül
mesinin veya Başbakanlığa bağlı bir müsteşarlık kurul
masının, Türk spor dünyasına çok şeyler kazandıra
cağı inancındayım. 

Sayın özal, size ve «Sayın Başbakanımız ne der
se o olur» diyen sayın ANAP milletvekilleri, sizlere 
sesleniyorum: Spora kendini adamış spor adamla
rına, basının tecrübeli yazarlarına kulak verin; spor 
kamuoyunu dinleyin, sporun bağımsız bir yönetime 
kavuşturulmasını bekliyorlar. Bu konuda daha fazla 
geç kalmayın: 

Değerli milletvekilleri, Türk sporu, tesisi ve teş
kilat yasasıyla yenilenmelidir. Teslisler ve 1938 do
ğumlu 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu, artık 
bugünkü spor teknolojisine cevap veremez durumda
dır. Bu konu ile ilgili Sayın Nihat Akpak'm yasa de
ğişikliği ve Sayın Ata Aksu'nun, profesyonel futbol 
yasası. teklifleri, sporumuz adına sevindirici bir 
haberdir. Yalnız, iki teklifin birleştirilip, tek bir ya
sa halinde çıkması, daha yararlı olur kanısındayım. 

1984 verilerine göre, yurdumuzda 983 spor tesisi 
mevcut olup, bu tesislerin çoğu, sporcu üretimine 
dönük, kitleye spor yaptırma niteliğinde olmayıp, 
siyasal iktidarların politik tercihlerine göre yapıl
mıştır. 1986 bütçesinde, spor saha ve tesislerinin ya
pım ve onarımına 2 milyar 200 milyon), ayrıca Spor 
Totodan 2 milyar 100 milyon ve Akaryakıt Fonun
dan geleceği tahmin edilen 7 milyar 900 milyon -
alınabilirse tabiî-, toplam 12 milyar 200 milyon lira
dır. 

Araştırmalarımıza göre, 6 Kasım 1983 tarihin
den bugüne kadar, tek spor tesisisinin temelinin atıl
madığı 1985 yılı bütçesiyle, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğüne 'bütçeden 1 milyar 464 milyon, Spor 
TotoMan 3,5 milyar, Akaryakıt Fonundan 4 milyar 
359 milyon ıpunun 1 milyar 400 milyonu alınmış), 
toplam 9 milyar 783 milyon tahsis yapılmasına rağ
men, hiçbir tesis ve yatırımın yapılmadığı anlaşıl
mıştır. Şimdi sayın bakandan soruyorum; bu 9 mil
yar 783 milyon lira ile hangi yatırımları yaptınız, 
bu para 1985 yılında nerelere harcandı? 
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1985 yılı bütçesine göre 2 milyar 447 milyon 
fazlalık gösteren 1986 yılı bütçesi, yeni tesis yapımı
na izin vermeyeceği gibi, tesislerin bakım ve onarı
mına dahi yetmeyecektir. 

Nüfusumuzun spor çağındaki bölümünün 28 mil
yonun üzerinde olduğu, bunun için de ülkemizde 
gerçekleştirilmesi gereken tesislerin yapımı için 500 
milyon liraya ihtiyaç duyulduğu, ilgililerce belirtil
mektedir. «Gençlik yılında spor yapmak istiyoruz» 
diye çırpman 18-25 yaş arasındaki 7 milyon genç, 
spor tesislerinde değil, kahvehane ve birahanelerde 
rahatlıkla yer buluyorlar. Bu mu gençlik yılı? Bu mu 
gençlik yılında gençliğe sahip çıkmak? (SHP sırala
rından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ata sporumuz olan güreşin, 
geçmişte teknik ve taktik yönden gelişmesine önemli 
ölçüde katkıda bulunulmuştur. Ne var ki, yönetim

deki boşluklar, uluslararası spor örgütleriyle ilişki
lerimizdeki kopukluklar, bu değerli mirasın korun
ması ve geliştirilmesi olayında kontrolün elimizden 
kaçmasına neden olmuştur. Bazı ülkeler, uluslar
arası spor kuruluşlarındaki temsil üstünlüklerini kul
lanarak, biçim ve içerik yönünden olayı sahiplenmiş
lerdir. Geçmişteki başarılarla övünmek, «Türk gibi 
kuvvetli, bir Türk cihana bedeldir» gibi deyişlerin 
ardına saklanarak, bilimsel spor olgusunu ihmal ede
rek, bir yere varmamızın kolay olmayacağı gerçeği, 
kitleler içinde giderek benimsenmiştir. 

Sayın özal'ın, güreşimiz için hükümet progra
mında söylediği o umut verici vaatler lafta kalmıştır. 
9 ay başkansız kalan federasyona, 1984 yılının Aralık 
ayında atanan Halil Ata, bütçeden güreşe ayrılan pa
ranın yetersizliği nedeniyle 1 yıl dayanabilmiş, «Pa
ranın hiçbir şeyi olmaz» diye gelmiş, «Para yok» di
yerek gitmiştir. 

Spor ve politika konusuna biraz sonra örnekle
riyle değineceğim. Bundan önce, bir daha bunun 
tekerrür etmemesi için, şunu söylemek istiyorum: 
Spora politikayı karıştıran iktidar partisi milletvekil
lerine, bir daha spora politikayı karıştırmamaları 
için sarı kart, (SHP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) sporu çok seven, fakat 2 yılda spora hiç 
katkısı olmayan, olaylara seyirci kalan Sayın özal'a 
da, gıyabında kırmızı kart gösteriyorum. (SHP sı
ralarında «Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, hükümet programını oku
duğumuz zaman, üvey evlat muamelesi gördüğüne 
inandığımız sporun, ülkemizde en yaygın ve en çok 
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tutulan branşı olan futbol, geçtiğimiz yıl ANAP'ın 
en sevgili oyuncağı olmuştur. 

3 üncü ligin kuruluşu ve dolayısıyla profesyonel 
takım adedinin artırılması, yasal bir işlem olmayıp, 
spor açısından da amatör futbola vurulmuş bir dar
bedir. Zamanın bakanının ve bazı iktidar milletve
killerinin politik baskılarıyla kurulan bu lig, ilçeler 
arasında ticarî ilişkileri dondurmuş, iş adamlarının 
arasını açmış, daha başlar başlamaz, anarşi doğmuş, 
son sıralardaki takımlar da şikenin öncüsü olmuştur. 

AHMET BÜYÜKUĞUR (Kütahya) — Burası 
futbol sahası değil; yüce Meclis bu kadar hafife alın
maz. 

BAŞKAN — Herkes kendi üslubunda konuşur 
efendim; lütfen müdahale etmeyin. 

H. YILMAZ ÖNEN (Devamla) — 3 üncü Lig, 
ne yazık ki, topluma yansıtıldığı gibi, yakınlaşmayı, 
dostluğu getiremedi sporumuza. Bugün 3 üncü Lig 
takımlarının bulunduğu ilçelerin yarısında tesis yok
tur. Bu tesisi olmayan takımların, yarın hava şart
ları nedeniyle ağırlaşan sahalarında, balçık ve çamur 
içinde yüzen oyuncuların oynadığı oyunun adı, fut
bol mu olacaktır? 

BAŞKAN — Sayın önen, grubunuzun şahsınıza 
tayin ettiği müddet dolmuştur. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — 1 dakikası var efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

H. YILMAZ ÖNEN (Devamla) — Politikacılar 
sporu politikaya alet ederken, yalnız bununla da ye
tinmediler. Futbol Federasyonunun aldığı saha kapat
ma kararları, başta, sahası kapatılan takımların mil
letvekilleri olmak üzere, zamanın bakanını da çile
den çıkardı ve Fenerbahçe'ye verilen ceza haricin
dekiler durduruldu. Bu hareket, bir yetki tecavüzü 
idi. Siz, iktidarın genel başkan yardımcısı ve 12 mil
letvekilini Başbakanın Meclisteki odasında toplaya
caksınız, mevcut kanun ve yönetmeliklere aykırı ola
rak, federasyonun kararlarını değiştireceksiniz... Ol
maz böyle şey. Bir müddet sonra, alınan ilk ka
rar, bakan tarafından onaylanınca da, Konya'da kı
zılca kıyamet koptu. Daha sonraları, «Konya saha
sını kapatmaya kimsenin gücü yetmez» diyen Dev
let Bakanı Sayın Abdullah Tenekeci, bir anda isten
meyen adam ilan edildi Konya'da. 

Daha sonraları, politika tezgâhlarında yeni bir 
oyun dokundu : 24 takımlı 1 inci lig. Uzun süre fut
bol kamuoyunu meşgul eden bu konu, politik foas-

| kılar sonucu gelişti, 1 inci ligden düşecek takımla-

— 411 — 



T. B. M. M. B : 50 20 . 12 , 1985 0 : 2 

rın düşmesine engel olmak için, bu illerin milletve
killeri tarafından tezgâha sürüldü. Yapılan baskı 
sonucu bulunan formül, oy avcılığından başka bir 
şey değildi. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Hükümet ve ANAP milletvekilleri, Türk 
sporunu kendi pqlitik emelleriniz uğruna kullanmayı 
bırakın artık. Bırakın da, sporumuzu spor adamları 
yönetsin; ama tedvirle değil, asaleten; asansörle 
değil, seçimle işbaşına gelen spor adamları... (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sözlerimi bitirirken, Sosyaldemokrat Halkçı Partim 
olarak, Türk sporu için yapılan ve yapılacak her 
olumlu hareket için alkış tutacağımızı bir kere da
ha hatırlatır, grubum ve şahsım adına saygılar suna
rım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Sayın önen. 
Sayın Bahriye Üçok, buyurun. 
MEHMET BAĞÇECİ (Yozgat) — Sayın Başkan, 

Sayın Taştan, benim Mecliste olmadığım bir zaman
da sataşmışlardır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir sataşma yoktur. Her
kes kendi inancını, görüşünü bu kürsüde açıklar. 
Anavatan Partisi Grubu adına yaptığınız açıklama
yı, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına tenkit 
etmiştir; o tenkit de, sayın milletvekilinin hakkıdır: 
Bu itibarla, bir sataşma yoktur. (SHP sıralarından 
«Bravo Başkan» sesleri ve alkışlar) 

MEHMET BAĞÇECt (Yozgat) — Sayın Baş
kan, zabıtlar gelsin, bir bakalım efendim. 

BAŞKAN — Terbiyeyi ve üslubu aşmamak kay
dıyla, aşağıdan bazen satışma olur; ama bu üslup 
aşılırsa, Başkanlık da tertibini alır. Lütfen efendim, 
yakışıksız söz söylemek çok ayıptır. 

Buyurun Sayın Üçok. 
SHP GRUBU ADINA BAHRİYE ÜÇOK i(Or-. 

du) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1981 yılı 
Kasım ayında üniversitelerimiz yeni bir yasa ile yö
netilmeye başlandı. Bu yasanın adı, bilindiği üzere 
Yükseköğretim Kanunu, kısaca YÖK. Uygulamaya 
konulduğu ilk günden bu yana, gerek öğretim üye
leri, gerek öğrencilerin şikâyetlerine neden oldu. Ye
tişmiş öğretim üyelerinden birçoğu, bu sorunlar kar
şısında, idealleri olan mesleklerinden, zamansız ola
rak, emekliliklerini isteyerek, ayrılmak zorunda kal
dılar. Kimileri, istifa edip, başka yerlerde kendi
lerine iş aradılar; kimileri, rotasyon görüntüsü veri
lerek, âdeta sürgüne yollandılar. Gittikleri yerde, oku
tacakları bir kürsü, bir ders de bulamadılar, işsiz, 

güçsüz oturdular; ama ayrıldıkları fakültelerdeki kür
süler de boş kalmış oldu. 

1982 - 1983 yılında yapılan değişiklikler, öğre
tim üyeleri için, durumu çekilmez hale getirdi. Ar
tık, değil araştırma görevlilerinin, doçentlerin; mes
leklerinin zirvesine ulaşmış profesörlerin de bilim öz
gürlüğünü, iş garantisini kaldıran yeni ve değişik 
maddeler getirildi. Böylece, hoşa gitmeyen bir öğre
tim üyesinin işine son vermek, bir Rektörün bir çift 
sözüne bağlandı. Bundan dolayı, ülkemizde bugün 
üniversite öğretim üyeliği ve yardımcılığı, güvencesi 
olmayan tek meslek dalı haline gelmiş oldu. 

YÖK, ister Unvan kazanırken, ister fikrini açık
lamak gerektiğinde, öğretim üyesine özgürlük tanı
mamıştır. Bu, YÖK'ün 7 nci maddesinin (L) fıkra
sından kaynaklanmaktadır. Bu fıkra, yükseköğretimde 
son derece otoriter bir düzenlemeyi temel hedef say
mıştır. 

YÖK Yasası ile tek bir düzen ve şekil öngörül
müştür: YÖK, düşünce özgürlüğünü kısıtlayıcı ve 
merkeziyetçi bir yönetimi hedef almıştır. Oysa, de
ğişik çeşitli modeller denemeye özen göstermelidir. ' 
Düşünceyi, merkeziyetçi* bir çerçeve içinde tutsak 
etmemelidir. Eğer yasanın yıkıcı bu maddeleri de
ğiştirilmez, daha yedi sekiz yıl uygulamada bıra
kılırsa, Türkiye'nin ne büyük kayıplara uğradığı hü
zünle izlenecektir. 

Sayın YÖK Başkanı, her yerde ve her fırsatta, üni
versitelerin tam bir özerklik içinde olduğundan bah
setmektedir. Ne yazık ki, bu iddia gerçekle bağdaş
mıyor. Bu nasıl özerkliktir ki, bütün yetkiler, en üst 
makam olan YÖK'te toplanıyor? Rektörlerin, de
kanların tayinlerini ve bütçeyi onaylanıp devlete 
sunmak işine, akademik unvanların kazanılmasıyla 
ilgili akademik yükselmelerle, çeşitli müfredat prog
ramlarının içeriğinin saptanmasına kadar, hep YÖK 
karar vermektedir, örneğin, bu sistemde bir bölüm 
kurulunun fikrini almak düşünülmemiştir; öğretim 
üyelerinin rolü, en düşük düzeylere indirilmiştir. 

Yasaların bu denli antidemokratik bir duruma 
getirilmesine anarşinin neden olduğunu, bunun da 
üneversitelerden kaynaklandığım söyleyenler varsa 
da - bu çatının altında bile, sık sık rastlıyoruz -
böyle bir iddia asla doğru değildir. (SHP sıraların
dan alkışlar) Yasaların, bu konuya ilişkin, bir' ölçü
de bu konuyla ilgili olan noktalarına değinmek isti-
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yorum. - On, onbeş yıldan beri, üniversite olayları
nın sorumluları aranırken, birkısım eski politikacılar, 
üniversitelerin öğretim üyelerinin suçlama yolunu 
seçtiler. Bu yanlış tutum, o günlerin iktidarınca beğe
nildi ve desteklendi; çünkü, o günün iktidarının, 
Atatürkçü eğitimden, Atatürk ulusçuluğundan ve eko
nomik görüşünden, O'nun bağımsızlık anlayışından 
uzaklaştığını ilk fark edenler, Türkiye'nin, özgür dü
şünceli özerk üniversite mensubu olan aydınlarıydı. 
Yurtsever her aydına düşen uyarı görevini, bu öğ
retim üyeleri, yazılarıyla zaman zaman yerine getiri
yorlardı; ama bu uyarılar o günün ikltidarlarınca hoş 
karşılanmıyordu. Hatırlayacağınız gibi, 1968 Nisa
nında - Fransa'dan da önce - ilk öğrenci hareketleri 
Ankara'da İlahiyat Fakültesinde başladığında, Ata
türkçü öğretim üyelerine karşı boykotlar düzenlen
diği, Atatürk'ün resimleri yırtılıp, heykellerine saldı-
rıldığı günlerde, iktidar hiçbir ciddî tedbir almak ge
reğini görmediği gibi, boykotçuları maddî ve manevî 
yönden desteklemiştir. O günlerde fakülte, kimi tari
katların, daha sonra da kimi siyasal parti militanı 
kişilerin etki alanı haline geldi ve uzun süre kapalı 
kaldı. Hukuk ve Siyasal Bilgiler fakültelerindeki 
olaylar daha sonra başladı, öğrenciler lehine yö
netmelikler değiştirildi; ama boykotlar durdürulama-
dı; boykotları mitingler izledi, mitingleri kanlı olaylar. 
Sağdakiler ve soldakiler çatışmalara giriştiler; ama 
yasalar, o günün iktidarınca yansız uygulanmadı; 
işlenen suçlar cezasız bırakıldı; hükümetlerin ilgisiz 
kalışı sonucu, olaylar, acımasız eylemlere dönüştü. 
Bu durum 12 Eylüle kadar sürdü. 

Sayın milletvekilleri, bu olayları yaratanlar, üni
versite öğretim üyeleri değildir; tam tersine, bu olay
lardan en çok ıstırap duyanlar, öğretim üyeleri 
olmuşlardır ve unutulmamak gerekir ki yaşamlarını 
yitirenlerden birçoğu da öğretim üyeleriydi. Hasta
lık, üniversite hocalarından değil, kimi siyasîlerden, 
politikacılardan kaynaklanmıştı. Bilirsiniz, bazı poli
tikacılar için en kolay yoldan seçilmek garantisi, 
dinsel vaatlere ve ödünlere dayanmaktadır. Bu tür 
insanlar, pek uzun yıllardan beri topluma fanatizm 
tohumları ektiler. Yeni ne varsa, çağdaş ne varsa, bi
rer birer kaldırmak veya teokrasiyi, «çağdaşlık» di
ye ters bir yorumla geri getirmeye çalışmak, görü
şüme göre, Türkiye'nin en büyük sorunlarından bi
ridir. Ne yazık ki, bu sorun, içeriden olduğu ölçü
de, dışardan da destek ve tahrik görmüş, bizi 12 
Eylüle getirmiştir. 

Çok özet olarak sunduğum, artık tarihe mal ol
muş bu olaylardan dolayı, bugün öğrencileri kapasi

telerinin üstünde dersten derse, imtihandan imtihana 
koşturmak ya da kadrolar oluşturup, nazarî beden 
eğitimi dersleri verdirmekle ya da înkılap Tarihin
de uzman kişiler dururken, uzman olmayanlara, ta
rihçi olmayanlara, Atatürk'ü ancak bir yabancı ka
dar tanıyan kişilere İnkılap Tarihi dersi verdirerek 
öğrencileri şaşkınlığa uğratmakla, anarşi önleminin 
ilgisi yoktur. ı(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, eğer gerçekten, dünyaca 
saygınlığı olan bilim yuvalarına sahip olmak isti
yorsak, yükseköğretim kurumlarını - aksatan demi
yorum - felç eden yasa ve yönetmeliklerin acilen 
ayaklanması gereklidir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, kısaca bunlardan birkaçına değinmek isti
yorum. YÖK, üniversitelerin ders programlarını, 
tıpkı lise programlarında olduğu gibi, Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanması ıgilbi ele almış, saatleriyle 
birlikte düzenlenmiştir, örneğin, ziraat fakülteleri
nin ders saatlerini ve programlarını YÖK sapta
mıştır; böylece, tüm ziraat fakülteleri benzer hale 
getirilmiştir. 

YÖK, bilim dallarını birleştirmiş; «Anabilim da
lı», «yavru bilim dalı» gibi isimler ortaya çıkmıştır. 
Oysa, bilim dallarının birleşmesi ve bunlara kadro 
verilmesi, Türkiye'de ihtisaslaşmanın baltalanması 
sonucunu verir; hevesleri yıkar, yükselme özlemini 
yok eder. 

Şikâyetlerin başında, YöK'ün, lazım olan yerlere 
kadro vermemesi de gelmektedir. Dekan ve rektör
lerin kadroları var; ama profesörlerin, araştırma gö
revlilerinin kadrosu, öğretim üyelerinin yoğun oldu
ğu yerlerde değil, henüz yeni açılmış, yeterli pro
fesörü bulunmayan kimi üniversitelere bol bol veril
miştir. önünde bir profesör gibi yol gösterici ya da 
kitaplıkları bulunmayan yerlerde, araştırma görevlisi 
deneyimsiz gençler ne yapabilir 

öte yandan, öğrenci kontanjanları iki misli ar
tırılmıştır; ama bir yandan da, 2547 sayılı YÖK Ka
nununun 23 üncü maddesinin (a) fıkrası, yardımcı 
doçentlerin 2 yıllık bir dönem için olmak üzere, en 
çok 3 kez atanabileceği kaydedilmekle, yardımcı 
doçentlerden özlük hakları, sosyal haklar ve iş gü
venliği esirgenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ne yazık ki, 50 milyonluk 
Türkiye'nin yetiştirdiği en gözde aydınlar, YöK'ün 
hışmına uğramıştır. (SHP sıralarından alkışlar) Bir 
örnek: Ankara Hukuk Fakültesinin, sınıf değil, fa
külte birincisi Ahmet Kılıçoğlu, doçentlik imtihan-
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larını üstün başarı ile vermiş, gönüllü olarak da ro
tasyona gitmiş, sonra yine fakültesine dönmüş; ama 
kadrosu hep araştırma görevlisi olarak kalmış; böy
lece, her ay 40 bin lira noksanına, tam 4 yıl çalış
mıştır. Bu yetmiyormuş gibi, hak ettiği kadroya ta
yinini talep edince, işine son verilmiştir. Eğer bu 
genç bilim adamının herhangi bir kusuru var idiy
se, neden 4 yıl 2 mertebe düşük kadro ile çalıştırıldı; 
kusuru yok idiyse, neden, gazetelere «Öğretim üye
si alınacaktır» diye ilan veren YÖK, neresi olursa 
olsun gitmeye razı olan bu doçenti tayin etmeyip, iş
ten atmıştır? 

YÖK Yasasıyla, doçent olabilmek için adayın 
kendi dalında yaptığı çalışmanın değerli ürünü olan tez, 
yeni yasa ile anlamını yitirmiştir. (Oysa, YÖK'ten ön
ceki yasa gereği, çeşitli bilim dallarında sürdürülen 
titiz çalışmalar, uluslararası bilimsel alanda Türk 
üniversitelerinin saygınlık kazanmasına vesile olmuş
tu. Eski yasa ile, 5 kişilik jürinin onayını alan tez 
sahibinin, branşına göre, Latince, klasik Yunanca, 
Arapça veya Farsça gibi yabancı dillerden birini 
bilmesi ve sınavında başarı kazanması öngörülür
ken, bugün bunların hiçbirinden sınava girmek zo
runluluğu kalmamıştır. Buna karşın, doçentlik ya
bancı dil sınavları, branşlar göz önünde tutulmadan, 
tıptan, elektronikten, felsefe ve hukuka kadar, her
kese tek metin verilerek yapılmaktadır. Bu tutum, 
Eğitimde eşitlik» ilkesine aykırıdır; ancak, çok var
lıklı aile çocuklarının, yabancı ülkelerde okuyanları 
tarafından başarılabilecek bir sistemdir. Kaldıki, es
ki yasada var olan, asistanların kontenjanla dış ül
kelere gitmesi olanağı da, yeni yasada yer almamış
tır. 

tyi dil bilmek, bilim için bir araçtır ve gerekli
dir; ama araçların tümü değildir. YÖK, profesör
lük kadrolarına atanmada, başka bir üniversiteye baş
vurma zorunluluğu geleneği olan kimi fakültelerde, 
profesör sayısını «yok» denecek düzeye indirmektedir. 
örneğin, Atatürk tarafından «cumhuriyetin müeyyi
desi» diye nitelendirilmiş Hukuk fakültesinde; Ceza 
Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Hususî Hukuku, 
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi gibi temel derslerde 
öğretim üyesi sıkıntısı çekilmektedir. Bundan dolayı 
da, mevcut biyelerine, güçlerinin çok üzerinde ders 
yüklenmektedir; haftada 18 saat ders okunmaktadır. 
örneğin, 2 nci sınrfta 1260 öğrenci, yılda 4 kez vize 
sınavına girmekteydi; ayrıca yıl sonu ve bütünleme 
sınavları hesap edilince, 7 560 imtihan kâğıdını oku
mak ve 18 saat de ders vermek durumunda olan 

öğretim üyesinin bilimsel araştırma yapmaya vakit 
ve güç bulması ne zaman ve nasıl mümkün olacak
tır? 

löğreooilerin durumu daha da lilç açıcı değildir,. 
YÖK'e göre, bir yan yıl, yani sömösitr 70 gün olarak 
hesaip edilmiştir. IDir yarı yâda; yapılan ara sınav, bir 
fakültenin (bir sınıfında 10 ders varsayıımla» 4 kez 
olsa bile, 401 imtihana uyruk tutulacaktır. Bunu bü
tanı yıl lolaraık düşündüğümüzde, fakülteleri birer 
intihan fabrikajsı, öğrencileri de bu fabrikanın ürün
leri olarak görmek yanlışı olmaz. Bu ürünler, robot-
ılaşmış, düşünmekten, fikir üretmekten, İbriği edin
mekten ve yaratmaktan yoksun kalımış yığınlar oluş-
ıturaıcakitıır. Bu gidiş, üniversitelerde billıgiınıin yerine, 
sınav otoritesinin egemen olmasını sağlamıştır. Bu 
da, hem öğrencide, hem de öğretlim üyelerinde mo
ral bozulduğuna, hatta sinir krizlerine kadar varan 
hastalıklara neden olmuştur. İmtihandan imtihana 
bir maratioını yarışçısı hızıyla koşan genç kuşaktan, 
geleceğin büyük sorumlarını çözümlemesini 'beklemek, 
elbette bir hayaldir. 

iBÖylece, yasa, bilimsel araştırmaları engellemek 
için düşünülmüş bür yöntem olmuştur. Hemen tüm 
üniversitelerde ve fakültelerde, bu konulardaki so
runlar, zincirleme olara|k uzayıp gitmektedir. Dil 
Tarih ve Ooğrafya Fakültesindeki Türkiye Cumhu
riyeti Tarihi Analbilim Başkanı ve 15 yıldan beri. bu 
dersi okutan öğretim üyesinden bu ders alınmış, dı
şarıdan, planlama dairesinden konuyla ilgili olmayan 
memurlara ya da ancak Ortaçağ Tarihinde uzman 
olan emekli kişilere verdirilmişti. Böylece işin uzman
ları bir tarafta dururken dışardan ücretli ve uzman ol
mayan kişiler bu derslere girmekte ve Atatürk'ü tanıt
mak, ilkelerini öğretip, bu ilkelere bağlı gençler yetiştir
meyi amaçlamak bir yana, onuını dehasını 'kavraya-
manıış kişiler dinde, Atatürk, isıradap, bir insan du
rumuna sokulmaktadır. Bu durumun, gelecekte 
düzelmeyeceğine şimdiden kesin gözüyle bakmak 
yarmış olmaz. 

(Geçen yıl Atatürk Einstitüisüne alınan 105 kişi -
iki, bunlar doktora, öğrencileri - (içinde tarih öğreni
mini görmemiş, başka; branşlardan mezun olanlar 
bile vardı. 

Dicle Üniversitesinde, önceleri ortaokul ve lise 
öğretmeniyken, üniversite öğretim görevliliği statüsü
ne yükseltilmiş ve sayısız bilgi noksanlığı olan ele
manlara, 20 - 25'er saat ders verdirilmekte, zorunlu 
ders saatimin üstündeki ders saatleri için ücret öden
mekteydi. Buı kişiler, devrim tarihi uzmanı olmayan 
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öğretmenlerdi; halbuki, uızmanlan da orada hoş 
Sekiletiliyordu. 

ilginç dan şu 'ki, 'tüm Türkiye üniversitelerinin 
ıtüim fakültelerinden yöneticiler, yani dekanlar, rek
törler, YÖK üyeleri ve meslek okulları müdürleri 
dışında kalan daha, birçok öğretim üyeleri, çoğun
lukla bu yeni yasadan şikâyetçi olmuşlardır; çünkü 
YÖK ile üniversite öğretim üyeliği- ve yardımcıilığı 
ülkemizde yasal güvencesi hiç olmayan bir meslek 
ve iş haline dönıüşıfiürülmüştüı: Hatta, profesörün 
odasına çay getiren odacının dahi sosyal güvencesi 
profesörden fazladır. (SHP sıralarından «»Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, öğretim üyeleri için 67 
nci yaştan sonra çalışmayı kaldıran bu yasa, bu 
öğretim üyelerini yönetecek ve üniversitelerin, ıher 
türlü işini düzenleyecek olan YÖK üyeleri için hiç
bir yaş sınırı koymamıştır. 80 yaşında, 90 yaşında, 
hatta 100 yaşında olsa da, görevde katabilmektedir
ler YÖK üyeleri. Bu bir çelişki değil midir? (SOP 
sıralarından «İmparatorluk orası» sesleri) 

Aynı üniversite içinde birlikte çaluşitığı arkadaş
larının oyları ile değil de, atanma yoluyla başa ge-
Uirilen kişilerle yürütülen üniversite modeli, özerk 
olmaktan çok uzaktır. Bugün Türk üniversitelerinde 
özerklik yokturr özerklik sadece YÖK Başkanındadır. 

VECÎHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — YÖK impara
torunda. 

(BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Bilim, adama 
ısayiguyı, sevgiyi, bilimsel çalışmaları, eserleri sağlar 
sayın milletvekilleri, Bilim ortamında saygı kazana
mamış kişilere yasa ile saygı sağlamak, onlara bi
limsel değer vermek, onlara, ancak kıyım yapma 
cesareti verir. (SHP sıralarından alkışlar) 

YÖK Kanununun 7 nci maddesinin (1) fıkrası, 
bu mekanizmanın 'keskim kılıcı niteliğindedir. Bu 
maddeye ıgöre rektörler, araştırma görevlilerini, yar
dımcı doçenitleri ya da doçentleri değil, yıllarını 
'bilime adamış ve mesleğinin zirvesine ulaşmış pro
fesörleri bile, YÖK'e yapacakları bir öneri ile üni
versite dışı bırakabilmektedirler. Bu durum sayın 
YÖK Başkanına hatırlatıldığında, «O madde var, 
ama hiç işletilmiyor» yanıtı alınmaktadır. Biz, ma
demki işletıilmüyor, o halde yasadan çı'karıllsın» di
yoruz. Bu amaçla, bu konuda 1,5 yıl önce verdiğim 
bir yasa teklifim, hâlâ Millî Eğitim Komisyonunda 
gündeme alınmayı beklemektedir. 

VECÎHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — YÖK Başkanı 
müsaade ederse gelir. 

2 0 , 1 2 . 1 9 8 5 0 : 2 

I BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Değerli millet-
I vekilleri, dünya kamuoyunda Türk bilim adamlarını 
I küçük düşürücü 7 nci maddenin (1) fıkrasının bir 
I an önce ele alınmasını sağlamalı ve bilimin onurunu 

korumalıyız. (SHP şıralarından «Bravo» sesleri, al-
I kışlar) 
I Şimdilik pek sık işletilmeyen bu maddenin var-
I lığı, onun bir gün işletilmeyeceğine delil sayılamaz. 
[ 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasının ilgili hükümleri 

durdukça ve işletildikçe, YÖK Kanununun 7 nci 
I maddesi rafa kaldırılabilir elbet. Hatırlanacağı üzere, 

1402 sayılı Yasanın işten el çektirdiği öğretim üye
leri, hem savunma hakkından, hem yeniden devlet 
kuruluşlarında göreve alınmaktan yoksun bırakılmış-

J. lardı. Onlar, suçlarının ne olduğunu bile öğrenmemiş
lerdir. Bu tablo, sağlıklı bir görüntü vermemektedir. 

I Üniversitelerden, sorgusuz, yargısız cezalandırılarak 
atılan nice öğretim üyesi yaşamını nasıl sürdürür? 
Yasalar düzenlenirken bunlar düşünülmemiş midir? 

I Kabul edilmelidir ki, sağlıklı demokrasiler, öz
gürce düşünmenin kısıtlanmadığı ortamlarda gelişe
bilir. Üniversitelerinde rahat çalışma olanakları ya
salarla engellenmiş ülkelerde demokrasinin varlığın
dan söz etmek, gerçekçilikle bağdaşamaz. Sayın 
YÖK Başkanına bu durum hatırlatıldığında, yine-

I lediği ünlü bir sözü var; «Üniversitelerde demok
rasi olmaz» diyor. Biz de diyoruz ki, «Bir ülkede 
demokrasi varsa, o ülkenin üniversitelerinde de de
mokrasi var olmalıdır.» (SHP sıralarından (Bravo» 

I sesleri, alkışlar) 
EROL AĞAGİL ((Kırklareli) — Demokrasiyi 

blimiyor ki... 
VECÎHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Demokrasi 

I yoksa, biz burada ne arıyoruz peki? 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — YÖK, bu en
gellemeyi uygulamıştır, işte bir örnek; Anayasanın 

I «Yükseköğretim üst kuruluşları» başlığını taşıyan 
I 131 inci maddesine göre, üniversitelerde öğretimin 

planlanması, düzenlenmesi, yönetimi, denetlenmesi, 
bilimsel araştırma çalışmalarının yönlendirilmesi 
YÖK'e verilmiştir. Neler yapmıştır bu alanda? Öğre
tim üyelerinden, okuttukları kitapların listesini istemiş
tir ve Türkçe dersleri koymuş, bunlar için okutula
cak kitapların listelerini bildirmiştir. Bunlar, Arif 
Nihat Asya'nın, Peyami Safa'nın kitaplarıdır. Şimdi, 
YÖK'ün fakültelere önerdiği Peyami Safa'nın Bin 
Temel Eser dizisinde yayınlanmış, «Gönül Hanım» 

I adlı kitabından iki cümle sunuyorum, vakit dar ol-
I duğu için, şöyle diyor; «Bizdeki manasıyla çarpık 
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laiklik anlayışının, bize daha hangi millî davaları
mızı kaybettireceğini düşünmek, bir vatan borcu
dur». 

İbadet, farizalar, evlenme, vasiyet, dinî ve serî 
bükümler, ferdî, sosyal, ekonomik bütün meseleleri, 
tslamiyetin esasları çerçevesinde hal ve ıslah etmek 
gereklidir.» Hani laiklik? 

Yazar, eski ailelerin ihyasını ve asalet unvanları
nın iadesini de istemektedir. İmtiyazsız, sınıfsız bir 
kitleyiz; değil mi efendim? 

Arif Nihat Asya'nın, okullara 'bilinçsizce önıri-
len şiir ki'tahı ölse, yüksek «esile ök'unamayacak öl
çüde müstehcendik. 

Sayın mİHetveklleri, YOKliin açtığı yaralar bu 
kadarla ibitmiyor; 19701i yularda, hazırlıksız, puan
sız olarak üniversiıtder açılırken, Senatoda bu konu 
üzerindeki görüşlerimi hdirtaıiş, bir rektör, bık 'rek
törle üniversite açmanın, Türkiye 'Lçirı yarar değil, 
zarar sağlayacağına değinmiştim. İş alanı temin öt
meden, ihtiyaçların ölçüsü 'bilinmeden, gençleri üni
versitelerden hayata salmak, çok geçmeden 'bir dip
lomalı işsizler ordusu oluşturmaktır demiştim. Ara
dan geçen yedi, sekiz yıl, hu savı kanıtlamıştır; 
'bugün de bunun doğruluğu görülüyor. 

Hal böyle iken, YÖK, yenıi yedi üniversiteler oç-
ma)kta ve bu yüzden de yükseköğretim problemleri 
biir 'kaos oluşturmaktadıır; çünkü öğretim elemanı 
olmayan hirçok üniversiteye eleman temin 'edeyim 
derken, ölçüler, dengeler ve lihUiyaçlar düışünüilme-
den, kimi kez kişisd ve ihissî eğilimlerin ağır hasma-
•suyla, «rotasyon» adı altında öğretlkn üyeleri batı
dan doğuya, 'kuzeyden güneye savrulmuşlardır. Hiç 
olmazsa sonuç yaradı Olsa?.. Ne yazık M, bu tu-
'tumdan yeni üniversiteler yararlanamadıkları gihi, 
esıkii köklü ünivers itelerin de dengesi ve huzuru bo
zulmuş, dersler açık geçmeye "başlamıştır. örneğin, 
İzmir Hulkulk Fakültesinde temel derslerden İdare 
Hukuku ve Devletler Hususi Hukuku bir yıl boş 
geçmiştik. 

Konya Hukuk Fakültesi 'binasız, kütüphanesiz 
açılmıştır. Burada, Hukuk Başlangıcı dersleri, mes-
lekten Olmayan hir vali muavinli tarafından veriil-
(mekte idi, Roma Hukuku dersli ise, Ankara'dan gi
den hir avukat taraflından okutulmakta idi, Borçlar 
Hukuku derisi tümden hoş geçmekte idi. Buradan 
yetişenlere, adam asmak yetkisi de verilerek, top
lumda adaletti kurma, koruma görevi nasıl emanet 
edilecekUir? (SHP sıralarından aükışlar) 

VECİHI ATAKLI (Şanlıuırifa) —• Profesörler ne
rede?.. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bu durumda 
nasıll mağdur olanlar, yetişme olanağından yoksun 
bırakılan öğrenciler değil midir? 

1984-1985 ders yılı başında Trahzon Tıp Fakül
tesi Dekanı görevden alınmıştır. Mimarlık Mühendis
lik Fakültesinde öğretim üyesi yokluğundan dersler 
boş geçmekte, tüm fakültede sadece 1 doçenitıin bu
lunduğundan yakınan öğrendiler, hoş kafalarla mü
hendis olmak istemediklerini belktoişılerdk. 

Gene, Karadeniz Üniversitesinde halen tek öğ
retim demanı 'ile Jeofizik Bölümü derişleri de hoş 
geçmektedir. 

Hacettepe Üniversitesinde, hiçbir hazırlık yapıl
madan Dfiş Teknisyeni Okulu açılmıştır; ama ne kad
ro veriılmliştk, ne ödenek, ne labaratuvar. Gerekli eği
tim de yapılamadığı halde, Ibu okul hu sene mezun 
verecektir. 

Böylece, gend tahHoda, yetişmiş eleman!İarwı yer
lerinden alınıp, 'yetişmemiş demanlarla yülkisekeğiti-
mi sürdürmeye yönelik 'bir 'tutumun varlığı gün gühi 
onfcaya çıkmaktadır k!i, hu da, Türk ünliversliteleriınin 
yıkılması, çökmesi demektik. Açıklandığına göre, 
Hacettepe Üniversitesinden yaklaşık 500 doçent, pro
fesör, doktora yapmış uzman hekim; Ortadoğu'dan, 
İstanbul Teknik Üniversitesinden 210 kişi ayrılmış
lardır. Türkiye'nin yetişmiş "bilim adamlarını hu tem
po ile kaybetmeye devam edersek, ülke olarak, ikd-
liğe doğru çok kısa bir zamanda kayarız. (SHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Üçok, grubun konuşma sü
resinden 20 dakika kalmıştır, hatırlatmak isterim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Yapılacak iş : 
Rotasyonu, politik ya da duygusal açılardan değil, 
gerçek ihtiyaçlara karşılık vermek amacından ele alı
narak, daha cazip ve özendirici hlk duruma gire
rek uygulamaktır. 

Sayın milletvekilleri, şu hir gerçektir ki; YÖK, 
değişik yollardan yürüyerek, Türkiye'yi, Atatürk'ün 
gösterdiği hedeften saptırmaya çalışmaktadır.. (ANAP 
şuralarından «Bu yalan» sesleri) Bunun açık hir hel-
gesini, YÖK Başkanlığınca rektörlüklere gönderilen 
hk yazıda görmekteyiz. Bu yazıda, din adamlarına 
sosyal sorumluluk verilmesini sağlamanın yolları öne
riliyor. YÖK, sosyal sorumluluğu, akademik kari
yerden yetişmiş psikologlardan, sosyologlardan değil 
de, kendi deyimleriyle, «Din adamlarından», yani 
din görevlerinden bekliyor, öte yandan, bazı üni-
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vermelerim öğrencilerinden duyurulan şikâyetlere 
göre, geçen Ramazan ayında tamirat 'bahane edile
rek, öğrencilere itam 1 ay yemek veriiknemiştıir. Bu, 
Tarım Orman ve K'aylişıleri 'Bakanlığı dahil, birçok 
kuruluşlarca da ileri •sürülerek, uygulanan bir yön-
'tem oiımuşitur. 

'Meviıitliı diploma törenleriyle, güya îslamî giysili 
öğrencileriyle YÖK, bir Ortaçağ özlemi ve uygula
ması içindedir. Görünen odur iki, bu tutarsız yöne
tim nedenliyle, Türk üniversıibeleri hızla medreseleş-
mektedir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ekonomik, sosyal ve siya
sal gücün önemli 'bir bölümü, kuşkusuz, eğitimle sağ
lanır. Sözlerimi, 20 yâ Türk ümvers'Merinıie hiz
met etmiş 22 Türkçe kitap yazmış ve Türkiye'yi Av
rupa Konseyinde savunan bir yapıita sahip olmuş 
vatanıdaşıımıız Ordinaryüs Profesör Brnesıt Hirseh'in 
görüşlerine yer vererek 'bitirmeye çalışacağım. 

Türk blim yaşamına yaptığı hizmetlerden dolayı 
kendisine fahrî doktorluk verlmliş ve onuruna blJr 
armağan kitap yayınlanmış O'lıan 'bu değerli bilim ada
mının YÖK için yayınladığı makaleden 'birkaç cüm
le sunuyorum. Bu değerli bilim adamı söyle diyor : 
«Bu yasa dle üniversiteler, dışarıdan yönetilen ve 
yönlendirilen kurumlar haline getıidilmiş; profesörler 
ve doçentler sıradan memur düzeyine indiriiımiişler-
«d'ir. Artık böyle 'bir ünırverslitede bilim özgürlüğü ya 
da 'bilimsel özerklikten bahseltaıek olanaksızdır. Bu 
yasa, Türk üniversite ve yüksekokul elemanlarının 
yüzüne limdiırlihrıliş ağır 'bir 'tofcalttır. Bu koşullular alltm-
da Profesör Doğramacı'nın, Ibilim özgürlüğünün yasa 
(tarafından ıgüivence altına alındığını alenen iddia ede-
'blmesi, 'bir muammadır. 'Bu yasa ile Avrupa'da yüz
yıllar (içinde gelişmiş 'bulunan üniversite idealinin ta
rihsel ıtemelerli, Türkiye'de (tasfiye edilmiıştir» diyor. 

Sayın arkadaşlarını, sionuç olanak ifade etmeliyim 
ki, YÖK, üniversitelerimize istibdaitı getirmiştir, ts-
Dilbdalta dayanamayan öğretim üyeleri, en verlimli çağ
larında kürsülerini 'bırakmak zorunda kalmıştadır. 
Ünıİversıitıelerimizde Ibillıim düzeyi düşmüştür; ezber
cilikten öteye bir çalba yoktur; araştırma, fikir üret
me ve 'bilimsel yorumlar, yerini tutucu, bağnaz ve 
nafciioi metoda 'bıra'kmışitır. YÖK'ün 'tutarsızlığı ne
deniyledir ki, her yıü değiştirilen ve içinden çıkıla
maz hale getirilen yöınetoelllikleri, artık yöneticiler 
'bile kavrayamam'akCadırlar. 

Bizim Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak dliıle-
ğimiz; dlilie getirdiğimiz «üm bu aksaklıkların gecifc-
meden giderilmesidir. Bunun için de, Yükseköğretliım | 

Yasasını bir kez daha, çeşitli bilim kuruluşlarından 
görüş alarak düzeltmek, bu hükümetlin ıtarihî bir gö
revi olmalıdır. 

Sözlerimi bitirirken, 1986 bütçesiniin ul'uısumuza 
ve geleceğin tek umuldu üniversite, öğrenci ve öğ-
retlim üyelerime hayırlı olmasını diler, yüce Mealisin 
üyelerini saygı ile selamlarımı. (SHP sıralarından 'al
kışlar) 

BAŞKAN — Tesdkfcür ederiz Sayın Üçok. 
Sayın Sırrı Özbek, ıbuyurun efendim. (SHP «ı-

lıarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA AHMET SIRRI ÖZBEK 

(Adıyaman) — Sayın Başkan, yüce Mealisin sayın 
üyeleri; YÖK büt!çesi, üzerinde 'Sofsyaldemolkrat Halk
çı Partinin görüşlerini 'açıklamaya devam ediyorum. 

Aslında, Milî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler 
bütçeslinli eleştirmek, bana göre kolay bir iş olma
malıydı, Bu kadar ıtefcnik ve bilimsel yönleri ağır 
basan bu kurumları eleştikımek için sıkı bir çalışma 
yapılıması gerektiği inancındayım; ama bu (temel gö
rüşün ve bu kurumların ciddiyetinin son beş yılda 
aldığı şekle göre konuşmak, kanımca daha yararlı 
olacaktır. ı(SHP sıralarından alkışlar) Çünkü, bir 
kişinin emrine verilen, uygulamalarıyla 'tam bağım
sız ve tek Udisinin emlir-komuta zinciriyle yöneltilen 
ve adına YÖK denilen bu kurumun neresini eleş
tirelim ki, ileride dlüzelıbilısin. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkiışlar) 

Üniversite profesörlerini bir medrese hocası gi
bi gören; öğrencileri, mum gibi yaptığını söyleye
rek övünen; mMetvekiilerinlin, üniversitelere, yurtlara 
ve öğrenci demeklerine gitmesine karşı çıkıp, «.öğ
rencileri rahat buraksınlar» diyebilen bir YÖK Baş
kanı için ne eleştiri getireceksiniz? (SHP sıralarından 
^Bravo» sesleri alkışlar) 

Sayın miietvelkliMerİ, bir ükitidar düşünün; binler
ce öğrencinin ve binlerce öğretim görevlisinin yıl
lardır sürünmelerine neden olan, basında ve ka
muoyunda hakkında bir tek olumlu 'söz. edilmeyen 
YÖK ve yöneticileri için iki yıldır tek kelime söyle
yemedi. İçimizden 'bir yönetici, YÖK Başkanını eleş-
tirdıi diye, yöneitidilik görevline son verildi. (SHP sı
ralarından alkışlar)' 

Sayın ANAP milletvekilleri, şimdi size soruyo
rum : İki yıldır iktidardasınız... îki yıktır bir yığın 
öğrenci Meclis 'kapılarında, odalarınızda, dertlerini, 
sıkıntılarını anlatmaya çalıştı. Bu nedenle de gözal
tına alımdılar ve okullarından atılıp, sersefil oldular. 
Böylece, aileleri ekonomik bunalıma girdi. Birimiz 
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çıkıp da •«'Bu YÖK 'Başkanı İkim oluyor, (bizim ira
demizin üzerine nasıl çıkabiliyor?» diyebildi mli? 
(SOP sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışiaır) 

YÖK. Başkanı, ıMde bir çılkar «!Ben Sayın Cum
hurbaşkanına hesap veririm, 'başka kimise 'benden he
sap soramaz» der. «IMlililetvekileri öğrenci yurtları-
nıa ve üniversitelere gelip, öğlenciler anasına nifak-
söküyor» dıer. KendlUsı, 'bir zamanlar öğlencilerin da
h i seçljmlere iştikak ederek, yöneıtüme kaltılmaiannın 
gerektiğini savunurken, sonra kendisi seçimli kaybe
dince de, Türkiye 'Büyük Müllet Meclisi Plan ve 
Bütçe Komisyonunda, 'başarının kaynağının seçim 
deği, atama olduğumu, seçimle gelmiş milletvekiileri-
nlin huzurunda söyler. Şjkndli de gelip, demokrasinin 
ve seçim sonucunda oluşan millî iradenin bu kutsal 
çatı altında 'topladığı parlamenterlere gülücükler da
ğıtarak, (bütçesini çıkarmaya çalışır. (SHP sıralıarın-
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın mıMetvekilleri, zaten, siz İsteseniz de, 'is
temeseniz de, (bu 'bütçeyi onaylayacaksınız (Sayın 
Barbakanın, bütçe onaylandığı için davetiyesi var za
ten) ama hiç merak ettliniz mi; bu YÖK 'Başkanı ne 
yaıpıyor, nereye ne 'harcıyor?, Sizi, İster istemez, 'bu 
YÖK faciasının sorumlusu yapıyor ve bir gün bun
larım hesabı sorulduğunda, muhtemelen Sayın YÖK 
Başkanı ortada oknıayaoaktır? (SHİP sıralarından 
«Amerikaya gider» sesleri) 

'BAŞKAN — Sayın mMetvekİleri, çıkıp, kendi-
ni müdafaa hakkından mahrum olan (bir arkadaş 
hakkında lütfen söz söylemeyiniz. (ANAP (sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın hatip, siz de, YÖK Başkanının şahsında 
değl, görüşleri ve tatbikatı hakkında konuşunuz. 

TBVFtöt BÎLAL (Hatay) — YÖK Başkanı her 
zaman konuşuyor. 

AHMET SIRRI ÖZBBK «(Devamla) — özerk 
üniversitenin tek anlamı, siyasal liberalizmi ve öz
gür tartışıma ortamını geliştirmektir. 'Kapalı toplu
mu açmak ve Myerarişıik külıtürel yapıyı açmak, hoş
görüyü, demokratlık değerleri yaygınlaştırmak yolun
da üniversitelerin işlevi, YÖK mengenesiyle sona er-
oMlmlişjtiir. YÖK uygulamasının Türkiye'deki en bü
yük tehlikesi, niteliksiz insangücü üretmesidir. Her 
alanda eğittim düzeyi hızla düşmektedir. Oysa, Cum
huriyet Türkiye'sinde son otuz yılın en 'büıyülk başa-
rıısı, yetişmiş inısanigücüdür̂  Türkiye'nin bu en bü
yük potansiyellinden korkanlar, YÖK'ü kasıtlı ola
rak bu İhale getirdiler düşüncesindeyiz. 

Türkiye'de, sanayiesmeden vazgeçme ve salt ta
rımla ticarete yönelme eğMimlerinlin ivme kazandığı 
bir şurada, YÖK de sanaylileşmenıin gereği olan tek
noloji ve bilgi üretme işlevimi ünivansJtelerden al
maktadır. 'Böylece, sadece dışarıda ürelbilmiş bilgileri 
aktarmakla görevlendirilen ünıiVersiıte, ekonomik ba
ğımlılığın sürdürülmesini kaçınılmaz yapmaktadır. 
Bağımlı ekonominin ihtiyacı olan az sayıdaki ni
telikli teknokrat yurt dışında yetişitirümıekte, diplo
malı işsizlerden oluşan ucuz işgücünü de, şirketlere 
YÖK üniversiteleri sağlamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; fbuıgün YÖK' 
ün 5 indi yaş gününde, karşımızda yeniden atanmış 
bir YÖK Başkanı vardır; demek ki başarılı addedi
liyor. Bize göre, YÖK'ün kendi yayınladığı ista-
tüstilkî ibitgiler, Devlet 'îstatistiik Enstitüsünün veri
leri, basın ve kamuoyu yoklamaları, YÖK'ün ba
şarısız olduğunu göstermektedir. 

YÖK Yasası ve uygulaması, demokrasi, düşünce 
özgürlüğü, üniversiteler ve akadernlik çalışma güven
liği, öğrencinin bilim üreticisi olarak yetiştirilmesi 
açısından tam bir fiyaskodur. 

YÖK'ün başarısızlığını, rakamlarla Plan ve Büt
çe Komisyonunda izah etmiştim; ancak hliç yanıt 
alamadım. Komisyonda söyledlMerinıi 'burada tekrar 
etmeyeceğim; ancak birkaç hususu 'açıklama gereği
ni duyuyorum. 

YÖK rektörlerinden Hacettepe Üniversitesi Rek
törü, 1985-1986 ders yılı açılış töreninde açıklama 
yaparak, öğrenci sayısının fazlalığından, öğretim üye
si açığının doğurduğu itehMkelerden yakınarak, üni
versite mezunlarının kaitesinlin giderek düştüğünü 
belirtmiştir. 

YÖK'çe, planlanan hedefler altüst olmuştur. Top
lam öğretici sayısı 4 178 'kişi azalmış, '1980'detoinin 
2 katına varan öğrenci - öğretici oranı, YÖK tarafın
dan bu kez 1990 (için 19 olarak saptanmıştır. Bu he
def, 1980'de .gerçdkleşentin de gerisindedir, öğrenci 
Ikontenjanlarının artırılmasına karşın, mezuniyet oran
larında artış olmamış, aksine düşüş göriülknüşlbür. <Bir 
taraftan fazla öğrenci alınırken, «doldur-boşailt» sljs-
temiyie de, diğer taraftan öğrenci kıyımı hızlandı-
rıAmıştır. iflSHP sıralarından «Bravo» 'sesleri, alkış
lar) 

1984 yıllında yayınlanan ve YÖK tarafından top
latılan Ankara Tjp 'Bülıtenıinde, Altan Onat'ın yap
tığı araştırmaya göre, üniversitede bilimsel araştır
ıma yazarlarımın yayınlarında düşüş olmuş; Türki
ye'nin yeryüzündekli payı 1981 yılında binde 0,78'e 
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yükselmiş, 1982'de binde 0,71'e liomliştir; bu oran gi
derek düşımektedür. 

Sayın milletvekilleri, sizlere, YÖK'ün inicin bu 
ıkıadar antidemokratik ve tutucu bir hale geldiğini, 
isterseniz YÖK Basın Sözcüsü Profesör 'Kemal Kar-
han'ın şu cümleleriyle, yorum yapmadan izah ede
lim. YÖK Sözcüsü aynen şöyle diyor : 

«Türk üniversitderinde alabildiğine serbest bilim
sel çalışma yapılabilir mi? Bakıyorsunuz, bir Fran
sız üniversitesinde bir öğretlim üyesinin yayınları ken
di doktrinini savunur tarzda olabiliyor. 'Bu serbest
lik, o ülkede üniversite özerkliğinin 'tescil edinmesin
den dolayı değil, o ülkenin hürriyet anlayışından do
layı, hürriyet müsamahasından dolayıdır. Demelk iki, 
bizim Anayasamızda öngörülen Türik demokrasisi, 
ısınır santiarı olan bir demokrasidir. Siz, ımemileket-
4e böyle bir demokrasii anlayışını kabul ettikten son
ra, üniversite ortamını bunun dışında daha serbest 
düşünemezsiniz; yan'i 'halka çok gördüğünüz serbest
liği üniversite öğretim üyesine bir imtiyaz olarak 
sağlamak yoluna gittiğiniz zaman, bu, sürtüşme ya
ratır. Herhangi bir 'Batı ülkeslinde böyle bir şeyle 
karşıilaşılmıyarsa, sade vatandaşın da bu haklara sa
hip olmasındandır. Türkiye'de de, sade vatandaşa bu 
halklar kısıtlandığına göre, s'iz, üniversitede hürriyet 
ortamı sağlamaya çalışırsanız, bu memleketlin anla
yışına ters düşen bir tutum olur.» 

işte, YÖK'ün ve yöneticilerinin bilimsel özerklik 
anlayışı yukarıda apaçık (görülmektedir; varın, yo
rumunu siz yapın. (SHP sıralarından alkışlar) 

ISayın milletvekilleri, YÖK, öğrencileri perişan et
miştir. Yeni YÖK Yasasıyla «Anarşiyi önlüyorum» 
diye öğrenci, ders yükü altında ezilmiş, vlize uyıgu-
Jamalarıylla nefes alamaz hale ıgeilmliştiır. Üniversite
ler, bu sınav süsteminin sonucu olarak, birer biıllim-
sıöl araştırma ve inceleme kurumu olmaktan çıka
rılmış, her ıgün sınavların yapılıp, sonuçlarının ilan 
edildiği sınav merkezleri hailine dönüşitürülmüş'tlür. 

'Bilindiği gibi, YÖK'le birilikte, her fakültede oku
tulması zorunlu bedeneğitlimi, Türlkçe,, yabancı 41 
ve güzel sanatlar gibi dersler konulmuş, bu dersler 
liçin ortaöğretimden alınan öğretmenler ve devlet me
murları ile kadrolar doıldurullımuş; Sayın YÖK Baş
kanı da, «Öğretici sayısını artırdık» diye aldatıcı bil
giler sunmuştu. Esas branş derslerimi öğretici yok
luğundan (takip ©demeyen öğrenci ise !bu derslerle 
yetinmektedir. 

Öğrencilerin en önemdi sorunu olan 'yurt, kredi 
ve Ibeslenmıe konularıma hiçbir çözüm 'getJiriknemliş; 
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öğrencierden alman milyonıiarca lira harcın iıse ki
ran celbinde olduğu belli değildir... 

Sayın milletvekilleri, Anayasamız, kurulacak öğ
renci dernekleri liçin önceden (izin alınmasına gerek 
olmadığını bellirtımiş olmasına rağmen, YÖK Yasa
sının 59 uncu maddesi, rektörlerin yazılı iznini liıste-
mıiştür. Bu, açıkça Anayasaya aykırı olduğu halde, 
bu konuda iptal davası açılamamaktadır. Dernekler 
Yasasına göre de, önceden izin almaya gerek görül
meden dernek kurulabilmektedir. Uygulamada ise, 
YÖK Başkanlığının aldığı 'bir ilke kararıyla, vafli-
ıllMerden öğrencilerin dernek kurmalarının önlenme
si istendi. Bunun üzerine, valilikler ve rektörler öğ
rencilerin bu konudaki başvurularını hiçbir neden 
göstermeden reddetmektedirler. Bu konunun düzeltil
mesi için tarafımızdan verilirmiş bir yasa teklifi, büt
çe görüşmelerinden sonra yüksek huzurlarınıza gele
cektir. 

AHMET YILMAZ (Giresun) — Geçecek mi? 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Devamlla) — Geçer ve
ya geçmez... 

Bugüne kadar ise, rektörlerin izni ille kurulmuş 
'tek bir öğrenci derneği olmadığı gib'i, izin taleplerine 
verilmiş tek bir olumlu yanıt da mevcut değildir. 
Bu derneklerin kurulmasını Anayasamız istemiş ve 
yasal çerçevesini de belirtmişir; ancak YÖK yetkili
leri, kendilerini devletin tek sahibi saydıkları için 
olsa gerek, Anayasa hükmünü bile sakıncalı göre
rek, uygulamamaktadırlar. Hatta, bu konuda daha da 
(ileri giderek, öğrenci derneği kurmak isteyenler siya
sî polisçe içeri alınmakta ve bu işten vazgeçmeye 
ikna edilmektedirler; lilkna usûllerimi söylemeye ıgerek 
görmüyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bir de güncel olan, öğrenci affına değinmek isti
yorum. Çıkarılacak af ie, baraj kabul edilen birinci 
sınıflarda, birden fazla dersten kallan öğrendilere de 
ek sınav hakkı verilmelidir. Iklinoi ve üçüncü sınıf
larda, her aşama için yeni bir sınav hakkı tanınma
lıdır. 4 yıllık fakültelerde ek 2 yıl süre tanınmalı ve 
öğrenciler bu süreleri tamamlamadan okuldan iliş
kileri kesilımemelidlr. Son sınıflarda, en çok üç ders
ten kalanlara 2 yarı yıl ek ısüre verilmeli, tek ders
ten kallanlar için süre sınırı konulmamalıdır. Ayrıca, 
bu halkların tamamı, bugüne kadar YÖK Yasası ile 
okullarından ilişiği kesilen yaklaşık 40 bin öğren
ciye de tanınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, ananın en çok neye üzülü
yorum bliyor musunuz? 24 Aralıkta bu af yasası 
çıkacak. Daha önce sayın hükümet, YÖK başkanı-
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nıin 'baslkıısı ile 'bu affa karşı çıkmıştı. Aradan çok 
kısa bir. süre geçti ve af konusu yeniden gündeme 
geliyor ve çıkacak; ancak, bunu siz çıkarmıyorsu-
nuz, bunu YÖK Başkanı istediği için çıkartıyorsu
nuz. YÖK başkanı, hükümetin Milî Eğitim Bakanı 
ve Türküye Büyük Milat Meclisi adına görev ya
pan Milî Eğitim Komisyonuyla pazarlık ederek, naz 
yaparak, affı lütfen 3 derse çıkarıyor; süz de bura
da, «Affı Meclis çıkardı» diyeceksdnıiz. (ANAP sıra
larından gürültüler) İsmet 'Paşanın dediği gib'i, «Hadi 
canım sen de» (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Özbek, şahsiyata gir
memeniz hususunda bu likinci uyarımdır; çok rica 
ederini... Bu meclisin üzerinde şahısların hiçbir oto
ritesi olamaz. (SHP sıralarından «Ne şahsiyeti?» ses
leri, gürültüler) 

ÎSMET TURHANGtL (Manlisa) — Sayın Baş
kan, konuşmaları kesmek için yeni bir örnek rn)i ve
riyorsunuz? 

AHMET SIRRI ÖZBEK. '(Devamla) — Sayın 
miMvekilleri, SHP'nin iktidarında YÖK sorumlula
rından hesap sorulacaktır. YÖK düzenli demokratik 
değildlir, insancıl değildir, ülke yararına değildik. YÖK 
düzenlinli menfaat kapısı olmaktan, üniversiteleri 
YÖK'ün kulu olmaktan, öğrencileri YÖK'ün kapı
sında çaresiz beklemekten kurtaracağız. Bugün YÖK' 
ü yöneten ve her biri emekli olmuş bulunup emek-
9ıi maaşlarının yanı sıra en yüksek maaşın ilki katı
nı da ayrıca a t a , emekli devlet memurlarım, kayır
ma statüsü ile birlikte; «öğretim üyelerinlin kafa ya
pısına biz karışırız» diyen YÖK'ü; «Zaten yetkim 
yök» diyerek, 1402 sayılı Yasayla görevden alınan 
öğretlim üyelerinin başvurularını bir yama atan; fa
kat bu konuda aleyhte görüş bildirerek üniversiteleri 
baskı altına • alan YÖK'ü; ıgeriye yürüyen hükümler 
ille öğrencilerin haksız yere üniversitelerden atılkna-
larına neden olan YÖK düzenlini; «YÖK üniversite
lerindeki bilimsel özerklik, Avrupa üniversitelerinde 
yok» diyerek toplumu aldatan YÖK'ü; kendini yüce 
Meclisin üzerinde gören, protokoldeki yeri gereği hü
kümeti tanımayan, padamenlterlerin denetlemelerine 
dH uzatan, parlamenterlere görevlerini öğretmeye, 
hem de Meclis komisyonunda cüret eden YÖK'ü, 
temelinden değiştireceğiz., (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 
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'Biz, 'bugünkü üniversiteyi gerici, ilkel, antidemok-
raıtik ve çağdışı olarak görmekteyiz. Bıf nedenle, 
YÖK'ü ve YÖK üniversitelerini temelden değiştıire-
ceğiiz. İktidara geldiğimıizde, ülkemizin gerektirdiği 
demokratik ve özerk üniversite kurulacaktır. Yend 
kuruluşta, YÖK'ün inkâr ettiği; fakat her fırsatta. 
kullandığı icra yetkileri kaldırılacak, YÖK üniversi
telerin çalışmalarına müdahale etmeyecek, üniversi-
teler\ arası işbirliğini ve ortak planlamayı sağlayan 
yepyeni bir kurul olacaktır. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

ÎŞMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Düzeni de değiş
tirecek müsirniz? 

AHMET SIRRI ÖZBEK ((Devamla) — Bari siz 
değiştirin de bize fırsat kalmasın. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Ülkemizde çağdaş aydınlar yetlişitiren, çağdaş bi
limi ve teknolojiyi özümsemiş (gençleri ülkeye kazan
dıran yeni bir üniversite düzenli kuracağız. Fakire, 
dar gelirliye, memura, küçük esnafa, işçiye ve emek
liye; çocuklarını fcolayoa okutabilecekleri bir üniver
site düzeniini kurmayı şlimdiıden vaat ediyoruz. (ISHP 
sırlarından alkışlar, ANAP sıralarından «Sloganla 
olmuyor» şasileri, gürültüler) 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — öğrenci
lere başka vaadin var mı? 

'BAŞKAN — Siz konuşmanıza devam ediniz efen
dim1. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Devamla) — Sayın 
Başkan, ısayra milletvekilleri; YÖK'ün kabaran büt
çesi ve YÖK'cüîerin artan ödenekleri yanı sıra, 
YÖK'ün dosyaları da kabarmaktadır. Geliniz, hep 
birlikte, kapalı kapılar ardından yönetlilen bu kuru
mun kapılarını, dosyalarını ve yaptıklarını, bir Mec
lis Araştırmasıyla açalım; böylece, YÖK. yöneticile
rimin sorumluluklarından kurtulalım. 

Yüce Meclise, grubum ve şahsım adına saygılar .. 
sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN— Gruplar adına konuşmalar tamam
lanmış, şahıslar adına konuşmalara geçilecektir. 

Başkanlık Divanında bir nöbet değişikliiığ yapıla
cağından, birleşime 10 dakika ara veriyorum. • 

Kapanına Saati : 17.06 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (G.resun), Durmuş Fikri Sağlar (İçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 50 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

1. — 1986 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasa
rıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361. 360, 381, 382) (Devam) 

A) MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BA
KANLIĞI (Devam) 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Bütçesi. 

2. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

a) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1. —Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1986 Ma

lî Yılı Bütçesi. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1984 Ma
lî Yılı Kesinhesabı. 

b) Yükseköğretim Kurulu 
1. — Yükseköğretim Kurulu 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Yükseköğretim Kurulu 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 

c) Ankara Üniversitesi 
1, — Ankara Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Ankara Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
ç) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Bütçesi. 
2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1984 Malî 

Yılı Kesinhesabı. 

• d) Hacettepe Üniversitesi. 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Hacettepe Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. . 
e) Gazi Üniversitesi. 
1. — Gazi Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 

Gazi Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesinhe
sabı. 

f) İstanbul Üniversitesi. 
İ. — İstanbul Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — İstanbul Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
g) İstanbul Teknik Üniversitesi. 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1984 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 
ğ) Boğaziçi Üniversitesi. 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Boğaziçi Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
h) Marmara Üniversitesi. 
1. — Marmara Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Marmara Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 

ı) Yıldız Üniversitesi. 
1. — Yıldız Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Yıldız Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
i) Mimar Sinan Üniversitesi. 
1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1984 Mali Yılı 

Kesinhesabı. 

İ) Ege Üniversitesi. 
1. — Ege Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Ege Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesinhesabı. 
k) Dokuz Eylül Üniversitesi. 
1. — Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. —Dokuz Eylül Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 
1) Trakya Üniversitesi. 
1. — Trakya Üniversitesi 1986 Malt Yılı Bütçesi. 
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2. — Trakya Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin-
hesabı. 

m) Uludağ Üniversitesi. 
1. — Uludağ Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Uludağ Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin-

hesabı. 
n) Anadolu Üniversitesi. 
1. — Anadolu Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Anadolu Üniversitesi 1984 MaU Yılı Kesin-

hesabı. 
o) Selçuk Üniversitesi. 
1. — Selçuk Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Selçuk Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin-

hesabı. 
ö) Akdeniz Üniversitesi. 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2 ..— Akdeniz Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin-

hesabı. 

p) Erciyes Üniversitesi. 
1. — Erciyes Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Erciyes Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin-

hesabı. 
r) Cumhuriyet Üniversitesi. 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1984 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 

s) Çukurova Üniversitesi. 
1. — Çukurova Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Çukurova Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 

ş) 19 Mayıs Üniversitesi. 
1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — 19 Mayıs Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 
t) Karadeniz Üniversitesi. 
1. — Karadeniz Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
2 .— Karadeniz Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 

u) Atatürk Üniversitesi. 
1. — Atatürk Üniversitesi 1986 MaU Yılı Bütçesi. 
2. — Atatürk Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
ü) înönü Üniversitesi. 
1. — înönü Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 

2. — İnönü Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin: 

hesabı. 
v) Fırat Üniversitesi. 
1. — Fırat Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Fırat Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesinhe

sabı. 
y) Dicle Üniversitesi. 
1. — Dicle Üniversitesi 1986 MaU Yılı Bütçesi. 
2. — Dicle Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesinhe

sabı. 
z) Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 
1. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1984 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba

kanlığı bütçesinin görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini alsınlar. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. Şimdi 

şahısları adına, lehinde konuşmak Üzere, Sayın Meh
met Ali Doğuşlu; buyurun efendim. 

MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Bingöl) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığının -değerli temsilcileri; 
1986 Malî Yılı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığının Bütçesi hakkında şahsî görüşlerimi arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlama
dan önce, Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. 

Hepinizin de bildiği gibi, bir milleti millet yapan 
önemli unsurlar, dil, din, kültür, vatan, bayrak ve 
benzeri değerlerdir. Genç ve yetişkin nesillere bu un
surları en doğru bir şekilde öğreten, gerek toplumun 
ve gerekse bireylerin gelecekteki beklentilerine yön 
veren ve etkileyen, iyi bir eğitim politikasıdır. Aile
den başlayan, örf ve âdetlerimizle perçinleşen, sevgi 
ve saygıya dayanan, günümüzün memleket ihtiyaç* 
larına uygun bilgi ve becerileri yeni yetişen nesillere, 
birlik ve beraberlik şuuru içinde uygulayan bir eği
tim öğretim politikası, ilerisi için köklü ve temel bir 
eğitim öğretim politikasıdır. 

Sayın milletvekilleri, Büyük Atatürk'ün çizdiği 
yolda, geleceğin Türkiye'si için, millî kültürümüze, 
gelenek ve göreneklerimize uygun, bilinçli, çağdaş 
ilim ve teknolojilerin meydana getirdiği yöntemleri 
uygulama gayreti içine giren hükümetimizin çalışma
ları memnuniyet vericidir. 

Yeni yetişmekte olan nesilleri, memleket ihtiyaç
larına uygun bilgilerle donatmak, millî sıfatını taşı-
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yan eğitim ve öğretim hizmetini vermek, birlik ve 
beraberlik şuurunu aşılamak, tek kelime ile, eğitimi 
millîleştirmek için hükümetimizin izlediği politika, 
sevindirici ve başarılı bir eğitim öğretim politkasıdır. 

Sayın üyeler, eğitim ve öğretimin temel taşı olan 
öğretmenlerimizin yetiştirilmesindeki çalışmalara hız 
verilmiş ve büyük gayretler gösterilmiştir. Hüküme
timizin, milletini ve memleketini seven, kabiliyetli, 
Atatürk ilkelerine bağlı, millî birlik ve beraberliğe 
içten İnanmış, ahlakî değerlerimizi benimsemiş, mil
liyetçi ve mukaddesatçı, görev aşkı olan bilgili öğret
menler yetiştirmek gayreti içerisinde bulunması se
vindiricidir. Artık, o 12 Eylül 1980 öncesi, yüksek
öğretim kurumlarında, hatta büyük çapta yurt sat
hına yayılan ortaöğretim kurumlarındaki, ideolojik 
eylemlere kapılan öğretmen ve öğrenci yok; her türlü 
partizanlıktan uzak, milliyetçi ve mukaddesatçı, Türk 
Devletinin ve Türk hükümetinin öğretmeni ve öğren
cisi vardır. 

Hükümetimizin, imkânları nispetinde, öğretmen
lerimize maddî ve manevî bazı imkânlar sağlamaya 
devam etmesi, bilhassa lojman sorununun çözülmesi
ne hız vermesi arzumuzdur. 

Son çıkarılan Nakil, Tayin ve Terfi Yönetmeliği, 
gerek birlik ve beraberliği sağlaması ve gerekse ko
laylıklar göstermesi bakımından sevindiricidir. 

öğretmenlerimizin sağlık hizmetlerine büyük bir 
itina ve ihtimam gösterilmiş ve gereken her türlü ted
birler alınmıştır. 24 Kasım öğretmenler Gününde, bil
hassa son iki yılda yapılan görkemli törenlere, baş
ta Sayın Cumhurbaşkanımız Kenan Evren ve hükü
metimizin verdiği değer, Türk öğretmeninin toplum
daki saygınlığını artırmıştır Bu durumu takdirle anı
yorum. öğretmene ne kadar değer verilirse verilsin, 
yine de azdır; çünkü, Devletimizin bekası ve yüksel
mesi, milletimizin var olması, millî eğitimimize ve 
onun ilim, irfan ordusu olan öğretmene bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri, hükümetimiz, yurt çapında 
okul yapımına büyük bir hız vermiş ve vermektedir; 
hele, «Kendi okulunu kendin yap» metodu ile ve ha
yırsever vatandaşlarımızın emek ve yardımlarıyla ya
pılan yurtlar, okullar, anaokulları ve lojmanlar, bü
yük ve sevindirici neticeler vermiş ve vermektedir. 
Hükümetimizin, yükseköğretim için, öğrenci yurtları
nı artırmak ve bu suretle öğrencilerimizi açıkta bı
rakmamak tedbirleri içinde bulunması gurur verici
dir. Yurt çapında, bilhassa mahrumiyet bölgelerinde, 
Anadolu liseleri ve endüstri meslek liseleri açması, 

gün geçtikçe bunların sayılarını artırması memnuni
yet vericidir. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde durmak istediğim 
en önemli konulardan birisi de, yurt dışındaki işçi 
çocuklarımızın sorunlarıdır. Uzun zamandan beri, 
aileleriyle beraber yurt dışında bulunan işçi çocukla
rımızın birçoğu orada doğmuş ve bu sebeple Türk-
çeyi iyi bilmedikleri gibi, Türkiye hakkında bilgi ve 
sevgiden, örf ve âdetlerim'iz!den ide 'tamamen mah
rum 'kalmışlardır. Anne ve babaları işe gitmekte, ço
cukları ise daha ziyade yabancıların çocuklarıyla za
manlarını geçirmektedirler. Çocuklar çoğu zaman, 
Türkçe kerimeleri, 'yabancı IkeHme 'imiş gibi, Alman
ca 'olarak bizlden sorarlardı. Ben bunları dört yıl biz
zat yaşadım. Sayıları 800 bini aşan bu çocukların 
sorunları üzerine hükümetim'iz de hassasiyetle eğil
miş, gerek Öğretonen ve gerekse 'din görevlileririin 
sayılarını artırmıştır. 

Türk işçilerinin top'lü bulundukları yerlerde 1 026 
öğretmen görevlendirilmiş ve gereken 'her türlü ted
bir alınmış ve alınmaktaldır. 1985 yılında, Sayın Millî 
Eğitim Gençtik 've Spor 'Bakanımızın bizzat zlyaret-
'ler'i olmuştur. Önceki 'Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Sayım Vehbi Dinçerler, 10-17 Şubat 1985 ta
rihleri arasında, Federal Almanya'da eğitim müşa
virleri, öğrenci müfettişleri ve kültür ataşe'lerıyle 
toplantılar düzenlem'iş ve Federal Alman kültür ba
kanlarıyla görüşmelertde bulunmuştur. 19-12 Hazi
ran 1985 tarihleri ara'sınld'a İse, Federal Almanya'da-
ki eyalet balkanları toplantı'sıma katılarak, Federal 
Almanyalda bulunan Türk çocuklarının meselelerini 
tek tek dile getirmiştir. Yine aynı yıl bu konuda 
birçok toplantıların 'daha yapıldığı ve halen bu top-
Hntıların 'devam 'etmekte olması da memnuniyet ve
ricidir. 

10-12 Haziran 1985 tarihleri arasında, İzmir'de, 
Türkiye Federal Almanya Sekizinc'i 'Eksperleri, yani 
Eğitim Komisyonu toplantı'sı yapılmıştır. 

Yine Türkiye Fdderal Almanya Bakanlıklararası 
Ortak Çalışma Grubu 'ikinci toplantısı, 2-3 Mayıs 
1985 tarihleri arasında, Bonn'da; Türkiye Federal 
Almanya Bakanlıklararası Ortak Çalışma Grubu 
üçüncü 'toplantısı, 23-25 Eylül 1985 tarihleri arasın
da, Anlkara'lda yapılmıştır. 

Ayrıca, dışarıdan 'ilkokulu bitirme imtihanları 
yapılmış ve yurda dönen öğrencilere uyum sağlama 
ve okula yerleştirme işlemlerine büyük önem veril
miş, ayrıca uzmanlar toplantısı da yapılmıştır. 
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Federal Almanya'da Şubat, Haziran ve Ekim 1985 
'tarihlerinde ilkokulu dışarıdan b'itüıme imtihanları ya
pılmıştır. Türkiye olarak, Türk kültür ve din dersinin, 
haftada 2 ila 5 saat şeklinde ve devamı mecburî 
olan dersler arasına alınması konusunda, sürekli ola
ralk yapılan girişiimlerimÜz sonuç vermeye başlamış
tır. Federal Almanya'nın Bavyera Eyaletinde din der
sli medbürî ders olarak kalbul edilmiş, Aşağı Sakson
ya Eyaletinde de din dersleri verilmeye 'başlamıştır. 

Yurt dışından yurda dönen öğrencilere, 67 ilde 
«uyum kursu» 3'3 ilde de «Türkçe uyum (kursu» açıl
mış ve 'başarı 'ile yürütülmüştür. Denklik işlemleri, 
'süratli ve zaman ka'ylbma uğratılmadan, sınır 'kapl
ılarımız, 'dış femsiloi'lÜikler'imiz ve millî eğitim gençlik 
ve spor müdürlüklerinde yapılmak suretiyle yurda 
dönen çocuklara 'büyük 'kolaylıklar ve imkânlar sağ-
laamîştır. 

Din eğitiminin, Almanya'dak'i 'ilkokulların 1, 2 
ve 3 üncü sınıflarında okutulması sağlanmıştır. Türk 
çocukları için Türkçe,- 'ikinci lisan olarak, Almanya' 
dak'i 'bazı eyaletlerde kalbul edilmiştir. İcra planı, 273 
sayılı tedbirlerde ilgili çalışıma ve programlar tespit 
edilmek üzere, 10 Haziran 1985 'günü 'bakanlığımız 
kurumları tem'sildleri'yle 'bir toplantı yapılmıştır. 
Ayrıca, tedbir uygulama planları hazırlanmıştır. Ba
kanlığın Eğitim - öğretim Şubesi yetkili çalışma 
planı yapılmış, Türk çocuklarının eği'tim'iyle ilgili 
olarak karma 'eksperler 'toplantıları yapılmıştır. Fe
deral Almanya'dak'i okul öncesi eğitimlerden, Türk 
çocukları da yararlandırılmış'tır. Türk işçi çocukla
rının eğitilmesi konusunda 'bulundukları ülkelerin hü
kümet ve eğitiim yetkilileriyle yapılan görüşmel'er ne-
tîcös'inde, daha iyi şartlar ve 'imkânlar sağlanmıştır. 

Gençlerım'izı her türlü zararlı etkilerden korumak 
ve höş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmek 
Üzere, sportif, folklor ve kültürel faaliyetler düzen-
lenmiştür. 

Ya'bancı eğitimci ve ziyaretçilerden meydana ge
len çeşitli 'grupların, yurdumuza- gezi ve ziyaretleri 
sağlanmış ve raporları tutulmuştur. 

Dil yetersizliğinden dolayı, Türk çocuklarının özel 
eğitim okullarına gönderıflme'siriin asgarîye indirilme-
s'i sağalnmıştır. Okuma yazma kursları açılarak, ilk
okulu^ 'dışarıdan Ib'itirme sınavlarında başarılar sağ
lanmıştır. Türk işçi çocuklarının mevcutları tespit edi
lerek, paralı yatılı 'okulların kontenjanları ayrılmış
tır. Yine, yurda dönerek öğrenim yapan öğrenciler 
İçin, Ankara, istanbul ve izmir gi'b'i üç hüyük ili-
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m'izln Anaidolu liselerinde kontenjanlar ayrılarak öğ
rencilerin bu okullara yerleştirilmesi sağlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Türk işçi çocuklarımızın 
dinî inançlarına, diline, milletine, vatanına, bayra
ğına ve Atatürk İlkelerine (bağlı iyi 'bir nesil olarak 
yetiştirilmesi için, hükümetimizin 1985 yılında yap
tığı Ibu çalışmalarının daha detaylısını 1986 yılında 
yapacağı kanaatini taşımaktayım. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce muhalefet gru-
'bu adına konuşan Sayın Yılmaz önen... 

e i I M t NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bakan 
cevap versin... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, müdahale edin; ona cevap vermek düş
mez. 

MEHMET ALİ DO&UŞLU (Devamla) — ... İk
tidara, hükümete sarı ve kırmızı kart göstermiştir. 

BAŞK)AN — Sayın Doğuşlu, 'lütfen... 
MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Devamla) — Bu 

kartı, bize muhalefet değil ancak milletimiz 'gösterir. 
(ANAP sıralanndan alkışlar) Bu hakka millet sa
hiptir, muhalefet partisi değil. 

BAŞKAN — Sayın Doğuşlu, lütfen toparlayın. 
KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 

Biz de, o milletin temsilcileriyiz. 

•MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Devamla) — Ay
rıca, ^Biz iktidara, geleceğiz, YÖK'ü temelinden de
ğiştireceğiz» diyorlar; Ib'iz iktidarda olduğumuz müd
detçe, tek harfini 'bile değiştirmeyeceğiz. (ANAP sı
ralarından Bravo» sesleri alkışlar) 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Gü
cün yetmez değiştirmeye, haddini bil. Değiştirmeye, 
partinin de, hükümetinin de gücü yetmez. 

BAŞKAN —' Sayın Doğuşlu, lütfen efendim... 

MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Devamla) — Pek'i 
Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, bu duygularla, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Ibütçesinin devletimize, hü-
kümetiımize, milletirriize, eğitim camiamıza, gençlik 
ve spora, üniversitelerimize hayırlı olmasını diler; 
'bütün öğretmenlere, üniversitelerin değerli mensup
larına şahsım adına selam ve sevgilerimi sunar; yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralanndan 
«Bravo» sseleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğuşlu. 

Şahısları adına, aleyhinde Sayın Abdurrahman 
Demirtaş, buyurun efendim. (Bağımsızlar ısıralanndan 
alkışlar) 
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ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) ^- Sa
yın 'Başkan, yüce Meclisin sayın üyeleri; öğrenci ve
lisi olarak, eğitimciler olarak, üniversite olarak, he-
pliımiz eğitim sisteminden şikâyet etmekteyiz. Nere
den şikâyet ediyoruz? İdareden imi? Hayır; prog
ramdan, mı? Hayır; çünkü 'bunlar düzeltiliyor, peki 
'Öyleyse, sistemin aksayan yanı nedir? (SHP sırala
rından «YÖK» sesleri) 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, siz konuşmanıza 
devam ddiniz. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
'Biraz sonra YÖK'ten bahsedeceğim efendim. 

Aksaklık, maalesef kalitesiz eğitimden meydana 
gelmektedir. Kalitesiz eğitime sebep olan faktörler 
nelerdir? 'Birincisi, öğretmen meseleslidir. Kaliteli öğ-
jrötmen bulmak bir mesele olmuştur. 

'Geçenlerde, mezun olduğum liseye gittim; 84 öğ
retmen var; eski arkadaşlarım 'bana yakındılar, «Ye
niler pek alldırmryodar, feragat sahibi değiller» de
diler. Yeni öğretmenler niçin feragat sahibi değiller, 
niçin kendiliklerinden eğitime bir şey katmıyorlar di
ye 'sebeplerini araştırmak lazım. Hadise açık. Ben 
10 yıllık İbir öğretmenin aldığı parayı düşündüm; fu
kara edebiyatı yapmayacağım; a'ma gerçeği söylemek 
istiyorum, bir tespit yapmak istiyorum. 10 yıllık bir 
öğretmen, 7 nei derecenin 3 üncü kademesine gelmiş, 
2 övli... 2 evli diye sürçü lisan ettim, affedersiniz; 
evli, 2 çocuklu... («2 evli olanlar da var» sesleri) Yok 
efendim, öğretmenler arasında o şekilde olanlar yok. 
(«Var, var» sesleri) 'Bulamazsınız efendim, (bulamaz
sınız... 

«AŞKAN — lütfen efendim, lütfen. 
Sayın Demirtaş, devam ödin efendim. 

ABDURRAHMAN DE'MIRTAŞ (Devamla) — 
'Bu arkadaşımızın eline maaş olarak: 75 5'64 lira ge
çecek '1986 yılında; 'bu maaşın içerisinde aylığı var, 
yakacak: zamımı var, eş ve çocuk zammı var, eğitim 
ödeneği var. 'Bugün öğretmenlerimiz ek ders ücreti 
alamıyor; çünkü birçok yeride öğretmen fazlası var. 
'Bunu da eklerseniz, haftada 6 saat, ayda 27 saat or
talama <dk ders düşer; burada da eline 'geçen para, 
•1986 baremiyte 5 '600 llifa'dır. Vergi İadesini de ekler-' 
seniz, 'bütün maaşını vergi 'iadesi olarak düşünseniz, 
•bu da Tl 'bin lira civarında tutuyor. 'Bütün 'bunların 
toplamı 90 'bin lira tultuyor. 

'Muhterem arkadaşlar, 'bugün Türkiye'nin her ta
rafında ev kirası en az ayda 50 'bin liradır. 

.MEHMET TOPAÇ (̂Uşak) — Uşak'ta 20 'bin 
lira. 
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AfeDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Bugün tespit ettim efendim, seçim bölgem Antakya' 
da en ucuz ev 50 'bin liradır. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Ege bölgesinde 
20 'bin lira, Uşak'ta 20 'bin lira. 

'B'AŞKJAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 

Beni'm yaptığım tespitleri arz ediyorum efendim; fu
kara edebiyatı değil; ama 'bir tespit (bu. 

Şimdi, havagazı, elektrik, su parası ve ev kirası 
olarak maaşın aşağı yukarı tamamı ayın ilk günü 
öğretmenin cebinden gitmektedir. Bu durumda öğ
retmen ne yapıyor, onu da tespit ettim; yumurta sa
tıyor, limon satıyor, elma satıyor seyyar tezgâhta 
veya taksit şoförlüğü yapıyor, camcılık yapıyor. Ge
çenlerde gazetelerde 'okudunuz, bir öğretmen arka
daşımız, meslektaşımız, yüksek bir (binaya cam takar
ken düşüp ölüyor; hedefi de, yükseköğretmide oku
yan çocuğuna para ğöndemektir; hayatını bu yolda 
feda ediyor. 

Muhterem arkadaşlar, öğretmen hakikaten çok 
müşkül durumdadır. Ücra köylerde devlet memuru 
olarak çalışan tek kişi öğretmendir muhterem arka
daşlar. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Yalnız 
öğretmen mi? 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Evet, herkes aynı 'dorumdadır; ama bugün öğret
meni en ücra köşelere, dağ 'başına gönderiyoruz, boz
kırın ortasına gönderiyoruz, telinden tutmuyoruz; öğ
retmen bu durumdadır. Öğretmenin elinden tutmaya 
mecburuz; vasıflı öğretim, kaliteli, nitelikli öğretim 
istiyorsak, öğretmene önem vermek mecburiyetinde
yiz; hiç olmazsa maaşını, ders ücretini, eğitim taz
minatını artırmak mecburiyetindeyiz. Bugün ek ders 
ücreti 260 liradır, üniversiteJde 360 liradır; bir pro
fesöre verdiğimiz ek ders ücreti 360 liradır muhterem 
arkadaşlar, 'bu kifayetsizdir. 

Kalitesiz eğitime etki eden faktörlerden ikincisi 
sınıf mevcutlarıdır. Maalesef optimum sınıf yarata
madık; bunun kabahati 'bugünkü hükümetin veya 
geçmişin değil; ama nedense biz bunun üzerine eği-
lemedjk. Tabiî, optimum sınıfı elde etmek jçin, önce 
normal tedrisata geçmek lazım. Bugün Türkiye'nin 
her tarafında çift tedrisatlı öğretim yapılıyor; bir
çoğunuzun çift tedrisatlı öğretimde okula giden ço
cuğu vardır; çocuk yarım gün öğretim görüyor, ya
rım gün de sokaktadır, hele büyük şehirlerde bir 
'faciadır bu; çünkü disiplinsizliğe, ahlaksızlığa, duy-
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gusuzluğa, tembelliğe prim veren yegâne 'hadise çift 
tedrisattır; 'bundan kurtulmak mecburiyetindeyiz. 
Plancılarımız Ibu 'hedefi tespit etmelidirler; aksi hal
de, hiçbirimizin şikâyetinin olmaması lazımdır. 

tMuh'terem arkadaşlar, köylerdeki durumu bili
yorsunuz; 1 veya 2 öğretmen, 5 sınıfı bir tek tersa
nede 'okutur ki, bu 'bir faciadır; bundan vazgeçmek, 
bundan 'kurtulmak mecburiyetindeyiz; eğer iyi bir 
eğitim istiyorsak, eğer geleceğim'izin teminatı olan 
gençleri iyi yetiştirmek üstlyorsalk, buna bir çare bul
mak mecburiyetindeyiz, hangi suretle olursa olsun 
bunu 'halletmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, YlöK'le ilgili, üniversite 
ile ilgili bazı tespitlerimi arz ê timek istiyorum. 

Üniversitenin idamımı ve bugününü bilmeyen ar-
kadaşlanımız, burada üniversiteyi uluorta tenkit et
tiler. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Siz 'bilemezsiniz bu
nu... 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Evet; çünkü, üniversite dün anarşinin kaynağıydı. 
Üniversiteyi anarşi kaynağı olarak görmek isteyenler, 
bunun 'özlemi içerisinde olanlarımız vardır, örgütler 
vardır. (ANAP sıralarından «•Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, ün'iversi'teyi bugünkü hale 
getiren YÖK Kanunu fevkalade iyi bir kanundur; 
ama siz tenkit edebilirsiniz; ama uygulayanları ten
kit edemezsiniz. (SHP 'sıralarından «Allah Allah» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız, bu 
kürsüden, bu mikrofondan; bu yüce kubbe altında 
şöz sahibi olmayan Sayın YÖK Başkanını tenkit 
«ittiler. 

AHMET iSIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Allah 
sizlere mübarek etsin. 

ENVER ÖZOAN (Tokat) — Arkadaşınız mı o? 

ABDURRAHMAN OEMİRTAŞ (Devamla) — 
Efendim edilebilir, edilmez «değil; ama burada söz 
sahibi değil, burada kendisini müdafaa edecek du
rumda değil. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mil
letvekili olup tenkit edemeyeceksin yani. 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — O zaman mil
le (vekillerinden başka kimseyi eleştiremeyeceğiz... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mil

letvekilisin, tenkit edeceksin. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, YÖK Başkanı... 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, lehinde 'konuşuyor efendim. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Efendim, aleyhinde de konuşacağım, dinleyin biraz, 
lütifen dinlemeyi öğrenin siz de. (ANAP sıralarından 
«iBravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, lütfen karşılıklı ko
nuşmayalım eferidim; siz konuşmanıza devam edin. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Olur Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlar, YÖKJ Başkanının... 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Yağcılık yapıyor. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 

Siz yağcılık yapıyorsunuz, ben gerçekleri söylüyorum. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Demirtaş, karşılıklı 
konuşmayın efendim. 

Siz kendi konuşmanıza devam edin efendim. 
ABDURRAHMAN DEMIİRTAŞ (Devamla) — 

YÖK Başkanı lO'dan fazla diplomaya sahiptir, dok
tora unvanına «sahiptir. Her ülke kendisine doktor 
unvanını tevcih etmiştir; hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. 
Kendisini takdir etmemiz lazımdır ve üniversitenin 
(kendisine teslim edilmesi büyük bir şanstır. 

ENVER ÖZOAN (Tokat) — Gerçekleri bilmi
yorsunuz. 

VEOİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Üniversite bir 
'kişiye teslim edilemez. 

AİBDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Kişiye değil, yöneticiye teslim edilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım 
efendim. (Sayın Demirtaş, konuşmanıza devam edin 
efendim... 

VECIH1 ATAKLI (Şanlıurfa) — Beyefendinin 
şahsına mı teslim ediliyor? 

M.. TURAN BA YEZİT ıÇKjahramanmaraş) — Ce
vap verme hakkı olmayan bir kişiyi nasıl metheder
siniz sayın milletvekili? 

'BAŞKAN — Lütifen Sayın Bayezit... 
M. TURAN BAYEZtT '(Kahramanmaraş) — 

Tenkit için çıkıyorsunuz, methediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Dem'irtaş, konuşmanıza de
vam edin efendim. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) -
Muhterem arkadaşlar... 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Profe
sörlük alacaksın herhalde. 

KENAN NURÎ NEHROZOÖLU (Mardin) — 
ANAP'a gir, yönetim kurulu üyeliğin garanti olur. 
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MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Hocamıza laf atmayın. 

BAŞKAN — Sayın Demktaş, lütfen siz konuş
manıza devam edin. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Lütfen efendim, kendinize yakıştırın o tevcihi 

'BAŞKAN — Lütfen Sayın 'Demirtaş, siz konuş
manıza devam edin. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
O tevcihi kendinize yakıştırın. 

•BAŞKAN — Lütfen Sayın Demirtaş, siz konuş
manızı yapın. 

ABDURRAOMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın 'Başkan. 

iDamin gene arkadaşlarımız buradan, aydın k'i-
şilerin kıyıldığını 'söylediler; sanki içeride aydın kişi 
yokmuş gibi; bugün üniversitenin her bilim adamı 
aydın İkisidir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Çirkin laflarla itham etmeyiniz lütfen. Üni
versiteyi tenkit ederken bu 'şekildeki laflar kırıcı 
laflardır. Oradaki her insan aydın kişidir. 

HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (İstanbul) — Yalnız 
b'iz 'tenkit e'taıiyoruz, bütün basın eleştiriyor. 

'BAŞKAN — Lütfen Sayın Demirtaş, konuşma
nıza devam edin efendim. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Evet, demin de söyledim «niçin tenkit ediliyor üni
versite»? diye; eski günlerin özlem'i içinde olanlar 
vardır... 'Bugün üniversitede bilim yapılıyorsa, bugün 
üniversitede hakikat öğretiliyorsa, YÖK Kanunuyla 
temin edilm'iştir bu. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri alkışlar; SHP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar) 

İBAŞKJAN — Sayın ıDemirfcas, lütfen toparlayın, 
zamanınız azalıyor 'efendim. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Evet muhterem arkadaşlar, tenkit edeceğim'iz taraf
lar vardır... (SHP sıralarından «Yağ var, bal var» 
•sesleri) 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Kimse özle
miyor o 'günleri. 

VEOÎHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Efendim, tah
rikçilik yapıyor oradan. 

•HOKEYİN AVNl ÖÜLER (İstanbul) — Ana-
vatan'a geçmek istiyorsun sen; onun için söylüyor
sun bu sözleri. Eski 'günleri kimse istemiyor. 

'BAŞKAN — Lütfen Sayın Demirtaş. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 

Q ışözleri «ize, faizli mürekkebiyle, müzâafıyla iade 
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ederim. 'Ben yağcı değilim, siz yağcısınız, gürültü
ler) 

'BAŞKJAN — • Sayın Demirtaş. Sayın Demirtaş, 
lütfen toparlayınız, zamanınız bitti efendim. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Olur Sayın Başkanım. 

VECİHl ATAKLI (Şanlıurfa) — 12 Eylülü kim
se istemiyor, niye tahrikçilik yapıyorsun? 

'BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim. 
Sayın Demirtaş, lütfen toparlayın. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Yağ Var, 

hal var. 
'VEYSEL VAROL (Erzincan) — Çok güzel yağ 

çektin; ama seni 'aHmayacaklar. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Anavatana geçmeyecek ki, alsınlar. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 

Efendim, geçen gün üniversiteye gittim kendi göz
lerimle gördüm.... (Gürültüler) •*• 

VEÖİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Kafa kilitli, ko
lay kolay açılmaz, (Gürültüler) 

•BAŞKKN — Lütfen hatibe müdahale etmeyin 
efendim. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ. (Devamla) — 
Evet, çünkü bu temennilerin altında yatan nedenleri 
hepkriiz bliyoruz, (bu koca istifhamın altında 'yatan
ları... (ANAP sıralarından «•Bravo» sesleri; SHP sı-
'ralarından gürültüler) 

Geçenlerde gittim gördüm, Dokümantasyon ve 
Uluslararası Bil'g'i Araştırma Merkezini muhterem 
arkadaşlarım, bu yeni kurulan bir merkezdi, dünya
da da sayıları çok değildir, yani bir elin parmak
larını geçmez. Bu'gün Türkiye'miz bunu kazanmış
tır. O gün tesadüf ettim, 60'a yakın istek gelmişti. 
Bu 'bilgi merkezi elektronik beyinle donatılmış ve 
dünyadaki (bütün bilgi tarama 'merkezleriyle irtibat 
halindedir. Bu bilgi merkezinde, anında, istenen re
feranslar temin ediliyor. Bu şekilde -bil'im yapılır. 
Evet tdknit etmemiz gereken nokta var. O da şu ; 
YÖK kendi ıkendin'i tanıtamamıştır; ben bunu 'tenkit 
ediyorum. (Gürültüler) 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
•Bilimsel araştırmalar mı var? 

AİBDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Doğru, evet; YÖK kendi kendini tanıtamamıştır, 

'BAŞKAN — Sayın Demirtaş, sürenizi çok aştı
nız, lütfen toparlayın efendim. (ANAP sıralarından 
«konuşun» sesleri) 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Sayın Başkanım... 
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BALKAN — Lütfen... ] 
-KENAN NURÎ NSHROZOĞLU (Mardin) — 

Konuş konuş, güzel oluyor, çok zövkli oluyor. I 
ADDURRAHMAN DBMÎRTAŞ (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, elbetteki tenkit edilmez ta
rafları yok değil; 'kanun tenkit edilir. Gelirsiniz ka
nunu değiş'tirirskıiz; ama onları uygulayan kişileri i 
burada tenkit etmek doğru değil. I 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Kimi j 
tenkit edeceğiz? 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Davamla) — 
Kanunu tenkit edersiniz efendim. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

M. TURAN BAYEZltT (Kahramanmaraş) — Sa
yın 'Başkan, lütfen hatibi uyarınız. 

BAŞ'KAN — Lütfen, lütfen Sayın Bayezit... {SHP 
sıralarından gürültüler) 

ıM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, Meclisin çalışma usullerine lü'ifen uyu
nuz. 

BAŞKAN — Lütfen öfendim... 
Sayın Demirtaş, lütfen efendim.,. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Dâvama) — 

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim (Bakanlığı 'bütçesi
nin milletimize, vatanımıza, eğitim camiasına, üni
versitemize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıy
la selamlıyorum. (ANAP, MDP ve Bağımsızlar sı
ralarından alkışlar; SHP sıralarından sıra kapakla
rına vurmalar, «Yağ var, 'bal var» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 'Demirtaş. 
Hükümet adına Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Balkanı Sayın Metin Enıiroğlu, 'buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EM4ROĞLU (Malatya) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; | 
hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum efendim. 
(Alkışlar) 

"Millî Eğitimi Gençlik ve Spor Bakanlığının 1986 
yılı bütçesinin yüce Meclisimizde görüşülmeye baş- j 
laması dolayısıyla, millî eğitim politikamız, gençlik I 
ve spor hizmetlerimiz, bakanlığımızın mevcut 'duru- I 
mu, 1985 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler jle 
1986 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız faaliyet
lerimizi arz etmek istiyorum. I 

Millî Eğitim Gençlilk ve Spor Bakanlığı, 'bugün 
kamu personelinin yarısına yakın bir bölümünü is- I 
tılhdam eden, memleketimizin en ücra köylerine ve I 
yurt dışına kadar yayılmış geniş teşkilatıyla devleti- j 

mizin bekası ve refahı ile doğrudan ilgili büyük bir 
kamu kuruluşudur. 

Devlet' teşkilatımız gözden -geçirildiğinde, sadece 
iki bakanlığının isminin millî kelimesiyle 'başladığı 
görülür. Bilindiği gibi 'bunlar, Millî Savunma Bakan
lığı. ve Millî Eğitim Gençl'k ve Spor Bakanlığıdır. 
Millî eğitim ve millî 'savunmanın, devletimizin ve mil
letimizin bekası için son derece önemli olduğunu, 
bu millîlik »özellikleri de ifade etmektedir. Bir değer
li arkadaşım dile getirdi, «Millî eğitimde politika 
millî olmalıdır; hükümet politikası değil, devlet po
litikası olması gerekir» dediler. Bu görüşlerine aynen 
iştirak ediyorum efendim. (SHP sıralarından .alkışlar) 

Türk millî eğitim politikası ve temel ilkeleri, Tür-
'ikiye Cumhuriyetinin 'kurucusu yüce önder Atatürk' 
ün eğitim görüşlerinden kaynaklanmaktadır. Yaşadı
ğımız karanlık ve acılı günlerden sonra, milletimiz 
ve memleketimiz için geçerlilikleri zihinlerden si'lün-
meyecdk şekilde 'bir kere daha anlaşılan Atatürk 
inkılap ve ilkeleri, 'bugünkü millî eğitim politikamı
zın ana ilkeleri olup, millî eğitim sistemine ilişkin 
her türü çalışmanın temel taşlarını oluşturmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ulu önder 
Atatürk, Türk toplumunun istek ve ihtiyaçlarına ce
vap verecek bir eğitim sistemini kurma çalışmaları
na, daha Millî Mücadele esnasında başlamıştır. Kur
tuluş Savaşının en zîor günlerinde, düşman ordula
rının Polatlı yakınlarına kadar 'geldiği, hatta ordu
muzun geri çekilirndc zorunda kaldığı Kütahya-Eski-
şehir çakışmalarının en hühranlı zamanında, 16 Tem
muz 19*21 \ie, AnkaraMa 'bir maarif kongresi topla
mıştır. O ;büyük insan, bu kongrede, eğitimoüerden, 
savaş sonrasında uygulanmak üzere millî Ibir eğitim 
programı yapılmasını istemiştir. Programın yapılma
sı hususurida işaret 'buyurdukları esaslarda, anlamını 
her zaman doğru değerlendirmek ihtiyacında oldu
ğumuz, en'gin 'bir 'tarih tecrübesi gizlidir. 

Atatürk su sözleriyle, Türk. toplumunun nihaî 
amacına ulaşmasında millî eğitimin en etkili araç 
olduğunu vurgulamış ve milî eğitime verdiği önemi 
anlamlı 'bir şekilde ifade etmiştir :. 

«En toüyük emelim, Maarif Vekili olarak yurdu
mun irfanını yükseltmektir. Yurdumuzu dünyanın en 
mamur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkara
cağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynakla
rına sahip kılacağız. Millî Kültürümüzü muasır me
deniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.» 

işte, Atatürk'ün 'bizlere göstermiş olduğu en bü
yük hedef budur. Bu hedefin 'gerçekleştirilmesinde en 
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önemli görev, bakanlığımıza düşmektedir; çünkü Mil
lî Eğitim Gençlik ive Spor 'Bakanlığı, millî kültürü
müzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak 
kısanı yetiştirmekle görevl'idir. 

Yüce Atatürk, cumhuriyet döneminden önce iz
lenmiş oları eğitim ve öğretim 'biçimlerinin, memle
ketimizin gerilemesinde en önemli sebeplerden (biri 
olduğunu .bel'iırterdk, bir ımillî eğitim programından 
bahsederken, geçmişin hurafelerinden, 'bize uyma
yan yabancı düşüncelerden, Doğuldan ve Batıldan ge
lebilen her türlü ©likiden uzak, Darihî ve millî varlı
ğımıza uygun 'bir 'kültürü kastettiğini söylemiştir. 
(SHP 'sıralarından alkışlar) 

Bir yandan bilgisizliği ortadan kaldırmaya uğra
şırken, bir yandan da, çocuklarımızı sosyal ve ekono
mik hayatta fiilen etkili ve bilgili yapabilmek için 
zorunlu olan ilk bilgileri uygulamalı olarak vermenin 
eğitimin temelini oluşturduğunu belirten Ulu önder, 
«Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem, bilgiyi in
san için fazla bir süs, bir zorbalık vasıtası yahut me
denî bir zevkten ziyade, maddî hayatta muvaffak ol
mayı temin eden pratik ve kullanılması mümkün bir 
cihaz haline getirmektir» demek suretiyle eğitim prog
ramlarında ve uygulamalarında izlemimiz gereken yo
lu da bizlere göstermiştir. 

Çocukların ve gençlerin . varlıklarına, haklarına, 
birlik ve beraberliklerine ters düşen her türlü yabancı 
unsurlarla mücadele edebilecek kabiliyette yetiştiril
mesini isteyen Atatürk, 1924 yılında Türkiye Büyük 
Millet Meclisini açış konuşmasında bu düşüncelerini 
şöyle anlatmaktadır ••: «Yetişecek çocuklarımıza ve 
gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa 
olsun, her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, 
kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan un
surlarla mücadele gereği öğretilmelidir.» 

Bu direktif, bakanlığımın, milletimiz adına uygu
layacağı ve taviz vermeyeceği bir ilkedir. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüldüğü gi
bi, ulu önder Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin bugün
kü, hatta yarınki millî eğitim politikasının çerçevesi
ni çizmiş, temel ilkelerini koymuştur. Direktiflerinin 
hepsi bugünün şartlarında da değerlerini ve geçerli
liklerini aynen muhafaza etmektedir. 

Milletimizi gerçeğe ve mutluluğa eriştirmek için 
vatanın hayatını kurtaran asker ordusuyla milletin 
geleceğini yoğuran irfan ordusuna birlikte ihtiyaç ol
duğunu, irfan ordusuna sahip olamayan milletlerin 
muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler ka

zanırlarsa kazansınlar, o zaferlerin ancak irfan ordu
suyla kaim olduğunu söyleyen Büyük Atatürk, her 
vesileyle millî eğitim ve Türk gençliğinin Türkiye 
Cumhuriyetinin geleceğinin teminatı olduğunu vurgu
lamıştır. Bu husus milletimizin ve devletimizin ilele
bet payidar olmasının temel şartıdır. 

Büyük Türk Milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin dünya durdukça var olması, millî kültürü
müzün muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarıl
masıyla mümkündür. Bakanlığımda bütün çalışmalar 
bu yüce hedefe yönelmiş olup; Anayasamız, Millî 
Eğitim Temel Kanunu, kalkınma planları, hükümet 
programında belirtilen hususlar çalışmalarımızda reh
berimiz olmaktadır. 

Anayasamızın 24, 42, 58, 59 ve 62 nci madde
lerinde millî eğitim gençlik ve spor konularında ba
kanlığımızın görevleri ifade edilmektedir. Ben bunla
rın detayına girmiyorum. Ancak, Türk millî eğitimi
nin genel amacı 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Ka
nununun 2 nci maddesinde şöyle ifade edilmiştir, bu
nu açıklamak istiyorum : «Türk millî eğitiminin ge
nel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk 
inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, 
ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimse
yen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milleti
ni, seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan hakla
rına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere 
dayanan; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk dev
leti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve so
rumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getir
miş yurttaşlar olarak yetiştirmek.» Birinci amacı bu 
şekilde ifade etmiştir. (SHP sıralarından alkışlar) 

«Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından 
dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve ka
raktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir 
dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik 
ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk 
duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak ye
tiştirmek.» tkinci amacı da bu şekilde ifade etmiş
tir. 

«İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli 
bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkan
lığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onla
rın kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutlulu
ğuna katkıda bulunacak birer meslek sahibi olmala
rını sağlamak. 

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk 
toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yan-
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dan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve 
nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, ya
ratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.» Türk Millî Eğitim 
Temel Kanununun ana ilkeleri üç madde halinde bu 
şekilde sıralanmış oluyor. '(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği gibi, 
millî eğitim gençlik ve spor meseleleri hükümetimi
zin üzerinde her zaman hassasiyetle durduğu konu
lardır. Eğitim, gençlik ve spor meselelerini birlikte çö
zümlememizi kolaylaştırmak için; Türkiye'nin, Türk 
toplumunun sosyal ve ekonomik yapısını kısaca hu
zurlarınızda açıklamayı uygun görmekteyim. 

Nüfusumuz hızla artmaktadır. Öyle ki, 1985 yılı 
nüfus sayımına göre, yıllık nüfus artış hızı binde 
27,85'tir ve plan hedeflerinin üzerindedir. 1980 sayı
mında bu oran sadece 20.65 idi. Nüfusumuz her yıl 
ortalama 1 300 000 civarında artmaktadır. Devletimi
zin millî eğitim, gençlik ve spora, millî savunmadan 
sonra gerekli önemi vermesine rağmen, böylesine hız
la artan nüfusun eğitim ihtiyacını tam olarak karşıla
yabilmek mümkün bulunmamaktadır. 

Bugün ülkemizde nüfusun yüzde 53,5'i şehirlerde, 
yüzde 46,5'i köylerde yaşamaktadır. Şehirlerin nüfu
su, köylerin nüfusunu yüzde 7 oranında geçmiştir. 
Beş yıl önceki nüfus sayımından sonra, beş yıl sonra ya
pılan yeni sayımda gördüğümüz tablo budur. Artık, 
şehirlerimizdeki nüfus, köylerimizdeki nüfusu geçmiş 
ve sanayi toplumu olma yolunda önemli bir nüfus ya
pısı meydana gelmiştir. 'Bu durum ve tablo, on yıl 
önceye göre, toplumun eğitime olan talebini değiştir
miştir; artık köye ve kasabaya yapılan bir ilkokul 
veya ortaokul yerine, şehirlerde büyük kapasiteli, de
ğişik programların uygulandığı liseler ile meslekî ve 
teknik liselerin yapılması gereğini ortaya koymakta
dır. 

Ülkemiz sanayileşmektedir. Televizyon ve bilgisa
yar hızla eğitim alanında uygulanmaktadır. Tarımda 
modern usuller denenmekte, ülkemizin her tarafı 
elektrik santralı ve barajlarla donatılmaktadır. Yol, 
su, elektrik, telefon, sağlık ve eğitim gibi hizmetler, 
hızla vatandaşın ayağına götürülmekte; televizyon, 
her ailenin dünyaya açılan penceresi olmaktadır. Dün
yanın herhangi bir yerinde meydana gelmiş olayı çok 
kısa bir. zamanda öğrenme imkânı, bugün evlerimize 
girmiştir. 

Bütün bu gelişmeler, Türk vatandaşının eğitime 
olan talebini artırırken, bir taraftan da yeni eğitim 

programlarını uygulamamız gereğini ortaya ve gün
deme getirmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1923 yılında Cumhuriye
timizle birlikte kuruluşundan bu yana çok büyük ve 
hızlı bir gelişme göstermiştir, Cumhuriyetimizin 62 
nci yıldönümünde, okul, öğretmen ve öğrenci sayıla
rına bakıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkıyor : 62 
yılda okul sayısı 12 kat, öğrenci sayısı 30 kat, öğret
men sayısı 30,9 kat artış göstermiştir, öğrenci sayısı
nın 30 kat artmasına karşılık okul sayısındaki artış, 
öğrenci artışının altında kalmış olması, üzerinde du
rulması gereken bir husus oluyor ve bu toplumun ih
tiyaçlarını net bir şekilde ortaya çıkarıyor. 

Hızlı nüfus artışının yanında köyden şehire olan 
göçler de, eğitimdeki arz - talep dengesinin bozulma
sında önemli bir faktör oluyor. Zira, halkın eğitime 
olan haklı talebini sırf devlet imkânlarıyla karşıla
mak bugün için imkânsız bir duruma gelmiş olmakta
dır. 

Bu darboğazları şu şekilde sıralamak istiyorum; 
bu arz ve talep dengesizliği, millî eğitimde ne gibi 
darboğazlar meydana getirmiştir : 

1. Ülkemizde son yıllarda görülen hızlı nüfus ar
tışı ve köyden şehire göç sonucu plansız şehirleşme, 
(sadece demografik bir şehirleşme) mevcut eğitim ve 
öğretim kurumlarımızı nicelik ve nitelik yönlerinden 
yetersiz duruma getirmiştir. 

Ayrıca, köylerden genellikle büyük şehirlere göç
ler sonucu, şehirlerimizin etrafında sağlıksız bir şe
kilde oluşan gecekondulardaki nüfus çokluğu şehir 
merkezlerimizdeki okullarımızda da büyük sıkışıklık
lar meydana getirmiştir. Köylerimizde okul eksikliğini 
bir değerli arkadaşım dile getirdi, bunun üzerindeyiz. 
1 098* kadar köyümüzde okulumuz bulunmamakta
dır; fakat bunlar, daha ziyade Devlet Planlama Teş
kilatının da ölçülerine göre, gerice yörelerde 100'ün 
üzerinde, diğer yörelerde 250'nin üzerinde nüfusu 
olan yerleşim ünitelerinde bulunan ve dağınık şekilde 
bir yerleşim gösteren yerlere ait olmaktadır. 

Eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, özel
likle büyük şehirlerimiz başta olmak üzere, okulları
mızın çoğunda her geçen yıl artan bir oranda ikili 
hatta üçlü öğretim yapmak zorunda kalınmış, nor
mal olarak 30 - 40 olması gereken sınıf mevcutları 
60 - 70'e yükselmiştir. Bazı okullarda laboratuvarlar, 
kitaplıklar ve hatta koridorlar eğitime tahsis edilmek 
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durumunda kalınmıştır. Bu durum, geleceğimizin te
minatı olan çocuklarımızın yeterli derecede eğitileme-
mesine ve beceri kazandıracak uygulamalı eğitimin 
istenilen seviyede yapılamamasına neden olmuştur. 
Eğitimde kalite sorununu, değerli üyeler ve daha son
ra da Sayın Demirtaç dile getirdiler; kalite sorununu 
bir önemi de, altyapı eksikliklerinden ileri gelmekte 
olup diğer faktörlerini de yeri geldiğinde arz edece
ğim. 

2. Türkiye'nin ihtiyacı olan nitelikli insangücü-
nü yetiştirmek, gençlerimize meslekî bilgi ve beceri
ler kazandırmak ve onları bir meslek sahibi yapmak 
üzere, yeterli sayıda ve türde meslekî ve teknik eği
tim kurumu açılamamıştır. Bu durum, her yıl 500 
bine yaklaşan gencimizin üniversite kapıları önünde 
yığılmalarına yol açmıştır. Üniversiteye giremeyen 
gençlerimiz bir iş ve meslek sahibi de olamadıkla
rından, bu durum onlarda belli bunalımlar yarat
maktadır. 

3. öğretmenlerimiz, kentlerde çok yüksek olan ev 
kirasının ağır yükü altında kalırken, köylerde de otu
rabilecekleri bir ev bulmada bazan güçlüklerle karşı
laşmışlardır. 

4. Yükseköğrenim gençliğinin kredi ve yurt ih
tiyaçları istenilen ölçüde sağlanamamış, spor yaygın-
laştırılamamıştır. Ancak, bu yıl içerisinde yurt ve kre
di konularında önemli mesafeler alınmıştır. Spor ko
nusunda alınan mesafeleri ilgili kısımda yüce Mecli
se arz edeceğim. 

Kırmızı kart gösterilecek kadar değil. 
KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 

Sarı kart gösterin. 
MtLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN BMİROĞLU (Devamla) — Bugün Türk 
Millî eğitiminin içerisinde bulunduğu mevcut, duru
mu arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; millî eğitim 
sistemi örgün ve yaygın olmak üzere iki ana bölüm
den meydana gelmektedir. 

Örgün eğitim; okul öncesi eğitim, ilköğretim, or
taöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsamak
tadır. Yaygın eğitim ise, örgün eğitim yanında veya 
dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kap
samaktadır. 

Bugün memleketimizin dört bir yanına yayılmış 
56 705 ilk ve orta dereceli okulumuzda yaklaşık 10,5 
milyon öğrencimiz, 368 424 öğretmenle eğitim ve öğ
retimlerini huzur ve güven içerisinde sürdürmekte
dirler. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın da-

I ha iyi eğitilmeleri ve yetişmeleri, devletimizin imkân
ları ölçüsünde hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamak-
tadır. Yüce Meclisimize, devletimizin kaynak tahsisi 
ve milletimizin yardımlarıyla bakanlığın bugün gel
miş olduğu mevcut durumu arz etmek istiyorum. 

örgün eğitim okul öncesi eğitimi': Okul öncesi 
eğitim çocuğum zilhlin .iv© beden yöMeflinden bir bü
tün olanak sağlıklı gelişmesinde 'büyük önem arz 
etmektedir. Bu dönem 0 - 6 yaşlan arasını kapsa
maktadır. 

ıl984 - 1985 eğitim ve öğrettim yılında 420 ana
okulu ve 2 188 anasmılfında toplam $1 399 öğren
ci eğitilmiştir. Bu kademede okullaşma hedefii yüzde 
3,5 olmasına nağmen, yüzde 2,3 olanak gerçekleş-
miştür, Bu dunumda 1,2 oranında plan hedefimin ge
nişinde fcabnımaştır. 

'Beşinci Beş Yılık Kafanma Pılamı dönemi so
nunda, yüzde 10 olması hedeflenen okul öncesi eği
timin yıaygınliaştoılıalblmıesi ve hedefe ulaşılabilmesi 
için, kamu ve özel sektör imkânlarından birlikte ya-
rtarianılmaıktadir. 

ılîıköğreitiımi: Yüce Atatürk'ün veciz bir (ifadesiyle 
belirttikleri gübi, «dlköğretüm davası insan olmak, 
millet olmak davasıdır» 

Her Türk çocuğunun liyü insan ve iyi bir vatan
daş Olması içlin gerekli olan temel bilgi, beceri, dav
ranış ve alışkanlıkları fcazandiırımak ilköğretimin gö
rev iıdıir. 6 - 14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve 
öğretimini kapsayan ilköğretim, kız ve erkek bütün 
vatandaşlar üçıin zorunlu ve devlet 'okullarında para
sızdır. İlköğretim kurumları 5 yılık (ilkokullar i e 
3 yıllık ortaokullardan meydana gelmektedir. 

1984 - 1985 eğitim ve öğretim yılında 48 503 
(ilkokulumuzda 6,5 milyon öğrencimiz, 209 7311' öğret
menle, eğitiımıini sürdürmüştür, IBu okullarımızın! 
41'imde 3'lü, 1'3 784'ünde 2'li öğretim yapılmıştır. 
İşte eğitimlin kalitesıimi etklileyen Ibir diğer faktör da
ha ortaya çıkıyor. Okullarımızda 3'lü, 2'li eğitim 
var. 3 "lü eğitimi o kadar önemli değil1, çok nadir ah
valde var. Ancak 2'li eğitimde ıblir 'gelişime var, özel
likle ışehlirferimıizde bu 2'li eğitimin önüne geçmek 
için altyapı faaliyetlerini, okullaşma faaliyetlerinli 
hızlandırmış bulunmaktayız. 

Kalkınmada öncelikli lbc%elerde nülfusıı 100'ün 
üstünde, diğer ıböDgelbrde ise nülfusu 250'nıimı üstünde 

ı olan okullsuz köy kalmamıştır; biraz evvel bunu arz 
etmek istedim. Nülfusu 20O'ün altında olan dağınık 
yerleşim biırimlerindeki öğrenciler yatıla bölge okul
larına yerleştirilmektedir. 
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Plan hedeflerine göre, İlkokullarda okullaşma ora
nımın yüzde 100 olması gerekirken, bu oran yüzde 
98,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu da, yine demıin "be-
irttiğiım ıglilbi, dağımuk bir yerleşim bGniımiLne sahip ol-
m-ajktaln!; Türkiye'nin coğrafî oe fiziksel koşularım
dan meydana gelmektedir. 

Bir gazetede görmüştüm!: Bir bekçi, teelikü bir 
'köylü vatandaş - kıyaıretinden anlaşılmıyor - 10 ço
cuğu önüne almış; çadırın afaldaki tahtada elinde-
kü- Itdbeştiırtle, ders vermeye gayret ediyor. Orayı araş
tırdık, çok küçük (bir mezra olduğunu .anladık de
ğeri jmiMetvekilleri. Devlet hizmetlerini, en küçük 
üniteye kadar 'götürebilme imkânı bugünün koşulla-
rında yoktur; belki olması da birçok açıdan doğru 
değildir, ö köylere sadece oıkul hizmeti değil', bunun 
yanında diğer altyapı hizmetlerlinin de götürülmesin-
de güçlükler vardır. 

Biliıyorsunuz bizim, bu gibi bölgelerde uyguladı
ğımız Ibölge okuUan politikamız vardır. Yatılı böl
ge okulları tesis ederek, bu küçük üniteleri bölge 
okullarında birleştirmek suretiyle, eğitim ihtiyaçla
rım giidermeye (gayret etme!kltjeyiz.ı Aincak, elektrik, 
su vdsaiire gibi diğer altyapı hizmetlerinin bu bölge
lere götürülmesiınıdeki güçlükler, belki bu bölgele
rin ıtopMaştınltaasiinı da gündeme getirmektedir ve 
diğer politikalarla birlikte ele alınması gereken bir 
husus olarak gündemde bulunmaktadır. 

1986 yılımda (toplam 8 583 dershaneye ihtiyacı
mız akmasına rağmen, bunun 4 bine yakınını dev
let imkânlarıyla yapabiliyoruz, diğerlerini de yine 
özel idareler, vilayetimiz ve halkın katkısıyla temin 
etmek imkânını (buluyoruz. 

6 yaş uygulamasına da kısaca değinmek istiyo
rum1: 

Mecburî 'ilköğretime başlama yaşının 6 yaşa in
dirilmesi iüizeriine, 1983 - 1984 öğretim yılında 6 yaş 
'grubu çocukları, ilkokullara atamış ve bu çocuk
lara 1 ineli sınıf programı uygulanmıştır. Bu ihtiyacı 
karşılamak için hazırlanan 6 yaş grubu programı 
denenmek ve geliştirilmek üzere uyigulamaya konul
muştur. 6 yaş ıgrubu öğretmenlerine yardımcı ve 
rehber olacak, «6 Yaş Grubu öğretmen Kılavuz» 
kitabı hazırlanmıştır. 

& yaş uygulaması, kamuoyunu son derece ilgi
lendiren bir konudur.; Bildüğiniz gibi, 1739 sayılı Millî 
Eği'Jfm Temel Kanununun 22 nci maddesinde ya
pılan değişiklikle 222 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinde yıajpılan değişiikUiklerden sonra gündeme gel-
.n îş olup, ilköğretimi 6 yaşından itibaren başlatan 

mecburiyetten husule gelmiştir; ancak, her sene 1 mil
yon 300 bin çocuğumuzun ilköğretim çağına geldi
ğini dikkata alacak 'olursak, bir sene içerisinde 6 
yaşındalki çocukların ilkokulda öğretime başlatılma
sının imkân&ızlıkliarını ve 'yetersizliklerini takdir ede
ceğinize dnanmaktayıım. 6 yaş uygulamasındaki ek
siklikler, esasen ilkokul çağına gelme kapasitesinin 
uygulandığı ilk yıl itilbariyle birdenbire iki misline 
çıkması zaruretinden ve mahzurundan ileri gelmek
tedir. Devletin, bu imkâna sahip (Olmadan 6 yaş uy
gulamasını sıhhatli bir şekilde yürütmesi de, bugü
nün imkânları (içerisinde pek mümkün bulunmamak
tadır. 

Bu konuda hem Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planınıa, hem de 1986 yılı Devlet Planlama Teşkila
tı programına beli ilkeler konulmuş olup, tedrici 
bir yaklaşımla bu meseleye eğilmek zarureti bulun-
makltadır. 

Ortaokullarımıza geçiyorum!: 
1984 - 1985 öğretim yılında 4 968 ortaokulda 

1 m'iifyon 7611 bin öğrenci, 411 764 öğretmenle eği
tim ve öğretim faaliıyetferiini sürdürmüştür. Plan he-
defi yüzde 50,8 iken, ortaokullarda 'okullaşma ora
nı yüzde 52,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu da göster
mektedir ki, 12 - 14 yaş grubunun ortaokullara olan 
talebi planı hedefinlin üzerindedir. Burada da plan 
hedefi tutturulmuş olmaktadır. 

8 yıllık ilköğretim uygulamasına kısaca değin
mek istiyorum: 

Çağımızda bilim ve teknolojide meydana gelen 
hızlı değişmeler ve gelişmeler, insanların hayata 
uyumlarını güçleştirmekte, bunun sonucu olarak da 
ülkeler, zorunlu öğrenim sürelerini uzatmakıtadırlar. 
Bugün gelişmiş ve geliiışmıe'fcte olan ülkelerin pek ço
ğunda zorunlu öğrenim yaşı 8 - 12 yıl arası olarak 
değişmektedir. 

Zorunlu öğrenim süresinin artırılması çalışmala
rı Türkiye'de yeni değildir. 19401ı yıllardan sonra 
ve 1946 yıllında toplanan Üçüncü Milî Eğitim Şûra
sında 8 yıllık okullar üzerinde durulmuş ve şehir 
okullarımın 8 yıla çıkarılması (gündeme getirilmiş
ler. Dsmin de iifıade ettiğim gibi, Türkiye'de zorun
lu öğrenimin 6 - 1 4 yaşlarını kapsadığı Millî Eği
tim Temel Kanununun 22 nci maddesinde yapılaa 
değişiklikle belirlenımiştir. 

İlköğretim uygulamasına esas olan ve ilk ve or
taokullarda uygulanan programlar arasında bütün
lüğün sağlanmasıdır., Bu bütünlük henüz sağlanama
mıştır. özellikle ortaokul programları, hayata ha-
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zırliayıcı, meslekî ve teknik öğretime yöneltiri olma
dığımdan, ilköğretimi okullarında 'iş ve teknik eğitim 
ağırlıklı programlar hazırlanarak uygulamaya könul-
muş'tur. / 

Esasen 8 yıllık eğitim konusu, Türkiye'de, eği
timlin oırıtaöğretimde yapısını değiştirmek bakımın-
dan da fevkalade ehenımiyeltli bir mahiyet arz et-
maektedıiır. Bu okulların adedini artırmak, çocukla
rımızı henüz eğilebMieeekleri yaşlarda mesleğe yö-
nöltmıelk ve birtakım meslek dersleri vermek sure
ti yile onları teknik ve meslekî eğitime yönlendirmek, 
8 yıllık eğitimle imkânı ıdahiline girecektir. 

Ortaöğretim; 

Ortaöğretim, ilköğretime dayalı en az üç yıllık 
öğretim veren genel, meslekî ve teknik öğretim ku
rumlarım kapsamaktadır, -Bilindiği gibi, gerek 222 sa
yılı Kanunda, gerek Millî Eğitim Temel! Kanununda ya
pman tariflerde, ortaokullar ilköğretimi içerisine alın
mış 'bulunmaktadırlar ve ortaöğretimin tanımlaması 
içerisinde sadece iseler kalmış bulunmaktadırlar.: 

Liseleri ide muhtelif özellikleri itibariyle arz et
mek istiyorum. 

Genel liseler; öğrencileri ortaöğretim seviyesinde, 
asıgarî genıel kültüre ısalhıip, kişi ve toplum sorunları
nı tanıyan, ülkenin iktisadî, sosyal ve kültürel kal
kınmasına katkıda bulunan insanlar olanak yetiştir
me amacındakii genıel liselerim ösals görevi yüksek
öğretim© öğrenci hazıriamakıtır. 

1984 - 1985 eğitim ve öğretim yılında l1 269 li
sede 584 673 öğrenci 48 290 öğretmenle eğitim ve 
öğretim faaliyetlerini Sürdürmüştür. Beşinci Beş 
Yılık Plan hedeflerime göre okullaşma oranı genel 
liselerde yüzde 17.5 ollmıası gerekirken, hu onan yüz
de 17.8 olanak ıgerçekleşmiş'tiır. 

Hükümet programımızda ve 'Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma (Planında öngörüldüğü gibi, genel liselere 
olan talebin, meslekî ve ıtekniik eğitime kaydırılması 
çalışımalarıma devam edilmektedir. 

Burada da belirtildiği gibi, gerçekten bizde or
taöğretimde hır yapı değişikliği, bugün Türkiye'de 
Türk millî eğitimimin anıayalklaşımı ve politikası içe
rsinde bulunmaktadır. 

Esasen, senelerdir uygulanan politikalar, ortaöğ
retimde Türkiye'de bir şişkinliğe sebebiyet vermiş 
ve ortaöğretim çağındaki çocukliarıımızın ancak yüz
de 30'unu okullaşma imkânına kazandırmış, yüzde 
70'i ise, bu okullaşma imkânının dışında kalmışlar
dır. Ancak bu yüzde 30'luk öküliliaşma imkânına ka
vuşan gmçlerimiiızin yüzde öö'ı, hatta yüzde 65'i ge

nel l'iıseltere temayül leîtmiş ve genel liselerden sonra 
akademik eğitim, yapmak 'amacıyla üniversitelerim 
önünde üniversite imtihanlarında bir yarışa girmiş
lerdir. 

Geri kalan yüzde 35'iik kısım ise, son zaman
larda uygulanan ımeslekî ve teknik eğitim politikala
rındaki etkinlikler sayesinde, örgün eğitim, örgün 
meslelkî ve teknik eğitim kurumlarına gitmektedir
ler. 

Ancak, bugün için bu oransal durum, yani ge
nel iselerin meslekî ve iteiknik liselerin üzerinde bir 
örgün eğitim sağlamış olması, toplumun bugünkü 
yapısına, ihtiyaçlarına, gelecekteki ihtiyaçlarına uy
gun mudur sorusu, bugün gündemde bulunmaktadır. 

Birçok değerli milletvekilli, konuşmacılarında, 
meslekî ve teknik eğitimin önemine değinmişlerdir^ 
Bugün için Türk millî eğitimi, elindeki her türlü 
arnikanla bu yapısal değişikliğe gitmek zorundadır. 
Toplumdaki işsizliği /azalltmalk, üniversitelerin önün
deki yığılmayı önleyerek, yükseköğretimi kurumları
nın daha sıhhatli bir öğretim içerisine girmelerini 
temim etmek; devlete, miilieıte ve ailesine fazla paha
lıya mal olmadan, gençlerimizin hayata ve çalışma 
hayatına adaptasyonunu sağlamak, bir yerde işsizliğe 
de çare bulmak, Türk millî eğitimindeki bu yapısal1 

değişiklikle özdeş halle gelmiştir. 

IBugün toplumdaki sölsyal problemlerin haiedii-
mesinde de kalıcı ve temel bir yaklaşım olarak, 
Türk millî eğiitiıminıdekt ağııflığın meslekî ve teknik 
eğitime kaydırılmasında büyük zaruret bülunmaikta-
dır. Bu noktada, iMillî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı olarak elimizde mevcut olan iç ve dış kay
nakları, bu meselenin bütün yönlerimi binlikte orga
nize ederek, yani finanısmanını sağlayarak, ilgili ya
salarını çıkararak, iilgillıi eğitici elemanlarını, eğite
cek ve eğitmekte olan kurumların kapasitelerini ar
tırarak ve organizasyona taalluk eden diğer bütün 
meselelerimi birlikte ele alarak çözmek azmimde ve 
kararındayız. (ANAP ve ISHİP sıralarımdan «Bravo» 
sesleri, alkışıllar) 

©u konuda belli teşebbüsler içerisindeyiz. İn
şallah önümüzdeki oturumlarda Yüce Meclise bu 
ıkonuda aldığımız mıesaifeleri ayrıntılarıyla ifade öt
mek imkânını, meseleler biraz daha ilerledilklten son
ra, sunmak fırsatınla kavuşacağız. 

iDeğerili (Başkan, değerli milletvekilleri; genel li
selerden sonra, bilindiği gibi, bugün toplumumuzda 
son derece aktüeli olan1 Anadolu liseleri tatbikatımız 
bulunmaktadır. Bugün 72'si genel fcarekJteri ve 20'si 
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ide meslekî karakterli olmak üzere, 92 Anadolu -li
semiz (bulunmaktadır. Bu liselerimiz 57 illimizde 
kurulmuş durumdadır. Anadolu lisederimiz, dışa açı
lan Türkiye'nin lisan bilir elemıan lihıtiyaoını kar
şılamak amacıyla toplumun ihtiyaçlarından «doğmuş 
ve son liıkıi senede önemli ölçüde aitmiş öğretim ku
rumlarıdır. 

Zaman zamaın, basına da intikal eden bu kurum
larım sorunları vardır. Türkiye'de şöyle bir alışkan
lığın içerisinde olmamamız gerektiğini söylemek iş
itiyorum!: Biır yeni kurumu devreye sökttuğumuz za
man, gönıtümüz öyle istiyor ki, bu kurumların bü-
Itün meselelerini halletmiş olalım. Ancak, bakıyoruz 
ki, teşebbüste bulunduktan sonra bazı eksiklerimiz 
var. 

Değerli milMvekilleri, ben devlette devamlılığın 
asıl olduğuna iınanmaktayıım. 'Devletçilik, devlet an
layışımızın en temel prensiplerinden bir tanesidir. 
(Bugün Anadolu liselerimiz son iki sene içerisinde 
önemli ölçüde artırılmıştır. Bu sene itibariyle biz
ler, bu liselerin adedini artırmaktan çok, eksiklik
lerini gidermek yolunu tercih edeceğiz. («Bravo» 
sesleri ve alkışlar) Ayrıca bu kurumları, memleke
tlimize bütün eksiklikleri giderilmiş, her yönüyle 
mükemmel bale gelmiş liseler durumuna getirmek 
aımacındayız.j 

Bu açıdan, Anadolu iısderiımizin neden bu ka-
dıar fazla arirfdığını bir Itenfcit ikonusu olarak ben
deniz iglörmemekteyim. Fizik altyapısı tamamlanmış
tır, diğer (taraflarını tamamlamak da bugün için biz
lere kalıyor, inşallah bizler de bu taraflarını, bu ek
siklilerini tamamlayıp huzurlarıinıza (bu konuda her 
yönü tamamlanmış olarak çıkmak imkânını bulaca
ğız-

Anadolu liseleri yanında, fen liseleri, endüstri ve 
meslek liselerinde de önemli artışlar vardır ve yine 
bugün toplumumuzun içinde bulunduğu gelişime sü
recinde toplumun ihtiyaçlarına dönük eğitim kurum
ları olarak ıfen liselerini, endüstri ve meslek liseleri
ni ve teknik liseleri artırmak gayreti içerisindeyiz. 
Bugün için 336 endüstri ve meslek lisesi yanında 75 
teknik lisede, 166 914 öğrenci 11 272 öğretmenle eği
tim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

IBir değerli arkadaşım, Sayın Cengiz, sorulan ara
sında meslekî ve teknik eğitim konusundaki öğret
men açığının ne olduğunu sordular. Kendilerine arz 
etmek isterim: Bu eğitim kurumlarımızda bugün için 
2 342 meslekî ve teknik öğretmene ihtiyacımız vardır, 
Ancak, 25 Ekim tarihinde yaptığımız son imtihanla bu 
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eksiğimizin 901 adedini gidermiş durumdayız. Ek-
sikleriımizıin diğerlerini de en kısa süre içerisinde ta
mamlamak imkânlarına sahip bulunmaktayız^ 

Teknik eğitim fakültelerinde, bugün için mevcut 
öğrenci sayısı 4 500 civarındadır. Marmara, Gazi 
ve Fırat ürıiMersitelerindeki faikülıtelerimıizden her yıl 
600 cıVarında öğrenci, bu okullardan mezun olarak 
göreve gelmektedirler; ancak bunun dışında, «Tek
nik öğretmen açığının kapatılması bakımından emek
li öğretmenlerimizden istifade edilecek midir?» şek
lindeki !bir soruya da müspet cevap vermek isterim. 
Bu İstifadenin de tedbirlerini almak amacındayız 
ve yolundayız, ©öylece, insanigücü eğitiminde en 
önemi unsur olan eğitici personelin temin edilme
sini de ıbu yolarla sağlamak imkânına kavuşaca
ğız. 

Yine, ortaöğretimin önemli kurumlarından kız 
meslek liseleri, Iticaret liseleri, imam - hatip liseleri 
de toplumun ihtiyaçlarınla göre beli ıbir denge içeri
sinde eğitim faaiyetlerinıi sürdürmekte ve özelikle 
mesleğe dönük programları her geçen gün artınl!-
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli miletvekileri; 'bu noktada' 
yaygın eğittim© geçmek istiyorum: 

'Milî eğitim sistemimizin iki anabölümünden biri 
olan yaygın eğiıtknıin amacı, millî eğitimin genel 
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün 
eğitim sistemine hiç girmemiş yahut herhangi bir 
kademesinde bulunan veya Ibu kademelerden çıkmış 
vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında, 
okuma - yazma öğretmek; millî kültür değerlerimi
zi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı eğitim vermek; ça
ğanızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve 
kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğiıfiim im
kânları hazırlkmalktır. 

Yaygın eğitini faaliyetleri: «Genel Eğitim Prog
ramları», «Meslekî ve Teknik Eğitim Programları», 
«Çırak, Kalfa ve Ustalık Eğitimi Programları», ve «Açık 
Öğretim Programları» olmak üzere, 4 lalanda sürdü
rülmektedir. 59 çıraklık eğitim merkezlinde, çırak, kal
fa ve ustaların eğitimi, 40 meslek dalında sürdürül
mektedir. 

1984 yılında 8 7811 147 vatandaşımız, 652 halk 
eğitim merkezindeki sosyal, kültürel uygulamalardan 
yararlanmış ve açılan 34 100 kurs ile 880 408 yetiş
kin vatandaşımıza meslekî eğitim verilmiştir. 

Değerli milletSvekilleri, görüldüğü gibi, yaygın 
eğitim toplumumuzda çok geniş bir kitleye, özellik
le okullaşma olanağı bulamamış kitlelere; genç, orta 
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yaşlı ve yetişkinlere hitap eden fair eğitim şekli ol-
masa itibariyle fevkalade büyük ehemmiyet arz et
mektedir. Yaygın eğitim laaiyetllerinin yönlendiril
mesi ve ıtoplumıımuzıda etkin ıhıalıe getirilmesi için, 
aiınmıaısı ıgerekeıı tedbirler arasında, Çıraklık Eğitim 
Kanunu bulunmaktadır. Çırak, Kalfa ve Ustalık Eği
tim Kanunu ile bu konuda, ülkemizde yapısal bir deği
şikliğe imkân sağlanacak ve idemin de arz ettiğim 
gi, meslekî ve teknik eğitimi lükemizde kalıcı hale 
getirecek ıanafak«arlerden birisi, yani yasal; düzenüe-
mesi de bu şekilde terniû edilmiş olacakfaırj 

3u konuda, diğer ülkelerin tatbikatlarından ya
rarlanılmasında da zaruret görmekteyim. Bir proje do
layısıyla Türkiye'ye gelmiş bulunan Alman Ekonomik 
Yardım Heyeti Başkanı ile yaptığım bir konuşmada, 
çok enteresan bir cümle söylemiştir. Kendisine, mes
lekî ve teknik eğitim programlarımız için mevcut fon
larından yardımda bulunma imkânlarının olup olma
dığını sorduğumda, «Hangi gaye için böyle bir im
kân arıyorsunuz?» demiştir. Endüstri meslek liseleri
miz ve diğer örgün eğitim kurumlarımız için bu fon
lara bütçe imkânlarımızın dışında da müracaat et
tiğimizi ve bunun arayışı içinde olduğumuzu kendi
sine söylediğim zaman, çok enteresan bir cümle sar-
fetmiştir. «Efendim, bizim Almanya'da bir söz vardır, 
Çocuklarımızı okullarda eğitecek kadar zengin deği
liz.» Almanya, çocuklarını okullarda eğitecek kadar 
zengin dşğil! Bunun bir manası olması gerekirdi; ko
nuyu biraz açtığım zaman şöyle bir tablo ortaya çık
tı: Almanya'da, ortaöğretim çağına gelmiş gençliğin 
yüzde 5Q'si çıraklık eğitimi için, çıraklık merkezlerin
de yaygın eğitime tabi tutuluyor, yani bizde yüzde 
70'i boşta olan gençliğimizin. Yüzde 50'nin yüzde 25'i 
akademik eğitime devam edecek olan genel liselere 
gidiyor, yüzde 25'i de, meslekî ve teknik örgün eği
tim kurumlarına gidiyor. 

Dolayısıyla, böyle bir toplumda, hem aktif işgü
cünün çok kısa bir süre içerisinde ailelerine ve toplu
ma çok daha düşük maliyetlerle çalışma hayatına ge
çip üretken olması, çalışma hayatına oryante olması 
ye sosyal bir problem olmaktan çıkması imkân da
hiline giriyor, iş sahibi oluyor, üretici oluyor; hem 
de akademik eğitime başvuranlar, üniversitelerde çok 
daha rahat bir ortamda akademik eğitim yapmak im
kânını buluyor. 

Bu oransal durum, yani bir toplumda ortaöğretim
de okullaşma çağına gelmiş gençliğin yüzde 50'sinin 
yaygın eğitim kurumlarında, birtakım çıraklık eğitim 
merkezlerinde eğitime tabi tutulması hadisesi, dina

mik bir nüfus yapısına sahip olan ülkemiz açısından 
da hayatî önemi haizdir ve biz, özellikle okullaşma 
imkânı bulamayan ortaöğrenim çağına gelmiş genç
lerimizin eğitilmeleri., istihdam edilmeleri ve özellikle 
sanayie oryante edilmeleri için, belli programları ge
liştirmek amacında ve azmindeyiz; bu çalışmaların da 
içindeyiz efendim. (Alkışlar) 

Toplumumuzda, son yıllarda fevkalade memnu
niyet verici bir şekilde, başarılı bir gelişme içerisin
de olan, «Okuma - yazma seferberliğinden de bah
setmek istiyorum. 

Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte, Atatürk'ün 
önderliğinde eğitim hizmetlerinin yürütülmesi devle
tin en önemli görevlerinden biri olmuştur. Millet Mek
teplerinin hızla yaygınlaşması ve Atatürk'ün, 24 Ka
sım 1928'de «Millet Mektepleri Başöğretmenliğini» 
kabul buyurmaları ve hız kazanan kurslarla, kısa za
manda vatandaşlarımız okuma - yazma öğrenmişler
dir. 

1980 genel nüfus sayımı sonuçlan, 6 ve daha yuka
rı yaşlardaki toplam 37 milyon 523 bin 623 vatandaş
tan, 12 milyon 197 hin 323'ünün, yani yüzde 32'sinin 
okuma - yazma bilmediğini ortaya çıkarmıştır. Bu
nun, 8 milyon 394 bin 868'i kadınlardır. Bunun için, 
ikinci okuma - yazma seferberliği, 23 Mart 1981 yı
lında başlatılmıştır. Bu tarihten günümüze kadar, ön
celiğin kadınlara ve tarımda çalışanlara verildiği, 
toplam 181 486 kurs açılmış ve 3 milyon 785 bin 299 
vatandaşımız okuma - yazma öğrenmiştir. 

1984 - 1985 eğitim ve öğretim yılında açılan 11 385 
okuma - yazma kursundan 619 903 vatandaşımız ya
rarlanmış bulunmaktadır. Bu kursların katkısıyla, ülke
mizde okuma - yazma oranı yüzde 82,3'e yükselmiş
tir. Ancak, biz buna razı değiliz, bu oranı yüzde 100'e 
çıkarıncaya kadar faaliyetlerimize artan bjr hızla de
vam edeceğiz ve toplumumuzda, cehaletin bu son iz
lerini de inşallah silmek imkânına kavuşacağız. (Al
kışlar) 

Bir nebze de özel öğretim ve eğitime değinmek 
istiyorum. 

Anayasamızın 42 nci maddesindeki, «Kimse eği
tim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz» hük
mü ve «eğitimde fırsat ve imkân eşitliği» ilkesi gere
ğince, özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi, bakan
lığımızın, üzerinde dikkatle durduğu bir konudur. 

1984 - 1985 eğitim ve öğretim yılında 31 özel eği
tim ilkokulunda 4 709 ve 14 özel eğitim ortaokulun
da 443 öğrenci eğitimlerini sürdürmüşlerdir. 

Ülkemizde, 0 - 18 yaş çağ nüfusunun yaklaşık 
1,5 milyonunu teşkil eden özel eğitime muhtaç çpcuk-
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lar için okullar ve kurslar açılmaktadır. Gerçekten 
bu noktada da toplumumuzun ihtiyacı büyüktür. 
Özel eğitime muhtaç olanların oranı oldukça yüksek 
gözükmektedir; fakat eğitim müesseseleri kurarak, 
bu ihtiyaç içindeki vatandaşlarımıza ulaşma imkânı
mız da oldukça yetersiz kalmıştır. 

özel öğretime gelince; Anayasamızın 42 nci mad
desinin, «özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı ol
duğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen se
viyeye uygun olarak kanunla düzenlenir» emri gere
ğince ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanu
nuna uygun olarak özel ilkokul, ortaokul ve liseler 
açılmasına imkân vermektedir. 

1984 - 1985 öğretim yılında 96 adet ana okulu, 
43 ilkokul, 57 ortaokul, 57 lise ve 3 meslek lisesi ol
mak üzere, toplam 256 özel okulda 60 bin 964 öğren
ci öğrenim görmüş ve 2 916 öğretmen görev yapmış
tır. 

Yine bu öğretim yılında, 120 özel yabancı ve özel 
azınlık okullarında 14 bin 996 öğrenci öğrenim gör
müş, 550 öğretmen görev yapmıştır. 

Sayın Altuğ ve bir değerli arkadaşım, özel okul: 

lar konusunun, ülkemizde eğitimde fırsat eşitliğini ze
deleyecek bir tatbikata dönüşmesinden endişe duy
duklarını dile getirdiler. 

Aslında hükümetimiz, toplumda özel okulların 
açılmasını teşvik etmekle, devletin, bugün için var
lıktı ailelerin üzerinde taşıdığı yükünü özel okullara 
aktarmak gayesini gütmektedir. Bu suretle devlet, 
elindeki imkânları, muhtaç olan bölgelerde ihtiyaç 
içinde olan çocuklarımıza daha güçlü bir şekilde tah
sis etme imkânını bulacaktır. Meseleye bu açıdan 
bakılması gerektiği kanaatindeyim. 

Sayın (Başkan, sayın milletvekilleri; bir nebze de, 
1985 yılında yapılan ve 1986 yılı için planlanan fa
aliyetlerden bahsetmek istiyorum. Demin de arz etti
ğim gibi, mevzuat çalışmalarında 2089 sayılı Çırak, 
Kalfa ve Ustalık Kanununda değişiklik yapan ka
nun tasarısını önümüzdeki günlerde yüce Meclisten, 
iştirakinizle çıkarmak azmindeyiz. Ayrıca, Türk spo
runu yeniden tanzim eden bir tasarı hazırlanarak yü
ce Meclise sunulmuş bulunmaktadır; bunu da komis
yonlarda ve yüce Meclisimizde ele almak imkânını bu
lacağız. 

Bunun dışında, bakanlığımızın işleyişi ile ilgili tü
zük ve yönetmelikler çıkarılmış bulunmaktadır. Bu
rada en önemli konulardan bir tanesi de, (Başbakan
lığa sevk etmiş olduğumuz teftiş tüzüğü ile ilgilidir. 
Bilindiği gibi, müfettişlerimiz, mjllî eğitim faaliyet

lerini Anayasa, Millî Eğitim Temel Kanunu, Atatürk 
ilke ve İnkılaplarına uygun bir eğitim şekli olarak 
daimî surette denetleyen bakanlığımızın güzide men
suplarıdır. Müfettişlerimizin statülerini tanzim eden 
tüzüğü Başbakanlığa göndermiş bulunmaktayız. Bu 
tüzüğün çıkması halinde gerek ilköğretim müfettişle
ri için, gerek bakanlık müfettişleri için yasal düzen
lemeleri bu şekilde tanzim etmiş olacağız. 

Personel konusu da, millî eğitim faaliyetleri içe
risinde fevkalade ehemmiyet arz etmekte ve geniş bir 
kitle olan eğitim camiasını ve kamuoyunu yakından 
ilgilendirmektedir. 1985 yılı içerisinde istek ve ihtiya
ca göre, toplam olarak 40 993 öğretmen ve diğer 
personelin nakli gerçekleştirilmiştir. 1984 atama dö
neminde müracaat eden 11 349 öğretmen adayının 
tayini, 1985 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Yine 
bu yıl atama dileğinde bulunan 19 750 Öğretmen ada
yından, 657 sayılı Kanunda belirtilen esasları taşı
yanların atamaları, kadro durumu dikkate alınarak ilk 
atama, açıktan atama ve naklen atama yoluyla ya
pılmaktadır. 

Personelin kademe terfi işlemlerinin taşra teşkilâ
tınca yapılması sağlandığından, derece terfi işlemle
rine sürat kazandırılmıştır. Personelin tayin ve terfi 
işlemlerinin bilgisayarla yapılması için çalışmalarımız 
sürdürülmektedir. 

Merkezî sistemle yapılan sınav sonucu başarılı 
olan 17 500 öğretmenin atanması için çalışmalar de
vam etmektedir, öğretmen ve yöneticilerin ücretli 
ders saatlerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, gü
nün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenecektir. 

öğretmenlere verilmekte olan eğitim - öğretim 
tazminatı, 6 125 Türk lirasından 1986 yılının birinci 
diliminde 8 400, ikinci diliminde ise 9 300 Türk Li
rasına çıkarılmıştır, ilkokul öğretmenlerinin ders saat 
ücreti 170 Türk Lirasından 210 Türk Lirasına, orta
okul ve lise öğretmenlerinin ek ders saat ücreti ise, 
210 Türk Lirasından 260 Türk Lirasına çıkarılmış ol
maktadır. Böylece, öğretmenlerimize, eğitim - öğre
tim tazminatında meydana gelen artış, ek ders ücret
lerinde yapılan artışlar, katsayıda meydana gelecek 
artışlar ve yakacak yardımlarında meydana gelen ar
tışlar ve nihayet yan ödeme katsayısının yeniden 
ayarlanmasıyla meydana gelen artışlarla birlikte, bu 
dönemde önemli bir artış sağlanmış olmaktadır. 

10 uncu derecenin ikinci kademesinde yeni göreve 
başlayan bir öğretmenin eline net olarak, yan öde
me, eğitim - öğretim tazminatı, ek ders ücreti ve ya
kacak yardımı ile.birlikte 49 897 lira geçmektedir. 
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Ayrıca, 1986 yılında, demin saydığım yan ödeme kat
sayısının artırılması, yakacak yardımının artırılması, 
maaş katsayısının artırılması, ders ücretlerinin artırıl-
mas, eğitim öğretim tazminatının gösterge ve katsayı 
artış farkından doğan fark olarak, net 10 645 lira ila
ve fazla ücret geçecektir. 12 yıllık öğretmen için, bu
gün yan ödeme, eğitim öğretim tazminatı, ek ders üc
reti, yakacak yardımı, net olarak 62 240 Türk Li
rasını bulmaktadır. Yapılacak yeni uygulamayla, 12 
yıllık ve 6 ncı derecenin ikinci kademesinde görev ya
pan bir öğretmenimizin eline, 73 907 lira maaş ge
çecektir. 

Millî eğitim faaliyetlerimiz arasında, yurt dışın
daki icraatımız da büyük ehemmiyet arz etmektedir. 
Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın çocukları ile 
1416 sayılı Kanuna göre, yükseköğrenimlerini yurt dı
şında sürdüren öğrencilerimizin eğitimleriyle ilgili her 
türlü işlemleri takip etmek ve problemlerine yardımcı 
olmak üzere, birçok ülkede yurt dışı teşkilatımız bu
lunmaktadır. 

Halen Federal Almanya'nın bütün eyaletlerinde ve 
14 biriminde 20 personelimiz hizmet görmektedir. 
©unlardan Ti eğitim müşaviri, 13'ü eğitim ataşesi, 
6'sı da diğer personeldir. Ayrıca, 10 sözleşmeli per
sonel, mahallî sekreter olarak çalışmaktadır. 

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, 
Fransa ve isviçre'de birer eğitim müşaviri olmak üze
re, toplam 17 personel görev yapmaktadır. Ayrıca, 
Türk işçi çocuklarının eğitimi için 4 001 öğretmen 
yurt dışında görev yapmaktadır. Bunların 1 026'sı 
merkezden, 2 975'i de mahallen görevlendirilmişler
dir. 

Yurt dışı eğitim öğretim faaliyetlerinin en iyi şe
kilde yürütülebilmesi için, açık bulunan kadrolara 
personel atama faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. 

Birçok değerli milletvekilimiz, öğretmenlik mes
leğinin önemine değinmişlerdir. Onun içindir ki, bir 
nebze de, öğretmenlerimizle ilgili faaliyetlerimize de
ğinmek istiyorum. 

Bir eğitim sistemi ne kadar mükemmel olursa ol
sun, eğer bu sistemi işletecek öğretmenler ve perso
nel nitelikli değillerse, sistemden beklenen faydanın 
elde edilmesi mümkün olmaz. Bu bakımdan, eğitim 
sisteminin başarısı, öğretmenlerin ve diğer personelin 
nitelikleriyle önemli ölçüde bağımlıdır. Ancak nitelik
li öğretmenler, eğitimin diğer unsurlarındaki eksik
leri giderebilir ve amaçlan gerçekleştirebilirler. 

Öğretmenlerimizin maddî ve manevî bakımlardan 
güçlendirilmeleri, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim

lerinin en modern yetiştirme usullerine göre yapılma
sı, üzerinde önemle durduğumuz konulardır. 

Bilindiği gibi, bilim ve teknolojideki gelişmeler 
karşısında, mevcut bilgiler, kısa sürede geçerlilikle
rini kaybetmektedirler, öğretmenlerin eğitim bilimin
de, öğretim metot ve tekniklerinde meydâna gelen 
gelişmelere uyum sağlayarak, bilgilerini yenileyebil
meleri için, hizmet içi eğitim çalışmalarının daha 
planlı, programlı ve üniversitelerimizle işbirliği içeri
sinde yürütülmesine gayret sarf edilmektedir. 

Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesi 
gereğince, ortaöğrenim ve ilkokul öğretmenlerinin, 
yükseköğrenim görmelerine imkân hazırlamak, öğ
retmenlere, eğitim ve öğretimdeki yenilikleri aktar
mak, eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla, Anado
lu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesiyle uzaktan eği
tim teknikleri ve yüz yüze eğitim yoluyla ön lisans 
eğitimi sağlama projesi yapılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu proje, 133 bin dolayın
daki, vaktiyle lise dengi ilköğretmen okullarından me
zun olan öğretmenlerimize, iki yıl süreyle uygulana
cak açıköğretimi ifade etmektedir. Bu açıköğretim yo
luyla, öğretmenlerimiz üniversite mezunu olacak, bil
gi ve becerileri takviye edilmiş olacak ve kendileri
ne terfi ve aynı zamanda, birinci derece üzerinden 
emekli olma hakkı sağlanmış olacaktır. Aşağı yukarı 
üçte bire yakın orandaki öğretmenlerimizi ilgilendi
ren bu hizmet içi eğitim projesi, tamamlandığında, öy
le ümit ediyorum ki, hem sosyal bakımdan öğret
menlerimizin aralarındaki mevcut sosyal dengesizliği 
gidermiş olacağız, hem de eğitimdeki kalite faktörü
nü iyi yönde etkileyecek bir meseleyi bu şekilde hal
letmiş olacağız. (SHP sıralarından alkışlar) 

Buna ilaveten, 1977 - 1980 öğretim yılları arasında, 
hızlandırılmış eğitim programlarından mezun olan ve 
haî'en okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizi, 
branşlarında daha yeterli düzeye getirmek için, açık
öğretim fakültesiyle, uzaktan eğitim yoluyla, hizmet 
içi eğitim kursu projesi de hazırlanmış bulunmakta
dır. 

Bilindiği gibi, vaktiyle eğitim enstitülerimizden hız
landırılmış kurslardan mezun olan öğretmenlerimiz 
vardı. Bu öğretmenlerimizi de, yine açıköğretim yo
luyla -ki bunların adetleri 25 bine yakındır- bir yıl
lık eğitime tabi tutmak suretiyle, onları da eğitim 
açısından takviye etmiş olacağız ve bu hızlandırılmış 
eğitimin, bugün Türk millî eğitiminde görülmekte 
olan mahzurlarını bu şekilde ortadan kaldırmış ola
cağız ve bu öğretmenlerimizin de, diğer öğretmenleri-
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miz seviyesinde sosyal bir statüye kavuşmuş olmala
rını temin edeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üzerinde önemle 
durduğumuz diğer bir faaliyet de, sağlıklı beslenme ve 
eğitim çalışmalarıdır. 

Öğretmen ve öğrencilerin sağlıklarıyla ilgili, ba
ktın/gözlem, inceleme ve tedavi hizmetlerini yürüt
mek, okul sağlığı taramaları ve sağlık eğitimi hiz
metlerini gerçekleştirmek amacıyla açılmış bulunan 69 
sağlık eğitim merkezine ilaveten 1985 yılında Kars 
İlimizde de bir Sağlık Eğitim Merkezi açılmıştır. 
Geçtiğimiz yıl, bu merkezlere 51 doktor, 4 diş tabibi, 
2 eczacı ve 9 hemşire atanarak, hizmetlere etkinlik 
kazandırılmıştır. 

1985 yılında 4 milyon öğrenci, diş, göz, kulak, gö
ğüs vesaire gibi konular açısından sağlık taramasın
dan geçirilmiştir. Kalkınmada öncelikli 14 il merke
zinde diş kliniği, 20 il merkezinde de tahlil labora-
tuvart açılmıştır. 

1986 yılı içinde 17 büyük ilçede sağlık eğitim mer
kezi açılacaktır. Buna ilaveten, beslenme bakımından 
ilkokullarda öğrencilerin kendi imkânlarıyla uygula
makta oldukları beslenme programına ek olarak, Ta-
riş, Fiskobirlik, Süt Endüstrisi Kurumu gibi kuruluş
lardan alman fındık, üzüm, yumurta ve süt gibi be
sin değeri yüksek gıda maddeleri, 6,5 milyon ilkokul 
öğrencisine dağıtılmıştır; bu uygulamaya 1986 yılın
da da devam edilecektir. 

1986 yılında 10 vilayette (vilayet merkezi ve köy
ler olmak üzere) süt, 67 vilayette de (il merkezleri ve 
ilçe merkezlerinde olmak üzere) yumurta dağıtılmasını 
planlamış bulunmaktayız. 

Yurt dışında önemli bir kapasiteye ulaşmış bulu
nan vatandaşlarımızın çocuklarının eğitimi de, Türk 
millî eğitim politikasının önemli ve üzerinde her za
man hassasiyetle durduğu uygulamaları arasındadır. 

Çağdaş teknolojinin icaplarına uygun, nitelikli in
san gücünün yetiştirilmesi ve yurt dışında bulunan va
tandaşlarımızın çocuklarının eğitiminin sağlanması 
üzerinde önemle durduğumuz hususların başında gel
mektedir, 

Çeşitli branşlarda, resmî burslu 1 420 öğrenci, ken
di hesabına ise 30 bin öğrenci, yurt dışında öğrenim 
görmektedir. 1985 - 1986 öğretim yılı için yabancı 
hükümetlerce hükümetimiz emrine 471 burs veril
miştir. Hükümetimizce de yabancı uyruklu öğrenci
lere 685 adet burs tahsis edilmiştir. 

Bakanlığımızca Türk çocuklarının eğitim - öğre
tim meselelerini görüşmek üzere, 10 - 17 Şubat 1985 
ve 19 - 22 Haziran 1985 tarihleri arasında Federal Al
manya'ya iki ziyaret düzenlenmiştir. 

1960'lı yıllarda başlayıp giderek artan bir oranda 
yurt dışına işçi olarak giden vatandaşlarımız, son yıl
larda yurdumuza dönüş yapmaya başlamışlardır. 

1983 yılı rakamlarına göre, yurt dışında bulunan 
861 270 Türk işçi çocuğunun eğitimi ve toplumumu
za uyumu söz konusudur. Geçen zaman içerisinde 
sosyal ve ekonomik sebeplerle bu çocukların yeterli 
bir eğitimden geçirilerek Türk toplumuna uyumla
rında güçlüklerle karşılaştıkları görülmüştür. Bakanlı
ğımız, yurt dışında bulunan çocuklarımızın ahlak, 
örf ve âdetlerimize, vatanımıza, milletimize ve kültür 
değerlerimize bağlılıklarının korunması ve geliştiril
mesi için çalışmayı önemli bir görev telakki etmekte
dir. 

1983 - 1984 ve 1984 - 1985 öğretim yıllarında yurt 
dışından dönen çocuklarımız için uyum kursları açıl
mıştır. Bu öğrencilere mahsus olmak üzere, Ankara* 
da 1, İstanbul'da 3 ve İzmir'de 1 olmak üzere, Al
manca eğitim yapan 5 okul açılmıştır. Federal Alman
ya Bayern ve Aşağı Saksonya eyaletlerindeki Türkçe 
ve Türk Kültürü derslerine devam eden Türk işçi ço
cuklarına, «Din Bilgisi ve Ahlak Kültürü» dersinin 
zorunlu ders olarak verilmesi sağlanmıştır. 

1986 yılında da yurt dışındaki Türk işçi çocukla
rının eğitimi konusundaki çalışmaların daha düzenli 
ve verimli hale getirilebilmesi amacıyla faaliyetler 
sürdürülecektir. Bu «faaliyetler» cümlesinden olmak 
üzere, bu sene içerisinde, Anadolu Üniversitemizle 
müştereken yaptığımız çalışmalar sonunda, Federal 
Almanya'da, belli eyaletlerde, yapılacak anlaşmalar
la, televizyon yayını yapma programı ön protokolü 
imzalanmıştır. Böylece, yabancı ülkelerdeki vatandaş
larımız, evlerinde, Türk yayınını televizyondan izle
mek imkânını bulacaklardır. Bu tatbikatı daha sonra 
diğer eyaletlere de yaymak suretiyle, vatandaşlarımı
zın maruz kaldıkları kültür cereyanlarının ve asimi
lasyonunun, bu şekilde, önüne geçme gayreti içerisin
de olacağız. 

'Beden terbiyesi ve spor faaliyetlerimizden de bah
setmek istiyorum : Bilindiği gibi, Anayasamızın 42, 58 
ve.59 uncu maddeleri, istiklal ve cumhuriyetimizin ulu 
önder Atatürk tarafından emanet edildiği gençleri
mizin, bedenen ve ruhen sağlıklı yetişmeleri için dev
letin gerekli tedbirleri almasını emretmektedir. 
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Milletimizin bütün fertlerini ruh ve beden yönle
rinden bir bütün olarak yetiştirmek temel amacımız
dır. Bunun için sporu, insanın sağlıklı gelişmesinde 
en önemli unsurlardan biri olarak kabul ediyoruz. Ay
rıca sporun millî ve milletlerarası münasebetlerde çok 
büyük önemi olduğunun idraki içerisindeyiz. 

Şimdi bu hükümler çerçevesinde, beden terbiyesi 
ve spor konularında yapılan faaliyetlerle, gelecek yıl
larda yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında kı
saca bilgi sunacağım. 

67 il ve ilçelerimizde, çeşitli türlerde 1 000'e ya
kın spor tesisimiz mevcuttur. 1985 yılında spor tesis
leri yapımı ve onarımı için 5 milyar 274 milyon Türk 
Lirası ödenek tahsis edilmiştir. 

Federasyonlarımızın 1985 yılı faaliyet p/Haram
ları devam etmekte olup, bugüne kadar yapılan ulus
lararası spor faaliyetlerinde, 87 altın, 79 gümüş, 88 
bronz olmak üzere, toplam 254 madalya alınmıştır. 

3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu 
gereğince, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne, Akar
yakıt Tüketimi Fonu hesabından yüzde 8 pay ayrıl
mıştır. Bu fondan, 67 il müdürlüğüne, spor saha ve 
tesislerinin modernizasyonu için 980 milyon Türk Li
rası, 13 ilimize de yedek çim farkı için 200 milyon 
Türk Lirası gönderilmiştir. Akaryakıt Fonundan, 
'Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü için, Merkez Ban
kasında biriken para 3 milyar 50 milyon Türk Lira
sıdır. Bunun 1 milyar Türk Lirası bölgelere ödenek 
olarak gönderilmiştir. 

6570 sayılı Kira Kanununda yapılan değişiklikle, 
©eden Terbiyesi Genel Müdürlüğü gayrimenkuUerinin 
ucuz kiraya verilmesi önlenmiş ve kira gelirleri dört 
kat artmıştır. 

Sporda kalkınmanın eğitim ile mümkün olacağı 
görüşünden hareketle, eksikliği yıllardır hissedilen dış 
kaynaklı yayınlar tercüme edilerek spor camiasının 
hizmetine sunulmuştur. «Spor Anatomisi», «Spor Fiz
yolojisi», «tik Yardım», «Spor Sosyolojisi», «Spor 

« 
Hukuku» kitapları yazdırılmaktadır. 

Serbest giriş kartları yönetmeliği ile -bazı istisna
lar dışında- yüzde 50 taks (tax) sistemi getirilmiştir. 

Ankara'da bir «Sporcu Sağlık Merkezi» açılmış 
olup, sporcu, hakem ve antrenörlerin yüzde 50 tenzi
latlı muayeneleri için Ankara Üniversitesi ve İzmir 
Belediyesi ile protokoller imzalanmıştır. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Sportif Eğitim Daire Başkanlığı kurularak, sporda 
eğitici açığını kapatmak amacıyla Malatya ve Edir
ne'de bölgesel antrenör ve hakem kursları açılmış
tır. 

Ankara, İstanbul ve İzmir tartan atletizm pistleri
nin kısa süre içerisinde bitirilmesine çalışılmaktadır. 

Semt sahalarının ülke düzeyinde yaygınlaştırılması 
için illere göre yapılan planlama çalışmaları sonuçlan
dırılmış olup, 1984 yılında 300 çocuk oyun alanı, 373 
futbol sahası, 887 voleybol sahası için 5 milyar 447 
milyon Türk Lirası sarf edilmiştir. 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi binası yeni
den düzenlenerek, sportif inceleme, sağlık, eğitim mer
kezi olarak hizmete sunulacaktır. Bu tür eğitim mer
kezlerinin 67 ile yaygınlaştırılması çalışmalarına baş
lanmıştır. 

1986 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız top
lam 3 587 spor tesisi için 10,5 milyar Türk Lirası har
cama, yapılacaktır. 

Spor Totonun 1983 yılında 8 milyar 775 milyon 
Türk Lirası olan hâsılatı, 1984 yılında 20 milyar 719 
milyona yükselmiş ve hâsılatta yüzde 136 artış sağ
lanmıştır. 

1984 yılına kadar, Türkiye Cumhuriyeti Emlak 
Kredi Bankasında yüzde 5 faizle atıl vaziyette bekle
tilen 2,5 milyar Türk Lirası, vadeli hesaplara aktarı
larak teşkilata yeni bir gelir kaynağı sağlanmıştır. 

Spor Toto'da otomasyona geçmek için çalışmala
rımız devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türk sporunun istenilen dü
zeye ulaşamamasının sebeplerini, çok kısa bir zaman 
diliminde ortadan kaldırmaya imkân yoktur. Sporun 
kitlelere yaygınlaştırılması; tesis, eğitim, organizas
yon, müesseseleşme ve finansman kaynakları gibi de
ğişik faktörlere bağlıdır. Sporda istenilen düzeye, an
cak sabırlı, devamlı ve planlı bir çalışma ile varabi
leceğimize inanmaktayım. 

Hedefe ulaşabilmede önemli bir unsur olan büt
çede, geçmiş yıllara göre 1986 yılında önemli bir ar
tış sağlanmıştır. Bu itibarla 1986 yılının Türk sporun
da atılım yılı olacağını yüce Meclise belirtmek iste
rim. (Alkışlar) 

Burada, değerli milletvekilleri Türk sporundan 
bahsederken, gerçekten, diğer eleştirilerine göre hak-

ıProfesyoflel futbol yönetmeliğinde yapılan değişik
likle, gerçek transfer ücretinin tamamının, mukavele
de gösterilme şartı getirilerek, önemli ölçüdeki vergi 
kaybının önlenmesi amaçlanmıştır. 

18808 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan bakanlar 
kurulu kararıyla, spor yarışmaları ve eğitim faaliyet
lerine katılacaklar için yapılacak ödemeler eş düzeye 
getirilmiştir. 
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lılık oranı daha az olan eleştirilerde bulundular. Zi
ra, Türk sporundaki meseleleri hükümet olarak teme
linden ele almak niyetindeyiz. Bugüne kadar milleti
miz bizden, spor konusunda birtakım mevziî başarı
lar karşısında yetinmememizi ve Türk sporunda istik
rar kurmamızı beklemiştir. 

Türk sporunda her branşta, zaman zaman önemli 
başarılar elde etmekteyiz. Son zamanlarda da tekvan
doda, voleybolda, boksta, bazen futbolda münferit 
karşılaşmalarda güzel neticeler almaktayız; ancak 
bu aldığımız neticeler, bize, gelecek için, bunların tek
rarı konusunda bir gönül ferahlığı veya bir güven 
verememektedir. Bunun sebebini araştırdığımız za
man, Türkiye'de, sporu müesseseleştirecek unsurlara 
el atılmadığını derhal teşhis ederiz. Türkiye'de sporu 
müesseseleştirecek, kişilerin değişimiyle değişecek 
durumdan kurtaracak faktörler nelerdir? Meseleyi bu 
faktörler açısından, birbiriyle dengeli olarak ele al
madıkça, Türk sporunun uzun vadeli geleceği bakı
mından, bugüne kadar olduğu gibi, yine birtakım 
mevziî başarılarla yetinmek zorunda kalacağız. 

Geçen iki senelik zaman zarfında, Anavatan Hü
kümetinin, Türk sporu için hiçbir şey yapmadığından 
bahsedildi. 

Değerli milletvekilleri, meseleye temel faktörler 
itibariyle yaklaşmak amacında ve hedefinde olan hü
kümetimiz, gerçekten bu konuda önemli ciddî adım
lar atmıştır. Bunları belirtmek istiyorum. 

Türk sporunun önemli meselesi nedir? Bugün için 
her zaman, «tesis yokluğu», «fon yokluğu», «kaynak 
yokluğu» dile getirilmektedir. Ben inanıyorum ki, sa
dece kaynak bulmakla, Türk sporunda özlenen ge
lişmeyi sağlamak mümkün olmayacaktır. Ancak, kay
nağı da, önemli bir faktör olarak, hükümetimiz ihmal 
etmemiştir ve bugüne kadar geçen dönem içerisinde, 
bu meseleye en radikal yaklaşımı getirmiştir. Yani, 
Türk sporunun kaynaklarım istikrarlı, devamlılık arz 
eden birtakım fonlara bağlamıştır. Bu fonlar sayesin
de, bu sene hazırladığımız paketle, sadece büyük şe
hirlerde değil, Anadolu'nun dört bir tarafında, ilçe
lere kadar inecek bir spor altyapısını tesis etme pro
jesi hazırlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu projenin 
malî portesi 10,5 milyar liradır. Şimdi, iki sene içe
risinde Türk sporuna hiçbir şey yapılmadığı düşün
cesini, istikrarlı bir şekilde yaratılan bu fonlarla bağ
daştırmak mümkün değil. Geçen sene Beden Ter
biyesi bütçesinden 6 milyar, Spor - Toto'dan gelen 
2 milyar ve Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor 

ı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tahsisatı 1,3 milya
rı topladığımızda, toplam 9,3 milyarlık bir bütçeye sa
hip olan Beden Terbiyesi faaliyetlerimiz, bu sene büt
çeden 10 milyar; Spor - Toto'dan. projeksiyonlara 
göre 7 milyar; Türk Sporunu Teşvik Fonundan 2 mil
yar; Akaryakıt Tüketim Fonundan - yeni çıkarılan 
yasa ile getirilen imkân sonunda - 8 milyar; Gençlik 
Beden Eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü bütçesiyle 2 milyar olmak üzere, toplam 29 
milyarlık bir imkâna kavuşacaktır. İşte, Türk sporu
na hizmet, istikrar arz eden bu fonlar sayesinde ola
caktır. (Alkışlar) Bunun yanında, son çıkan vergi pa
ketiyle, spor hizmetlerine yapılan yatırımlar için ge
tirilen vergi muafiyeti, bu meselede, devlet faaliyet
lerinin yanında özel sektörü de daha güçlü bir şekil
de katmak imkânı verecektir. Mesele sadece finans
man meselesi değildir; bunun yanında, mevcut yasa
larda değişiklik yapılması konusunu da hükümetimiz 
ele almıştır ve bilindiği gibi, bu meselenin yasal yö
nünü de günün ihtiyaçlarına göre tanzim etmek gay
reti içerisinde olmuştur ve hazırlanan tasarı Yüce 
Meclisimizin ilgili komisyonunda bulunmaktadır. 

Bunun yanında, şuna kesinlikle inanmaktayım ki, 
Türk sporunun geliştirilmesinde en önemli mesele, 
eğitici eleman meselesidir. İnsana dayanan, insan ka
biliyetiyle şekillenen ve neticelenen bir faaliyette in
san eğitimine birinci sırada öncelik verilmesi, kanaa
timce kaçınılmaz bir zarurettir. Bu bakımdan, Türk 
Spor Kanununda yapılacak değişiklik esnasında, spor 

I adamının, spor elemanının eğitilmesi konusunda bir
takım düzenleyici hükümler getirmek; eğitim mer
kezleri açmak; bunları branşları itibariyle bölgelere 

| yaymak ve her branşın özelliğine göre eğitim elemanı, 
antrenör yetiştirmek ve o branşın özelliğine göre alt
yapı tesisleri kurmak amacındayız. Varsın devri ik-

| tidarımızda sporda münferit başarılar ortaya çıkma
sın; fakat şuna samimiyetle inanıyorum ki, ileride 
bize meyve verecek temelleri sıhhatli bir şekilde or
taya koyarsak, Türk sporunun geleceğini istikrar içe
risinde tutabiliriz ve milletimize, ileride hüsrana uğ
ramayacağı, neticeleri devamlı surette alacağı bir ze
min meydana getirebiliriz. (Alkışlar) 

Bu noktada, değinilen bir diğer konuya da temas 
etmek istiyorum. «Efendim, Millî Eğitim Bakanlığıy-

j la, Gençlik ve Spor Bakanlığının birleştirilmesi isa
betli olmamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, yükü ağır bir 
bakanlıktır; gençlik ve spor faaliyetleri de fevkalade 

i büyük ehemmiyet arz etmektedir; dolayısıyla, böyle-
I sine hassas ve ağırlık taşıyan iki faaliyeti bir araya 
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getirmekte isabet yoktur» şeklinde birçok değerli mil
letvekilimiz görüş serdettiler. 

Şimdi, burada yine bir temel yaklaşımdan hare
ketle bu düşünceye katılamadığımı ifade etmeye çalı
şacağım. Efendim, biz şuna inanmaktayız : Gerçek
ten, ülkemizde temaşa sporu ağırlıktadır. Spor faali
yetlerini, temaşa sporu olmaktan kurtarmak, sporu 
kitlelere yaymak, bir anailke olarak dile getirilmiştir. 
Buna, bütün gönlümle katılıyorum; fakat bu nasıl ya
pılacaktır? Ben bu hadisenin, yani, sporu kitlelere 
yayma hadisesinin, kişilerin bütün hayatı boyunca, 
küçüklükten elde edilen bir disiplin ile bir spor yap
ma terbiyesi, spor yapma düşüncesi ve disiplini ile 
sağlanacağına inanmaktayım. Esasen, beden terbiyesi 
dediğimiz olayın tarihinde de bu vardır. Kişiyi spo
ra karşı yönlendirmek, bedenini güçlendirirken zih
ninin güçlendirilmesini temin etmek ve zihnine, spo
run bütün hayat boyu yapılması gereken bir uğraşı 
olduğu bilincini ve disiplinini yerleştirmektir. Eğer, 
bu disiplini küçük yaşta okullarımızda çocuklarımı
za ve gençlerimize veremez isek, bu disiplinin ileri-
ki yaşlarda elde edilmesi mümkün değildir değerli 
milletvekilleri. Benim bu konuda samimî kanaatim 
budur. 

Bu bakımdan, okullarımızdaki beden terbiyesi 
eğitimi faaliyetleri fevkalade ehemmiyet arz etmek
tedir ve biz beden terbiyesi meselesini bir kitle spo
ru şeklinde okullarımıza yaymak düşüncesindeyiz. 
Bunun için, beden terbiyesi faaliyetlerini toplu ola
rak yapma uygulamasına başlamış bulunmaktayız. 
Ders saatlerini de 2'den 3'e çıkarma kararını aldık; 
şu anda bu mesele Talim ve Terbiye Dairemizde gö
rüşülmektedir. Dolayısıyla, bu iki faaliyetin, bir ba
kanlığın bünyesi içerisinde olması, Türk sporunun 
gelişmesini temin edecek ana ilke bakımından doğ
rudur değerli milletvekilleri. Bu ana ilke bakımından 
her iki bakanlığın birleşmesi ve millî eğitim faaliyet
leri içerisinde, beden terbiyesi faaliyetlerinin bir di
siplin olarak gençlerimize ve çocuklarımıza okulları
mızda verilmesi düşüncesi doğru bir düşüncedir ve 
Türk sporunun geleceğini, Türk sporunun kitlelere 
yayılmasını temin edecek bir düşüncedir. 

Gençliğe yapılan hizmetlerden bir diğer önemlisi 
de, kredi, beslenme ve yurt hizmetleridir. Kredi ve 
Yurtlar Kurumu, 1985 yılı itibariyle, bugün bir öğ
renciye ayda 4 600 Türk Lirası kredi verebilmekte
dir ve kredi alan öğrenci sayısı, bugün için 174 124'e 
yükselmiş bulunmaktadır. 1985 - 1986 öğretim yılın
da, 59 272 öğrenci, öğrenim kredisi almak için mü

racaatta bulunmuştur. Kredi miktarı, 1986 yılı için, 
katsayıya bağlı olarak 5 600 Türk Lirasına yüksel
mektedir. Bunun, günün şartlarına göre yeterli olma
dığını kabul ediyorum. Bu miktarı, bütçe imkânları
mız ölçüsünde de artırma gayreti içinde olacağız. 
Ancak, şunu söyleyebilirim ki, yükseköğretim öğren
cilerimizin kredi taleplerinin miktarı belli seviyede 
de olsa, tamamını karşılama gayreti ve çabası içeri
sindeyiz. 

Yükseköğrenim gören öğrencilerimize götürdüğü
müz ikinci hizmet, harç kredisi olmaktadır. 1985 yı
lında, harç kredisi için 2,5 milyar Türk Lirası ayrıl
mıştır ve 78 818 öğrencinin tümü, harç kredisinden 
yararlanmıştır. Böylece, başvuran öğrencilerimizin 
tümüne, 1985 yılı içerisinde harç kredisi vermek im
kânını bulmuş durumdayız. 

1986 yılı için bütçeden ayırdığımız 5 milyar Türk 
Lirası, yüksek tasviplerinize mazhar olursa, bütün 
talepte bulunan öğrencilerimizin tümüne harç kredi
sini yine vereceğiz. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Ta
lebin tümünü, karşılıyor musunuz? Yani, bir kişinin 
talebinin yüzde yüzünü karşılayabiliyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — 5 milyar li
rayla talebin tümünü karşılayacağız. 

Efendim, bilindiği gibi, harç uygulaması bakan
lar kurulumuzun aldığı bir kararla, yüzde "50'si Yurt
lar Kurumundan borçlanmak suretiyle alınan kredi
lerle, yüzde 50'si de üniversiteye borçlanmak sure
tiyle yapılabilmektedir. Dolayısıyla, bu talebin tü
mü, bugünkü tatbikat itibariyle bir kredilendirme 
sistemine kavuşturulmuş bulunmaktadır. 

Yurt hizmetlerine gelince: Hükümetimiz, gerçek
ten geçen iki yıllık süre içerisinde bu konuda yük
seköğrenim gören öğrencilerimize çok büyük bir hiz
met imkânı götürmüştür ve 41 572 yatak kapasitesi
ni 1985 yılı içerisinde tesis etmek suretiyle, gençleri
mizin istifadesine sunmuştur. Mevcut 59 442 yatak 
kapasitesine ilave edilen 41 572 yatak kapasitesiyle, 
toplam kapasite 101 014'e ulaşacaktır. 1985 - 1986 
öğretim yılında yurtta kalmak için başvuran 54 441 
öğrencimizden 48 230ı'unu bu suretle yerleştirmiş ola
cağız. Yurt sorununun çözümününde Ankara ve Kon
ya illerimizde mevcut olan sıkışıklığı da giderme gay
reti içerisindeyiz. Son olarak, Ankara'da biri kız, di
ğeri erkek iki yurt binası kiralanmıştır ve bunlardan 
kız yurdu hizmete açılmıştır. Konya'da yeni yurtlar 
kiralanması için, bugünlerde kuruma yapılan teklif-
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leri incelemekteyiz ve bu meseleyi çözme gayreti 
içinde bulunmaktayız. 

Bunun yanında, Yükseköğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu yurtlarında barınan öğrencilerimizin her 
türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri için de 
imkân sağlamaya çalışmaktayız. 

Bakanlığımızın üzerinde önemle durduğu diğer 
bir faaliyet de, gençliğe sunduğu faaliyetlerdir. Yete
nekli sporcu gençlerimizin Anayasamızın direktifleri 
doğrultusunda devletin koruyuculuğunda hem öğre
nimlerini, hem de sporculuk özelliklerini başarıyla 
sürdürmelerini ve milletlerarası spor platformunda, 
ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek düzeye gelme
lerini sağlamak amacıyla, Ankara, Ağrı, Çanakkale, 
Yozgat, Kahramanmaraş illerinde birer beden eğiti
mi ve spor lisesi açılmış bulunmaktadır. 

Bu liselerin yaygınlaştırılması ve modern spor te
sislerine kavuşturulmaları için de tip proje çalışma
larına devam edilmektedir. Okul spor tesisleriyle, 
okul bahçelerinin halkın istifadesine açılması için 
başlatılan projenin fizibilite çalışmaları da sonuçlan
dırılma aşamasındadır. Biz sporun kitlelere yayılma
sı konusunda mevcut bütçe imkânları yanında, özel 
idare imkânları ve bu arada okullarımızda atıl vazi
yette bulunan spor sahalarını da halkın hizmetine 
açmak için, bir proje geliştirmiş bulunmaktayız. 

Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Okul Sporla
rı Federasyonu ile Dünya Üniversiteler Spor Fede
rasyonunun düzenlediği dünya şampiyonalarına işti
rak edilerek, basketbolda erkeklerde dünya ikincili
ği, bayanlarda dünya dördüncülüğü; futbolda dünya 
ikinciliği kazanılmıştır ve bu neticeler hepimiz için 
övünç kaynağı olmuştur. 

1985 yılında Ankara'da kutlanan, 19 Mayıs Ata
türk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı gösterile
rinde, önceki yıllardan farklı olarak, yeni bir fon 
tekniği uygulanmıştır. Bu uygulamanın bütün illere 
yaygınlaştırılması için bir uygulama kitabı hazırlan
mıştır. 

Ata sporumuz güreş ile, futbolun okullarda yay
gınlaştırılması için pilot uygulamaya geçilmiştir. 

izcilik kamplarına 11 496 izcinin katılımı sağlan
mıştır. 1985 yılında 21 yerde gençlik kampı düzen
lenmiş ve 13 bin gencimiz kamplardan yararlanmış
tır. 1986 yılında gençlik kamplarından 17 bin gencin 
yararlanmasını planlamış bulunmaktayız. Kalkınma
da öncelikli illerimizde açılan mahallî kamplara ka
tılan gençlerin bütün masrafları, bakanlığımızca kar
şılanmaktadır. 
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Gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, 
sportif ve sosyoekonomik faaliyetlerle değerlendir
meleri için-açılan 36 gençlik merkezinden 40 bin gen
cimiz yararlanmıştır. Gençlik merkezlerinin bütün 
illerde açılması için, büyük ilçelerden küçük ilçelere 
doğru, bir plan dahilinde, artırılması çalışmalarına 
devam edilmektedir. 

1985 yılının, Milletlerarası Gençlik Yılı olması 
sebebiyle bu konuya bakanlığımız büyük ehemmiyet 
vermektedir. Gençliğimizin sorunlarının ve ihtiyaç
larının tespit edilmesi vs güvenilir çözüm yollarının 
bulunması amacıyla, üniversitelerimizle birlikte araş
tırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar; «12 - 24 yaş 
arası gençlerin sosyoekonomik sorunları», «Çalışan 
gençliğin işbaşında eğitimi, çıraklık, kalfalık ve mes
leğe yönelme sorunları,» (Demin arz ettiğim gibi, 
özellikle okullaşma imkânı bulamamış gençlerimiz 
için), «Yükseköğrenim öğrencilerinin serbest zaman 
etkinlikleri, problem alanları ve kendilerini gerçek
leştirme düzeyleri» konulu araştırmalar bunlardan 
bazılarıdır. 

Her yıl 15 - 21 mayıs tarihleri «Gençlik Haftası» 
olarak kutlanmakta ve hafta boyunca bilimsel top
lantılar, konferanslar, tiyatro, Türk halk ve Türk sa
nat müziği konserleri, gençlik şölenleri gibi faaliyet
ler yapılmaktadır. 

Gençlerimizi içki, kumar, uyuşturucu gibi kötü 
alışanlıklar konusunda aydınlatmak için hazırlanan 
kitapçıklar okullarımıza dağıtılmıştır. 

1986 yılında, Avrupa Gençlik Konseyine bağlı 
21 ülkenin gençleri Türkiye'ye davet edilerek, ülke
mizin tanıtılması amaçlanmaktadır. 

Bilindiği gibi, 1985 yılı, Birleşmiş Milletlerin ilan 
ettiği, Gençlik Yılıydı. Gençlerimiz «1985 yılı sonu
na yaklaştığımıza göre, artık problemlerimiz ele alın
mayacak mı, gençlerin meseleleri ikinci planda mı 
kalacak?» diye soruyorlar ve böyle düşünüyorlar. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; Dünyada 
gençlik bayramı olan bir başka ülke var mı, hatırla
mıyorum. Dünyada, «milletin geleceğinin gençliğe 
emanet edildiği» anayasasında yazılı başka ülke var 
mı, hatırlamıyorum. Dünyada, toplum yapısında 
dinamik olarak yer alan ve her zaman devletinin, 
milletinin hizmetinde olan bir gençlik var mı, hatır
lamıyorum. O bakımdan, Birleşimiş Milletler tara
fından 1985 yılının Gençlik Yılı olarak ilan edilme
si, bizim için bir ilave özellik taşımaz. Bizim bütün 
yıllarımız, cumhuriyetin kurulduğundan beri gençlik 
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yılıdır değerli milletvekilleri. («Bravo» sesleri, alkış
lar). 

Halkımızın, milletinin yanında, eğitim faaliyetle
rine olan katkısından da bahsetmek istiyorum. 12 Ey
lül 1980 tarihinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımı
zın direktifleriyle hızlandırılan «kendi okulunu ken
din yap» kampanyasında alınan sonuçlar, her türlü 
övgünün üzerinde bulunmaktadır. 

1984 yılında, halkımızın, Türk millî eğitimine 
yaptığı katkının toplamı arsa, bina ve nakit olarak 
6 milyar 710 milyon Türk Lirası seviyesine ulaşmış
tır. 

1985 yılında da hayırsever vatandaşlarımızın eği
time katkısı artarak devam etmiştir. Türkiye'nin dört 
bir yanında yapılan okullar, bunun en güzel örnek
leridir. Millî eğitimin her konusunda olduğu gibi, 
halkın eğitime katkısında da bizlere yol gösteren, 
teşvik eden Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak 
üzere, hamiyetperver vatandaşlarımıza huzurlarınız
da şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum. (Alkış
lar). 

Halkın eğitime ve spora katkılarında, siz sayın 
milletvekillerinin teşviklerinin devam edeceğine ina
nıyorum. 

Türk millî eğitim politikası uygulamaları içeri
sinde, araştırma ve geliştirme faaliyetleri de fevka
lade büyük ehemmiyet arz etmektedir. Araştırma ve 
geliştirme çalışmaları, kalkınma sürecinin hızlandı
rılmasında en etkili unsurlardır. Bugün yaratıcı bir 
faaliyet olan araştırma yoluyla yeni buluşlara var
mak ve bunları teknolojiye dönüştürerek toplumun 
hizmetine sunmak, dünyanın en büyük amacı haline 
gelmiştir. Bu amaca yönelmiş, araştırmanın önemini 
kavramış ülkeler, malî ve insan gücü kaynaklarını 
bilim yolunda seferber etmekte, elde ettikleri sonuç
ları kullanarak insanlığın kaderine hâkim olmakta
dırlar. 

Halen gelişmiş ülkelerde yapılan araştırma ve ge
liştirme çalışmaları, dünyada yapılan araştırmaların 
yüzde 95'ini oluştururken, dünya nüfusunun yüzde 
70'inin de yer aldığı gelişme yolundaki ülkelerde, ge
ri kalan yüzde 5 gerçekleşmektedir. Gelişmiş ülke
lerde araştırma ve geliştirmeye tahsis edilen kaynak
lar, gayri safi millî hâsılanın yüzde 2 - 3'üne ulaşır
ken, gelişme yolundaki ülkelerde binde 1 bile olma
maktadır; Türkiye'de ise bu oran binde 24 dolayın
dadır. 

Ülkemizin araştırma ve geliştirme harcamalarına 
ayırdığı kaynakların, dış ülkelerle karşılaştırıldığın

da yetersiz olduğu görülmektedir. Türkiye'nin kül
türel zenginleşmesi ve bilimsel düzeyinin yükseltil
mesi, bilim ve teknolojinin etkinliğinin ve ülkemizin 
savunma gücünün artırılması, hizmet sektörünün ge
liştirilmesi, Türk toplumunun sağlık ve refah düze
yinin yükseltilmesi ve çevrenin korunması için; eko
nomik sistem, eğitim sistemi, bilim ve araştırma sis
temi ile, hedeflerimiz arasında uyum sağlanması için, 
gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, eğitim 
ve öğretim programlarının hazırlanmasında, planla
rın yapılmasında, kırtasiyeciliğin azaltılmasında ve 
mevzuatın geliştirilmesinde gerekli araştırmaları yap
maktadır. Devlet Planlama Teşkilatı, Yükseköğretim 
Kurumu ve TÜBİTAK başta olmak üzere, kamu ve 
özel araştırma ve geliştirme kurumları ile işbirliği 
içerisinde araştırmalar yapılacak ve sonuçlarından 
yararlanılacaktır. Bakanlığımızın Araştırma Planlama 
ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının araştırma 
çalışmalarına yönlendirilmesi sağlanacaktır. Bu ko
nuda toplumumuzdaki mevcut dinamizmi artırmak 
ve araştırma, geliştirme faaliyetlerini ülkemizde et
kili hale getirecek plan ve programların yapılması, 
bizim en başta gelen hedeflerimiz arasında bulun
maktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu açıklama
larıma ilaveten biraz da Yükseköğretim Kurumunun 
faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu yürürlüğe gireli 
dört yılı tamamlamış bulunmaktadır. Bunun en önem
li anlamı, görünüşte alışılmamış, ancak gelişmiş Ba
tı ülkelerinin benimsediği bir yükseköğretim sistemi
nin yerleşmiş olmasıdır. Yükseköğretim Kurulu ge
çen bu süre içerisinde, yükseköğretim kurumlarının 
planlanması, koordinasyonu, denetimi, öğretim ele
manlarının yurt sathında dengeli bir şekilde dağıl
ması, eğitim - öğretim faaliyetlerinin yönlendirilme
si gibi önemli çalışmalarda bulunmuştur. . 

1981 - 1982 eğitim - öğretim yılında tüm yüksek
öğretim kurumlarına alınan öğrenci sayısı 42 000 
iken, 1985 - 1986 eğitim - öğretim yılında 140 000 
öğrenci alınmıştır. Bunun 50 000'i açık öğretim öğ
rencisidir. 1981 - 1982 eğitim - öğretim yılında üni
versiteler, akademiler, Millî Eğitim Bakanlığı ve di
ğer bakanlıklara bağlı yükseköğretim kurumlarında
ki toplam öğrenci sayısı 235 000 iken, 1985 - 1986 
eğitim - öğretim yılında bu sayı, 105 000'i açık öğre
tim öğrencisi olmak üzere, 471 bini bulmuştur. Bu-
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na rağmen, yükseköğrenim çağında bulunan nüfusun 
yüzde 10'una ancak erişilebilmiştir. 

Bir değerli milletvekili - zannederim Sayın Taş
tan - «yüzde 4» dediler. Bu rakam yüzde 4 değil, 
yüzde 10'dur. Tabiî bu oran da yine toplumumuz 
için kâfi bir oran sayılmaz. 

Yükseköğretim Kanunu yürürlüğe girdikten son
ra öğrenci kapasiteleri tedrici bir şekilde artırılırken, 
öğretim elemanları sayısında da birbuçuk katına ya
ran bir artış kaydedilmiştir. 1981 - 1982 eğitim - öğ
retim yılında 3 770 olan öğretim üyesi sayısı 1985 -
1986 eğitim - öğretim yılında 7 442'ye yükselmiştir. 
öğretim üyesi sayısında yalnız profesör ve doçent 
sayıları dikkate alındığında, iki katına yakın bir ar
tış meydana geldiği görülür. Üniversite reformuna 
bağlı olarak öğretim üyeliğine yükseltilmedeki engel
lerin kaldırılması sonucu, 1982 yılı başında, her dü
zeydeki yükseköğretim kurumlarında görev yapan 
17 573 öğretim elemanına karşı Ekim - 1985'te bu 
sayı 23 157'ye erişmiştir. Profesör sayısı 1 450'den 
1 884'e, doçent sayısı 2 320'den 2 945'e yükselmiş
tir. Bunun dışında eskiden bulunmayan, ancak Batı 
ülkelerinde yaygın olarak eğitim görevi yapan her 
biri doktora yapmış veya tıpta uzmanlık yeteneği ka
zanmış, gerekli sınavları başararak yardımcı doçent
lik kadrosuna atanmış 2 613 öğretim üyesi halen gö
rev yapmaktadır. 1982 yılında 1 834 olan öğretim 
görevlisi sayısı 3 899'a yükselmiştir, 1 753 okutman, 
bu miktarın dışında bulunmaktadır. 

Sayı kadar önemli olan diğer bir konu da, bun
ların yurt sathına dengeli dağılımıdır. 1981 yılına ka
dar öğretim üyesi ve diğer öğretim elemanlarının, 
yurt sathına dağılımındaki denge konusu göz önün
de tutulduğunda, 1981 Kasımında profesör ve do
çentlerden 3 156'sı istanbul, Ankara ve İzmir'deki 
üniversitelerde görev yapmakta; bu illerin dışındaki, 
en az öğretim üyesi olan, 9 üniversitede görev yapan 
doçent ve profesör sayısı 85'i geçmemekte idi. Ha
len 27 devlet üniversitesine bağlı 180 fakülte, 146 
yüksekokul, meslek yüksekokulu ve mezuniyet son
rası eğitim veren 104 enstitü ile birlikte, değişik dü
zeylerde eğitim veren 430 yüksek öğretim kurumu, 
62 vilayetin çeşitli şehirlerinde eğitim, öğretim, araş
tırma faaliyetlerine devam etmektedir. Bunlardan 10 
adedi ilçe merkezindedir. 

1946 yılına kadar üniversitelerimizin İstanbul'a 
inhisar etmekte olduğu ve Ankara'da 4 yükseköğre
tim kurumunun bulunduğu göz önünde tutulursa, bu 

geçen sürede ve özellikle 1981'den sonra kat edilen 
mesafenin büyük olduğu gözükecektir. 

Eğitimin niteliği ile ilgili konulara gelince; 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunuyla ara sınavlar ihdas 
edilmiş, derse devam mecburiyeti getirilmiş, öğretim 
üyelerine asgarî bir ders yükü zorunluluğu konmuş
tur. Bunun yanına, eskiden bulunmayan etkin bir 
denetleme ve değerlendirme düzeni getirilmiştir, öte 
yandan derslere, eğitim ve öğretim programlarına, fa
külte ve yüksekokullara göre başarı oranları hesap 
edilmekte ve izlenmektedir; Bu sistemlerle eğitimde 
kalite ve verimin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Yü
ce Meclise sevk edilmiş bulunan yasa tasarısıyla, 
2547 sayılı yasanın işleyişinin kolaylaştırılması halin
de, eğitimdeki verim ve kalitenin daha da artacağına 
inanmaktayız. 

Her geçen gün, büyük bir hızla gelişen ülkemiz
de, meslekî ve teknik açıdan yetişmiş elemana duyu
lan ihtiyaç da hızla gelişmektedir. Bu durumu dik
kate alan Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretimin 
ağırlığının tedrici olarak meslekî ve teknik eğitime 
kaydırılmasını planlamıştır. Bugün için 62 meslek 
yüksekokulu dışında halen 180 fakülteden 70'i ile 
146 yüksekokuldan 96'sının teknik eğitim ile ilgili 
faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. 

Yükseköğretim Kurulu, ara insangücü yetiştiren 
meslek yüksekokullarına büyük önem vermiş ve bun
ların toplam öğrenci sayısı 1981'de S 300 iken, 1985' 
te 25 ,binin üzerine çıkarmıştır. 1990 yılında üniver
sitelerde öngörülen 500 bin öğrencinin 100 bininin, 
meslek yüksekokulunda eğitim görmesi planlanmış 
bulunmaktadır. 

Dokümantasyon ve Uluslararası Bilgi Tarama 
Merkezi 1984 yılı sonunda faaliyete girmiştir. Mer
kez, Amerika Birleşik Devlerlerinde bir bilgi merke
zine sürekli olarak bağlı bulunmakta ve 150 milyo
nun üzerinde referanstan yararlanmaktadır. Araştır
ma yapanlar bu imkânları kullanarak, muhtaç bu
lundukları bilgileri süratle elde edebilmektedirler. 
Merkez, ayrıca, 12 binin üstünde yabancı bilim der
gisine abone bulunmakta ve bu sayı Ker yıl artmak
tadır. , Merkez, bilimsel araştırma ortamının ekono
mik ve gerekli bir unsuru olarak gücünü giderek du
yurmaktadır. 

Hükümetimiz, kalkınmada öncelikli yörelerdeki 
yükseköğretim yatırımlarına da büyük ehemmiyet 
vermektedir. Kalkınmada öncelikli yörelerdeki üni
versitelerin, 1985 bütçesi üniversite yatırımlarındak, 
payı yüzde 15 iken, bu oran 1986'da yüzde 19,3'e çı-
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karılmış ve bu üniversitelerin fiziksel imkânlarının 
artırılması, yolunda önemli bir gelişme sağlanmıştır. 

2547 sayılı Kanunun, 2880 sayılı Kanunla değişik 
46 ncı maddesine istinaden, ilk harç alınması uygu
lamasına 1984 - 1985 eğitim - öğretim yılında baş
lanmıştır. Başlandığı yıl tespit edilen kıstaslara göre, 
9 milyar 430 milyon Türk Lirası harç tahsil edilmiş 
olup, bu harçların öncelik sırasına göre yüzde 54'ü 
beslenmeye, yüzde 11 'i sağlığa, yüzde 7'si barınma
ya, yüzde 7'si kültüre, yüzde 11'i spora, yüzde 7'si 
sosyal hizmetlere, yüzde 2'si de genel yönetime ay
rılmış bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, YÖK konusundaki eleşti
rilere de bir nebze değinmek istiyorum. ___ 

Konuşmamın başında Türk sporunun gelişimin
den bahsederken, Anadolu liselerinden bahsederken, 
temel bir yaklaşımı dile getirmiştim. Bu temel yak
laşım, biz de yeni kurulan müesseselerin geçiş süre
ci içerisindeki eksikliklerini dile getirme meselesi
dir. 

Bugün, Yüksek öğretim Kurulu 2547 sayılı Ka
nun ile kurulmuştur ve Türkiye'nin yaşadığı sosyal 
ve siyasal ortamda belli ihtiyaçlardan kaynaklanarak 
belli gerekçelere istinaden kurulmuştur. Yani, bugün 
üniversitelerimizin, geçmişte yürütülme prensiplerinin 
yeniden-tesis edilmesini istenken, o prensiplerin, «Aca
ba bu toplumun içerisinde, ünivesitelerin faaliyetleri
ni, bugün Anayasanın çizdiği sınırlar içerisinde, tam 
manasıyla yerine getirmesine imkân verir mi, vermez 
mi» diye de düşünmek gerekmektedir; çünkü biz şu
na inanıyoruz ki, 2547 sayılı Kanun, eğitim ve öğreti
mi, ilmî düşünceyi, araştırma özgürlüğünü bünyesin
de taşıyan bir kanundur ve Anayasada yazılı belli 
prensipleri, millet iradesinden geçerek uygulamaya ko
nulmuş bir kanundur. 

Şimdi, bir değerli milletvekilimizin bahsettiği nok
taya bendeniz de -müsaadenizle- değinmek ihtiyacı
nı hissetmekteyim. 

Bu Yüksek öğretim Kurulunun şu anda başında 
bulunan sayın başkanı, değerli milletvekili arkadaşla
rım, oldukça ağır eleştirilere tabi tuttular. 

Söyle bir izlenim ortaya çıktı: Bugün için YÖK 
konusunda yoğun şikâyetler var. YÖK konusundaki 
şikâyetler hangi noktadan ileri gelmektedir; kanun
daki mevcut boşluklardan, kanundaki yanlış tercihler
den veya kanunun uygulamada meydana gelen ak
samalarından mı doğmaktadır; yoksa bu kanuna rağ
men, bazı yetkililerin, bu kanunun uygulanmasında 
sübjektif davrandıklarından mı kaynaklanmaktadır? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yönet
meliklerden kaynaklanmaktadır. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Devamla) — Bu kanunun 
uygulanmasındaki sübjektif davranışlardan bu şikâ
yetlerin kaynaklandığını ileri" sürmek, hakkaniyete, 
adalete ve insaf ölçülerine de zannederim ki pek uy
maz; ama efendim, kanunda eksiklikler var... Bakı
nız bu kanun uygulanmasında, yükseköğrenim genç
liğinde belli kademelerde eliminasyona yol açtı, tek 
dersten üniversite ile ilişiği kesilenler var, bu öğ
renciler Türk toplumunda bir sosyal huzursuzluk 
kaynağı olmakta, bir küskünlük kaynağı olmakta; do
layısıyla «ders tatbikatını, sınıf geçme esaslarını düzen
leyen prensiplerde yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır» 
düşüncesi ortaya konduğu zaman; bu düşünce yöneti
cilerin şahsından kaynaklanan bir mahzur mudur ve 
bu şekilde yorumlanabilir mi ve bu şekilde ağır eleş
tiriler, böyle bir gerekçeye istinat ettirilebilir mi? 

Biz,, şimdi, huzurlarınıza bir kanun tasarısı geti
receğiz. Bu tasarı komisyondan geçti ve zannederim 
Başkanlık Divanımız 24 Aralıkta gündeme alıyor; bu
rada görüşeceğiz. Benim de sizlerle ittifak ettiğim, 
kanunun bazı noktalarda, mevcut işleyişi itibariyle 
ve 1982'den bu tarafa gelen tatbikatı itibariyle, dü
zeltilmeye muhtaç yönleri var; bunları birlikte düzel
teceğiz. 

Bir değerli arkadaşım, Meclisin iradesinden geçmiş 
bir yasaya, «Efendim, hükümet Doğramacı'ya baktı, 
Doğramacı'ya göre kanun getirdi» demesini hiç uy
gun bulmadım. Yarın iktidarda bir başka hükümet ol
sa ve bu kanunu değiştirmek, milletin bu konuda ira
desini tesis etmek imkânına kavuşsa ve bu kanunu de
ğiştirse, böyle bir yorumu, karşı sırada oturan değerli 
milletvekillerinin - millet iradesine rağmen - yapmaya 
hakları olabilecek midir? 

O zaman, bu meselede de konuyu izah ederken 
böyle düşünmek lazımdır. YÖK müessesesi Anaya
saya dayanmaktadır. Anayasa belirtmiştir; YÖK baş
kanı Cumhurbaşkanınca atanır, YÖK üyeleri de belli 
kurumlarca atanır. Bunu, Sayın Doğramacı seçmiyor. 
«Biz seçim sistemine karşıyız» veyahut, «Atama sis
temine karşıyız» diye düşünülüyorsa, bu düşünceye 
saygı duyarım. Bunun yolu, atama sistemi yerine 
- kanunu ve Anayasayı değiştirerek - bir seçim sistemi 
getirmektir. Bunu yapabiliyörsak ve YÖK ile olan şi
kâyetlerimiz sona erecekse, bunu elbirliği ile yapmak 
cihetine de gidelim. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Ancak, şunu söylüyorum: Bir Anayasa hükmü 
var; buna istinaden çıkarılmış 2547 sayılı Kanun ve 
bu (kanunun tatbikatı var. Değerli arkadaşlarım, 1982' 
den 1985'e daha üç sene geçmiş. Müsaade ediniz, bu 
kanunun uygulamasını biraz daha devam ettirelim. 
Bu kanundaki aksayan yönleri inceleyelim. Bakınız 
aksayan bir yönünü hep beraber teşhis ve tespit et
tik; inşallah huzurlarınıza getireceğimiz tasarı tas
viplerinize mazhar olursa, bir yönünü düzeltmek im
kânına kavuşacağız. Diğer yönlerini 4e düzeltebiliriz. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — Ho
ca kalmadı, hoca. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMlROĞLU (Devamla) — Dolayısıyla bu
rada, kurumlarla, yasaları uygulamakla yükümlü or
ganlarla, millet iradesinden geçmiş yasaların, uygulan
ma gereğini birbirinden ayırmak zarureti vardır. Bu 
eleştirileri kanuna ve bunun tatbikatına karşı yapıl
mış eleştiriler olarak alıyorum ve -değerli başkanın 
-tatbikatıyla ki, sübjektif tatbikat olamaz, mümkün 
değildir, Türkiye'de kanunlar vardır, Anayasa var
dır, Türkiye hukuk devletidir - şahsından soyutlaya
rak... 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — So
yutlama, soyutlama... 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMlROĞLU (Devamla) — Bu meseleyi ve 
bu konudaki şikâyetleri -kanuna istinaden çıkarıl
mış yönetmeliklerden bahsettiler Sayın Nalbantoğlu -
bu kanuna göre çıkarılmış yönetmeliklerin gözden ge
çirilmesiyle düzeltilebileceğine inanıyorum. Biraz da
ha sabırlı olmamız gerektiği kanaatindeyim. Zaman 
içerisinde bunları düzeltmek suretiyle, millî yapımıza 
ve Anayasamıza en uygun tatbikatı ihtiva edecek bir 
yasa şekline getirmek suretiyle, 2547 sayılı Yasayı, 
YÖK konusundaki problemlerimizi halledebiliriz ve 
bu konuda mesafe alabiliriz. 

KENAN NURt NEHROZOĞLU (Mardin) — 

Hoca kalmadı hoca. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMlROĞLU (Devamla) — YÖK Kanunu
na öylesine ağır eleştiriler yapıldı ki, doğrusu... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir konuyu hatırlatmak 
istiyorum; sürenizin dolmasına 5 dakika var. 

MILLÎ EĞITIM GENÇLIK VE SPOR BAKANI 
METİN EMlROĞLU (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkan. 

Doğrusu, eğitim politikasında en başta gözetilmesi 
gereken mesele olan fırsat eşitliğini, tesis bakımından, 
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bugün Anadolu'nun dört bir tarafında eksiklerine 
rağmen - demiyorum ki, âliyül âlâdır, her türlü me
selesi halledilmiştir - 27 üniversitenin kurulmasını te
min eden bir tatbikatı ve yine eksiklerine rağmen, 
önemli ölçüde giderilmiş öğretim ihtiyacını göz önün
de tutarak, bu faaliyetin bu derece eleştirilmesi ne 
derece doğrudur? 

«Efendim, YÖK üniversite açtı» dediler. Bir kere, 
YÖK'ten sonra hiç üniversite açılmadı; onu da tas
hih etmek isterim. Yani, 1982'den sonra açılan bir 
tek üniversite yok. Çünkü, üniversite açmak için ka
nun gerekir. Açılmış olanlar, YÖK'ten evvel açılmış
tır. 

Bu üniversitelerin açılmasını, bir nevi, yanlış bir 
eğitim yatırımı olarak nitelendirdi bazı değerli arka
daşlarım. Müsaadenizle, bu görüşe de katılmıyorum; 
çünkü, eksikleri olabilir; ama bugün bir üniversiteyi 
kurmak o kadar v zordur ki, bir Atatürk Üniversitesi, 
ilk başlayan üniversitelerden birisidir; beiki bugün bi
le hâlâ bazı eksikleri vardır; fakat bugün Erzurum' 
da bir Atatürk Üniversitesi vardır ve o bölgenin genç
lerine, çocuklarına bu üniversite ile yükseköğrenim 
imkânı sağlanmıştır, inşallah ileride, bu müesseseleri
mizin eksiklerinin hepsini gidereceğiz. Bu konudaki 
düşüncelerinize tamamen katılıyorum. Zaman zaman 
burada sözlü soru önergesi veriyorsunuz, bunlara da 
katılıyorum. Üniversitelerimizin borçlarından bahsedi
yorsunuz, bunlara da katılıyorum; ama değerli arka
daşlarım, Türkiye Cumhuriyetinin imkânları ölçüsün
de, biz bu imkânları zorlayarak, bölgesel farklılık
ları ortadan kaldırmayı amaçlamak, eğitimde fırsat 
eşitliğini tesis etmek için Anadolu'nun bir ucundaki 
Van'a gitmişsek, Diyarbakır'a gitmişsek, Trabzon'a 
gitmişsek, bunu burada yanlış bir politika olarak, yan
lış bir tatbikat olarak nitelendirmemek gerektiği ka
naatindeyim. Eksiklerimizi gideririz; ama devlette dai-
mîlik esastır. Yarın biz gideririz veya biz gidereme-
yiz, yarın .bir başkası giderir; ama bunlar Türkiye 
Cumhuriyetinin Türk millî eğitimine hizmet eden, 
Türkiye Devletinin bekasını temin eden müesseseler 
olarak, Türk millî eğitim tarihinde önemli görevler 
üstlenen kurumlar olarak faaliyetlerini sürdürürler. 
Bu bakımdan, ben bu konunun tenkit mevzuu ya
pılmamasını diliyorum. Çünkü Plan ve Bütçe Komis
yonunda bazı değerli arkadaşlarım, «Şu bölgede üni
versite açalım» dediler, ilave fakülteler istediler. Hep
sinde, tabandan gelen ve ihtiyaçtan doğan bazı ger
çekler vardı. Bunların önüne set çekmeyelim, imkân
larımız ölçüsünde yapımına gidelim, eksiklerimizi de 
bu arada gidermeye gayret edelim. 
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BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Plansız gidiliyor; 
planlı gidilmesi lazım. Ben bunu söylüyorum. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Hoca kalmadı 
sayın bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU .(Devamla) — Bakın, «plan
sız» dediniz, aklıma bir şey getirdiniz. 

Ben 1969 yılında Plan ve Bütçe Komisyonunda, 
Devlet Planlama Teşkilatını temsilen, uzman olarak 
görev yapıyordum. Eski zamanları hatırlayınız; YÖK' 
ten evvelki dönemde, üniversiteler yatırımlarının ve 
üniversitelerin hangi sistem içerisinde Türkiye Cum
huriyeti bütçesinden pay aldıklarını hatırlayınız. De
ğerli arkadaşlarım, bu mu sosyal adalet? Koridorda 
kim iyi kulis atarsa, Bütçe Komisyonu Başkanını kim 
iyi tavlarsa, kendi bölgesine üniversite yatırımının pa
rasını, aslan payını, devlet bütçesinden alıyordu. Rea
lite bu değil mi idi?.. Realite bu idi. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Onun için, sahipsiz bölgelerimiz, senelerce, üniver
site yatırımlarda, devletten, hak ettikleri payı alama
mışlardır. Kulisi kim iyi atarsa payı o almıştır. Şimdi 
ne oluyor?.. Şimdi, tenkitlere rağmen, hiç değilse, mer
kezî bir idare bunları koordone ediyor, ve «İnönü 
Üniversitesine bu kadar, Mimar Sinan Üniversitesine 
bu kadar, Karadeniz Üniversitesine bu kadar, Yüzün
cü Yıl Üniversitesine bu kadar» diyerek ihtiyaçlara 
göre tespit ediyor, koordone ediyor ve devletin im
kânlarını, eğitimde fırsat eşitliğini yaratmak için her 
bölgenin insanlarına, gençliğine eşit ölçüde dağıtma 
gayreti içerisinde bulunuyor. Yani, bu noktadan me
seleyi, -YÖK Kanununun eğitimde getirdiği fırsat 
eşitliği noktasından - ele alsanız, büyük bir merhale 

meydana geldiğini kolaylıkla göreceksiniz, insaf ile 
bunu kabul etmek gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, bir dakika efen
dim. 

Sayın üyeler, çalışma süremiz dolmak üzeredir. 
Sayın bakanın konuşmasının bitimine kadar sürenin 
uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; devletimizin, birçok önemli hiz
met alanlarından kısarak bakanlığımıza tahsis ettiği 
ödenekler - eğer lütfeder bütçemizi kabul ederseniz -
her kuruşuna kadar, son derece dikkat ve tasarrufla 
öngörülen yerlere harcanacaktır. Bakanlığım bu an
layış ve sorumluluğu taşımanın bilinci içerisindedir. 
Atatürk milliyetçiliği Anayasamız, Millî Eğitim Te
mel Kanunu, plan ilkeleri ve hükümet programımız ve 
siz sayın milletvekillerinin görüşleri, bundan önce ol
duğu gibi, bundan sonraki çalışmalarımızda da esas 
alınacaktır. Değerli görüş ve katkılarınızla, çalışma
larımız güç ve hız kazanacaktır. Buna samimiyetle 
inanmaktayım. 

Millî eğitim, gençlik ve spor konularına, göstermiş 
olduğunuz ilgiye ve yapacağınız değerli katkılara şim
diden teşekkür eder, en derin saygılarımı sunarım 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemimize devam etmek ve saat 21.00'de top

lanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saatti : 20.01 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 50 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOALİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

e) Gazi Üniversitesi. 1. —1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasa
rıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

A) MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BA
KANLIĞI (Devam) 

1, — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Bütçesi. 

2. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

a) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1986 Ma

lî Yılı Bütçesi. 
2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1984 Ma

lî Yılı Kesinhesabı. 

b) Yükseköğretim Kurulu 
1. — Yükseköğretim Kurulu 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Yükseköğretim Kurulu 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 

c) Ankara Üniversitesi. 
1. — Ankara Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Ankara Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 

ç) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Bütçesi. 
2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1984 Malî 

Yılı Kesinhesabı. 

d) Hacettepe Üniversitesi. 
1. — Hacettepe Üniversitesi-1986 Malî Yılı Büt

çesi. 

2 .— Hacettepe Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke
sinhesabı. 

1. — Gazi Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Gazi Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesinhe

sabı. 
f) İstanbul Üniversitesi. 
1. — İstanbul Üniversitesi 1986 Malt Yılı Bütçesi. 
2. — İstanbul Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 

g) İstanbul Teknik Üniversitesi. 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1984 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 

ğ) Boğaziçi Üniversitesi. 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Boğaziçi Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
h) Marmara Üniversitesi. 
1. — Marmara Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Marmara Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 

ı) Yıldız Üniversitesi. 
1. — Yıldız Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Yıldız Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
i) Mimar Sinan Üniversitesi. 
1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1984 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 

j) Ege Üniversitesi. 
1. — Ege Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Ege Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesinhesabı. 
k) Dokuz Eylül Üniversitesi. 
1. — Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Bütçesi. 
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2. — Dokuz Eylül. Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke-
sinhesabı. 

1) Trakya Üniversitesi. 
1... — Trakya Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Trakya Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin-

hesabı. 
m) Uludağ Üniversitesi 
1. — Uludağ Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Uludağ Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin-

hesabı. 
n) Anadolu Üniversitesi. 
1. — Anadolu Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Anadolu Üniversitesi 1984 Mali Yılı Kesin-

hesabı. 
o) Selçuk Üniversitesi. 
1. — Selçuk Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Selçuk Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin-

hesabı, 
ö) Akdeniz Üniversitesi. 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2 .— Akdeniz Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 

p) Erciyes Üniversitesi. 
1. — Erciyes Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke-

sinhesabı. 
r) Cumhuriyet Üniversitesi. 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1984 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 

s) Çukurova Üniversitesi. 
1. — Çukurova Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
.2. — Çukurova Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 

ş) 19 Mayıs Üniversitesi. 
1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — 19 Mayıs Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 
t) Karadeniz Üniversitesi. 
1. — Karadeniz Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
2 .— Karadeniz Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke

sinhesabı. i 

u) Atatürk Üniversitesi. 
1. — Atatürk Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Atatürk Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
ü) İnönü Üniversitesi. 
1. — İnönü Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — İnönü Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin

hesabı. 

v) Fırat Üniversitesi. 
1. — Fırat Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Fırat Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesinhe

sabı. 

• y) Dicle Üniversitesi. 
1. — Dicle Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Dicle Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesinhe

sabı. 

z) Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 
1. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1984 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Gündeme kaldığımız yerden devam 

ediyoruz. 
Sayın hükümet ve komisyon yerlerini almışlardır. 
Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 1986 

Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının üzerinde konuş
mak üzere Sayın Hayrullah Olca, buyurun efendim. 

HAYRULLAH OLCA (İzmir) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin sayın üyeleri; Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesi nedeniyle söz alma gereğini duyarak, eleştiri
ye başlarken, ilk vurgulamak istediğim husus, den
geli bir eğitim politikasının zorunlu olmasıdır. 

Bakanlığın, geleceğin Türkiye'si olacak yeni ne
sillerin yetişmesi' için, bütün kaynaklarını seferber 
etmesi lazımdır. Yıllardan beri, sadece bakanların 
görüş açısıyla, bir millî eğitim politikası oluşturul
maktadır. Millî eğitim, salt bir bakanlığın sınırları içe-

. risinde hapsedilemez. Millî eğitim, ülkenin, ekono
mik, sosyal, kültürel gelişmesinin temel taşıdır. Bü
tün bakanlıkların, bütün kurumların fonksiyonlarını 
en verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri, iyi ye
tişmiş, iyi eğitilmiş, öğrendiğini tam anlamıyla haz
metmiş nitelikli insangücüne bağlıdır. Bu nitelikli in-
sangücünün yetiştirilme sorumluluğu, Millî Eğitim 
Bakanlığına aittir. Eğitim sorunları, bu zincirin temel 
halkasıdır. Ancak, bugün, Millî Eğitim Bakanlığının, 
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ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda bir eğitim politi
kası ve programı uyguladığı şüphelidir. 

Millî Eğitim Bakanlığındaki yanlış kararlar ve yan
lış adımlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığı 
ve devamlılığı ile ilgili hayatî bir önem taşır. 

ilköğretime başlayacak ve devam edecek çocukla
rımıza, eğitim sağlayacak okul, nitelikli öğretmen, 
kitap ve eğitim araçları yeterli midir, zamanlaması 
uygun mudur? Bu konuda, planlamanın olmadığını, 
gündelik haberler dahi ortaya koymaktadır. Ortaöğ
retimde de durum bundan farklı değildir. Yükseköğ
retim ise on - oribeş yıl sonrası için alarm zillerini ça
lar haldedir. 

Sayın milletvekilleri, geçen yıl, başarısız, milyona 
yaklaşan altı yaş çocuğunu okula yerleştirebileceğini 
söyleyen eski bakanın, altı yaş konusundaki ısrarlı 
tutumunun bu yıl değişkenlik göstermesi ve böylesi 
dengesiz politikalarla genç beyinlere indirilen darbe
ler, aslında Türkiye'nin geleceğine indirilmektedir. Es
kiden yeni doğan çocukların sokaklara bırakılması 
gazetelerin manşetlerinde yer alırken, bugün olağan 
hale gelmektedir. Ancak, satılık çocukların bile top
lumda olağan hale gelmesi, cinnet getiren anne ve ba
baların çocuklarını kesmesi, topluluğumuzun gelece
ğini karartan işaretler olmaktadır. 1984'ün ilk sekiz 
ayında 140 çocuik terki olayı, 1985'e katlanarak gel
mektedir. 

«Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur» atasözünü 
bile değiştirircesine, sağlam olmayan vücutlarda sağ
lam kafa arayan bir toplum haline dönüştük. Bir yan
da vatandaşlarımız okul yapma kampanyasını sürdü
rürken, öte yandan bakanlık, televizyonda kurdele 
kesme işlemini yerine getirmekte; ancak, mevcut 
olan okullarımıza öğretmen bulmakta başarısız kal
maktadır. önemli olan, yanlış ve eksik bilgilerle ka
muoyuna moral vermek ya da hükümeti başarılı gös
termek değil, gençlerin ve halkımızın ıstıraplarını din
dirmektir. Ders kitaplarının değişmesi keyfilik, siyasal 
görüş ve hatta ticarî bir zihniyetten uzak kalmalı
dır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan, her ilde bir 
üniversite açılacağını müjdeliyor. 

Yeni üniversitelerden çok, varolan üniversitelerin 
eğitim koşullarını düzeltiniz; laboratuvar ve araştır
ma okullarını sağlayınız; eğitimde fırsat eşitliğini uy
gulayınız; ayrılan değerli bilim adamlarını üniversi
telere dönme koşullarını sağlayınız; öğretmen ve öğ
rencilerin yaşam ve öğretim koşullarını çağdaş bir 

düzeye ulaştırınız; bunlardan sonra yeni üniversite
ler açmayı planlayınız. 

Sayın milletvekilleri, Gençlik Yılı biterken, tüm 
dünya ülkelerinde gençler konuştu, gençler tartıştı, 
bizde ise Gençlik Yılı, nasihatlar yılı olarak gençliğe 
sunuldu. Geride kalan dört gün içerisinde oniki ya
şında atlas çalan bir çocuğun ellerine kelepçe vurul
muş hazin resimlerini 1985'in son günlerinde bir ar
mağan gibi gelecek kuşaklara sunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, üniversiteli gencin en büyük 
sorunu barınmadır. Yurtlar konusunda olumlu geliş
meler vardır, bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Yurt
larda barınmaya ihtiyacı olan üç öğrenciden ancak 
biri alınabilir iken, Sayın Başbakanın alacağı uçağın 
parasıyla yapılacak yurtlarda kaç öğrenci barınabile-
cektir, bunun hesabını yaptınız mı Sayın Başbakanım? 

Şimdi Sayın Başbakandan, Türk gençliği için, gele
ceğin Türkiyesi için 1985 yılının şu son günlerinde 
uçak parasıyla Atatürk gençliğine yılbaşı hediyesi ola
rak bu parayı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığına,. öğrenci yurt sorunu için aktaracak mısınız 
Sayın Başbakanım? (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığının 1986 Malî Yılı Bütçesinin milletimize, 
devletimize hayırlı olmasını diler, yüce Meclise say
gılar sunarım. (MDP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Olca. 
Soru sormak isteyen sayın üyeleri okuyorum: 

Sayın Tevfik Bilal, Sayın Durmuş Fikri Sağlar, Sa
yın Enver özcan, Sayın Salih Alcan, Sayın Nuri 
Üzel, Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Sayın Turan Baye-
zit, Sayın Kenan Nuri Nehrozoğlu, Sayın Bahriye 
Üçok, Sayın Paşa Sarıoğlu, Sayın Yılmaz önen, Sa
yın Nevzat Bıyıklı, Sayın Şevki Taştan, Sayın Tür
kân Arıkan, Sayın Cahit Tutum. 

Başka soru sormak isteyen sayın üye var mı efen
dim? Yok. 

Soru sorma istemi bitmiştir. 
Yazılı soru sahibi Sayın Enver özcan?.. Burada. 
Sorunuzu okuyorum: 

Üniversite öğretim üyeleri, doçentliğe ya da pro
fesörlüğe yükseltilirken, haklarında güvenlik soruş
turması yapılmaktadır. Böyle soruşturmalar sonucu 
pek çok öğretim üyesi dil ve bilim sınavlarını başa
rıyla verdikleri halde, doçentliğe ya da profesörlüğe 
yükseltilmemekte ve atamaları yapılmamaktadır. Bun
ların birçoğu idare mahkemelerinde haklarında alı
nan kararları bozdurdukları halde, üniversiteler yine 
de atamalarını yapmamakta ısrar etmektedirler. 
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örneğin Doçent Doktor İsmail Bulmuş, sınavlarını 
olağanüstü başarıyla verdiği halde, Ankara Üniversi
tesince gayri ciddî bir güvenlik soruşturması bahane 
edilerek, profesörlüğe atanamamıştır. Böyle bir key
fî davranış üzerine bilimsel özgürlükten ve özerklik
ten sizce söz edilebilir mi? Böyle bir ortamda Ana
yasanın sözünü ettiği bilimsel özerklik vardır denile
bilir mi? 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMIROĞLU (Malatya) — Efendim, devlet 
memurlarının terfilerinde, yine idarî hiyerarşi içeri
sinde, yapılmış tamimlere istinaden - ki Başbakanlık
tan gelen tamimler oluyor- belli güvenlik soruştur
maları yapılıyor. 

Bu güvenlik soruşturmalarının yapılmasında, bu 
değerli öğretim üyelerimizin doçentliğe veya profe
sörlüğe yükseltilmelerine mani bir hal varsa, bu ya
pılan güvenlik soruşturmasının sıhhati konusunda bir 
tereddüt varsa, idarî mahkemeden alınan kararların 
pek tabiî uygulanması lazım. 

Ancak, yasalardan doğan böyle bir mahzur tes
pit edilmişse, yine bu tasarrufun yasalar içerisinde 
mümkün olup olmadığını değerlendirmek gerekir. 
Güvenlik soruşturması menfî çıkan bir öğretim üye
sinin, öğretim kademelerinde görevlendirilmesi sizce 
mümkün müdür; mümkün olmaması gerekir. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — O zaman üniversite
den de atılsın. 

MILLÎ EĞITIM GENÇLIK VE SPOR BAKANI 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Ona göre işlem 
yapılması gerekir. Yani esas mesele, burada güven
lik soruşturmalarının sıhhatli yapılmasıdır; yani «uy
duruk» tabirini kullanmışsınız da. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Orada kullanma
dım efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Hayır, sorunu
zu ben anlamış durumdayım. Mesela, eğer gerçekten 
sıhhatsiz, sübjektif gerekçelere dayanan böyle birta
kım soruşturmalarla, bu meselede kişiler üzerinde, 
olurdu olmazdı şeklinde bir neticeye varılıyorsa, bu 
tabiî, kanunun verdiği yetkilerin hatalı kullanımı ma
nasına gelir. O açıdan burada bütün mesele güvenlik 
soruşturmalarının sıhhatli bir ortamda yapılması, ger
çeğe uygun bir şekilde yapılmasıdır ve gerçekten gü
venlik açışından mahzuru olmayan öğretim üyeleri
nin de mağduriyetlerinin önlenmesidir; ben bu konu
daki görüşe katılırım. Ancak, hukukî bakımdan bu 
prosedürde Anayasaya bir aykırılık var mıdır şek

lindeki bir soruda, zannederim Anayasa bakımından 
bir aykırılık olmadığını kabul etmek gerekir; çünkü 
devlet, kendi memurunu güvenlik yönünden her za
man soruşturmaya tutmak hakkına sahiptir, sahip 
olmalıdır da. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru soracak sayın üyelerden, soruların açık, kı

sa, şahsî mütalaadan uzak ve gerekçesiz olarak sorul
masını rica ederim. 

Sayın Tevfik Bilal?.. Yok. 
Sayın Tevfik Bilal'in soru sorma hakkı geçmiştir. 
Sayın Fikri Sağlar, buyurun.. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş

kanım, Danıştayın, 1402 sayılı Yasaya göre işlemlerin 
geri alınması üzerine göreve döndürülenlere, göreve 
son verme işleminin tespit edildiği tarihten sonraki 
döneme ilişkin bütün aylık ve özlük hakların öden
mesi hakkında bir kararı var. Şimdi ben sayın baka
nıma sormak istiyorum: 1402 sayılı Yasaya göre 
görevden alınıp, tekrar görevine iade edilmesinde hiç
bir sakınca görülmeyen öğretmenlerin kaç tanesinin 
ataması yapılmıştır? Bu yapılan atamalarda Danışta
yın bu kararı uygulanmakta mıdır? Birinci sorum 
bu efendim. 

Burada bir örnek vermek istiyorum : Maliye Ba
kanlığının, Danıştayın vermiş olduğu bu kararı uygu
lamak üzere, Başbakanlığa 26.12.1983 gününde ya
zısı gönderilmiş; ancak hâlâ Başbakanlığın bu yazıyı 
almadığı söylenmektedir; bu doğru mudur? 

ikinci sorum: Sayın Başkanım, daha önce de 
Millî Eğitim Bakanlığında, mensup oldukları örgüt
lere bakılarak bazı öğretmenlerin tayininin, atama
sının yapıldığı ve bazılarının da yapılmadığı gözlen
mekteydi, özellikle TÖB - DER'e üye olan öğretmen
lerin, sakıncalı addedilerek, atamaları veya göreve 
alınmaları önleniyor idi; buna (karşıt olarak da, sağ 
görüşlü olanların atamaları yapılıyordu. Ben sayın 
bakana sormak istiyorum: 

Belgelerle sabit olan, Ceyhan Ülkü - Bir başkanlığı 
yapmış olan Raf et Kameroğlu şimdi Mersin Millî 
Eğitim Şube Müdürlüğüne getirilmiş midir? 

Haruniye Ülkü - Bir yöneticiliği yapmış olan Tan-
doğan Kaçıra, yine Mersin Millî Eğitim Şube Müdür
lüğüne getirilmiş midir? 

Osmaniye Ülkü - Bir yöneticiliği yapmış olan Rem
zi Poyrazoğlu, Mersin Millî Eğitim Şube Müdürlü
ğüne getirilmiş midir? 

Yine ülkücü görüşe mensup öğretmenler olan, 
Mehmet Vural, Cumali Göçer, Şehmuz Yılmaz, Fa-
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ruk Yıldırım, Mersin'de şube müdürlüklerine getiril
miş midir? 

Bunların: hepsinden öte, Ahmet Sanal isminde, sıkı
yönetim süresinde Kahramanmaraş'a gönderilen ve 
daha sonra Mersin Millî Eğitim Müdürü olarak ge
len bu kişi asaleten atanmış mıdır? 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — 5 kişi sayıyorsun, 
70 bin kişi var^ 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Efendim, 

üçüncü sorum: Sayın Doğramacı, 10 diploma aldı
ğını söylediler ve Sayın Başkan da, konuşmaları sıra
sında, Meclisin üzerinde hiçbir güç olmadığından bah
setmişlerdi. Sayın Doğramacı'yla birlikte görüşmemiz
de bana şunu ifade ettiler: «Ben bu Meclisten elimi 
çekmeyeceğim.» Bu ne demektir? Meclisin üzerinde 
bir güç mü vardır? 

Teşdl&ür ederim. 

»BAŞKAN — Sayın Sağlar, Sayın Doğramacı' 
nm borada cevap venme hakkı 'olmadığı için, bu so
ruyu ben kabul âtaiyorum,, 

Sayın Bakan, 'lütfen diğer sorulara esvap verin. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇIİİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMIROĞLU (Malatya) — Sayın Sağlar, 
«1402 sayılı Yasaya göre görevden alınıp dalha son
ra Danıştay'dan 'karar çıkarmak sureti-yıle göreve 
dönmek listeyenlerden göreve alınanlar oldu mu? Bu 
durumda olanlar var ise, 'bunların özlük hakları 'ge
riye doğru isteyerek ödendi mili?» dediler. 

idarî mahkemeden karar alarak 'bize gelen 8 ki
şiyi biz göreve geri aldık; sadece 8 kişi geldi. Yaılnız 
bunların iade 'kararlarımda, özlük balkılarının geriye 
doğru ödeneceğine dair bir hüküm mevcut değil. Do
laylısıyla, o lişlemi, biz kararın muhtevası yönünde 
yerline getirmiş olduk ve idarî mahkemeden karar 
allanılan da bundan sonra 'tekrar göreve başlaitaca-
ğıız; bunu af ade etmek İstenim. 

Ayrıca, birtakım 'isimler saydınız; ©skiden milî 
eğitim camiasında siyasî ıtandanslı 'kurulmıuş olan der
neklere üye olanlar arasından bir tanesinin tercihine 
dalir bazı isimler saydınız. Ben tabiî şu ânda, o dsim-
ler - üzerindeki işlemleri bMemdyorum, onu size yazılı 
olarak vermek 'isterim. Bunlar vaktiyle ne şekilde 
'bir siyasî görüşe sahip olmuşta, böyle 'bir terdin ya
pılmış mıdır; doğrusu onu ben de araşitırmaik iste
rim. 

Yalnız, Mersin'le ilgili olan işlemi bMği'm için, 
o konuya: açıklık getireyim. Mersin'deki MUllî Eği-
Him Müdür Vekilinin asaleti içlin ıbir atama yapılma-: 

••mıstar, yapılmayacağını da ısöyleyöbilinim; çün'kü, 
başka 'türlü bir üşlem olmuştur. 

Onun dışında, «Meclislin üzerinde bir (irade vazı 
söz konusu oldu Sayın Doğrarnacı'nın şahsında» de
diniz. Bu mürrıkün değil, bunu siz de biUüyorsunuz; 
öyle bir şey olduğuna da ihtimal vermiyorum. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Doğ-
raımacı'ya sorun efendim. 

'BAŞKAN — Lütfen Sayın Sağlar... 

MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Sayın Doğra
macının, Türk milî eğitimine akademik kariyeriiyle, 
bu kadar hizmet etmiş bir insan olarak, Türk demok
rasisinin geleneklerine, 'gereklerine, mîllet iradesine ve 
bun'un ilkelerine mutlaka en az bizler kadar dikkatli 
oilduğuna inanmaktayım. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) — Beyanla-
ırraa dikkat eder o zaman. 

MİLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA, 
NI METİN EMIROĞLU (Malatya) — (Beyanları
na da bu, 'açıdan «rju'tlaka dikkat ediyor. Belki sizlin 
bakımınızdan bir yanlış anlama, bir yanlış değerlen
dirme alabilir. 

'BAŞKAN '— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ISayın Salıih Alcan, buyurun efendim. 
SALİH ALCAN '(Tekirdağ) — Sayın Başkanım, 

sayın bakanıma 'sorularımı iletiyorum : 
Rotasyon münasebeöiylle Edirne'den Hakkârıi'ye 

giden öğretmenllerimiiziin sancıları devam etmektedir. 
Bu ratosyonu kabulediyiaruz; fakait bu sancıların 
giderilmesi konusunda önlemleriniz nelerdir Sayın 
Bakanım? 
"" İkinci isorum : Mülföbtişlik kaldırıldı. Sayın Din-
çerler zamanında 480 adet ve 100'e yakın da, 4 yıllık 
eğîıfiim fakültesini bitirerek -müfeMş olanlarla birliik-
'te toplam 580'e yakın müfettiş arkadaşlar var. Bu 
arkadaşlar, 'Hizmeüçi Eğitim Daire Başkanlığında 
beklediği söylemilen 'belgelerinin kendilerine ne za-
ıman yeriMeceğiini sormaktadırlar. Ayrıca, bunların 'ba
zıları mertkez İçe ilköğretim müdürlüklerine, bazı
ları da eski görev yerlerine atandıklarından, araların
da sürtüşmeler bulunduğu söylenilmektedir; bu ko
nuya olumlu bir çözüm getirmeyi düşünüyor musu
nuz? 

Sayın Bakanım, sıkıyönetimce 950 küsur kişinin 
sakıncaları kaldırıldığı ve Başbakanlığa yazılarının 
giltttginıi gelen mektuplar ile öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bu kadar kişi. «Acaba flaydnlerinHz yapılacak mı
dır?» diyeaoımaktaıdırlaır. 

— 453 — 



T. B. M. M. B : 50 

Gazi Ümi)vier,sıiıt©si ile Milî (Eğitim- Gençlik ve 
Spor Bakanllığıının 'işbirliği 'ile ve 18 bin öğrenciyi 
fcapisayan 15 - 215 yaş aram gmçleriin soisyoefcono-
mtik lihtiyaçlan anketinin sonucu ne zaman yayınllia-
naeaktır?., 

ISayın Başkanım, amatör spor kulüpleri baklan
da ve onların geliştirilmesi konusunda 'burada yete
nine© iyi bir bilgi verilimedii. iBu kulüpler de Millî 
Eğitim GemçItok ve ISIpor Bakanitığından özveri bek-
lemdktedirliçr.! lAbaibia destekleri neler oliacaktır? 

Ston olarak; Teşkilat Yakasına göre atamlalar 
liçin, aynı yer doğumlu olanlar o yerde yöneticilik 
yapamazlar hükmüne bakanakta riayet ediliyor mu 
edilmiyor mu?l 

Teşelkkür edenim Sayın Başkanımı. 
BAŞ/KAN — Teşelkkür edenim Sayın AJcan. 
'Buyurun Sayın Bakan. 

MlDLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMtROĞlLU .(Malaltya) — Öğretmenlerin 
rotasyona tabi tutulmalarının sancılarından bahset
tiniz. Tabiî rotasyon libtiytacı beldi gerekçelerden doğ
muştur. Bunun 'içerilsıinıde V2 Eylül • öncesi dönemin 
getirdiği ısanciarı gidermek (düşüncesi vardır, öğ
retmeni muhıtelif sosyali bölgeler arasında o- bölge-
fenin (halkı lifle karşılıklı "kültür alışverişi, karşılıklı 
duyigu birleşimi içerisine sokmak vardır. Ayrıca bu 
rotasyonun içerisinde öğretmenlerin muhtelif bölge
leri ve yurt gerçeklerini iyi anlamaları ve özüm
semeleri İhtiyacı vardır. 

Sadece 'güvenlik gerekçesiyle alınmış bir karar 
olarak rotasyonu yorumlamamıalk gerekir. Bununla 
•birlikte ıbıiız rotasyon uygulamasında bu uygulamanın 
(iki türlü sancısını hissettik. Birincisi, genç öğretmen
lerin, özelikle kız öğretmenlerin ücra köylere, kö
şelere tayininden doğan prolblemleridir. Biir tamimle 
vilayetlere bildirdik, böyle bir tayinde o bölgede mü
sait olan yende bu kızlarımızın çaliştırılmalannı te
min etmiş bulunmaktayız; ama tabiî bazı istisnaî du
rumlar - her şeye rağmen - çak ücra biir köşede bir 
ıgenç kızımızı, öğretmenlik görevlini yapmia mecbu
riyeti ile de karşı karşıyla bırakmaktadır. 

(Onun dışında, eş durumunjdanı dolayı rotasyon 
uygulamasının etkisiz kaldığı gerçeğini de tespit et
miş durumdayız. Son çıklardığımız biir yönetmellikite 
eşleri Bağ - Kur ve sıilgortaya *a'bi dantaran eş du
rumundan rotasyonu ekarte etmderirtin önüne geç
mek için Sigorta ve Bağ - Kur'a geriye ve doğru iki se
nelik kayıt yapmiş olmaları şartını getlirmiş bulun
maktayız, Böylece rotasyonun dalhıa sırhlhatüıî bir şe-
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kilde uygulanmasına imkân vermliş durumdayız. İle
riye doğru rotaisyonı uygulamasını ıbdkıi bazı prensip
leriyle dalhıa değişik bir tatbikata itaba tutmak müm
kün olabilir. Mesela kendi bölgesinde görev yap
makta olan ve o bölgeden gütmek istemeyen öğret-
ımenlenün rotasyona talbi 'olmasını, kendi isteğine bağ
ılı tutmak gibi bazı yenilikler üzerinde çakşma'lara-
mız vardır. Ancak, şu sımada 'bu konuda üaıve bir ye
nilik tespit edilmiş değildir; fakat çalışmalar var
dır. 

IMladdî imkânlar bakımından - biliyorsunuz - Do
ğuda 'görev yapanı memlurüarımıza 'asgarî geçüm 'indi
riminde muafiyet sınırlarını genişlettik ve onlara da
ha fazla (imkân temin ettik. 

Ayrıca - lojmanlılara değinme fırsatını bulamaımış-
tıım - bugün öğretaenleriımlize tahsis ettiğiımliz 41' 
bin adet lojman vardır. Bunun 25 bini köylerdedir ve 
bu bölgelerde, özelikle mahrumıiyet içerisinde bulu
nan bölgelerde, öğretmenlerimize lojman vermenin 
de gayreti içerisindeyiz.. 

ikinci sorunuz, müfettişlik konusundaydi. Müfet
tişlik kursunu biıtirilp, müfettişlik statüsüne geçmek 
.'isteyen 580 arkadaşımızın müfettiş olarak neden ata
malarının yapıldığını, belgelerinin verilmediğini 
sormuştunuz. Bu soru sık sık gündeme getiriliyor, 
basında da işlendi. Efendim ımüfettişıllik statüsünü hem 
ilköğretim kademesinde, ıhem ortaöğretim kademe
sinde merkez müfeiütişleri, bakanlık müfettişleri ola
nak tanzim eden bir statüyü biz tüzük olarak hazır
lamış bulunmak tayız ve Başbakanlığa sunmuş bulun
maktayız. Ancak, edindiğimiz bilgilere göre, bu tef
tiş tüzüğü sadece Milî Eğitim Bakanlığının değil, 
diğer bakanlıkları dla içline alacak prensiplerle mü
cehhez kılınmak suretiyle çıkarılacağı için, zaman-
teımasında1 biraz gecikme olmuştur. Biz de, bu mü
fettişlik kursunu bitiren arkadaşlardan, bizim gös
terdiğimiz bölgelerdeki sulbe müdürlüklerinde mıillî 
eği'him şube müdürü olarak görev almak isteyenler 
olursa, altamialîarını yapmaktayız. iBunlardan beş - on 
kişilik bir grubun bu bölgelerde :şulbe müdürlüğüne 
tayinleri yapıldı; ama diğerlerini de 'eski geldikleri 
'belgelere tayinlerini yeniden yapmış bulunmaktayız. 

Bu ankaidaşllarnmızın bir mağduriyetleri olmayacak, 
bu tüzük ileride çıktığı takdirde kendileri belgeleri
ne ka'vuşiaicaktır. Yani ıtü'zük çıktığında, tüzülk şart
larına göre kendilerine belgelerini vereceğiz. 

Sıkıyönetimden 930 kistimin isakıncaMığının kal
dırıldığından bahselttinıiz ve ibu sakınaaMığı kaldırı
lan fcişiierlin lisitıihdamı konusunda neler düşünüidüğü-
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nü sordunuz. Biz, bu arkıadaışlıarın mağduriyeıtilerinıin 
giderıiıtoösi iiçin diımizden geleni yapmaktlayız. Tabiî, 
takdir edersıiniz tkli, bk müessesede, 'bir UeşMata per
sonel dsıtibdamı beli politikalar çerçevesinde yapı'Iır, 
beli zamanlamalar çerçevesinde yapıdır. Şimdi, bu 
arkadaşlarımızdan Maırî miahkeırnelerden 'karar ge
tirenlere - ıtafbiî Ibir yargı hükmünün uygulanması ba
bında - kadrolarını vermekteyiz. Ancak, diğerlerini, 
personelimiz gilbi, bize müracaatta bulunan yeni per
sonel statüsünde, onlardan «bir faırlk gözetmeyerek 
değerlendirmeye tabi tutmaktayız. Yani, kadro im
kânları var mıdır, güvenlik soruşiturmailarından neti
ce nasıl gelecektir; bunları dikkate almak suretiyle, 
sanki mesleğe yeni ıgiıreoök 'bir personelımiş gibi ay
nı statüde listeme taba tutmaktayız. Bu arkadaşliafrı-
«mızdan da 'ileride kadro imkânları ölçüsünde isti
fade etkneyi düşünmekteyiz. Zaten bunlardan daha 
evvel gelmiş olanlardan 800 küsurunu yenliden gö
reve ihaşlatmış bullunmaktayız, 

15 - 25 yaş anası gönçlerin sosyoekonomik so
runları konusundaki araştırmanın ne olduğunu sor
dunuz. (Bu araştırma bitmiştir. Basımı liçin de hare
kete geçim/iş bulunmaktadır. 1986 y&mn tik ayı 
içerisinde - öyle zannediyorum - basılmış halde da
ğıtımla hazır durumla gelecektir. 

Amaltör spor kulüpüerimlizin 'gdüştirülmelleri için 
biz mevcut yasalar muvacehesinde, bu kulüplerimizi 
destekletmek kararındayız. Bilindiği gabi, amatör spor 
bizim liçin hedef lalııınaın bir şekildir. 'Sporun kitle
lere yiaygınllaştımılmasında da, sporun amatör özel
liğinden iMfade edilecektir. Bu bakımdan biz ama
tör spor kulüpleriımlize ve Ibu konuda kurulmuş fe
derasyonlara ve diğer teşkilatlara, dhtiyaçliarının gi
derilmesinde, bunlarım desltelMeınmesıinıde yasalların 
bize verdiği imkânlJar ölçüsünde yardımcı olmak ka
rarındayız. Bunu liflade etmek isterim. 

Aynı yerde doğmuş olan yöneticilerin, o yere 
tayini konusundaki, yasıalk halen devam etmektedir, 
amaak o bölgede çalışacak 'başka yer doğumlu ele
man bulunamaz lise, aym yer doğumlu personeüi de, 
zaımian zamaın laz da ollsa, zarurette dolayısıyla ta
yin etıtiğıimiz olmakladır; ama ianailkede bir değişik
lik yapılmış değildir, 

Arz ederim efendim. 

SALİH ALCAN '(Tekirdağ) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayım Üzel (buyurun. 

I M. NURİ ÜZEL (Miışelhir) — Sayın Başkan, 
Sayın Balkan beyanatında Türkiye'de yaklaşık 1,5 
milyon ctfvannda olduğunu belirttiği, özel eğitime 

I muhtaç çocukların eğitimleri hakkında Bakanlığın 
daha geniş ıbir icra planı var mıdır, hazırlanmış mı
dır? Bölgelere yayım planı ne sekidedir? 

I (tkinoi ısoruım; Türkiye'de ölimpiyatiların yapıla-
j bilmesi 'kıkânüan hakkında bir araştırma var mıdır 

ve bunun ileride 'tahakkuk imkânını düşünüyorlar 
mı? 

BAŞKAN.— Teşekkür ederim.Sayın Üzel. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MÎLLÎ EÖİTİ'M OBNÇUİK VE SPOR BAKANI 
METtN lElMitRlOĞUU (IMaılaltya) — Efendim, ger
çekten 1,5 milyon diyarımda özel eğitime muhtaç 
çocuğumuz, gencimiz var. Bunlardan eğitim imkâ
nı bulmuş olanlarım sayısı maalesef '14 700'dür. 21 
adeit sağırlar okulu, 7 adet köriler okulu, T ortopedik 
özürlüler okulu, 2 ağır işitenler okulu, '1 özel eğMm 
üikokulu, 2 eğitilebilir liş okulu ve 560 alit özel sınıf 
olmak üzere, toplam olarak ilk ve orta kademede 
14 700 özürlüye eğitim götürülmüştür. Bu 14 700 
öğrendiye eğitimi götüren öğretmen sayısı da, 
9 '872'dir. Bu da şunu gösteriyor ki1: Bu eği'tim, fev-
kallade hassasiyet isteyen Ibir eğitim sekidir, öğrenci 
sayısı diğer normal eğitim uygülamasımdan çok da
ha azdır. Çünkü, bu öğrenciler libtimama muhtaçtır
lar. Blir özürlü çocuk tiçin yılda 880 bin Türk Lira
lık harcama yapılmaktadır. Tabiî bu özürlü çocuk
ların eğötilmesi fevlkailade pahalı bir iştir. Toplum 
özürlülerine ve sağlamlarına yapacağı hizmetli bür 
denıge içerisinde götürmek zorundadır. Bu konuda 
1986 yıh dçin Afyon'da bir sağırlar okulu, Tokatta 
bir körler okullu ve Ankara'da 'bir zİMnsel özüriü-
ter okulu yapımı programa alınmıştır. Ancak, 'bun
lar yanında özürlülerim birtakım1 kürslaıra talbi tutul
ması, 'bu özürlülerin miktarımın çok olduğu da göz 
önüne alınarak, kurslar yoluyla bu eği'timıin icra edil-

. mesi daha da uygun ve Ibir yerde zarurî gözükmek
tedir. Yani, örgün eğitim, yaygın eğitim ayrımını 
bu özürlüler liçin de yapmakta bür yerde zaruret var
dır. 

M. NURİ ÜZEL (pskişehlir) — Bu soruma kü
çük bir lilave yapabilir ımipmi? 
'V 'BAŞKAN — (Buyurun. 

M. NÜRt ÜZEL ((Eskişehir) — BMğinıiz üzere, 
Eskişehir Anadolu Üniversitesûnde bu ünıiverslitemin 
özürlü çocuklaira taltbik ettiği çok özel ve çok başa
rılı bir program var ve halen bu program basan İe 
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sürüyor. Acaba bunu dılğer ünıiversüitelerimdz'in de 
tatbik etme imkânı olabilir mi? 

BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Geçen ay Eski
şehir'e gittiğimde gördüm ve gezmek imkânı bul-. 
muştum; gerçekten çolk güzel ve etkili 'bir metot. 
öyle zannediyorum kıi, bunu zamanla diğer üniver
sitelerimize de yaygınlaştıracağız ve bu örnekten is
tifade edeceğiz. Gerçekten, gurur verici bir uygulama 
ve ileri bir metot Diğer üniversitelerimizde de bunu 
yaygınlaştırmanın çalışmaları içerisinde olacağız. 

Efendim, lilleinai şorumiz olimpiyatlarla ilgili idi. 
Spordaki faaliyetleri anlatırken ihep miktarlardan bah
settik; Çalkat spesifik olarak bu paralar nerelere gi
decek, nasıll olacak; bundan, zamanın elverdiği ölçü
de bahsetmek imkânını bulamadık. 10,5 milyar li
ralık spor altyapı tesisleri, spor teslisleri yatırım pa
ket projesi var. Bu projenin dışında, büyük spor te
sisleri, büyük kittelere hitap edecek tesisler üzerinde 
de durmaktayız, özelikle şunu âfade etmek İsterim; 
istanbul'daki Abdi İpekçi Salonu, senelerdir atıl ka
ftan (bir haldeydi; onu 1987 yılı içinde biıtirmenıin gay
reti içerisindeyiz. Bu sene bütçemize önemli ölçü
de bir meblağ ıkoydulk; diğer fonlardan da destekle
yeceğiz ve 'bunu bitirmeye gayret edeceğiz. 

Bunun dışında, Sayın Bakanımızın deklare etti
ği 'İstanbul içim 100 binittik bir stat projemiz var. Bu 
konu ve 100 binlik stat dışında bu statla birlikte ile
ride Türkıiye'de olimpiyat yapılabilecek bir komplek
slin anatemellerinıi altma ıdüşüncemiz de vardır. İnşal
lah, bu stat konusundaki çalışmalarımızda bir mik
tar daha merhale alırsak, 'hem değerli basınımıza, 
hem değerli kamuoyumuza ve Yüce Meclrsimize bu 
konuda daha ayrıntılı <biligi vermek isterim. Ancak, 
bu 100 b'nlrlk stat konusu, İleride bir olimpiyat komp
leksine dönüşebilecek bir altyapı genişliğinde ele -
ahınmaktadır fikir planında. İnanıyoruz kıi, Türkiye' 
imiz artık olimpiyatları yapacak bık noktaya da 
gelmiştir; bu belki biır miktar daha zaman alabilir; 
ama artık onun da ülkemiz için sırasının geldiğine 
inanmaktayız. Diğer komşularımız olimpiyatlara ta
lip olmaktadırlar; biz de bugünkü altyapı ve imkân
larımızla ve diğer vad'ilklıarımızla, değerlerimizle ar-
ıtıık Türkiye'de bir olıimpiyadm yapılabileceğini dü-, 
şünöbWriz. öyle ümit ediyorum iki, bu 100 binlik 
stat ve diğer komrilekslerle birlikte bu gayemize de 
İierAde ulaşacağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu, buyurunuz efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, bu yaz Oltu'da otomatik telefonun açılış 
merasimini teşrif etmiş olan Başbakanımız, oradan 
otomatik telefonla Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığını arayarak, pankartlarda gördüğünden dola
yı, «Oltu'da açık ve ikapalı spor tesislerini programa 
koyun» diye emir buyurdular; yanımdaydı, duydum. 
Acaba bu Oltu spor teslisleri programa girdi mi? Si
ze de intikal etti mi? TaJbiî o zaman siz bakan de
ğildiniz. 

2. Erzurum ili ve (köylerinde öğretmen eksiklik-
leri var; bunlar tamamlandı mı? 

3., Üniversite, okul ve hatta yurtlarda yakacak 
eksiklikleri var; bunlar nasıl tamamlanacaktır? 

Çök şükür, bugün 'balkan peşlinde koşarak ünli-
vers'iteler'imize ödenek talep etmiyoruz. Üniversiteleri
mize ayrı ayrı verilen ödeneği talebe sayısına böler
sek ortaya bir rakam çıkıyor. Mesela İstanbul Üni
versitesinde talebe -başına 40 bin liradır da, Erzu
rum Üniversitesinde 15 bin Iradır. Acaba böyle bir 
.dengesizlik, eşitsizlik var mı? 

4. Türkiye'mizde şu anda görev yapan vekil 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor müdürlerimin adedi ne 
kadardır? Bunlar ancak '6 ay vekâleten görev yapa
bilirler; sonra ya başka bir göreve verilirler veya 
başkası o göreve gelir. 

'Ben'iım bildiğim kadarıyla Kars, Ağrı, Van, Artvin 
•Merinde hâlâ vekil! Millî, Eğitim Gençlik ve Spor 
Müdürleri bulünımaktadır,ı 

5. YÖK. uygulamalarında eğer bir sübjektif dav
ranma olursa, sorumlu YÖK Başkanı mıdır, Yük
sek öğretim Kurulu mudur, YÖK yasası mıdır, 
yoksa YÖK yasasının bağlı olduğu Anayasa mıdır? 

İsterseniz sübjektif uygulamaya bir örnek vere
yim veya isterseniz alenî söylemeden size takdim 
edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant
oğlu. , 

Sayın Bakan, bir hususu hatırlatmak isterim: So
rulara yazılı cevap da verebilirsiniz efendim. 

MİLLÎ E ö M M GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU '(Malatya) — Cevaplarıma 
son sorudan basılıyorum efendim. 

YÖK denetici bir organdır. Burada bu mesele 
'gerçekten bazen tam olarak anlaşılmıyor, icracı or
gan gibi her meselede YÖK sorumlu tutuluyor. Hal
buki, 27 üniversite ve bunların rektörleri var; refc-
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törlerin icraî yetkileri var. Dolayısıyla lücraıaıtın ma-
ıhiiyöüini anlayamıyorum ama - tabiî yazıh olarak bel-
ıki vereceksiniz - burada sorumluluğun ilk etapta 
ilgili üniversite yönetimine; ırektörüne düşmesi ge
rekir. 

Diğer sorunuza ıgelıinıce: Otomatik telefondan 
verilen talimat asılında ıtakiip edilmektedir. Arsa so
runu vardır. Oltu'da arsa kıt tru oluyor bilemiyo
rum. 

BÎUMÎ NALBANTOĞLU ((Erzurum) — Arsa 
var efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM GÖNÇLÜK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Arsa var 'ise, 
programa alınmıştır ve bu yapılacaktır. Yalnız, ar
sasında ihtilaf olduğu ifade edildi^ 

OtıLM't NALBANTOĞLU (Erzurum) — 1986 
programında bunu istiyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — 1986 progra
mında arsa ihtilafı giderildiği takdirde bu yapılacak
tır; bunu söylemek istenim, 

Diğer sorunuz Erzurum'daki öğretmen açığı: Er
zurum'da şu anda 3 309 üıkokul öğretmenıi var. 140 
vekil öğretmen vermişiz. Kapalı olan okul yokitur. 
Çak yakın zamanda - en geç 10 - 15 gün içinde -
yaptığımız son imtihanda aldığımız 17 bin öğretmen
den, ıkura çekerek 350 öğretmeni Erzurum'a gönde
receğiz efendlim.j 

Değerli milletvekilleri, esasen şunu ifade etmek 
isterim : Son* yaptığımız yeterlilik imtihanını kaza
nan ö'ğretmenâeriimizin büyük 'bir kısmını Doğu, Gü
neydoğu ve diğer ihtiyaç içerisinde olan öncelikli yö
relerimize "tahsis ederek, eş durumu vesaire gibi ne
denlerle ıgeri dönmelerini de, yönetmelikte hüküm 
getirerek tıkadık, öyle zannediyorum ki, ikinci sö-
mestrede öğretmen eksiği çok asgariye inecek ve 
'belki çok 'kritik noktalarda açığımız olacaktır; ama 
yüzde 90 oranında 'bu açıkları 'kapatmış olacağız. 
Bunu ifade etmek isterim. 

«Üniversitelerde tahsisatlar neye göre hesap edi
liyor, talebe başına mı hesap ediliyor, yoksa diğer 
faktörler var mı?» dediniz. Tabiî aslında, sadece ta
lebe 'başına hesap edilmiyor; o bölgenin eğitim ih
tiyacı, bölgenin biyolojik ve ekolojik durumu, top
rak durumu, su (kaynakları, sınaî, ziraî, ticarî potan
siyeli değerlendirilerek ve merkez olma vasıfları gi
bi diğer faktörler de dikkate alınarak hangi eğitim 
türünün, hangi kapasitede yapılacağı gibi 'konular da 
tespit edildikten sonra tahsisat noktasına gelinımekte-

dir. Burada tabiî öğrenci adedi de bir ölçüdür; ama 
faraza, Erzurum'da yakıt gideri fazla olduğundan 'bu
radaki tahsisat da çok fazla olabilir. O 'bakımdan, 
Adana'daki öğrenci basma vereceğimiz yakıt gideri 
ile Erzurum'daki öğrenci hasına vereceğimiz yakıt 
gideri 'arasında fark oldıuığundan, sadece öğrenci ade
dini yatiırımiar için 'bir kısitas olarak alma'k da her 
zaman isabetli olmayabilir. 

«Vekil millî eğitim 'müdürü var mı?» dediler, Ve
kil millî eğitim müdürü bugün 23 tane kalmıştır ve 
bunları, asaleten tayin için ıgayret içerisindeyiz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ÖMER KUŞHAN 'tfKars) — Sayın Başkanım, 

müsaade ederseniz usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hangi usulsüzlük efendim? 
ÖMER KUŞHAN <JKars) — Zatı âlinize biraz 

önce yazıh bir not göndermiştim, gereğini yapacak 
mısınz efendim? 

BAŞKAN — Efendim, gereğini yapmak için biz 
bir şey görmedik. 

ÖMER KUŞHAN '(Kars) — 'Ben görüyorum Sa
yın Başkanım. Görmeden de böyle bir girişlimde bu-
l'unımayacağıımı zatı âliniz de biliyor. Eğer, gereğini 
yapmazsanız söz isteyeceğim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kuşhan... 
Buyurun Sayın Bayezl't. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramıannıaraş) — Sa

yın Başkan, iki yıldır Miiîllî Eğitim Bakanlığı, imti
hanla öğretmen almaktadır. Yükseköğretim kurumla
rından mezun olup dliploma allan ve o diplomadaki, 
«Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde öğretmen
lik yapar» sözünü tescil ettiren kişiler, imtihana alm-
rnakıta, ehili'yetıleri saptanmaktadır. Niçin ehliyetleri 
saptanmakıtadıır? Sayın Balkan da rakamlar verdiler, 
teknik öğretimde 2 341 açığın bu yıl 900 tanesi ta
mamlanmış ve bür de genelde müracaat edenlerin 
içerisinden başarılı olan 17 500 kiş alınmış. 

Sbmyorum : 

1. Ehliyet imtihanlarının sonucunda başarı ora
nı yüzde kaçtır? Bu başarısızlık, YÖK sisteminin uy
gulanmasına paralel bir tarihte gündeme gelmiş ol
duğundan, YÜK uygulaması ile başarısızlık arasında 
bir 'irtibat kuruyor mu Milî Eğitim Bakanlığı? 

2. 2!212 sayılı İlköğretim Kanununun bir madde
sine göre, (köylerde öğretmenlere tahsis edilen evler
den kira alınmaması gerekir. Bu konuda bize »intikal 
eden bazı 'taleplerden öğrendiğimiz gibi, kira veya 
tamir parası alınmakta veya tamirat öğretmenlere 
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yaptırılmakta mıdır? Eğer, likisii •veya kirişi uygula-
ımada varit ise, 222 ısayılı Kanunla t>u uygulama 
nasıl bağdaşmaktadır? 

3. İlkokul öğretmenlerinin ek ders ücretleri bu 
yıl 210 ilira, ortaokul öğretmenlerinin ek ders üc
retleri 260 liradır, İki öğretmen zümresi arasındaki 
bu farklılık, hangi zorunluluktan kaynaklanmaktadır? 

1402 sayılı Kanuna göre görevlerine son verilip, 
sıkıyönetim komutanlığınca (göreve iadesi uygun gö
rülen kişliierden, Millî Eğitim Bakanlığında göreve 
iade edilmeyenlerin sayısı fazladır. 'Bir kozımi'k bü
rosu vardır Millî Eğitim Bakanlığının; trenim değer
lendirmeme göre bu ibüro, Bekirağa 'bölüğünün bu
günkü uygulamasıdır. 

Sayın Balkandan rica ediyorum; Andınn'dan al
dığım bir mektup var, 26 kamu göreViisMn 21 1 öğ
retmen; sıkıyönetim makamlarının göreve iadeslimde 
mahzur görmediği tou kişileri, (Milî Eğitim Bakanlığı 
nliçin göreve iade etmemektedir? Bu arkadaşlar, tor 
yıldır, Aralık 1984'ten beri beklemektedirler. 

Efendim sorularım bunlardır, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayez'it. 
Sayın Bakan buyurun efendlim, 
MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİİROÖLU (Malatya) — Efendim 
MMÎ Eğitim Bakanlığı imtihanla deman alıyor. Bu
nun belli nedenleri var; ihir kere millî eğitimde -'bir
çok değerli mMetvekilimiz dite getirdiler- tlir kalite 
sorunu var. Bu sorunun iaktörlerinden bir tanesi 4e, 
tabiî ehil eğiticıidir, ehil öğretmendir. Beli 'bir [mes
lek için yetişıtirilme meselesli sadece ımlillî eğitimde 
ımıi vardır? Hukuk faıkülteısinli bitirdikten sonra avu
kat oılmaik, hâkim olmak mlümkündür; ama fakül
teden sonra bu mesleklere intisap ede'bilımek için ibel-
li santiardan geçerslimiz.. 

Biz, MİM Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlik 
mesleğine intisap etmek için de bir yeterlilik 'imti
hanı konulmasında fayda gördük. Belli bir puan ge
tirdik ve ıbu puanın üzerinde not allamayan öğret
menleri yeterli saymadık ve bu imtihan sonucu ba
şarı oranı yüzde 86 oranında oldu. Belli 'branşlarda 
ihtiyacımız olduğu halde, yeterli bulunmayanları 
mesleğe dahili etmedik. Bununla da Türk millî eği
timine, bdli seviyelere gelmiş, delili 'bilgilerle dona
tılmış öğretmenlerimizin hizmet etmesini öngördük. 
18 168 öğretmenden 1 974'ü muhtelif branşlar itiba
riyle konulan puanları aşamadıkları için yetersiz sa
yılmışlardır. Ancak, ihtiyaç sayısı 'bu rakamın da 
üzerindedir. Yani, lihtiyacumız olduğu halde, yeteri 

görmediğimiz için, bu arkadaşlarımızı öğretmenliğe 
alimak imkânını bulamadık. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mu
ayyen 'bir seviyenin altında. 

MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Evet; ıbuna 
dikkat ediyoruz efendim. 

Bu uygulama sonucunda başarı oranı da yüzde 
86 oldu. 

Efendim 222 sayılı Kanuna göre, köylerdeki, köy 
öğretmenlerinin kaldığı lojmanlardan kira alınmıyor, 
alınmaması gerekmektedir. Diğer ülçe ve il merkez
lerindeki lojmanllardan ise kira alınıyor. Lojmanların 
onarımları lil özd ıMaresünden ve Hazineden karşıla
nıyor; tatbikatımız 'bu şekildedir. 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ki
ra almıyor mu? 

MÜLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, il 
ve içe merkezlerindeki lojmanlardan kira alınıyor; 
köylerdeki lojmanlardan kira alınmıyor. Tamiratları -
m da 'bütçeden ve il özel idarelerinden karşılıyoruz. 

Sıkıyönetim komuitanlıığının göreve liade ettiği 
kişiler için açıklama yapmıştım. 'Bu arkadaşlarımızı, 
diğer yeni müracaat eden personelimiz gibi ve aynı 
statüye taibi tutarak, haklarında sıkıyönetim dosya
sından vaktiyle yapılmış araştırmalarda verilen bil
gileri sadece istlhlbarî bilgi olarak mütalaa ederek 
ve 'bunları birer 'hukukî dellil olarak kuManmayarak, 
sanki 'bir şey yokmuşçasına ve lilk defa geliyormuş-
çasına Ibu arkadaşlarımız hakkında da gerekli gü
venlik soruşturması yapmaktayız ve zamanlamasını 
da kadro ihtiyaçları ölçeğinde dikkate almaktayız. 

Dolayısıyla, müracatı yenilenmiş olan yenli grup
lar da gdmektedir. Bunlar hakkında da önümüzdekıi 
sene kadro imkânlarımız ölçeğinde ve tahkikatların 
sdametine, gelen sonuçlarına göre ihtliyacıınız olan 
branşlarda atama yapacağız. Daha önce de, bilin
diği gibi 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunuyla dönen, 
'800 küsur öğretmenlimizi yeniden bünyemıize katmış 
bulunmaktayız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, feıir de ilköğretimle ortaöğretimdeki ek ders 
ücretlerinin farklılığının medenini sormuştum; 'birii-
'sinde 210 lira, diğerinde 'ise 260 lira. Neden?.. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI 'METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, ta
biî kli eğitim müfredatları ve bunun uygulanmasın-
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dan dolayı farklılık vardır. 'Malum, 'ilköğretimde 
programlar daha 'basit, ortaöğretimde ise daha komp
like olmaktadır. Dolayısıyla, ek ders ücretleri ara
sımda da 'bir farMıllılk meydana gelmektedir. Bu, işlin 
ta'biatında vardır. 

Ancak, biz hu ek ders üoreblerıinli artırmak ve 
özelikle meslekî ve 'teknik eğitimde cazip hale ge
tirmek gayreti içerisindeyiz. İfleriki aylarda 'bu ko
nuda Bakanlar Kuruluna verdiğiımiz Şallaklardan iyi 
neticeler alınacağını ümit ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
Sayın Nehrozoğlu... 
M. TURAN BAYEZtT '(Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, ıbir noktayı zatı âlinize arz etmek işiti
yorum. 

Efendim, sual 'sıramın gelmesini bekledim ve şu 
dakikaya kadar kaildim. Yüce Meclisli köy kahvesi 
olarak görmediğim liçün, zatı âılnıiziih değerlendirme
sini protesto ediyor ve oturumu terk ediyorum. 

ÖMER KUSHAN ı(Karş) — Sayın Başkan, izin 
verir misiniz.efendim? 

'BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bir da)kikıa müsaa
de ederseniz !bir noktayı açıklamak istiyorum. 

Sayın Kuşhan, sayın "bürokratların oturuşlarında 
Meclisin saygınlığına gölge düşürecek hür durumu 
bendeniz tespit edemedim, arz edenim. 

M. TURAN BAYEZJT '(KahTamanmanaş) — 
Köy kahvesine çevirdiler. 

ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Usii hakkında söz 
istiyorum Sayın Başkan., 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ISayın Nehrozoğlu... 
ÖMER KÖŞHAN (Kars) — Türkiye Büyük Mil

let Meclisindeki usuller yalnız mıMletiveklİlleri ve Baş
kanlık Divanı 'için değildir. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, ısöz vermedim; lüt
fen oturun. 

ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — Sayın Başkan, lüt
fen söz veriniz hana; hu Meclisin saygınlığını kolla
mak mecburiyetindeyiz efendlim. 

BAŞKAN — Lütfen efendlim, saygınlığına göl
ge düşürecek hir durum yoktur. 

ÖMER KIUŞHAN '(Kars) —" İstiirham ediyorum, 
söz veriniz hana Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen oturun... 
ÖMER KUSHAN '(Kars) — Lütfediniz, açıkla

ma imkânı veriniz hana Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
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ÖMER KUSHAN ((Kars) — Yetkinizi 'bu şekil-
de kuşanmayınız hana Sayın Başkan; lütfen söz ve
rin efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen oturun, lüt
fen... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim emrederse
niz otururum... 

BAŞKAN — Efendim, müzakereleri 'ihlal edüyor-
sumuz. 

ÖMER KUSHAN (Kars) — Yetkinizi bu şekil
de 'taranmayınız Sayın Başkan; Meclisin saygınlığını 
kollamak mecburiyetindesiniz efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, saygınlığım koru
ruz, sizden iyi koruruz; lütfen oturun efendim. 

ÖMER KUSHAN (Kars) — Efendim, 'ben ya
zılı müracaatta hullundum; kimsemin layüs'el olma
dığını herkesin bilmesi gerekir, lütfen müsaade edli-
niz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kuşhan, oturun efen
dim.. 
Sayın Nehrozoğlu... 

NUH METMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Kendi
ni müdafaa etmek durumunda olmayanlara sataş
mayın efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyin... 

Buyurun Sayın Nehrozoğlu. 
KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) - -

Sayın Başkan, Sayın 'bakandan âkı sorum 'olacaktı. 
Müsaade ederseniz, hakanın da haberi olduğu için, 
•bunların bMataıi yazılı olarak vermek işitiyorum. 

İkinci sorum : Mardin Minin 39 köyünde, ilk
okul olduğu halde, öğretmen yokluğu nedeniyle ilk
okullar kapalı mıdır? Eğer öğretmen yokluğu nede
niyle 39 köyde ükokul kapalıysa, sayın hakan bunu 
hirinci ısömestreden evvel doldurmayı düşünüyor mu? 
Bu mümkün değilse, vekil öğretmenlerle hu 39 kö
yün ilkokulunun açılması mümkün müdür? 

Teşekür edenim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendlim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

(MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
Nİ METİN EMtROĞLU (Malatya) — Efendlim, 
Mardlin İlimizde ilköğretimde 2 263 öğretmen var. 
İstek üzerine 80 adet vekil öğretmen venilmişıtir. An
cak, 300 adet öğretmen de yine hu son imtihandan 
sonra Mardin'e gönderilecektir; 10 gün içerisinde. 
Yani bu ihtiyaç kapatılacaktır Sayın Nehrozoğlu. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekür ©derimi Sayın Balkan. 
Sayın mMetvekiıllleri, salonda meydana gelen gü-

rül'tlü nedenliyle sayın balkanı duyamıyoruz efendim, 
lüitfen dolaşmayalım. 

Sayın Üçoik, buyurun efendim. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, ön

ce Yükseköğretim Kurumuyla 'ügilli ;blk sorum var. 
Durumu tiyi açılayabilmek için, Hukuk Fakültesini 
ömek olarak gösteriyorum : 

1946 ve 1975 yılını ele alarak sunacağımı; yayın 
olarak toplam 13 kitap yayımlanmış. 1981V kadar 
aşağı yukarı 'birkaç yüz; 40Q'ü aşkın kitap'yayımlan--
mış. Bu hızlı çalışma 1981 'den hemen sonra büyük 
bir düşüş gösteriyor; 1982'de 7 kitap, 1983't© 4 klitap, 
1985'te 2 kitap yayımlanıyor. YÖK reformu ile ar
tık fakülte dergisi bile o günden bugüne, yani... 

BAŞKAN — Sorunuzu sorun Sayın Üçok. 
BAHRÎYE ÜÇOK {Ordu) — YÖK Kanunu ile 

bugüne kadar yeni bir dergi bile yayırnlanmaımış-
tır. Bunu Yükseköğretim Kurum'unun başarısı oila-
raik görmek mümkün mü? 

Şimdli, millî eğitimle ilgili bir -sorum var. 

(BAŞKAN — Sayın milıtetveikliileri, lütfen, istir
ham ediyoruz efendim, (işitemiyoruz; biraz 'alçak ses-
le konuşun efendim. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, Trab
zon Valisi Sayın Yimaz Ergun çok önemli bir ko
nuya parmak basıyor. Geçen hafta içerisinde gazete
de okudum, kırsal bölgelerde okuyan kızların ora
nının hızla düşitüğünü gazeteye demeç olarak veri
yor ve ana-baları, kız çocuklarını lokula gönderme
ye çağırıyor. Sayın bakan, bu konu üzeninde yapıl
mış menfi bir propagandanın etkili olabileceğini dü
şünmekte mıidir; bu, neden ileri gelmek'tedlir acaba? 

©ir başka ısorum : 17 Haziran tarihli Tebliğler 
Dergisinde yeni bir zihniyetle ele alınan kitapların 
programı yayınlanmıştır. Bu program, sayın bakanı
mızdan öncekü döneme aittir. Bumda, Orta Asya ve 
Yakın Doğu'da kurulan Türk devletleri arasında şun
lar da yer almaktadır; Faltımîler, Eyyübîler, Mö^ol 
İmparatorluğu, Altınordu Devleti. Şimdi soruyorum : 
Hazreti Muihammed'jn kızı Fatıma'nm soyundan gel
diği savlaman Şiî Fatımî Arap Devleti acaba Türkle
rin hangi boyundan gelmektedir?' 

Sayın bakan, Mogollart Türk olarak kabul et
mekte midir? Eğer Türk soyundan olduklarını kabul 
etmiyorlarsa, bu 'büyük hatayı işleyenler hakkında ne 
gibi bir işlem yapmayı düşünmektedlider?. 

9 devletin adına yer verilen bu programda Ana
dolu'ya hâkim olan İlhanlı Devleti yoktur, yer al
mamıştır; ama Orta Asya'da ve bugünkü Rusya top
raklarında kurulan Altınordu Devleti vardır. Her iki 
devletin kurucuları da Cengiz Han'ın torunları ol
duğuna göre, bunlardan İlhanlıları neden programa 
almamışlardır? 

Yazılı olarak lıütfedebilirler. 
BAŞKAN.— Sayın Üçok, bunlar konuşma şek

line dönüştü; lütfen ısoru olarak sorun efendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Hayır efendim, 
bitiriyorum. 

Üçüncü sorum : Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ortaöğretim kitaplarını yeniden yazdırma
ya koyulup, bilim komisyonlarından birinin başına 
da Profesör Mübahaıt ıKüyel getirilirken, bu ikisi MC 
dönemlinde yazmış olduğu «Felsefeye Giriş» adlı ki
tabında, Sünniliğe çok yakın bir mezhep olan Zey-
dîliği, sapık mezhep olarak nitelendirdiğini, dinsel 
terimlerden habersliz ölüp, hulul ile tenasühü birbi
rine karıştırdığını, ilk îtsllam filozofu diye Farabi'yi 
gösterip, 100 yıl önce yaşamış olan Elkindi'den ha
bersiz olduğunu, hilafetin mezhepler tarihli ille olan 
Eiligisrini kelam imli ile karıştırmış olduğunu; özetle, 
yurttaşlar arasında ayrılıklara neden yaratacak olan 
söz konusu kitabından dolayı, profesör meslektaş
ları /tarafından şiddetli deştlirilere hedef olduğu bi
liniyor ımu? Biflinliyorsa bu sakıncalı yanlışların tek
rarına neden izin veriliyor? 

Teşekkür ederim. 
NİHAT AKPAK (Sakarya) Olmaz böyle şey, 

kürsüye çıksaydı daha liyiydi. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 

BAHRİYE ÜÇOK '(Ordu) — Yazılı olarak lüt
fedebilirler^ 

BAŞKAN — ©uyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METttN EMİROĞLU ı(Malatya) — Aslında bu 
sualler içerisinde dikkatiimli çeken bir tek... 

SEÇKİN FIRAT (Bolu) — Yazılı cevap verin 
Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bakana müdahale 
etmeyin; sayın bakan ne yapacağını bilirler. 

IMİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN BM1ROĞLU (Malatya) — Kız çocuk
larının okuma oranının düşmesi hadisesi : Mevziî 
olarak belki Trabzon böUgeslinde 'böyle bir olay ola
bilir. Büz, 'bunu bir araştırmaya tabi tutalım. Çünkü 
bizim yaptığımız araştırmada, Türkiye'deki nüfus 

- 4 * 0 -



T. B. M. M. B: 50 20 , M . 1985 0 : 4 

yapısında kız ve erkek oranının aşağı-yukarı aynı se
viyelerde, yanıi ilkokul çağındaki 6 527 464 öğren
cimizin İkiz ve erkek oranlarının aynı seviyede ol
duğu noktasındadır. Böylece, Türkiye çapımda okul
laşma onanı bakımından, kız ve erkek oranlarının 
mevcut yapı içerisindeki payları; yüzde 48 kızlar, 
yüzde 52 erkekler oranına uygunluğunu biz ıtespit 
©tmliş bulunmaktayız. 

(Böyle 'bir tehlike genel Olarak mevcut değildir; 
ama mevziî olarak o bölgede, 'belki bazı telkinlerle 
böyle bir durum var (ise, 'biz onu bir inceleme ko
nusu yapalım efendim, ondan sonra bunun sebep
leri hakkında size bu konuda biıllgü verelim. 

Diğer hususlara gelince : Faıtımîler, Eyyubîiler, 
Moğol İmpaıratorluğu Türk sayılabilir mi? Bunlar, 
tarihçilerin üzerinde zaman zaman ittifak edip, za
man zaman farklı görüşler ileri sürdüğü hususlar
dır. Moğollar Türk müdür, değil midir vesaire.,. Ge
niş manada Türk 'boyları içinde sayılırlar; ama... 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Fatımler?... im
kânsız. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Patentler 
için bunu söylemek daha zor tabiî. Üzerinde tarlih-
çöilerin... 

BAŞKAN — Sayın IBakam, lütfen zatı âliniz de 
kısa cevap verirseniz iyi olur. (ANAP sıralarımdan 
«yazılı cevap versin» sesleri) 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Kısa cevap 
veriyorum efendim; buna yazılı cevap vereceğim. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, 
sual soranı ikaz etmiyorsunuz, sayın balkanı ikaz edi-
yorsuhuz< Bu nasıl liş?.. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Yine, kitap 
yazma komisyonu başkanlığında görev alan öğretim 
üyesi, Mübahıat Küyel Hanımefendli'nıin bazı 'tercih
lerinden bahsettiniz. Bunları da size yazılı olarak, tet-
kifcatı yaptıiktan sonra iletelim efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Sarıoğlu. (ANAP şuralarından gü

rültüler) 
Lütfen efendim, lütfen, müdahale etmeyin. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — YÖK konusunda 

sormuştum. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Onu da ya
zılı vereyim efendim. 

i BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu, buyurun. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, sa-

I yın bakanımızdan üç sorum var. 
I Bir tanesi; Türkiye'de ne kadar özel dershane 
I vardır ve bunlara kaç bin öğrenci devam efcmekte-
I dir? Çünkü, endişe duymaktayım; nasıl ki, şimdi 

bir tahlil yaptırmak için hastaneler yerine özel la-
I boraıtuvanlaıra 'gitmeye başladıysak, şimdi de artık, sı-
I nıflarda okumanın yerine özel dershaneleri tercih 

edilecek... 
NitHAT AKPAK (Sakarya) — Açıklamayı bı-

I rakın da soruyu sorun artık. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Müsaade buyurun 

i efendim. 
BAŞKAN — Saym Akpak, lütfen müdahale et

meyiniz; istirham ediyorum efendim., . 
Buyurun Sayın Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Şimdi bu, eğfitim-
de 'bir kalite düşüklüğünü gösteriyor. O yönde, ba
kanlığımızın, 'bunları önlemek ve derslerde, sınıflar
da kaliteyi artırmak (için bir planı, bir düşüncesi var 

I inidir? 

İkinci sorum; görüyorum ve yakından da tetkik-
ettim, ders kitapları öğrendiler için bir bilgi yığını 
gibi üzerlerine yüklenmekte ve ev ödevleri fazla
sıyla verilmektedir, öğrenciler bunların altından kal-
kamıamaktadır. Bunları tetkik (için bir şey düşünülü
yor mu? 

Üçüncü sorum; özel kolejlerde, lisan öğreten ko
lejlerde ücret alınırken 3 aylık peşin alınıyor, 3 ay» 

I hk da ilerM için senet almıyor. Bunu önlemek için 
I sayın 'bakanlığın bir düşüncesi var mıdır? 

Sorularım bunlardır; Sayın Akpak kardeşim ra
hat etsin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
I 'Buyurunuz. Saym Balkan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA* 
Nİ METİN EMİROĞLU (MaSatya) — Sayın Sa-
rıoğlu, özel öğretimden bahsettiler; «Bu özel öğre
time tabi ne kadar öğrenci vardır?» dediler. 

19844985 öğretim yılında; 96 anaokulu, 43 ilk
okul, 57 ortaokul, 57 lise, 3 meslek Jisesi olmak üzei 
re, toplam 256 özel okulda 60 964 öğrenci vardır, 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ben özel dershane
leri sordum Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Onu da söy-

I leyeceğim. 
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Ayrıca 'bu saydığım özel okullarda 2 916 tane 
de öğretmen vardır. 

özel dreshaneler, özel kurslar konusuna gelin
ce : 279 tane özel dershanede, 107 100 öğrenci kur
sa tabi tutulmuş bulunmaktadır. Bu özel okulların, 
beli prensipler dahilinde desteMenanesinde biz hü
kümet olarak fayda gördük. 

Bazı arkadaşlarımız, özel okulların desteklenıme-
sıiniın eğitimde fırsat eşitliğimi zedeleyen 'bir olay ol
duğu kanaatine kapılmaktadırlar. Aslında, tamamen 
bunun itersin! düşünmek gerekir. Şu açıdan : özel 
okullar paralı okullardır. Bu paralı okullar slistemi, 
çok ©siklilerden beri ©atı ülkelerimde de uygulanmak
tadır. Bu sistemde, çocuğunu özel olkula bu belli 
paraları göze alarak verebilen aileler, dar gelirli 
alile çocuklarının - gütmek istedikleri ofculllıardan sar
fınazar etmiş oluyorlar; yanıi bir ilave kapasite mey
dana ıgekniş oluyor. Bu 'ilave kapasiteyi o zaman 
devlet, kendi imkânlarıyla çoğaltmak fırsatına sahip 
oluyor. Çünkü, o Okullara para sarf etmiyor, onun 
yükünü özel kurumlara bırakıyor ve Anadolu lise
leri türünde gene aynı kalitede eğitim yapan kurum
ların sayısını artırmak imkânına sahip oluyor. 

Ayrıca, bu özel okullara şu anda ücret ser-
bestiiyetii .getirilmiş Olmakla 'beraJber, beli oranlarda 
parasız öğrenci kabul etme mecburiyelli de getiril
miştir. Biz bu miktarı, bunların oranlarını daha da 
artırmayı düşünmekteyiz. 

Tabiî, bu özel okullardaki yüksek ücret tatbi
katı, zamanla bu kurumlardaki eğit/imi, sübjektif 
faktörlerin kullanıldığı eğitim kurumları haine geti
rebilir mi, bu eğitimleri bozabilir mi düşüncesi de 
vardır; yani parayı veren, eğitimi yapabilir mi? Eğer 
'bu okullar belli prensipler koymadan, çocukları belli 
elemelerden geçirmeden, beli şartlar aramadan, eği
tim düzeyimi tespit etmeden sadece parasal imkân
larla öğrenci okutmaya kalkarlarsa, o zaman verim
siz, kalitesiz bir eğitim kurumu hüviyetine 'bürünür
ler ve ileride üoreMerüni artırmaları ve hatta haya
tiyetlerini devam ettirmeleri mümkün olmaz. Dola
yısıyla bu 'kurumları, parayı verenin eğittim yapaca: 

ğı kurumlar olarak görmek pek doğru değildir; çün
kü ticarî gaye de vardır. Bu okulları kuranlar, bu 
okulların eğitim düzeyini beli bir seviyede tutabil
mek dçin, bu eğitime beli prensipler, beli kaliteler, 
belli seviyeler getirmek zorundadıırlaır. 

«Kitaplar fazla ve pahalı» dendi. Kitapların ucuz
latılması konusu balkanlığımrzca da ele alınmıştır. 
Mümkün olduğu ahvalde, yine beli prensipler da

hilinde özellikle bu sene kitapların bakanlığımızca 
basılması cihetine gidilmiştir ve daha ucuz fiyatla 
bunların basımı ve dağıtımı sağlanmıştır. Ancak Tür
kiye'de kitaplar konusunda; tek kitap, amakitap, 
kaynak kitap meseleleri üzerinde ayrıca durulması 
gerektiği kanaatindeyim, ibunu 'bir parantez olarak 
ifade etmek isterim. Bu konudaki düşüncemiz, ba
kanlığın ve bakanlık dışındaki kaynakların 'beyin gü
cünü, tecrübesini, bu konudaki teşebbüsünü değer
lendirmek ve Türk ımllî eğitimimin hizmetine ver
mektir. Yanli birden fazıla ders kitabı olabilir, bu 
kitapların hepsinin eğitime sokulması mümkün ola
bilir; bunun içerisinden en uygununu da piyasa ken
disi tayin eder. 

«Kolejlerde. 3 aylık peşin, 3 aylık vadeli senet» 
dediniz. Bu senet tatbikatının Olmaması gerekir; bu
nu bir araşıtnraoağız efendim. 

Zannederim 'bütün suallerinize değinmiş oldum, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Bakan. 
Buyurun Sayın Önen. 
H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Sayın Başkanım, 

sayın bakandan cevaplandırmasını rlica edeceğim so
rular tek bir konuyu kapsamaJktadır. 

Avrasya Maratonu nedeniyle maratona katılan 
vatandaşlardan, göğüs numarası karşılığı 1 OOO'er 
lira toplanmıştır. Bir gün önce de Sayın Cumhur-
başikanımızdan, Atletizm Vakfı adına 10 bin lira 
alınmıştı. Bu toplanan paralar karşılığında ne Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, ne de diğer vatandaşlarımıza 
herhangi bir makbuz ve belge verümemiştir. Topla
nan paranın 8,5 milyon lira olduğu, Türk Spor Vakfı 
adına bankaya yatırıldığı, Atletizm' Federasyonu Baş
kanı Cüneyt Koryürek tarafından açıklanmış; ancak 
çeşitli kuruluşlardan, özelikle Türk Şişe ve Cam Fab
rikası Genel Müdürlüğünden aldıkları önemli mik
tardaki reklam parasının hesabınım Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğüne verilmediği öğrenilmiştir. 

Söz konusu federasyon başkanı, bu paraların top
lanması ve kurulacak malî komisyon için, bağlı bu
lunduğu genel müdürden onay almış mııdır? 

Vakıf adına, bankaya yatırıldığı söylenen 8,5 mil
yon lira için, vakıf makbuz kesmiş midir? Kesmiş-
se, vergisi 'Maliyeye yatırılmış mıdır? Kesmemişse, 
parayı hangi şartlarla bloke etmiştir? 

Türk Spor Vakfının para varlığı ne kadar ve kim
ler tarafından .ne maksatla harcanmaktadır? 

Bütün bu hususlar, genel müdürlük ve bakanlı
ğınız tarafımdan bilimiyorsa, bugüne kadar söz ko-
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nusu federasyon başkanı ve valkıf hakkında ne gibi 
Mir soruşturma yaptırdınız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşöklkür ederim Sayın Yimaz 

önen. 
Buyurun Sayın Balkan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMÎROĞLU (Malatya) — Efendim, 
yazülı olarak cevap vermeyi düşünmekteyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bıyıklı?.. Yok. 
iSayın Taştan, buyurun efendim. 

ŞEVKİ TASTAN (Sivas) — Sayın Başkan, sayın 
bakanımızdan iki sorum olacak : 

Bunlardan birincisi, basını günlerce ilgilendiren ve 
kamuoyunda büyük ölçüde kuşku yaratan, ders kitap
ları yazdırılması seferberliği hakkındadır. Yetkililer 
tarafından bu kitapların yazdırılması için ifade edilen 
gerekçe kuşku vericidir. İfade edildiğine göre, millî 
tarih, millî coğrafya, millî felsefe ve millî edebiyat 
yazdırılacaktır. 

Bu ifadeler karşısında derdemez aklımıza şu soru 
geliyor : Cumhuriyet döneminde bugüne kadar oku
tulan bu ders kitapları millî değil midir? Ders kitapla
rının yazılması, öncelikle müfredat programlarına 
bağlıdır. Ulusu Hükümeti döneminde, müfredat prog
ramlarıyla ilgili Dokuzuncu Millî Eğitim Şûrası, ders 
programının nasıl hazırlanacağını en ufak ayrıntısına 
kadar incelemiş ve bir rapor halinde bakanlığa sun
muştur. Ders kitapları yazımında bu rapor dikkate 
alınmış mıdır? 

İkinci sorum laiklikle ilgilidir. Gün geçmiyor ki, 
gazetelerde, bazı okullarda Atatürk ilkelerine ve laik
liğe aykırı olaylar okumamış olalım, örnekler çok, 
iki tanesini arz edeyim : Birisi, Danvin Teorisini izah 
eden öğretmene ceza verilmesi; ikincisi, bir kayma
kamın öğrencilere, tarikatçılığı telkin eden bir kitabı 
okumalarını önermiş olmasıdır. Bu örnekleri daha ço
ğaltabiliriz. 

2 nci suale cevap vermek istiyorum. Danvin örneğin
de olduğu gibi, laikliğe aykırı durumlardan bahsetti
niz ve bu hususların basında yer aldığını ifade ettiniz. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Basında çok var efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMÎROĞLU (Malatya) r- Evet. 

Şimdi, bunları bir araştırmak lazımdır. Basınımız 
bazan meselenin derinliğine inemeyebilir; fakat esas 
sualiniz, -bunları tabiî örnek olarak verdiniz- «Laik
liğe aykırılık konusunda faaliyetler var ise, bunlara 
karşı ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz» şeklinde idi. 

Türkiye Cumhuriyetine vücut veren ilkeler laikli
ğe dayanmaktadır. Laik prensipleri topluma izah et
mek, topluma anlatmak ve Anayasa ve Türk Millî 
Eğitim Temel Kanununda tarifini bulan laik bir top
lumu meydana getirmek, Türk millî eğitiminin aslı 
vazifesidir. Dolayısıyla biz, programlarımızı özellikle 
laik prensipler içerisinde hazırlamak, kitaplarımızı da 
buna göre tanzim etmek ve çocuklarımıza vermek zo
rundayız. Bu noktada bir eksiğimiz varsa bize düşen, 
bunu gidermenin gayreti içerisinde olmaktır; ancak, 
laikliğe aykırı birtakım davranışlar varsa, Türkiye 
Cumhuriyetinin bütün kurumları bu davranışlar kar
şısında tavır almak ve kendilerine düşen görevleri 
yapmak durumundadırlar. Biz, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı olarak, bu konudaki hassasiyetimi
zi muhtelif vesilelerle basında da ifade ettik ve millî 
eğitim politikamızın uygulanmasında laiklik prensip
lerini daima ön planda tuttuk ve bundan sonra da bu 
hassasiyeti aynı ölçekte sürdüreceğiz. Buna ilaveten 
söylemek istiyorum ki, diğer kurumların da kendile
rine düşen görevleri yapmaları halinde bu münferit 
vakıaların da olmasının önüne geçilecektir. 

Kitap yazma seferberliği : «Millî tarih, millî coğ
rafya ismi veriliyor; bundan* evvelkiler millî değil 
miydi?» Tabiî, bir isme takılıp, evvelki tatbikatı millî 
kabul etmemek mümkün değil. Belki bu kitaplara 
«Millî» kelimesinin konması, çocuklarımızın millî his
lerini güçlendirmek, bir millet olmamn, aynı tarihî 
duyguları hissetmenin, aynı coğrafyada yaşamanın te
mel şartı olduğunu çocuklarımıza anlatabilmek, Ata
türk ilkelerini, Türkiye Cumhuriyetine vücut veren 
bu ilkeleri millî bir şuurla çocuklarımıza işlemek ga
yesinden ileri gelmektedir. Başka bir gayesi yoktur. 
Biz bu kitapların yazılmasında, bundan evvelki ted
risatın ve onun kitaplarının millîlik vasfından uzak 
olduğunu hiçbir zaman kabul edemeyiz; çünkü biz
ler, hepimiz o kitaplarla yetiştik. Şükürler olsun mil-

Gittikçe yayılan, Atatürk ilkelerine ve laikliğe ay- I 
kırı bu olayların önünün alınması için bakanlığınızın 
almış olduğu veya almayı düşündüğü bir önlem var I 
mıdır? I 

Bu sorularımın cevaplandırılmasını sayın bakan- 1 
dan istirham ediyorum. I 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taştan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR (BAKANI 

(METİN EMÎROĞLU (Malatya) — Efendim, önce j 

— 463 — 



T. B. M. M. B 5 50 

lî hislerle, millî heyecanlarla doluyuz. Böyle bir en
dişemiz yok efendim. Bu noktaya bu açıdan, bu şe
kilde bakmak gerekir. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Müfredat program
ları konusu? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Müfredat prog
ramlarına uygunluk Anayasa gereğidir. Millî Eğitim 
Temel Kanunu gereğidir. Bu kitapların yazılmasında 
buna riayet edilmiştir. Bundan sonra yazılmakta 
olanlarda da biz, müfredat programlarını önce tas
dik ediyoruz, daha sonra kitapları ona göre kabul 
ediyoruz. Talim Terbiye Kurulumuz bu noktaya çok 
hassasiyetle riayet etmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Arıkan, buyurun efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, sayın bakanın cevaplandırmasını rica ede
ceğim, biraz çok olmakla beraber, bazı sorularım 
var. Bağımsız milletvekili olarak konuşma hakkımızı 
biraz da sorularla telafi etmek istiyorum. 

Geçen yıl açılan bölge spor yüksekokullarına sa
dece erkek öğrenciler alınmıştı. Sayın Vehbi Dinçer-
ler, bu yıl kız öğrencilerin de alınacağını belirtmişler
di. Bu okullara bu yıl kız öğrenci alınmaya başlan
mış mıdır? Birinci sorum bu efendim. 

İkinci sorum : öğretmen ek ders saati ücretlerin
de, ilkokul için 40 lira, ortaokul ve liseler için 50 lira 
artış öngörülmüştür. Oysa piyasada bazı yerlerde özel 
derslerin saati 2 bin lira ile 10 bin lira arasında de
ğişmektedir. Bu aşırı farklılık eğitimin kalitesini do
laylı olarak olumsuz etkilemez mi, bunu ne şekilde 
telafi etmek mümkün olabilir? 

Üçüncü sorum : Gazetelerden öğrendiğim bir ko
nunun açıklığa kavuşturulması bakımından soruyo
rum; yurt dışından öğretmen getirilmiş midir? Var
sa eğer bu öğretmenlerin sayısı nedir ve bunlara öde
nen ücret ve ek ödemeler aylık olarak ne tutardadır? 

Dördüncü sorum : Yükseköğretimdeki öğrencile
re 1986'da kredi olarak ayda 5 600 lira ödenecektir. 
Yaklaşık olarak harçlarının yarısı da kredi olarak ve
rilecektir. Oysa, verilen kredilerin büyük bir bölümü 
ancak öğrencilerin yurt ve yol masraflarını karşı
layabilecektir. Bu çocuklarımızın yiyecek ve kitap ih
tiyaçları nasıl karşılanacaktır? Bu konuda bir öneri 
getiriyorum, acaba mümkün olabilir mi : Harç alma 
yerine, ancak denetimi Sayıştay ve Meclis denetimi 
içinde olmak kaydıyla, bir üniversite fonu oluşturmak 
mümkün olabilir mi? 
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Sayın bakanımızın bize sunduğu kitapçığın içinde
ki ek - 6'da dikkatimi çeken bir husus oldu; kalkın
mada öncelikli yörelerde... 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, sorularınız konuşma 
şeklinde oluyor, lütfen efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Efen
dim, açıklama yapmam lazım ki, sorumu sorabileyim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, sorular kısa, açık, gerekçe
siz ve şahsî mütalaa beyan edilmeden sorulacak; is
tirham ediyorum. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Kal
kınmada öncelikli yörelerde okur - yazarlık oranı yüz
de 60'ın, hatta yüzde 40'ın altında olan Diyarbakır, 
Hakkâri, Mardin, Muş ve Van illerinde, okur - ya
zarlık oranını artırmak için ayrı bir program düşü-
müş ve planlanmış mıdır? 

Bir başka sorum da, Yayınlar Dairesinin 1985 yı
lının ilk 8 ayındaki yayınlarıyla ilgilidir. Ortaokul ve 
lise öğrencilerine önerilen bazı kitaplar var. Bunların 
dilini, o düzeyde bir çocuğun anlaması mümkün de
ğil. Üç tane örnek veriyorum : «Ehli Sünnet Akaidi», 
«thya-i Ulumüddin (10 cilt)» ve «Atatürk'ün Sovyet 
Politikası». Acaba sayın bakanımız bu kitapların ye
niden gözden geçirilmesini düşünmekte midirler? 

Son bir sorum da şu : Kamu görevi almaya en
gel yüz kızartıcı suçlar dışında, işledikleri suçlar ne
deniyle 6 aydan fazla mahkûm olduklarından işlerine 
son verilenlerden, 647 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 
gereğince... 

MUSTAFA DEMİR (Urfa) — Bu kadar soru so
ruyorsunuz, oylamaya gelince de... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Demir... 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

bıkalarının silinmesine karar verilip de tekrar göreve 
gelmek isteyen öğretmenler göreve alınıyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, birinci 
sual, «(Bölge spor okuluna kız öğrenci almıyor mu?» 
şeklinde idi. Bu okul daha tam manasıyla faaliyete 
geçmedi. İleride geçtiğinde alınacaktır. 

İkinci sual de şu : «Ek ders ücretleri ortaokul ve 
liselerde 40 - 50 lira artırılmıştır. Bu, özel piyasada 
2 bin liraya kadar varıyor. Bu aradaki farklılık eği
timin kalitesini etkilemez mi?» 
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Efendim, bu, eğitimin kalitesini şüphesiz etkileye
bilir; öğretmenin imkânlarını artırmak, öğretmenin 
imkânlarını her yönüyle tesis etmek lazım; bu açı
dan etkileyebilir. Bu düşünceye katılmamak mümkün 
değildir; ancak devletin imkânları her zaman özel 
•sektörden kısıtlı olmuştur; fakat buna rağmen va
tandaşlarımız yine devlette çalışmayı, devlet güven
cesini tercih etmişlerdir. Bu açıdan biz, her şeye rağ
men, bütçe imkânları dahilinde öğretmenlerimizin ek 
ders ücretlerini artırmak gayreti içindeyiz. 

Üçüncü sual : «Yurt dışından öğretmen getiril
miş midir?» 

Yurt dışından, İstanbul Erkek Lisesi Vakfı kana
lıyla 20 kadar Alman öğretmen getirtilmiştir. Bun
ların giderleri Alman hükümeti tarafından karşılan
maktadır; sadece 30 - 40 bin lira civarında vakıf ka
nalıyla bir katkı yapılmaktadır. 

Bunun dışında, yurt dışından öğretmen getirilme
sine mütedair kararname Bakanlar Kurulundan çık
mıştır. Bunda, belli miktarlar konulmuştur; ama he
nüz bu kararnameden istifade ile öğretmen getirtil-
memiştir. Pakistan ve Bengladeş'ten 50 kadar öğret
men getirilmesini düşünmekteyiz; bunu ikinci sö
mestre yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız. 

«5 600 Türk Lira aylık kredi veriliyor. Harçlar 
yarı miktarda ödenmektedir. Bu durum yiyecek, ki
tap sıkıntısına yol açmaktadır. Acaba bir üniversite 
fonu teşkil edilebilinir mi? Bu fonun, öğrencilerin bu 
İhtiyaçlarına tahsis edilmesi mümkün müdür?» şek
linde bir soruları daha vardı, onu cevaplandırayım. 
Şu anda 2880 sayılı Kanunla değiştirilen YÖK Ya
sasının 46 ncı maddesine istinaden yapılan harç uy
gulamasında, bu harçlar üniversitede bir fonda bi
rikmekte ve kanun hükmü gereği de yine öğrencile
rin ihtiyaçlarına bu miktarlar sarf edilmektedir. An
cak nispeti az olduğu için bunlar, maksada matuf ola
rak pek tesirli olamamaktadırlar. İnşallah bu fonun 
imkânları arttıkça, öğrencilerimizin sosyal ve ekono
mik ihtiyaçlarının karşılanmasında etkili bir şekle za
manla gelecektir efendim. 

Yazılan kitapların dilinden bahsettiniz. Bazı tek
nik terimlerin dinî terimler olması halinde bu, ne
dense bir takılmaya yol açıyor. Dinî bazı terimler var, 
bunları ilk bakışta anlayamayabiliriz; ama merak edip 
araştırdığımızda bir teknik terim gibi bunun mana
sının ne olduğunu anlamak mümkündür. O açıdan, 
gözden geçirme gerekçesini, bir dinî terimin kitapta 
ifade edilmiş olmasına bağlamak mümkün değil; ama 
bu kitaplarda başka hususlar varsa, kitapların anla-
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şılmasım zorlaştıran başka hususlar vana bunların 
her zaman gözden geçirilmesine taraftarım, gözden 
geçirmek mümkündür. 

SEVKI TAŞTAN (SıVas) - - Çocuklar için ağır 
bir dil oluyor. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Çocuklar için 
gerçekten ağır olabilir. Yeni çıktı bunlar; bir müd
det tatbik ederiz, mahzurlarını görürsek ona göre 
tanzimi cihetine gideriz. 

Sabıkası silinen öğretmenlerin göreve alınması 
mümkündür, biz bu tatbikatı yapmaktayız. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. (ANAP sıraların

dan «Vazgeç» sesleri) 
Lütfen efendim... 

CAHİT TUTUM palıkesir) — Sayın 'Başkan, 
Meclis teamüllerine... - . 

BAŞKAN — Sayın Tutum, hassasiyetinize katı
lıyorum, tekrar olmayacak efendim. Teşekkür ede
rim. 

Buyurun efendim, sorunuzu sorun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Anlamadım Sa

yın Başkanım? 
BAŞKAN — Yazılı müracaatınızı aldım, hassasi

yetinize katılıyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, so
rumu sorabilmem için, izin verirseniz yüksek Diva
nın kararını öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Tekrar edilmeyecek olduğunu söyle
dim efendim. Ben müsaade etmiştim, zatı âliniz de be
ni tenvir ettiniz; tekrar edilmeyeceğini arz ediyorum. 

Buyurun efendim, sorunuzu sorun. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, çok özür 
dilerim; hatalı uygulama devam ettiği için sorumu 
sormayacağım ve vazgeçiyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Meclis teamüllerine aykırı hatalı bir tatbikatın de
vamına, Meclis saygınlığı açısından göz yumamam. 
Onun için sorumdan vazgeçiyorum, arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

465 — 
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Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunaca
ğım. 

Sayın üyeler, bölümler çok uzun olduğundan, sa
yın kâtip üyelerin oturdukları yerden okumalarını 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

/. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Bütçesi. 

Prog. 
kodu 

101 

111 

112 

113 

A — CETVELİ 

Açıklama Lira 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 
ilköğretim hizmetlerinin ger
çekleştirilmesi ve gelişti
rilmesi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Genel meslekî ve teknik 
ortaöğretimin gerçekleştiril-
rilmesi ve geliştirilmesi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Çıraklık ve yaygın eğitimi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

41 555 896 000 

361 702 814 000 

187 064 369 000 

21 694 451 000 

20 . 12 . 1985 0 : 4 

Prog. 
Kodu 

114 

Açıklama 

Yurt dışı eğitimi ve 
kiler 

dış iliş-

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

Kabul 

Lira 

3 233 430 000 

2 272 572 000 

1 000 000 000 

115 Gençlik beden eğitimi ve 
okul spor hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi
nin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1984 
Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Şimdi, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığının 1984 yılı Kesinhesabının bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

618 523 532 000 

^~ »DO ~•" 



Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım. 

A -
it 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

MİLLÎ EÖtt lM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Okul öncesi temel eğitimin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
112 Genel meslek ve teknik orta eğitim gerçekleştirilmesi ve 

geliştirilmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Yaygın ve çıraklık eğitimi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Dış ilişkiler ve yurt dışı eğitimi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

115 Gençlik beden eğitimi izcilik ve okul, spor hizmetlerinin 
gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

•v 

Gider 
Lira 

15 359 060 469 11 880 068 855 

214 053 311 000 215 415 589 635 

108 935 070 720 102 046 345 382 

12 610 364 781 10 576 441 011 

2 311 497 000 1 868 659 983 

1 217 858 000 986 668 335 

22 508 210 000 21 682 478 391 

46 000 000 46 000 000 

377 041 371 970 364 502 251 592 



A — CETVELİ 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

Validebağ Sanatoryumu ve Öğretmenler Hastanesi 
101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Yataklı tedavi hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
113 Orta dereceli meslekî öğretimin gerçekleştirilmesi ve geliştiril

mesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı - Validebağ Sanator
yumu ve Öğretmenler Hastanesi 

Ödenek Gider 
Lira Lira 

47 706 000 46 885 073 

319 704 000 250 528 760 

31 860 000 21 703 906 

15 428 000 13 331 991 

414 698 000 332 449 730 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

377 456 069 970 364 834 701 322 
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MM! Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının, 1984 
yılı kesinfaesabınuı bölümleri kabul edilmiştir. 

a) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü t 
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1986 

Malt Yılı Bütçesi* 
: İBAŞKıAlN — Şimdıi, bu bakanlığa bağlı Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesrinin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edimıiştir. 

IBölümleri ayrı ayrı okutup, onayınıza sunaca-

A — CETVELİ 

Açıklama Kodu 

1011 

111 

9oa 

6 033 656 000 

4 439 144 000 

Gemdi Yönetim ve des* 
tek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.^ Kabul 
edilmiştir^ 
Türk sporunum idamesi ve 
geliştirilmesi hizmetleııi 
BAŞKAN — Kabul eden-
ler... Etmeyenler..? Kabulı 
edilmiştir.1 

(Hizmet ıprdgramlaırına da-
ğıtiamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul eden-
ler... Etmeyenler,.? Kabul 
edilmiştir./ 

GENEL TOPLAM 10 495 005 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler.., Etmeyenler,.? Kalbul 
edinıiştıir/ 

22 005 000 

20 4 12 , 1985 0 : 4 

Şimdi O) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyo-

ıruoı; 

Geliri 
Türü" 

B —CETVELİ! 

Açıfclaımıa 

2 

3( 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.., KaJbul 
edilmiştir.; 

özel ıgel'kier ve hazine 
yardımı 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler..? Kabul 
edilmiştir,, 

1 023 000 000 

9 472 005 000 

GENEL TOPLAM 10 495 005 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştin 

2. —• Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1984 ma
lî yılı kesinhesabı. 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1984 yılı kesdnıhesabının bölümlerine geçüme-
aind oylarınıza sunuyorum): Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edimlistiri 

— 369 — 
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İA — CETVELİ 

O: 4 

Prog. ödeneğin ceşidli 

101 Genel yönetimi ve destek hıizmetlerl 
BAŞKAN — Kalbul edenler.,. Etmeyenler... 
(Kabul edilmiştir. 

llll! TÜürlk sporunun âdamesii ve «elştirimesi hiz
metleri' 
BAŞKAN — Kialbul edenler.^. Etmeyenler... 
Kabul1 edümLjtir. 

900 Hizmet programlarıına dağıtılamayan tranıs-
fierfleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.s. Etmeyenler... 
[Kabul1 edliilm'işltir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kaıbul edenler.^. Etmeyenler... 
Kabul editoıiştir. 

1(B) cetvelimi okutuyorum: 

Ora 
Gider 

Lira 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

3 099 624 526 3 030 279 892 69 344 634 

5 597 521 389 4 1114 434 756 1 483 086 633 

62 692 48$ 60 892 074 1 800 411 

8 759 838 400 7 205 606 722 1 554 231 678 

Gelir 
(Türü Gelirin çeşidi 

B — CETVELİ 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
B A Ş K A N — Kabul edenler... Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

1 374 000 000 4 857 604 637 

5 178 972 000 2 895 532 377 

6 552 972 000 7 753 137 014 

— 470 — 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bütçesi ve 
kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Yükseköğretim Kurulu 

1. — Yükseköğretim Kurulu 1986 Malî Yılı Büt
çesi. 

BAŞKAN — Şimdi, Yükseköğretim Kurulu büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım: 

A — CETVELİ 
Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Yükseköğretim Kurulu 3 175 620 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 175 620 000 

20 . 12 , 1985 0 : 4 

(IB) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum: 

Gelir 
Türü 

2 

3 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

15 000 000 

3 160 620 000 

GENEL TOPLAM 3 175 620 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Yükseköğretim Kurulu 1984 Malî Yılı Ke-
sinhesabı. 

BAŞKAN— Yükseköğretim Kurulu kesinhesabı
nın bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

— 471 — 
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Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım: 

Prog. ödeneğin çeşidi 

A — CETVELİ 

ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

101 Yükseköğretim Kurulu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 137 514 706 2 658 522 294 478 992 412 

GENEL TOPLAM 3 137 514 706 2 658 522 294 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir Tahmin 
Türü Gelirin çeşidi Lira 

478 992 412 

Tahsilat 
Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Yükseköğretim Kurulu bütçesi ve kesinhesabı ka
bul edilmiştir. 

10 000 000 10 436 142 

2 827 061 000 2 485 501 893 

2 837 061 000 2 495 938 035 

— 472 — 
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c) Ankara Üniversitesi 
1. — Ankara Üniversitesi 1986 Mali Yılı Bütçesi. 
BAŞKAN — Ankara Üniversitesi bütçesinin bö

lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 
A —CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 5 218 525 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir, 
Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 3 621 455 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir. 
Araştırma, yayın ve kütüp
hanecilik hizmetleri 345 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir. 
Fen ve mühendislik bilim
leri 2 683 350 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir. 
Sağlık bilimleri 3 315 239 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir. 
Sosyal bilimler 2 860 103 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 18 043 672 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir. 

(B) İşaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

•2 

3 

Açıklama 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir. 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul eden-
1er... Etmeyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir. 

özel gelirler ve hazine yar
dımı 

Lira 

1 212 439 000 

365 000 000 

16 466 233 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 18 043 672 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
Kabul edilmiştir. 

2. — Ankara Üniversitesi 1984 Malt Yılı Kesin-
hesabı. 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1984 Yılı Ke-
sinhesabuıın bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler,,. Kabul edil
miştir. 

— ;473 — 
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Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

A — CETVELİ 
İptal edilmesi 

ödenek Gider gereken ödenek 
Prog. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 3 344 860 088 2 605 185 474 739 674 614 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve mer- ,.— 
kezler 1 641 206 335 1 611 013 500 30 192 835 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmet
leri 242 353 700 212 214 333 30 139 367 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 1 659 350 816 1 591 703 191 67 647 625 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 3 351 496 210 3 029 678 391 321 817 819 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 1 571 989 221 1 470 111 947 101 877 274 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 11811256 370 10 519 906 836 1291349 534 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir Tahmin Tahsilat 
türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

1 Vergi gelirleri 160 710 000 188 186 954 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..; Ka- , 

/ bul edilmiştir. 
2 Vergi dışı normal gelirler 239 290 00Q 101 334 710 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve hazine yardımı 9 633 827 000 9 856 745 121 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 10 033 827 000 10 146 266 785 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka» 
bul edilmiştir. 

- 474 -
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Ankara Üniversitesinin bütçesi ve kesinhesabının 
bölümleri kabul edilmiştir. 

ç) Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Bütçesi. 
BAŞKAN — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1986 

yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup onayınıza sunacağım. 
A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 5 160 216 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 1 334 498 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kü
tüphanecilik hizmetleri 373 176 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilim
leri 3 948 959 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 470 911 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 11 287 760 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

Açıklama 

Vergi gelirleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

özel gelirler ve hazine yar
dımı 

Lira 

1 022 131 000 

216 000 000 

10 049 629 000 

11 287 760 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1986 Yılı Bütçesi
nin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1984 Mail 
Yılı Kesinhesabu 

BAŞKAN — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1984 
yılı Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

A 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler..,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler..;. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3? 

101 

104 

105 

111 

113 

(B) cetvelini okutuyorum. 

CETVELİ 

Ödenek Gider 

Lira Lira 

3 741 107 351 3 274 758 621 

772 258 000 704 230 936 

325 535 000 313 493 603 

2 508 664 000 2 235 823 265 

238 609 800 192 924 100 

1 500 000 — 

7 587 674 151 6 721 230 525 



Gelür 
Türü 
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B — CETVELİ 

O : 4 

Gelirin çeşidi 

Vergi gdifleri 
BAŞKAN — Kabul edenler*.. Etmeyenler.!. 
Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,. 
Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler.!. 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.ı. 
Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

90 323 000 75 654 050 

93 677 000 56 278 224 

7 300 133 000 6 521 825 679 

7 484 133 000 6 653 757 953 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1986 Yılı Bütçesi 
ile 1984 senesi kesinhesaibının bölümleri kabul edil
miştir. 

d) Hacettepe Üniversitesi : 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 

BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi, 1986 yılı 
bütçesinin bölüklerine geçilmesini 'oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.,. Etmeyenıler.i. Kabul edil- | 
mıiıştir. 

Bölümleri okutup, a/yn ayrı onayınızla sunaca
ğım. 

Pırog. 
Kodu 

101 

A — CETVELİ 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.i. Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

7 938 149 000 

104 Rektörlüğe bağlı ensti
tü, okul, bölüm ve mer
kezler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.*. Kabul 
edilmiştir.; , 

3 966 589 000 

Prog. 
Kodu 

105 

Açıklama 

Araştırma, yayın ve kü-
tüphanecilik hizmetleri 

(BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.!. Kabul 
edilmiştir.; 

(Fen ve mühendislik bi
limleri 

BAŞKAN — Kabul eden-
töer... Etmeyenler.* Kabul 

112 

111 

Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.* Kabul 
edilmiştir. 

Sosyal biliimleı* 
IBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.*. Kabul 

Lira 

376 348 000 

1 592 518 000 

2 223 900 000 

1 440 975 000 

GENEL TOPLAM 17 538 479 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.* Kabul 
edimiştir, 

— 477 — 
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{B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum: 

B -m CETVELİ 

Gelin 
Türü AçMamsi Lira 

1 Vergi gelirleri 725 462 000 
BAŞKAN — Kabul eden-
tor... Etmeyenkr.i. Kabul 
cdütniştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 200 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Bitmeyenler,!. Kabul 
edimişttiir. 

3; özel gelirler ve hazine 
yardamı 16 613 017 000 

Gelir 
Türü Açıklama Lira 

IBASKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.* Kabul 
edıiâmiştir. 

GENEL TOPLAM 17 538 479 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.^. Kabul 
edilmiştir. 

2. — Hacettepe Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke* 
sinhesabu 

BAŞKAN — Haceittepe Üntfv©rsiltes!i, 1984 senesi 
kesintaesajbının -bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
ısunuyorum: Kabul edenler..^ etmeyenler... Kabul 
edlilteLİışliir̂  



Bölümlerî okutup, ayın ayn onayınıza ««arağım 
A 

Prog. ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
j BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
*. 105 Araştırma - yaym ve kütüphanecilik hizmetleri 
*? BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
• 111 Fen ve mühendislik bilimleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
112 Sağlık bilimleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
113 Sosyal bilimler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
990 özel ödeneklere ait hizmetlerin yürütülmesi 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

CETVELİ 

Ödenek Gider 
Lira Lira 

5 327 327 566 5 014 767 919 

2 528 238 350 2 499 732 167 

346 048 595 339 490 662 

845 014 370 828 213 085 

1 349 897 875 1 329 598 49 

719 651 713 679 827 88 

1 129 579 341 00 

11 117 308 048 10 691 971 21 
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cetvelini okutuyorum. 
B — GETVELt 

Geirin çeşidi 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler.!. 
Kabul edilmiştir. 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler.!. 
Kabul eddtaıiştir. 
özel gelirler ve hıaziine yardımı 
BAŞKAN — Kafoul edenler... Etmeyenler.!. 
(Kalbul edıilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler.!. 
Kabul eddlmiştir. 

Taihmin Tahsilat 
Lira Lira 

52 630 000 511 000 

89 370 000 45 785 523 

9 331. 541 000 10 344 843 809 

9 493 541 000 10 391 140 332 

- 4 8 0 — 
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Hacettepe Üniversitesi 1986 yıllı Bütçesi ile 1984 
yılı Jussinhesabı kabul edilmiştir. 

e) Gazi Üniversitesi : 

1. — Gazi Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Gazi Üniversitesi 1986 yılla Bütçe-
ski'in ıbdlümlerine geçilmesini oytarıoıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edİmiştiir8 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunaca
ğım: 

Prog. 
Kodu 

101 

A — CETVELİ 

Açıklama Lira 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 4 046 457 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... EtmeyenHer.î. Kabul 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 1 194 458 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve (kütüp 
haneoiik hizmetleri 
iBAŞKAN — Kabul eden-
ler... Etmeyenler.,, Kabul 
edilmiştir, 

1111 Fen ve mühendislik ıblim-
<Herl 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenter.i. Kabul 

235 075 000 

112 Sağlık hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.^. Kabul 

1 090 306 000 

1 003 911 000 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

1113 Sosyal Mimleri 3 633 131 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.,. Kabul 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.,. Kabul 
enilrnişt&r. 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini 

M — CETVELÎt 

Gelir! 
Tura Açıklama 

11 203 338 000 

okutuyorum* 

Iiraı 

1! Vergi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler,* Kabul 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.,, Kabul 

1 061 313 000 

491 687 000 

3 özel getrler ve hazine yar
dımı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.,. Kabul 

9 650 338 000 

GENEL TOPLAM 11 203 338 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenter.,, Kabul 

2. — Gazi Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesinhe* 
sabi. 

BAŞKAN '— Gazi Ünflversliitesli kesiınhesabının bö-
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

— 481 — 
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Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım: 

A — CETVELİ 
İptal 

Ödenek Güder gereken ödenek 
Prog. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

101i Genel yönetim ve destek hizmetteni 2 367 822 799 1 844 026 228 523 796 570 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edümişâr. 

104 Rıöktörlıüğe bağlı enstitü, oikul, bolüm ve mer-
k©zfller| 3182 0,85080 335 638 018 46 447 062 
BAŞKAN — Kabul edentar..s Etmeyenler..;. 
Kabul edliflmiişir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmet
im ,. 214 640 000 201 846 935 12 793 065 
BAŞKAN — (Kabul edenffler..3 Etmeyeıier., i 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendıMik bltaıfled 83İ1 508i 7*54 6212 4110 382 209 098 372 
BAŞKAN — Kabul edenler..5 Etmeyenler... 
Kabul edilmiiştir. 

1112 Sağlük bliımleri 621 582 920 507 044 692 114 538 228 
IBAŞKAN — Kabul edenler..a Btmeyenter..i 
Kabul edimdik. 

1113 Sosyal Mimler, 2 401 792 965 2 067 762 448 334 030 517 
İBAŞKAN — Kabul edenfler..a Etmeyenler,.». 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 6 819 432 517 5 578 728 703 1 240 703 814 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

p ) ce tveM okutuyorum. 

D — CETVELİ 
Gelir Tahmin Tahsilat 
Türil Gelirin çeşidi Lira Lira 

.1! Vergi gelkflerî 9 1 6 0 2 000 132 702 873. 
BAŞKAN — Kabul edenler*. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal geirler Ü 471 398 000 • — 
BAŞKAN — Kabul edenler^.. Etmeyenler... 
Kabul edlilmiştiir^ 

3 özel «eliktiler ve hazine yardımı 5 007 847 000 5 352 305 489 
BAŞKAN — Kabul edenler*. Etmeyenler.±. 
Kabul edilmiştir. 

«GENEL TOPLAM 6 570 847 000 5 485 008 362 
BAŞKAN — Kabul edenleri.. Etmeyenleri.. 
Kabul edimiştirj 

— 482 — 
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Gazi Üaflverataıi H986 Yılı Bütçesiyle 1984 yılı 
kesdnhesabı bölümleri (katbuH edütaiştir. 

f) İstanbul Üniversitesi 
1. —İstanbul Üniversitesi 1986 Mali Yılı Büt

çesi.: 

(BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1986 Yûı 
Bütçesiain bölümlerinle geçilmesini oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler,.. Kabul 
edıiktıiışitk'., 

©ölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğına1: 

Prög. 
Kodu 

A — CBTVEUt 

Açıklama 

101! Genel yönetin ve des
tek hdzmetleri 5 836 910 000 
BAŞKAN — Kabul «den
liler... Etoıeyenllier.î. Kabul 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, 
oflcul, Jbödütoı <ve anericezlter 7 948 625 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Btmeyeriler.!. Kabul 

665 000 000 
105 Araştırma, yayın ve kü

tüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden* 
Her... Efimeyenler.ı. Kabul 
edüümisltür. 

llllll Fen ve mühendMk 'bilim
leri 1! 892 225 000 
BAŞKAN — Kabul eden-
Her... Etömeyenİer,!. Kabul 

ıllia SağMc bilimleri 6 705 470 000 
BAŞKAN — Kabul «den
liler... Etmeyenler.!. Kabul 

20 . 1 2 

Prog. 
Kodu 

.1985 O : 4 

Açıklama Lira 

l!13i Sosyal ıbiüımllıeıt 2 858 770 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.î. Kabul 

GENEL TOPLAM 25 907 000 000 

BAŞKAN — Kabul ©den
liler... Btmeyenter.T. Kabul 

(B) işaretM cetvelin bölümler^M okutuyorum. 

B — GETTVELİJ 

Geüün 
Türü AçıMarna1 l i ra 

İl Vergi ıgelrlerli 
BAŞKAN — Kabul eden
ler,.. Etmeyenler .j. Kabul 

12 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kaıbul eden* 
Her... Etmeyenler... Kabul 

il! 692 031 000 

785 000 OOÖ 

3 Özel gelirler ve hazine 
23 429 969 000 

BAŞKAN — Kabul eden< 
ler... Etmeyenler... Kabul 

GENEL TOPLAM 25 907 000 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

2. — İstanbul Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke* 
sinhesabit 

BAŞKAN — Isfenlbul Üniversitesi 1984 yıâ toe-
sinhesalbının bölümlerine geçilmesini oyltarınıza sunu
yorum: Kabul edenler..;. Etmeyenler... Kabul edü-

— 483 — 



Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım: 

A — CETVELİ 

Ödenek Gider 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 3 282 075 525 2 628 235 255 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 4 737 702 000 3 950 402 378 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 389 000 000 360 286 380 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 1322 002 889 1191519 915 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 5 012 527 114 4 402 462 645 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 1 544 393 060 1 367 120 615 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 16 343 364 11259 696 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL 'TOPLAM 16 304 043 952 13 911 286 884 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum. 

B — C E T V E L İ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
Türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

1 Vergi Gelirleri 175 457 000 43 281 464 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 150 543 000 137 654 050 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel,Gelirler ve Hazine Yardımı 13 276 980 000 15 206 253 887 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 13 602 980 000 15 387 189 401 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

- « 8 5 -
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istanbul Üniversitesi 1986 yılı bütçesi ile 1984 yılı 
kesinhesabı bölümleri kabul edilmiştir. 

g) İstanbul Teknik Üniversitesi 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Bütçesi 
BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi 1986 

yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunaca
ğım : 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 

104 

105 

111 

113 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, 
Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Araştırma, Yayın ve Kü
tüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bitim
leri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 607 972 000 

624 317 000 

306 380 000 

3 851 247 000 

262 915 000 

GENEL TOPLAM 9 652 831 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü 

1 

Açıklama 

Vergi Gelirleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

870 859 000 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

145 000 000 

8 636 972 000 

GENEL TOPLAM 9 652 831 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1984 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

BAŞKİAN — İstanbul Teknik Üniversitesi 1984 
yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

— 48$ — 
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Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım: 

A — C E T V E L İ 

Prog. ödeneğin çeşidi 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Entitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

2 088 173 592 1 968 199 698 119 973 894 

482 969 000 463 948 306 

63 472 000 57 897 030 

19 020 694 

147 520 000 130 366 722 17 153 278 

2 372 066 972 2 163 537 234 208 529 738 

5 574 970 

5 154 201 564 4 783 948 990 370 252 574 

(B) cetvelini okutuyorum: 

B — C E T V E L İ 
Gelir 
Türü Gelirin çeşidi 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1986 yılı bütçesi ile 
1986 yılı kesinhesabımn bölümleri kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

60 742 000 

138 258 000 

Tahsilat 
Lira 

49 283 917 

42 756 138 

4 708 068 000 5 175 533 051 

4 907 068 000 5 267 573 106 

— «87 — 
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ğ) Boğaziçi Üniversitesi 
/., — Boğaziçi Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi 1986 yılı büt

çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım : 
A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 2 603 017 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, 
Okul, Bölüm ve Merkezler 641 263 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kü
tüphanecilik Hizmetleri 213 950 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111. Fen ve Mühendislik Bilim
leri 620 788 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

11'3 Sosyal Bilimler 204 895 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 4 283 913 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

20 . 12 , 1985 O: 4 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

Gelir 
Türü 

B — CETVEL* 

Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 210 435 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 189 565 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 3 883 913 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 4 283 913 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Boğaziçi Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin-
hesabı 

BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi 1984 yılı ke-
sinhesabmın bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

— 488 — 



Bölümleri okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 

Ödenek Gider 
Prog. ödeneğin Çeşidi Lira Lira 

101 Genel yönetim ye destek hizmetleri 1 511 889 380 1 368 643 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 307 968 000 257 057 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 153 089 000 131 253 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 390 235 480 319 546 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 172 040 000 124 615 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 630 711 568 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 2 535 852 571 2 201 685 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 



T. B. M. M. B: 50 20 12 » 1985 O : 4 

(B) cetvelini okutuyorum: 

B — C E T V E L İ 

Gelir 
Türü 

1 

2 

3 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPİ 

Etmeyenler... 

Etmeyenler... 

Etmeyenler... 

_,AM 

Tahmin 
Lira 

12 196 000 

70 804 000 

2 228 705 000 

2 311 705 000 

Tahsilat 
Lira 

27 178 300 

38 571 600 

2 023 447 494 

2 089 197 394 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Boğaziçi Üniversitesi 1986 yılı bütçesi ile 1984 yılı 
kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

h) Marmara Üniversitesi 
1. — Marmara Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi 

BAŞKAN — Marmara Üniversitesi 1986 yılı büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutup ayrı ayrı onayımıza sunacağım : 

Prog. 
Kodu 

101 

A — CETVELİ 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

3 364 177 000 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, 
Okul, Bölüm ve Merkez
ler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

613 400 000 

Prog. 
kodu 

105 

111 

/ 
Açıklatma 

Araştırma, Yayın ve Kü
tüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilim
leri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira, 

100 500 000 

234 200 000 

556 900 000 

2 032 400 000 

GENEL TOPLAM 6 901 577 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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T. B. M. M. B: 50 20 , 12 , 1985 0 : 4 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
Türü 

1 

Açıklama 

özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 

BAŞKAN — Kabul eden-

Lira 

478 218 000 Vergi Gelirleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vergi Dışı Normal Gelirler 110 000 000 

BAŞKAN — Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 313 359 000 

Gelir 
Türü Açıklama Lira 

ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 6 901 577 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Marmara Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin-
hesabı 

BAŞKAN — Marmara Üniversitesi 1984 yılı ke-
sinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım : 

A — C E T V E L İ 

Prog. ödeneğin çeşidi 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. -

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

1 166 513 854 1 022 706 260 

83 523 000 

81 122 655 

28 520 000 

258 037 000 

76 456 915 

79 194 763 

25 824 016 

237 427 079 

1 251 025 681 1 195 176 632 

2 868 742 190 2 636 785 665 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

143 807 594 

7 066 085 

1 927 892 

2 695 984 

20 609 921 

55 849 049 

231 956 525 
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T. B. M. M. B : 50 20 , 12 . 1985 O : 4 

(B) cetvelini okutuyorum: 

B — C E T V E L İ 

Gelir 
Türü Gelirin çeşidi 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

35 590 000 

61 410 000 

Tahsilat 
Lira 

111 610 

21 587 782 

2 750 810 000 2 461 867 063 

2 847 810 000 2 483 566 455 

Marmara Üniversitesi 1986 yılı bütçesi ile 1984 
yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

ı) Yıldız Üniversitesi 
1, — Yıldız Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Yıldız Üniversitesi 1986 yılı bütçe

sinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutup ayrı ayrı onayınıza sunaca
ğım : 

Prog. 
Kodu 

101 

A — CETVELİ 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler,,. Kabul 
edilmiştir, 

Lira 

2 552 667 000 

Prog. 
Kodu Açıklama 

105 Araştırma, Yayın ve Kü
tüphanecilik Hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilim
leri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

69 712 000 

1 491 933 000 

TOPLAM 4 114 312 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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T. B. M. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

M. B: 50 20 . 12 , 1985 O : 4 

Gelir 
Türü Açıklama 

Vergi Gelirleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vergi Dışı Normal Gelirler 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 

B — CETVELİ 

Gelir 
Lira I Türü 

554 170 000 

83 000 000 

3 477 142 000 

Açıklama Lira 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 4 114 312 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2, — Yıldız Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin-
hesabı 

BAŞKAN — Yıldız Üniversiteli 1984 yılı kesin-
hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım : 

Prog. 

C E T V E L İ 

ödeneğin çeşidi 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

1 201 452 095 1 027 327 553 174 124 542 

95 214 000 43 271 929 

1 112 105 000 979 451 957 

51 942 071 

132 653 043 

2 408 771 095 2 050 051 439 358 719 656 

— 493 — 



T. B. M. M. B: 50 20 , 12 , 1985 0 : 4 

(|B) cetvelini okutuyorum: 

B — C E T V E L İ 

Gelir 
Türü 

1 

2 

3 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

46 450 000 

44 550 000 

2 155 570 000 

2 246 570 000 

Tahsilat 
Lira 

3 426 075 

14 327 176 

2 064 945 864 

2 082 699 115 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yıldız Üniversitesi 1986 yılı bütçesinin bölümle
ri ile 1984 yılı kesinhesabının bölümleri kabul edil
miştir. 

i) Mimar Sinan Üniversitesi 
1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Bütçesi 
BAŞKAN — Mimar Sinan Üniversitesi bütçesinin 

bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
Kodu 

101 

104 

A — CETVELİ 

Açıklama 

Genel- Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, 
Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

1 253 450 000 

415 096 000 

Prog. 
Kodu Açıklama 

105 Araştırma, Yayın ve Kü
tüphanecilik Hizmetlerii 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilim
leri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

' Lira 

61 900 000 

510 839 000 

290 217 000 

GENEL TOPLAM 2 531 502 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

494 -



T. B. M. M. B: 50 20 , 12 - 1985 O: 4 

<JB) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
Türü 

Gelir 
Türü 

1 

2 

3 

Açıklama 

Vergi Gelirleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vergi Dışı Normal Gelirler 

BAŞKAN —' Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 

Lira 

100 938 000 

240 000 000 1 

2 190 564 000 

Açıklama Lira 

BAŞKAN — Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 2 531 502 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1984 Matı Yılı Ke-
sinhesabı 

IBAŞKAN — Mimar Sinan Üniversitesi 1984 yılı 
kesinhesabmm bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — C E T V E L İ 

Prog. ödeneğin çeşidi 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ödenek 
Lira 

İptal edilmesi 
Gider gereken ödenek 
Lira Lira 

743 945 326 532 038 032 211 907 294 

28 233 000 12 937 007 15 295 993 

69 367 000 54 465 689 14 901 311 

282 165 000 247 521 475 34 643 525 

437 078 670 > 432. 128 959 4 949 711 

GENEL TOPLAM 1 560 788 996 1 279 091 162 281 697 834 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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T. B. M. M. B: 50 20 , 1 2 . 1985 O: 4 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum: 

B — C E T V E L İ 
Gelir 
Türü 

1 

2 

3 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

19 515 000 

74 000 000 

1 403 550 000 

1 497 065 000 

Tahsilat 
Lira 

8 572 250 

8 975 892 

1 244 907 507 

1 262 455 649 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Mimar Sinan Üniversitesi 1986 yılı bütçesinin 
bölümleri ile 1984 yılı kesinhesabmın bölümleri ka
bul edilmiştir. 

j) Ege Üniversitesi 
1.. — Ege Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1986 yılı bütçesi-

rıin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul'edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
Kodu 

101 
3 702 478 000 

104 

105 

A — CETVELİ 

Açıklama Lira 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, 
Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Araştırma, Yayın ve Kü
tüphanecilik Hizmetleri 215 000 000 

3 114 101 000 

Prog», 
Kodu 

111 

Açıklama 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Fen ve Mühendislik Bilim
leri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

2 594 673 000 

2 047 513 000 

385 912 000 

TOPLAM 12 059 677 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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T. B. M. M. B : 50 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

20 . 12 * 1985 

CETVELt 
Gelir 
Türü 

O: 4 

675 880 000 1 Vergi Gelirleri 

BAŞKAN — (Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 190 000 000 

BAŞKAN — Kabul eden- * 
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 11 193 797 000 

Açıklama Lira 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 12 059 677 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Ege Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1984 yılı kesinhesa-

bınm bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

Prog. 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

ödeneğin çeşidi 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C E T V E L t 

Ödenek 
Lira 

2 080 916 991 

Gider 
Lira 

1 627 438 610 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

453 478 381 

1 941 926 000 1 860 029 045 

163 029 259 148 304 592 

1 551 299 473 1 487 019 756 

1 330 241 676 1 260 850 178 

181 948 800 164 305 567 

7 249 362 199 6 547 947 748 

81 896 955 

İ4 724 667 

64 279 717 

69 391 498 

17 643 233 

701 414 451 
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T. B. M. M. B :50 2 0 - 1 2 . 1 9 8 5 O : 4 

(1B) işaretii cetvelin bölümlerini okutuyorum: 

B — C E T V E L t 
Gelir 
Türü 

1 

2 

3 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

132 193 000 

474 307 000 

6 194 386 000 

6 800 886 000 

Tahsilat 
Lira 

105 233 378 

74 009 076 

6 392 372 747 

6 571 615 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi, 1986 yılı bütçesi ile 1984 yılı 
kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

k) Dokuz Eylül Üniversitesi 
1. — Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Bütçesi 
BAŞKAN — Dokuz Eylül Üniversitesi bütçesinin 

bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

Prog. 
kodu 

A — C E T V E L İ 

A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 4 228 419 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka,bul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 1 135 565 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüp
hanecilik hizmetleri 109 000 000 

Prog. 
Kodu Açıklama 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve mühendis bilimleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

965 440 000 

353 050 000 

2 117 504 000 

8 908 978 000 

— 498 -



Gelir 
türü 

l1 

T. B. M. M. B : 50 20 . 12 , 1985 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum: 

B — C E T V E L İ 

O: 4 

A ç ı k l a m a 

Vergi gelirleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vergi dışı normal gelirler 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

özel gelirler ve Hazine yar
dımı 

Lira 

675 880 000 

190 000 000 

11 193 797 000 

Gelir 
Türü Açıklama Lira 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12 059 677 000 TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Dokuz Eylül Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke-
sinhesabı 

BAKSAN — Dokuz Eylül Üniversitesi 1984 yılı 
kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini oylarınıza, su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölümleri okutuyorum: 
A 

Prog. ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
• BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
^ 111 Fen ve mühendislik bilimleri 
© BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 112 Sağlık bilimleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
113 Sosyal bilimler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

CETVELİ 

Ödenek Gider 
Lira Lira 

1 875 568 312 1 588 230 436 

355 044 629 337 458 549 

93 056 838 84 870 528 

723 193 730 587 903 085 

261 734 280 204 921 791 

1 436 979 553 1 165 537 929 

1 138 657 — 

4 746 715 999 3 968 922 318 



T. B. M. M. B: 50 20 . 12 . 1985 0 : 4 

Gelir 
Türü 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum. 

B — C E T V E L İ 

Gelirin çeşidi 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

13 129 000 

114 871 000 

Tahsilat 
Lira 

310 850 

18 998 696 

3 738 355 000 3 503 282 558 

3 866 355 000 3 522 592 104 

Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 yılı bütçesi bö
lümleri ile 1984 yılı kesinhesab bölümleri kabul edil
miştir. 

t) Trakya Üniversitesi 
1. — Trakya Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Trakya Üniversitesi 1986 yılı bütçe

sinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

Prog. 
kodu 

A — C E T V E L İ 

A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 2 555 700 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 566 783 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Prog. 
kodu Açıklama 

105 Araştırma, yayın ve kü
tüphanecilik hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111! Fen ve mühendislik bilim
leri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

33 400 000 

481 106 000 

382 078 000 

4 019 067 0?0 
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T. B. M. M. B: 50 20 , 12 . 1985 

(B) işaretli cetvelin bölüm lerini okutuyorum : 

B — C E T V E L İ 

O: 4 

Gelir 
türü 

1 

A ç ı k l a m a 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine 
yardımı 

TOPLAM 

Lira 

151 069 000 

100 375 000 

3 767 623 000 

4 019 067 000 

Gelir 
Türü Açıklama Lira 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Trakya Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin-
hesabı 

BAŞKAN — Trakya Üniversitesi 1984 yılı ke-
sinhesabının bölümlerüne geçilmesini oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

Prog. 

A — C E T V E L Î 

ödeneğin çeşidi 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ödenek 
Lira 

İptal edilmesi 
Gider gereken ödenek 
Lira Lira 

1 216 465 404 1 151 632 940 64 832 464 

208 152 000 200 998 511 

32 400 000 

7 153 489 

11 845 976 20 554 024 

343 344 000 186 811 881 156 532 119 

214-734 000 162 330 976 52 403 024 

2 015 095 404 1 713 620 284 301 475 120 
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T. B. M. M. B : 5 0 2 0 . 1 2 , 1 9 8 5 

<B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum: 

B — C E T V E L İ 

0 : 4 

Gelir 
Türü 

1 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

4 586 000 

50 414 000 

1 940 902 000 

1 995 902 000 

Tahsilat 
Lira 

500 

7 857 521 

1 754 744 320 

1 762 602 341 

Trakya Üniversitesi 1985 yılı bütçesi bölümleriy
le, 1984 yılı kesinhesabı bölümleri kabul edilmiştir. 

m) Uludağ Üniversitesi 
1. — Uludağ Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Uludağ Üniversitesi bütçesinin bö

lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

Prog. 
kodu 

A — C E T V E L İ 

A ç i k 1 a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 3 930 613 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 1 347 195 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kü
tüphanecilik hizmetleri 92 000 000 

Pnog. 
kodu 

111 

Açuklıaima Lira 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 

896 365 000 

112 Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 131 272 000 

1 000 228 000 

8 397 673 000 
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T. B. M. M. B: 50 20 . 12 , 1985 O: 4 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum: 
B — C E T V E L İ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

500 149 000 1 Vergi gelirleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 216 000 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yar- 7 681 524 000 

Gelir 
Türü Açıklama Lira 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 397 673 009 TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Uludağ Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke-
sinhesabı 

BAŞKAN — Uludağ Üniversitesi 1984 yılı ke-
sinhesabının bölümlerine geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
A — C E T V E L İ 

Prog. ödeneğin çeşidi 
ödenek 

Lira 
Gider 
Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler . 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENFX TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Btrneycnler... 
Kabui ed!1 TI iştir. 

2 075 611 163 1 889 794 716 

694 691 720 

40 500 000 

571 398 580 

693 826 840 

607 099 940 

660 589 753 

36 450 000 

440 522 425 

535 805 688 

514 657 072 

4 683 128 243 4 077 819 654 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

185 816 447 

34 101 967 

4 050 000 

130 876 155 

158 021 152 

92 442 868 

605 308 589 
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T. B. M. M. B: 50 20 . 12 :. 1985 0 : 4 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum:" 
B — C E T V E L İ 

Gelir 
Türü 

1 

2 

3 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

29 874 000 

75 126 000 

4 166 498 000 

4 271 498 000 

Tahsilat 
Lira 

9 928 500 

12 271 033 

4 865 956 076 

4 888 155 609 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Uludağ Üniversitesi 1986 yılı bütçesinin bölüm
leri ile 1984 yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edil
miştir. 

n) Anadolu Üniversitesi 
1. — Anadolu Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi 
BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi bütçesinin bö

lümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
A — C E T V E L İ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 

104 

105 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Araştırma, yayın ve kütüp
hanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 426 675 000 

1 057 383 000 

126 248 000 

Prog. 
Kodu 

111 

Açıklama 

Fen ve mühendislik bilim
leri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

598 642 000 

112 Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

114 Açıköğretim Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

481 374 000 

429 036 000 

2 700 296 000 

10 819 654 000 

— 505 — 



T. B. M. M. B: 50 20 , 12 . 1985 0 : 4 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 
B — C E T V E L İ 

Gelir 
türü 

1 

A ç ı k l a m a 

Vergi gelirleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

.1 536 500 000 

Gelir 
Türü Açıklama Lira 

1er... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 10 819 654 000 

\ Vergi dışı normal gelirler 60 000 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

i Özel gelirler ve Hazine 
yardımı 9 223 154 000 
BAŞKAN — Kabul eden-

Bölümleri okutuyorum : 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Anadolu Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke-
sinhesabı 

BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi 1984 yılı ke-
sinhesabının bölümlerine geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka,-
bul edilmiştir. 

A — C E T V E L İ 

Prog. Ödeneğin çeşidi 
ödenek 

Lira 
Gider 
Lira 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

114 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Etmeyenler... 

Rektörlüğe IBağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Etmeyenler... 

Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 
Sağlık (Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 
Açık öğretim Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Etmeyenler... 

Etmeyenler... 

Etmeyenler... 

Etmeyenler... 

Etmeyenler... 

2 459 029 585 

5119 577 984 

112 557 000 

385946 000 

336 029 085 

255 448 895 

658 215 000 

2 308 032 553 

472 178 769 

46 323 216 

376 278 724 

324 141 863 

244 528 360 

541 544 546 

150 997 032 

47 399 215 

66 233 784 

9 667 276 

11 887 222 

10 920 535 

116 670 454 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

— 506 
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T. B. M. M. B: 50 20 . 12 . 1985 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum: 

B — C E T V E L İ 

O : 4 

Gelir 
Türü 

1 

2 

3 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

19 995 000 

52 005 000 

3 972 839 000 

4 044 839 000 

Tahsilat 
Lira 

206 610 817 

9 069 655 

4 217 456 274 

4 433 136 746 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Anadolu Üniversitesi 1986 yılı bütçesi bölümle
riyle, 1984 yılı kesinhesabı bölümleri kabul edilmiş
tir. 

o) Selçuk Üniversitesi 
1. — Selçuk Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Selçuk Üniversitesi bütçesinin bö

lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
kodu 

101 

A — C E T V E L İ 

A ç ı k l a m a Lira 

104 

105 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Araştırma, yayın ve kütüp
hanecilik hizmetleri 

2 517 150 000 

601 900 000 

38 750 000 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

111 

112 

113 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

895 970 000 

399 629 000 

744 040 000 

5 197 439 000 

— 507 — 
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(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyo rum: 
B — C E T V E L İ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

Vergi gelirleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vergi dışı normal gelirler 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

özel gelirler ve Hazine 
yardımı 

404 757 000 

90 000 000 

4 702 682 000 

Gelir 
Türü Açıklama Lira 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 197 439 000 TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Selçuk Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin-
hesabı 

BAŞKAN — Selçuk Üniversitesi 1984 yılı kesin-
hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
A — CETVELİ 

Prog. Ödeneğin Çesjitdi 
ödenek 

Lira 
Gider 
Lira» 

101 Genel Yönetim ve Deslüek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Ens'itü, Okul, BÖtöm ve 
Merkeziler' 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
IKa'bull edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve 'Kütüp»han©oil;ik 
Hizmdtlerli 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edıilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik ©Mimleri 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bull edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

113' Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir, 

— 508 

1 242 028 085 959 482 552 

183 383 000 

29 612 895 

>170 090 243 

23 355 663 

572 795 000 535 725 924 

191 080 985 176 731 390 

375 065 000 355 993 718 

iptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

282 545 533 

13 292 757 

6 257 232 

37 069 076 

14 349 595 

19 071 282 

2 593 964 965 2 221 379 490 372 585 475 
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ıflB) işareti cetvelin 'bölümlerini okutuyorum : 

(B — CETVELİ 
Gelir 
Türü GeMn Çeşidi 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabull edenler... Etmeyenler. 
Ka'bul edıiıkniştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
'Ka'bul edıillmiştir. 

3 özel Gelir ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edıiıkniştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN ' — Kabul edenler... Etmeyenler., 
Kabul edilmiştir.. 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

17 061 000 34 021 000 

86 939 000 9 845 786 

2 303 812 000 2 366 695 609 

2 407 812 000 2 410 562 395 

Selçuk Üniversitesi 1986 yılı bütçesi 'bölümleriy
le, 1984 yılı kesinnesabının 'bölümleri kabul edil-

ö) Akdeniz Üniversitesi 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi. 
BAŞKAN — Akdeniz Üniversitesi bütçesinin 

bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edıiıkniştir. 

Böiümieni okutuyorum : 

Prag. 
kodu 

101 

A — CETVELİ 

Açıklama 

Gendi Yönetim ve Destek 
Hizmetlerıi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enısltitü, 
Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
ediılmiştiir. 

Lira 

2 272 627 000 

804 169 000 

Prog. 
Kodu Açıklama 

105 Arastana, Yayın ve Kü-
tüphaneciJıifc Hizmetleri 

IBAŞKAN — Ka'bul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İli1 Fen ve Mühendislik Bdılliım-

BAŞKAN — Kaoul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edlilmiştir, 

112 Sağlık BMimleni 

BAŞKAN — Ka'bul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 

Lira 

50 000 000 

624 930 000 

432 985 000 

4 184 711 000 

— 5W — 
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ıflB) işaretli cetvelin bolttmlerinii okuyorum : 
B — CETVEU1 

Gelitf 
Türü Açıklaıma 

1 Vergi Gelirleri 

'BAŞKAN — Kalbul eden-
1er... Etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelir
ler 

•Lira • ' 

157 629 000 

325 000 000 

Gelir 
Türü 

BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir. 

ıözel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 
'BAŞKAN — Kalbul eden-

3 702 082 000 

Açıklama Lira 

ler... Etmeyenler... Ka-
Ibul edilmiştir. 

T O P I J A M 

BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir. 

4 184 711 000 

2. — Akdeniz Üniversiesi 1984 Malî Yılı Kesin-
hesabı 

BAŞKAN — Akdeniz Üniversitesi 1984 yılı ke-
sinhesalbınm 'bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler.... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. Ödeneğin çeşidi 

A — CETVELİ 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
(Merkezler 
BAIŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kalbul' edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

111' Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştür. 

112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmişir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ödenek 
Lira 

821 711 791' 

25 625 051 

Gider 
Lira 

782 065 440 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

39 046 351 

477 055 200 361 714 967 115 340 233 

7 080 792 

393 900 916 369 314 771 

336 578 774 312 324 33'5 

18 544 259 

24 586 145 

24 254 439 

2 054 871 732 1 833 100 305 221 771 427 

510 — 
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<B) İşaretli ceüvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Gelinin Çeşfildü 

li Vergi GelMeri 
BAŞKAN — Ka'bul edenler...-Etmeyenler... Katotü 
edilmiştir, 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

3 Özel Gelrtor ve Hazine Yıardımı 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Ka'bul 
edilmiştir, 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN -— Ka'bul edenler... Etmeyenler... Ka'bul 
edilmiştir, 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira' 

8 695 000 22 330 725 

69 305 000 13 Ü8U 176 

1 839 231 000 1 387 824 368 

1 917 231 000 1 423 236 269 

P) Erciyes Üniversitesi 
1, — Erciyes Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Erciyes Üniversitesi bütçesinin bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bolüsmler'i okutuyorum... 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Sayın Başkan, 
usul hakkında 'bir şey konuşalbiİr miyim? Müsaade 
eder misiniz efendim? 

BAŞKJAN — Oylama sırasında konuşma olmaz 
efendim, lütfen. 

«MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Hayır efendim, 
oylama değil, oylamanın şekli hakkında bir şey söy
lemek istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Efendim, bunun 
tamamının okunarak... 

BAŞKAN — ıMümkün değil efendim, bölümleri 
okumamız şart. 

MEHMET TOPAÇ ı(Uşak) — Efendim, müsaa
de edin; tek,'tek oylanacağına dair usulde bir şey yok. 
Tamamının okunarak... 

BAŞKAN — Teamül öyle gelmiş Sayın Topaç. 
Muhaseoei Umumiye Kanunu da öyle imiş. 

Efendim, Anayasanın 162 nci maddesinin dördün
cü fıkrasının son iki satırını okuyorum : «Bölümler 
ve değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme ya
pılmaksızın okunur .ve oya konur» «Bölümler» di
yor; onun için devam ediyoruz efendim. 

— 511 — 
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'Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkez
ler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Araştırma, yayın ve kü
tüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Fen ve mühendislik bilim
leri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

3 182 889 000 

555 439 000 

62 780 000 

309 983 000 

592 391 000 

246 794 000 

TOPLAM 4 950 276 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

20 * 12 . 1985 0 : 4 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

B — CETVELİ 

Açıklama Lira 

163 407 000 

70 000 000 

4 716 869 000 

Vergi gelirleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Vergi dışı normal gelirler 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Özel gelirler ve hazine yar
dımı 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Erciyes Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin-
hesabı. 

BAŞKAN — Erciyes Üniversitesinin 1984 yılı Ke-
sinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 950 276 000 

— 512 — 



Bölümleri okutuyorum : 
(B) cetvelini okutuyorum... 

A — CETVELİ 

Ödenek Gider 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 1437 933 802 1155 089 483 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 337 952 400 313 381365 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 45 328 946 13 243 180 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 209 239 675 158 043 796 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 467 240 023 354 616 148 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 233 092 300 139 787 704 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 41 283 689 41 283 689 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 2 772 070 835 2 175 445 365 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, bir konu vardır, tutanaklara geçmesi bakı
mından açıklamakta fayda görüyorum. 

«Program 101; genel yönetim ve destek hizmetleri; 
ödenek 1 437 933 802, gider, 1 155 089 483 lira. Er
tesi yıla devredilen ödenekte bir değişiklik oluyor; 
28 080 786 lira olacak, iptal edilmesi gereken ödenek 
de 310 925 105 lira olacak. Yani, iki sütun yer de
ğiştirmiş olacak. 

BAŞKAN — Takdim tehir olmuştur, düzeltilecek
tir, teşekkür ederim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEK1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkanım, bu, «Ertesi yıla deyrolunan ödenek» sü

tunu, «iptal edilmesi gereken ödenek» olması gereki
yormuş; daha aşağıdaki maddelerde de aynı şekilde 
hepsi «İptal edilmesi gereken ödenek» sütununa ya
zılacak. 

BAŞKAN — Şimdi, «Ertesi yıla devrolunan öde
nek» sütunu «İptal edilmesi gereken ödenek» sütu
nuna devredilecek. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEK1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Yer de
ğişecek. 

IBAŞKAN — Yalnız 101 programındaki 28 080 786 
ılira, «Ertesi yılla devıiollunan ödenek» kusmınta ©ire
cek ve düğerleri de yer değiştirecek. 

Teşekkür «derim, o şeklide düzeMecefctsk". 

(B) cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
Türü 

1 

2 

L 

GelÜıtin Çeşıidıi 

Vergi Geirieri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ka'bul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kalbul. edilmiştir. 

B — CETVELİ 

Etmeyenler... 

Etmeyenler... 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

özel GeMer ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kalbul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Ka'bui edilmiştir. 

11544 000 7 152 700 

41 432 000 49 883 482 

2 626 959 000 2 446 704 813 

2 679 935 000 2 503 740 995) 

— 514 — 
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Eroiyes Ümliverısitesi 1986 yılı bütçesi bölümleri 
dle 1984 yilı kesinhesabının bölümler!! kabul edil
miştir. 

r) Cumhuriyet Üniversitesi 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Bütçesi. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Ünıiversıitetsindn bölüm

lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.., Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

ıor 

104 

105 

111' 

112 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağılı Ensıtötü, 
Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Araştırma - Yayın ve Kü-
tüphanecdlifc Hizmetleri 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştik. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 110 343 000 

TOPLAM 

534 855 000 

56 750 000 

34 579 000 

423 460 000 

4 fi59 987 000 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştik. 

(B) işaretli ceitvd'in bölüklerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Açıklama 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler,.,. Etmeyenler... Kajbul 

Lira 

99 548 000 

2 Vergi Dışı Normal Gelkılıer 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

128 000 000 

4 632 439 000 

TOPLAM 4 859 987 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1984 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi 1984 yılı 
kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

— 515 — 



Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

0 : 4 

Prog. ödeneğin çeşidi 

10! Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri -
'BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
1 'Merkezler 

BAŞKAN — Kaibul' edenler... Etmeyenler... 
Ka'buil edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik 'Bilimleri 
BAŞKAN — Kaibul1 edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

1112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
'BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

(B) İşaretli cetvelin 'bölümlerini okutuyorum : 

ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

1 3'85 '216 458 1 175 188 355 

300 619 000 

42 515 000 

258 622 323 

30 572 73» 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

" Lira 

210 028 103 

41 996 677 

11 942 262 

379 >648 000 281 317 389 

309 516 807 263 534 333 

98 330 611 

45 982 474 

2 417 515 265 2 009 235 138 408 280 127 

Gelir 
Türü 

1' 

2 

3 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Kaibul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kaibul edenler.., 
Kaibul edilmiştir. 
Özel Gelirler 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Kaibul edilmiştir. 

D — CETVELİ 

, Etmeyenler... 

, Etmeyenler... 

, Etmeyenler... 

Tahmin 
Lira 

131 000 

72 869 000 

2 246 142 000 

Tahsilat 
Lira 

İS 970 750 

11 275 125 

2 295 859 476 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler. 
Ka>bul edilmiştir. 

2 319 142 000 2 326 105 351 
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S) Çukurova Ünivesitesı 
1. — Çukurova Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt

çesi 

BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi Bütçesinin 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
Kodu 

101 

A — CETVELÎ 

Açıklama 

Genel Yönetilin ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

3 773 140 000 Gelir 
Tünü' 

1 

104 Rektörlüğe Bağlı EnsüM, 
O M , Bolüm ve Merkezler 95% 859 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kü-
Itüphanecilik Hizmetilerİ 119 250 000 

BAŞKAN — Kabul eden
iler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İlli Fen ve MühendMk BMıimleri 1 456 334 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Eıtmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 718 150 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 463 557 000 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edütniştâr. 

TOPLAM 7 489 290 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

(B) lişaretiM cetvelin ıbölümlsmni okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 349 330 000 
iBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edimiştiır. 

2 Vergti Dışı Normal Gelirler 263 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 

3 özel Gelirler ve Hazine 
Yardumı 6 876 960 000 
»BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 

TOPLAM 

BAŞKAN — Ka-bul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul 

7 489 290 000 

2. — Çukurova Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke-
sinhesabı. 

BAŞKAN — Çukurova Ünliversîitesi 1984 yılı ke-
sMıesabınıın böKimlerine ıgeçiknestinıi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ediil-
mıiştir, 

— 517 — 



T. B. M. M. BıİO 2 0 . 1 2 . 1 9 8 5 

ıBölüımkri okuituıp, ayrı ayırı onayınızı alacağımı : 

A — CETVELİ 

O: 4 

Prog. ödeneğin çeşidi 

101' Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
'BAŞKAN — (Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştür. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaıbul edilmiştir. 

105 Araştırma --Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

112 SağUk Bilimleri 
BAŞKAN —Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

113 Sosyal 'Bilimler 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir.. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ödenek 
Lira 

iptal edilmesi 
Gider gereken ödenek 
Lira Lira 

1 339 726 348 1 237 338 252 102 388 096 

935 665 262 

119 060 521 

1 069 926 389 

613 «69 014 321 796 248 

104 281 685 14 778 836 

969 253 566 100 672 823 

679 675 516 546 735 994 , 132 939 522 

288 333 000 223 408 812 64 924 188 

4 432 387 036 3 694 887 323 737 499 713 

(B) İşareti cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Gelirlin Çeşıidü 

1 Vergi Gelirleri 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler., 
Kabul edİiLmişltir. 
Vergi Dışı Normal1 GeMer 
'BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmeyenler. 
Kalbul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kalbul edliknişltiır. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kalbul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

28 712 000 

Tahsilat 
Lira 

417 

69 288 000 20 863 535 

4 342 766 000 3 599 432 534 

4 440 766 000 3 620 396 486 
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Çukurova Üniversitesi 1986 yılı bütçesinin bö
lümleriyle, 1984 yıılı kesinhesabııun bölümleri kalbul 
edlmıiştıiır.. 

ş) 19 Mayıs Üniversitesi 

/. _ i? Mayıs Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt
çesi. 

BAŞKAN — 19 Mayıs Üıiverskesi bütçesinin 
bölümleriine geçilımesıinti oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BcMmterd dkuıtuyorum : 

Prog. 
kodu 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 3 374 449 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

\m Rekitiödüğe »ağlı Enstitü, 
Okul, Bölüm ve'Merkezler 866 175 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kü
tüphanecilik Hizmetleri 57 000 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri' 376 700 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

309 200 000 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

11131 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler.^ Kalbul 
edilmiştir. 

465 0010 OOÖ 

TOPLAM 5 448 524 000 
BAIŞKAIN — Kaıbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
editaiştir. 

!(ıB) İşaretli cetvelin, 'bölümlerini okutuyorum : 
(B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 189 831 000 
IBAIŞKJAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.,. Kalbul 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 77 000 000 
BAIŞKAIN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 5 181 693 000 
BAIŞKAIN — Kabul eden
ler... Etmeyenler,., Kalbul 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAIN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 

5 448 524 000 

2. — 19 Mayıs Üniversitesi 1984 Malt Yılı Ke-
sinhesabı 

f 

BAŞKAN — 19 Mayıs Üniversitesi 1984 yılı ke-
sinhesalbınuı 'bölümlerine geçilmesini oylannıza sunu
yorum: Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım: 

A —CETVELİ 

O: 4 

Prog. ödeneğin çeşidi 
ödenek 

Lira 
Gider 
Lira 

İptal edilnıesi 
gereken ödenek 

Lira 

İÜT Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
'BAŞKAN — Kalbui edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe 'Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
'Merkezler 
BAŞKAN — Kalbui' edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
'BAŞKAN — Kabul1 edenler... Etmeyenler... 
Kalbui edilmiştir. 

111* Fen ve Mühendislik 'Bilimleri 
BAŞKAN — Kalbui edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 
'BAŞKAN — Kalbui edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 ~ Sosyal Bilimler 
'BAŞKAN — KaJbul' edenler... Etmeyenler... 
Kalbui edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbui edilmiştir. 

1 586 052 029 1 353 313 756 232 738 273 

407'243 000- 353 128 521' 

62 097 330 9 103 3T2 

227 996 000 192 716 '851 

249 3'82 000 189 569 452 

274 912 800 248 190 249 

54 114 479 

52 994 018 

35 279 149 

59 812 548 

26 722 551 

2 807 683 159 2 346 022 141 461 661 018 

(B) İşareti cetvelin bölümlerini okutuyorum : 
İB — CETVELİ 

Gelir 
Türü Gelirlerin Çeşidi 

1 Vergi Gelirleri 
İBAŞKAN — Kalbui edenler... Etmeyenler... 
Kaıbul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — KaJbul edenler,.. Etmeyenler... 
Kalbuıl edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
İBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbui edilmiştir. 
GENEL TOPLAM 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

19 Mayıis Üniversitesi 1986 yılı 'bütçesindn bölümleriyle, 1984 yılı kesKnhesabının ibölümileri kalbui ed'ilmiştıir. 
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Talhmin 
Lira 

9 281 000 

40 719 000 

2 603 169 000 

2 653 169 000 

Tahsilat 
Lira 

2 101 100 

10 030 535 

2 498 478 215 

2 510 609 850 
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t) Karadeniz Üniversitesi 

1. — Karadeniz Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt
çesi 

BAŞKAN — Karadeniz Üniversitesi bütçesinin 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunaca
ğım : 

Prag. 
Kodu 

101! 

104 

A —CETVELİ 

Açılktlıama Lira) 

Geneli yönelim ve destek 
hizmetleri 2 563 253 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edimıişiCir,' 
Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, (bölüm ve mer
kezler 1 135 800 000 
IBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edimıişıtir^ 

Araştırma, yayın ve kü
tüphanecilik hizmetleri 170 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Fen ve mühendislik bilim-
flteri 908 280 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sağlık biimlerl 280 564 000 
IBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir,-

113 Sosyal bilmler 418 318 000 

105 

111 

W(2 

Prog. 
Kodu Açıklama 

IBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

TOPLAM 
IBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edimiştiir.ı 

Lira 

5 476 715 000 

(B) işareti cetvelikı bölümlerini okutuyorum: 

\B — CETVELİ 
Gellir 
Türü Açıklama Lira 

339 549 000 

1130 000 000 

5 007 166 000 

Vergi geirleıü 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaıbul 
edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelrfer 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaıbul 
edilmiştir. 
özel gelirler ve hazine-
yıardiimı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

TOPLAM 5 476 715 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Karadeniz Üniversitesi 1984 Malî Yılı Ke-
sinhesabı. 

BAŞKAN — Karadeniz Üniversitesi 1984 yılı ke-
sinlhesabının bölümlerine geçilımeslini oylarınıza su
nuyorum': Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edtil-
miştir. 

fBölümflerıi okutup, ayrı ayrı onayınıza sunaca
ğım: 
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Prog. 

101 G 

Ödeneğin çeşidi 

renel Yönetim ve Destek Hizm 

•A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

Letleri 1 032 528 206 

Gider 
Lira 

815 997 013 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

216 531 193 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bül edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, ©ölüm ve 
'Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bül 'edilmiştir. 

111 Fen ve- Mühendislik 'Bilimleri 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bül edilmiştir. 

112 Sağhlk Bilimleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabiıl1 edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

403 203 000 300 338 738 102 864 262 

145 850 000 96 153 304 

267 526 000 203 409 130 

296 960 003 200 162 634 

Gelir 
Türü 

(B) İşareti cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Açıklama Lira 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kaibul edenle^.. Etmeyenler... 
Kafhu» edim!i#rl4 

2 Vergi dmşı norma! gelrfer 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler... 
Kaibul1 edirmştiinı 

3 lözel geirler ve hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler,;.. Etmeyenler... 
(KalbuN edliHjmlî tiir̂  

GENEL TOPLAM 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edlilljnılişltiirs 

49 696 696 

773 268 000 644 502 421 128 765 579 

64 116 870 

96 797 366 

2 919 335 206 2 260 563 240 658 771 966 

Tafaimıie 
Iiraı 

19 554 000 

85 446 000 

Tahsilat 
Ltaa 

13 493 400 

25 384 722 

3 250 404 000 2 253 630 704 

3 355 404 000 2 292 508 826 

Karadeniz Üniversitesi 1986 yılı bütçesi bölümleriyle 1984 yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
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u) Atatürk Üniversitesi : 

1. — Atatürk Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt
çesi. 

BAŞKAN — Alfatötaflc Üüii-veımtesli 1986 yiı büt-
çesimin bölümlenine geçtilimesini oylarınıza sunuyo
rum: Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

BölümHeri okutup, ayrı ayrı onayımıza ^umacağım: 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu Açılklllama Lira 

101i Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 4 706 431 000 
BAŞKAN — Kabul ödem
ler... Etmeyenler... Kaıbul 
ediltaiştıir., 

1! 527 361 000 

104 Rektörlüğe .bağlı enstitü, 
okul, ibölıülm ve merkez-
:1er 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

105 Atıaşltarma, yayın ve Ikıü-
ıtföpfaanecillik falizmdtîeıtf - 145 899 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilimiştıir̂  

İli1 (Fen ve mühendislik billüm-
lerti 1: 530 351 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edlmiştlir.1 

m Sağlık ıbiimlenl 1 342 855 000 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir^ 

113 Sosyal bilimler 980 183 000 

20 « 12 . 1985 0 : 4 

Prog. 
(Kodu Açıklama 

IBAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

Lira 

TOPLAM 10 233 080 000 

'BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir^ 

ı(B) işaretli cetvelin bölümlerini ökultuyorum1: 

B — CETVELİ 
Gellir 
Tüırü 

il! 

Açıklama Ora 

Vergli gelinleri 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edi'lmiştıir. 
Vertgi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edirmştir., 
özel1 gelMer ve hazine 
yardımı 
BAŞKAN — Kaıbul eden
ler... Etmeyenler... Kaıbul 
edilmiştir^ 

437 859 000 

250 000 000 

9 545 221 000 

2. • 

hesabı. 

TOPLAM 10 233 080 000 

BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

• Atatürk Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin^ 

IBAŞKAN — Atatüaik Üniversitesi 1984 yılı fce-
sıiulhesatMjnıın bölümlerine ©eçilltmesinli oylarınıza su-
nıuyomm: Kalbul edenler... Kaıbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.) 
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Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım: 
A — CETVELİ 

PıTög. £ta çeşidi 
Ödenek 
Lira 

İptal edilmesi 
Güder gereken ödemek 
Lima lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler-^ 
Kalbul edimlişıfiiır. 

104 Rektörîüğe bağlı enstlitü, lOlkul, bölüm ve mer
kezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.H 

Kalbul edilmiştir, 
105 Araştırma - yayım ve kütüphanecilik hiz

metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.;a 
Kalbul ediilmtııiştlir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.B 

Kalbul edikniştlir, 
112 Sağlık bilimleri 

IBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler .E 

Kalbul etdilımiişıtüır., 
113 Sosyal bilimler 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler.E 

Kalbul edilmiştik:, 

12 747 280 230 2ı 403 281 8311i 343 998 399 

950 312 234 740 804 048 209 508 186 

95 877 000 78 232 534 17 644 466 

831 147 363 781 277 733 49 869 630 

678 050 440 624 021 810 53 128 630 

548 1811! 847 5>10 368 962 37 812 885 

GENEL TOPLAM 5 850 849 114 
IBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.^ 
Kalbul adlmtişıtlir, 

(B) işaretli cetvelim bölıümlefrlinıi okutuyorum': 

B — ÇETVELÎ 
Gelir 
Türü Gelirin çeşidi 

5 138 886 918 

Tahmin 
Uira 

711 962 196 

Tahsilat 
l i ra 

11 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler .B 

Kalbul edilmiştir, 
2 Vergi dışı normal gelirler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etoeyenier.E 

Kalbul edlilmdşıir. 
3 Özel gelirler ve hazine yardıınıl 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.ıı 
Kabul edilmiştir. 

29 493 000 4 012 694 

107 507 000 42 832 875 

5 720 097 000 5 317 801 531 

5 857 097 000 5 364 647 100 GENEL TOPLAM 
IBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.n 
Kalbul edlmişıtiijr, 

Atatürk Üniversitesi 1986 yılı bütçesi bölümleriyle 1984 yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
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ü) İnönü Üniversitesi : 
1. — İnönü Üniversitesi 1986 Malî Yılı Büt-

çesk 
İBAİŞİK1AN — Itoönü ÜmVeraliteslinlin bütçesinlkı 

bölümlerüne geçufoıesini oylarınıza sunuyorum: Ka
ibul edenler... Kabul etmeyenler^. Klaıbul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunaca-

Lira! 
PıTdg. 
Kodu 

101! 

A — CETVELİ 

Açüdıama 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kaıbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 

1 791 7İ2J2 000 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmişti^ 

105 Araştırına, yayın ve kiü-
tüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 

121 950 000 

21 200 000 

İHI1 Fen ve mühendislik bilim
leri 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 
iBAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 

229 250 000 

192 450 000 

TOPLAM 2 356 572 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

20.12.1985 O: 4 

(B) lişanett cetvelin bölümlerini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü 

11 

2 

3 

Açıklama 

Vergi gelirleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... . Etmeyenilleır... Kabul 
edilmiştir., 

Vergi dışı normal gelirler 

•BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Özel gelirler ve hazine 
yardımı 

l i ra 

103 636 000 

50 000 000 

2 202 936 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 

TOPLAM 2 356 572 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 

2. — İnönü Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesim 
hesabı., 

BAŞKAN — İnönü Üniversitesi" 1984 yılı kesin* 
hesabının 'bölümlerine geçilmesinıi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edi-
miştir. 
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©ölümleri akutkıp, ayrı ayrı onaylınıza sunacağım': 

A — CETVELİ 

Frog. Ödeneğim çeşidi 

1Q1' Genel yönetim ve destek bizmetliarıi 
BAŞKAN — Kaıbull edenler... Etmeyenler,£i 

Kalbul eldimdışıtliır, 
104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, böluim ve mer-

- kederi! 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... Etmeyenler-K 
Ralbul eldlmıişitlir, 

105; Aras tana - yayım ve küitüphaineciiilik foiizmetleri 
BAŞKAN — Kaıbıi edleniler... Etmeyenler.K 

Kalbul edtaıişlir, 
11 İl Fen ve mülhendiiısliiik bil'imlerlJ 

BAŞKAN — Kajbuffl edenfer... Etmeyenler.^ 
Kalbul edi'lımiştür. 

113 Sosyal biimler 
BAŞKAN — KaıbuN edenlter... Etmeyenler.E 

Kabul edlmâşir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul1 edenler... Etmeyenler .K 

Kalbul edlimiışjtlir.. 

Ödenek 
Lira 

28 550 000 

İptal edilmesi 
Gider gereken ödenek 
Lima - Lira 

1 298 579 515 924 725 525 373 853 990 

61 258 000 42 275 270 18 982 730 

8 553 417 lâ 996 583 

ıl96 695 000 H61 106 959 35 588 041 

179 898 000 93 468 308 86 429 692 

1 764 980 515 1 230 129 479 534 851 036 

(B) işareltli cetvelin bödümllierıinii okutuyorum: 

B — CETVELİ 
OtüSıi) 
Türü Gelirin çeşidi 

1! Vergi geârieni 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... Etmeyenler.M 

Klalbul ödilknişltür, 
2 Vergi dışı normal gelirler 

BAŞKAN — Kabul edıenllier... Etmeyenler .K 

Klalbul edimi#n\ 
3 Ö2& gelirler ve hazüne yardımı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.ti 

Klalbul ©dlillmıiışltlir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.K 

Kjalbul edlilllmıişftüır. 

Talhımin 
flüira Lfaa 

613 000 6 152 250 

7 387 000 112 621; «18 

1 745 753 000 1 231 606 360 

1 753 753 000 1 250 380 428 

inönü Üniversitesi 1986 yılı bütçesi bölümleriyle 1984 yılı kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir. 
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v) Fırat Üniversitesi . 
1. — Fırat Üniversitesi 1986 Malî Yılı Bütçesi : 

IBAŞKAN — Fırat Üniversitesinin 1986 yılı büt-
çesıidiın bölümlerine ıgeçiiknesinıi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kaıbul Etmeyenler... Kabul: 
edifUtniıştirg 

©ölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunaca
ğım1: 

105 

A — CETVELt 

Pıroıg. 
Ködü 

(101' 

AçılkUama 

Genel yönetim ve destek 
hıizmetleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

L'irai 

2 999 292 000 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüim ve merkezler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... RaJbul 
edilmiştir. 

346 531 000 

Araftarma, yayım ve Ifeü-
tüplıanedilik fofaimetierıi 

BAŞKAN — Kaıbul eden
ler... Etmeyenler... Kaıbul 

77 450 000 

111! Fen ve mühendislik bülÜım-
tHeri 

. BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık bAnlied 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Mimler 

458 728 000 

244 7012 000 

60 839 000 

20 * 

Prog. 
Kodu 

12 . 1985 0 : 4 

Açıklama 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 

Lira 

TOPLAM 4 187 542 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaıbul 
edlilmiştk. 

<IB) işaretli cetvelin bölümflerıM okutuyorum: 

B — CETVELİ 
Gelir, 
Türü Açıklama lira1 

II Vergi 'gelMerii 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi diışı normal gelirler, 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 
Özel ıgellirler ive bazikte 
yardımı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 

2114 812 000 

155 188 000 

3 817 542 000 

TOPLAM 4 187 542 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenter... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Fırat Üniversitesi 1984 Malî Yılı Kesin" 
hesabı, 

BAŞKAN — Fırat Üniversitesi 1984 yılı kesin-
hesabının bölümlerine geçimesinıi oylarınıza sunu
yorum^ Kalbul edenler,.. Kabul etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir., ' 
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Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım: 

Pırog. ödemeğin çeşidi 

A — CETVELİ 

ödemek 
Lira, 

GİMer 
Uira 

İptal edilmesi 
ıgereken ödenek 

l i ra 

1011 Genel yiönetüm ve desıtefc hizmetüerü 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler .i; 

Kalbul edlİmıişlir. 
HQ4 Rıektörlüğe ıbağlı ensıitü, okul, (bollum ve mer-

kezlferj 
BAŞKAN — KabuH «denliler... Etmeyenler^ 
Kalbul eldUmiLşjtliır. 

105 Araştırma - yayın ve klültföpbjaneailliıfc bizmet-
metlerîl 

BAŞKAN — Kabuıl edenler... Etmeyenler .iv, 
Kjalbul ekİlimıiışltik. 

lıl l1 Fen ve mühendislik bMıimled 
BAŞKAN — Kabuıl1 edenler... Etmeyenler.E.: 
Kalbul edimıişttlir. 

112 Sağfofc blimlerfl 
BAŞKAN — Kabuıl edenller... Etmeyenler.%i 

Kjalbul edİmi#ı\ 
1U31 Sosyal ıbiiîmler 

BAŞKAN — Kabuıl edenler... Etmeyenler.*. 
Kalbul etdlilllmıişjtliır. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabai edenler... Etmeyenler.^ 
Kjalbul ejdimttişStlir.; 

1 836 583 «112 1 460 588 0921 375 995 720 

101 416 000 60 453 254 40 962 746 

65 350 000 56 259 713 

23 98« 000 il9 059 649 

ı(B) lişaretlM cetvelim Iböfllülmlerlinli okutuyorum: 

IB — CETVELI 
Gelir 
Türü Gelirin çeşjiıdi 

Tahmin 
l i ra 

II Vengli 
BAŞKAN — Kabuıl edenller... Etmeyenler.î. 
Kalbul eıdimfiiSjtJir. 

2 Vergi dışı notrmial gelirler 
BAŞKAN — Kabuıl1 edenler... Etmeyenler^.; 
Kalbul' ediiteiştiir. 

3 özel gelirler ve hiaziiıne yaırdiımı 
BAŞKAN — Kabuıl' edenller... Etmeyenler.!.: 
Kjalbul' etdimiiişfüiır. 

9 516 000 

9 090 287 

^$6 571 ODO 394 582 687 161 988 313 

254 806 000 163 466 003 91 339 997 

4 928 351 

2 838 714 812 2 154 409 398 684 305 414 

Tahsilat 
l i ra 

1 900 

139 484 000 13 5«6 416 

2 23ıl! 059 000 2 218 238 772 

2 380 059 000 2 231 827 088 GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler^ 
Kjalbul editaişflk. 

Fırat Üniversitesinin 1986 yılı bütçesinin bölümleriyle 1984 yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
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yj D/cfe Üniversite^ : 
1, — Dicle Üniversitesi 1986 Malî Yûı Bütçesi : 
BAŞKAN — Dide Ünlilverslûtesii 1986 yılı bütçe-

simin bölümHerine 'geçiknesmi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etime/enler... Kaibul edilmiş
tir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunaca
ğım: 

Profc. 

Kodu 

İdi 

104 

A — CEFVTBLÎ 

ÂjçMamu Lira 

Genel yönetim ve destek 
Nizmetteni 3 097 300 000 
BAŞKAN — Kabul «eten
ler... Bitmeyenler... Kaibul 

890 033 000 
Rektörlüğe bağüı emtitü. 
okul, bölüm ve menkezJer 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 

105 Araıştımma, yayın ve kü-
tüphıaneclik hizmetleri 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

İlli Flen ve mühendislik bifllim-
flerii 

< BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenter... Kaibul 

77 000 000 

112 Sağlık bümfteni 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyentar... Kaibul 
edüteıiştir. 

113 Sosyal bffimler 

532 000 000 

761 200 000 

551 500 000 

Prog. 
(Kodu Açıklama Lira 

BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 

Türü 

GENEL TOPLAM 5 891 033 000 

BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir.' 

(B) işaretli cetvelin (bölümlerini okutuyorum: 

B — OEITVELÎ 

Lira 

Vergi ıgelrtera 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir, 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 
Özel getrler ive hazine 
yardımı 
BAŞKAN T - Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir, 

242 489 000 

280 660 000 

5 367 884 000 

GENEL TOPLAM 5 891 033 000 

BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Bilmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

2. —Dicle Üniversitesi 1984 Malt Yılı Kesinhe-
sabı 

(BAŞKAN — Dicle Üniversitesi 1984 yılı kesto-
hesalbıiun bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum î Kaibul etfenter... Kabul etmeyenler... Katml 
edilmiştir. 
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Bölümleri okutup, ayrı ayn onayımza sunacağım : 
A — CETVELİ 

Prog. Ödeneğin çeşidi' 

101» Genel 'Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

: Kabul edi'ımişjtir. 
105 Araştırma - Yayın ve Klütüp'hanecillk Hiz

metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İlli1 İFen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştin 

112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul ediflimiştir. 

Ödenek 
Lira 

İptal edilmesi 
Gider gereken ödenek 
l i ra Lira 

1 733 889 Öl9 1 099 332 976 634 S% 643 

442 516 000 329 001 885 113 514 115 

40 200 000 . 35 619 1' 4 580 822 

436 478 000 266 080 563 170 397 437 

1 011 539 000 93ı6 038 051 75 500 949 

242 097 000 188 069 998 54 027 002 

3 906 719 619 2 854 142 651 1 052 576 968 

(B) İşaretli cetiveîin Ibölümlerini okutuyorum : 
•B — CETVELİ 

Getr 
Türü ' GefllMn Çeşdıdli 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul ediiimiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelıider 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özöl Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

185 708 000 

Tahsilat 
Lira 

16 292 000 10 968 296 

9 593 494 

2 609 849 000 2 850 142 130 

2 811 849 000 2 870 703 920 GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Eltmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dicle Üniversitesi 1986 yıh bütçesi bölümleriyle 1984 yılı kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir. 
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z) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

1. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1986 Malî Yılı 
Bütçesi. 

BAŞKAN — Yüzüncü Yıl •Ünlvmibesiniii 1986 
'bütçesjnım bolümlerikıe geçilmesini oylarınıza sunu-
yoıruım : 'Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. • 

lBödiümlerli okutup, ayrı ayrı onayınızı alaca
ğım 

Program 
Kodu 

A — CETVELİ 

A ç ı Ik 1 a m a Lira 

'101' Genel Yönetim ve Desftdk 
Hizmetleri 1 728 994 000 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edıibniştlir. 

104 Rektörlüğe 'Bağlı Ens'tM, 
Okul, Bollum ve Merkezler 65 260 000 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edıiilmdştüır. 

105 Araştırma, Yayın ve.'Kü-
itüpibjaneoiik Hizmetleri 27 846 000 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edıillimiştiır. 

111 Fen ve Mühendislik Bi-
" İlimleri 139 470 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edıMmiiştir. 

112 Sağlılk Biimleni 47 208 000 

20 4 12 »1985 O: 4 

Prog. 
Kodu Açıklama 

BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Lira 

GENEL TOPLAM 2 G08 778 <MM> 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

<1B) işareti cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

Gelir 
Türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Açıklama 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Lira 

45 922 000 

66 000 000 

1 896 856 000 

TOPLAM 2 008 778 000 
. BAŞKAN —Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1984 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

BAŞKAN — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1984 yılı 
kesmhesaibının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 

O: 4 

Prog. ödeneğin çeşidi 
ödenek 

Lira 
Gider 
Lira 

löl Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
'BAŞKAN — 'Kabul edenler... Etmeyenler... 
(Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
'Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Ka'bul .edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İM Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 'Sağlık Bitimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
'Kabul edilmiştir. 

688 378 287 573 041 697 

43 008 0[>0 

19 250 000 

63 291 000 

18 794 000 

3Ü 431 122 

9 206 719 

48 868 831 

13 607 050 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

115 336 590 

11 576 878 

832 721 287 676 155 419 

10 043 281 

14 422 169 

5 186 950 

156 565 868 

'(B) İşaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
GeÖir 
Tünü Gelirin Çeşidi 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

49.000 

9 451 000 

788 937 000 

798 437 000 

1 017 112 

649 670 548 

650 687 660 
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1986 yılı bütçe bölüm
leri ile 1984 yılı kesinhesabunın bölümleri kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan

lığı ve bu bakanlığa bağlı Beden Terbüyesi Genel Mü

dürlüğü üe Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerin 

2 0 . 1 2 . 1985 O: A 

bütçeleriyle kesinhesaplan kabul edilmiştür; hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar) 

Bugünkü program tamamlanmıştır. Yarınki prog
ramda yer alan bütçeleri görüşmek için 21 Aralık 
1985 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 01 «39 

»>••-< 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLAR 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, İstanbul Anakent ve Beyoğlu belediyelerince 
imar planı değiştirilmek suretiyle kamulaştırma 
kararı alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (71752) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. İstanbul Belediyesince, Halic'in dip ve 
kıyı temizliği devam ederken, bu programla ilgisi 
olmayan ve Temmuz 1985 ayı içinde bile inşaat mü
saadeleri verilen anacadde üzerindeki 600 binalık 
adamnda istimlak edilmesi için, mevcut imar pla
nında ani bir değişiklik neden yapılmıştır? 

Soru 2. Vatandaş, Devletin ilgili merciinden al
dığı yazılı yanıtla taşınmaz satın alıp ya da gerekli 
harçları yatırarak inşaata başladıktan biraz sonra, 
bu taşınmazın kamulaştırılması için karar alınırsa 
Devlete, belediyeye nasıl güvenecektir? 

Soru 3. Sözü edilen imar tadili 24 Temmuz 
1985'de Beyoğlu Belediye Meclisinde ve 30 Temmuz 
1985'de İstanbul Anakent Belediye Meclisinde karar 
altına alınmıştır. Bu aceleye ne gerek vardı? Bu ta
şınmaz mal sahiplerine, başka partilerden oldukları 
için mi bu şekilde bir zarar verilmek istenmiştir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 20 . 11 . 1985 
Şb. Md. APK. ARGE. 571 

<85) 90982 
Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 12.11.1985 gün ve 
Kan. Kar. D. Bşk. 7/752-4755/18256 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan İstanbul Anakent ve Beyoğlu belediyelerince 
imar planı değiştirilmek suretiyle kamulaştırma kararı 
alındığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesine veri
len cevabın bir sureti ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler 20 .12 . 1985 

Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : APK. ARGE. 571 

(85) 90982 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

İstanbul Anakent ve Beyoğlu belediyelerince 
İmar Planı değiştirilmek suretiyle kamulaştırma ka
ran alındığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergenizde 
yer alan konular Bakanlığımca incelettirilmiştir. 
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1. Haliç düzenleme çalışmalarında sahile para- I 
lel yollar ile deniz arasında kalan kesimin gezi alanı, 
yeşil alan ve rekreasyon kullanımları için ayrılması 
ve belediyece kamulaştırılarak yukarıda belirtilen 
amaca göre hızla uygulama yapılması öngörülmüş
tür. 

Beyoğlu - Karaköy - Azapkapı arasındaki kesi
min İstanbul Valiliği koordinasyonundaki çalışmaları 
döneminde düzenlenen kısmının sahile paralel yol 
olan tersane caddesinden geçirilmesi gerekirken ta
rihi Ceneviz surlarında düzenleme alanının yarım ola
rak bırakılması genel düzenleme prensibine aykırı 
bulunduğundan bu durum 3030 sayılı Kanun çerçe
vesinde yeniden planlanmış ve düzenleme alanında 
bütünlük sağlanmıştır. 

2. Beyoğlu - Azapkapı - Karaköy arasındaki 
alanın içerisinde yer alan parsellerde eski imar planı 
şartlarına göre alınan ruhsatlar ve yapılan inşaatlar 
kamulaştırma mevzuatı çerçevesinde bedeli karşılı
ğında kamulaştırılacaktır. Böylece düzenleme alanın
da bütünlük sağlanmış olacaktır. 

3. 3030 sayılı Kanuna göre Beyoğlu İlçe Bele
diye Meclisi ve Büyük Şehir Belediye Meclisince alı- ! 
nan kararların yakın tarihlerde olmasının nedeni, Ha
liç Düzenleme Çalışmalarında 3030 sayılı Yasa 
çerçevesinde Büyük Şehir Belediyesinin sağlamış ol
duğu koordinasyon sonucunda beliren amaç ve uy
gulama birliğidir. Plan kararına bağlanan bölgede 
yer alan parseller, malikleri hanıgi gerçek veya tüzel- { 
kişi olursa olsun bu alan bütünlüğü içerisinde olan 
bütün parselleri kapsamaktadır. Dolayısıyla malik-
lik açısından bir ayırım söz konusu değildir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Taşıt Kanununun uygulanmasından doğan 
aksaklıkların giderilmesine ilişkin Başbakandan soru
su ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı 
İ7I780) | 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Başbakan ta

rafından yazılı olarak yanıtlanması ve gereğine mü-
sadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. Başbakanlığın 1980/75 24.11.1980 gün ve 
5İİÖ5/O0Ö5O sayılı genelgesi ile 1981/02 3.9J198İ1 gün ve 
383/10679 sayılı genelge ile 1983/49 16.5.1983 gün 
ve 19-383-10959 sayılı genelgeleri yürürlükten kal
dırmayı düşünüyor musunuz? 

2. 237 sayılı Taşıt Yasasının uygulanmasından 
doğan aksaklıkların acilen giderilmesi ve denetim
lerin yaygın ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için 
yeni bir genelge hazırlanması düşünülüyor mu? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 2.02-4697 

19 . 12 . 1985 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının 28.11.1985 gün ve 7/780-4894-18705 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlığın 3.12.1985 gün ve Kanunlar ve 
Kararlar Genel Müdürlüğü K.K. Gn. Md. 18/106 
1260/06854 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 
Sayın Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önerge
sindeki hususlarla ilgili, istenilen bilgiler aşağıya çı
karılmıştır. 

Hükümetimizin iş başına gelmesinden sonra 237 
Sayılı Taşıt Yasasının uygulanmasından doğan ak
saklıkların giderilmesi ve denetimlerin yaygın ve et
kin bir şekilde devam etmesi için Başbakanlıkça 
mevcut kanun hükümlerine' ve evvelce yayınlanan 
1980/75, 1981/62, 1983/49 sayılı genelgeler esasla
rına büyük bir titizlikle uyulmasına itina gösteril
mektedir. Bu genelgelerin yürürlükten kaldırılması 
düşlünülmemektedür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 

Devlet Balkanı 

- 5 3 4 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

50 NCI BİRLEŞİM 

20 . 12 .1985 Cuma 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 
X 1. — 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/718) (S. Sayısı : 
361) (Dağıtma tarihi : 4.12.1985) 

X 2. — 1984 Malî Yılı Genel Büftçeye Dahil Kuru
luşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna Mşkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1984 Malî Yılı Kesinlhesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/870, 
1/708) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 4.12.1985) 

X 3. — Kaıttoa Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/719) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
4.112.1985) 

X 4. — 1984 Malî Yılı Kartıma Bütçeli idarelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ite 
1984 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru 1(3/871, 1/709) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tari
hî : 4.12.1985) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAÎR 
ÖNOÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz 
iü soru önergesi (6/503) (1) 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul GökgünMin, 
DEStYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

3. — Adana Mületvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - incirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

5. — içel Mületvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

6. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

9. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

10. — îstanbuf Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapüan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

11. — Istaribul Milletvekili Sa'bit Batumlu'nun, 
istanbul ili Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

12. — Sinop Milletvekili Haiit Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



13. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canıver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellem-dsine ilişkin Dışişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/424) 

15. — İstanbul Milletvekili Sabit Baftumlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergemi (6/426) 

16. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

17. — İstanbul Milletvekili Saibk Batumlu'nun, is
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

18. — tstanibul Milletvekili Salb'it Batumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

19. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Gülerin, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

20. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

22. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır §ehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

23. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum iline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

24. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

25. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in. tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 
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26. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be^ 
si hayvanlarının sayısına ve ' besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

27. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün^ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişİeri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

29. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

30. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naflbantoğlu' 
nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibantoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sö'kmen-
oğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

36. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

37. — Hatay Milletvekili Abdurraihman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 



38. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

39. — Erzurum- Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'. 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karalkolıundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

43. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyönetim Kanunu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
ne iade edilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/502) 

44. — istanbul Milletvekili imren Aykut'un, istan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

45. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Muğla 
Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/521) 

46. — tstanlbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 

47. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko
nukseverin. Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Ta
rım - tş Sendikası Şube Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü iddiasına 11 i şık in Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 
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49. — Konya Milletvekili Salbri Irmak'ın, bir ka
mu görevlisinin laiklik aleyhinde konuşma yaptığı id
diasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/525) 

50. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve üre< 
tim açığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/526) 

51. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz 
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

.52. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/529) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/530) 

54. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

55. — Şanlıurfa Milletvekili Vedilhi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/532) 

56. — Manisa Milletvekili İsmet Türhangil'in, Ma
nisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/533) 

57. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgünlün, Ku
şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş 
nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/534) 

58. — Istanlbul Milletvekili İmren Aykut'un, işyer
lerindeki kurşun zehirlenmesi olaylarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/535) 

59. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel 
motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/536) 

60. — Hatay Milletvekili Abdurralhman Demir-
taş'in, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin 
üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/537) 



61. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Ço
rum - Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü/ soru öner
gesi (6/538) 

62. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri ilinin hava kirliliği için alınacak tedbirlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

63. _ Uşak MMetveki'H Yusuf Demir'in, bazı 
ürünlerin 1974-1985 yıllarındaki talban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

7 
KANUN TASARI VE TEKIİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎÖER İŞLER 
1. _ 17.7.1964 Tarihli ve 506 sayılı Sosyal Si

gortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/724) (S. Sa
yısı : 386) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985) 

2. _ 9.7.1945 Tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun 11 inci Maddesinin 
(G) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (İ/710) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
11.12.1985) 

3. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/730) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 11.12.1985) 

4. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Geza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus

tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı: 331 ve 331'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle* 
r i : 30.5.1985; 4.11.1985) 

6. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 
Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1985) 

7. — Konya Milletvekili Saibri Irmak'ın, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (2/236) (S. Sayısı : 
383) (Dağıtma tarihi : 5.12.1985) 

8. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
üncü Maddesinde Değiş'iklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Elazığ Milletvekili Mehmet özde-
mir ve 7 Arkadaşının, Diyarbakır Milletvekili Mah-
mud Altunakar ve 12 Arkadaşının, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar ve 38 Arkadaşının, Kars Mil
letvekili Aziz Kaygısız ve 8 Arkadaşının, Elazığ Mil
letvekili Mehmet özdemir ve 8 Arkadaşının Ayıiı Ko
nuda Kanun Teklifleri va Millî Eğitim Komıisyonu 
Raporu (1/729, 2/148, 2/218, 2/221, 2/268, 2/284) 
(S. Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985) 

• 9. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar 'ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patla
yıcı Maddeler, Bıçaklar ye Benzeri Aletlerin Tesli
mi Hakkındaki 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/214) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma 
tarihi : 11.12.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 


