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18 . 12 . 1989 Pazartesi 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe 
Kanunu Tasarıları ile 1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/618, 1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) 
(S. Sayıları : 281, 282, 287, 288) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

1. — Millî Eğitim Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

I. ^- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

1. — Yükseköğretim Kurulu 1990 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Yükseköğretim Kurulu 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 
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Sayfa 

II. — Üniversiteler 591 
a) Ankara Üniversitesi 591 
1. — Ankara Üniversitesi 1990 Mali Yılı Bütçesi 591:714 
2. — Ankara Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 591:714 
b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 591 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 591:714 
2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 591:714 
c) Hacettepe Üniversitesi 591 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 591:714 
2. — Hacettepe Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 591:714 
ç) Gazi Üniversitesi 591 

1. — Gazi Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 591:714 
2. — Gazi Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 591:714 

d) istanbul Üniversitesi 591 
1. — İstanbul Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 591:714 

2. — İstanbul Üniversitesi 1988 Matî Yılı Kesinhesabı 591:714 
e) istanbul Teknik Üniversitesi 591 

1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 591:714 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 591:714 
J) Boğaziçi Üniversitesi 592 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 592:714 

2. — Boğaziçi Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 592:714 
•g) Marmara Üniversitesi 592 
1. — Marmara Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 592:714 

2. — Marmara Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 592:714 
ğ) Yıldız Üniversitesi 592 
1. — Yıldız Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 592:714 
2. — Yıldız Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 592:714 
h) Mimar Sinan Üniversitesi 592 

1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 592:714 
2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 592:714 
ı) Ege Üniversitesi 592 

1. — Ege Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 592:714 
2. — Ege Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 592:714 
i) 9 Eylül Üniversitesi 592 

1. — 9 Eylül Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 592:714 
2. — 9 Eylül Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 592:714 
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Trakya Üniversitesi 

- Trakya Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 

- Trakya Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

Uludağ Üniversitesi 

- Uludağ Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 

- Uladağ Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

Anadolu Üniversitesi 

- Anadolu Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 

- Anadolu Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

Selçuk Üniversitesi 

-Selçuk Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 

- Selçuk Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

Akdeniz Üniversitesi 

- Akdeniz Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 

- Akdeniz Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 
Erciyes Üniversitesi 

- Erciyes Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 

- Erciyes Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

Cumhuriyet Üniversitesi 

- Cumhuriyet Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 

- Cumhuriyet Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

Çukurova Üniversitesi 

- Çukurova Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 

- Çukurova Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

19 Mayıs Üniversitesi 

- 19 Mayıs Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 

- 19 Mayıs Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

- Karadeniz Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 

- Karadeniz Teknik Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

Atatürk Üniversitesi 

- Atatürk Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 

- Atatürk Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

inönü Üniversitesi 

- inönü Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 
- tnönü Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak üç oturum yaptı. 

1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/618, 1/619; 1/598, 3/993, 1/599, 3/994) (S. Sayıları: 281,282,287, 288) görüşmelerine de-
vam olunarak; 

İçişleri Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 
1990 Man Yılı Bütçeleri ile 1988 Malî Yılı Kesinhesapları kabul edildi. 

7-28 Haziran 1989 tarihleri arasında Cenevre'de Yapılan 76 ncı Çalışma Konferansında 
kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararları ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
tarafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulacağına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi okundu. Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasası gereğince, tezkere eki 
üzerinde, Genel Kurula, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut tarafından bilgi verildi. 

18 Aralık 1989 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 21.48'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdullıalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Çanakkale 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Mümin Kalıraman 

Kâtip Üye 
Edirne 

ismail Uğdül 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

18.12.1989 Pazartesi 

Raporlar 

1. — 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve tçişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi 
: 18.12.1989) (GÜNDEME) 

2. — 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve tçişleri 
Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 18.12.1989) (GÜNDEME) 

3. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği thdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve tçişleri Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 18.12.1989) (GÜNDEME) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konu
larda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/460) (S. Sayısı: 297) (Dağıtma tarihi: 
18.12.1989) (Gündeme) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hu
kukî ve Ticarî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/540) 
(S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 18.12.1989) (GÜNDEME) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/485) (S. Sayısı: 299) (Dağıtma tarihi 
: 18.12.1989) (GÜNDEME) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî 
Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/518) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma 
tarihi : 18.12.1989) (GÜNDEME) 

8. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel sekreterliği Teşkilatı Hakkında 2919 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma tarihi: 18.12.19895 
(GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 

1. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, tutuklu ve hükümlülere yılbaşı nedeniyle açık 
görüş izni verilip verilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1006) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.12.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Baskanvekili E. Yıldın m Ava 
KÂTİP ÜYELER : Ertujrul özdemir (Ordu), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1990 Malt Yüt Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarüan 
üe 1988 Malî Yüt Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarüan (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayılan : 281, 282, 287, 288) (1) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

1. — Mülî Eğitim Bakanlığı 1990 Malî Yüt Bütçesi 
2. — Mülî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1988 Malî Yüt Kesinhesabt 

I. — Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

1. — Yükseköğretim Kurulu 1990 Malt Yüt Bütçesi 

2. — Yükseköğretim Kurulu 1988 Malî Yüt Kesinhesabt 

II. — Üniversiteler 

a) Ankara Üniversitesi 

1. — Ankara Üniversitesi 1990 Mali M^ Bütçesi 

2. — Ankara Üniversitesi 1988 Malt Yüt Kesinhesabt 

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

1. —• Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yüt Bütçesi 

2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1988 Malî Yüt Kesinhesabt 

c) Hacettepe Üniversitesi 

1. — Hacettepe Üniversitesi 1990 Mali Yüt Bütçesi 

2. — Hacettepe Üniversitesi 1988 Malî Yüt Kesinhesabt 

ç) Gazi Üniversitesi 

1. — Gazi Üniversitesi 1990 Malî Yüt Bütçesi 

2. — Gazi Üniversitesi 1988 Malî Yüt Kesinhesabt 

d) istanbul Üniversitesi 

1. — İstanbul Üniversitesi 1990 Malî Yüt Bütçesi 

2. — istanbul Üniversitesi 1988 Malî Yüt Kesinhesabt 

e) istanbul Teknik Üniversitesi 

1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yüt Bütçesi 
2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1988 Mali Yüt Kesinhesabt 

(1) 281, 282, 287, 288 S. Sayüı basmayazüar 12.12.1989 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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J) Boğaziçi Üniversitesi 

1. — Boğaziçi Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Boğaziçi Üniversitesi 1988 Malî Yût Kesinhesabı 

g) Marmara Üniversitesi 

1. — Marmara Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Marmara Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

ğ) Yıldız Üniversitesi 

1. — Yıldız Üniversitesi 1990 Malî Yût Bütçesi 

2. — Yıldız Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabı 

h) Mimar Sinan Üniversitesi 

1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1990 Malt Yüı Bütçesi 

2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabı 

ı) Ege Üniversitesi 

1. — Ege Üniversitesi 1990 Malî Yüı Bütçesi 

2. — Ege Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabı 

i) 9 Eylül Üniversitesi 

1—9 Eylül Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 

2 . - 9 Eylül Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 
j) Trakya Üniversitesi 

1. — Trakya Üniversitesi 1990 Malî Yüı Bütçesi 

2. — Trakya Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabı 

k) Uludağ Üniversitesi 

1. — Uludağ Üniversitesi 1990 Malî Yüı Bütçesi 

2. — Uladağ Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabı 

l) Anadolu Üniversitesi 

1. — Anadolu Üniversitesi 1990 Malî Yüı Bütçesi 

2. — Anadolu Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabı 

m) Selçuk Üniversitesi 

1. — Selçuk Üniversitesi 1990 Malî Yüı Bütçesi 

2. — Selçuk Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabı 

n) Akdeniz Üniversitesi 

1. — Akdeniz Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Akdeniz Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabı 

o) Erciyes Üniversitesi 

1. — Erciyes Üniversitesi 1990 Malî Yüt Bütçesi 

2. — Erciyes Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabı 
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ö) Cumhuriyet Üniversitesi 

1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1990 Malî Yûı Bütçesi 

2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 

p) Çukurova Üniversitesi 

1. — Çukurova Üniversitesi 1990 Mali Yûı Bütçesi 

2. — Çukurova Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

r) 19 Mayıs Üniversitesi 

1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 

2. — 19 Mayıs Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

s) Karadeniz Teknik Üniversitesi 

1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yûı Bütçesi 

2. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1988 Mali Yûı Kesinhesabı 

s) Atatürk Üniversitesi 

1. — Atatürk Üniversitesi 1990 Malî Yûı Bütçesi 

2. — Atatürk Üniversitesi 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 

t) inönü Üniversitesi 

1. — İnönü Üniversitesi 1990 Malî Yûı Bütçesi 

2. — İnönü Üniversitesi 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 

u) Fırat Üniversitesi 

1. — Fırat Üniversitesi 1990 Malî Yûı Bütçesi 

2. — Fırat Üniversitesi 1988 Malt Yûı Kesinhesabı 

ü) Dicle Üniversitesi 

1. — Dinle Üniversitesi 1990 Malt Yûı Bütçesi 

2. — Dicle Üniversitesi 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 

v) 100 üncü Yû Üniversitesi 

1. — 100 üncü Yû Üniversitesi 1990 Malî Yûı Bütçesi 

2. — 100 üncü Yû Üniversitesi 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 

y) Gaziantep Üniversitesi 

1. — Gaziantep Üniversitesi 1990 Malî Yûı Bütçesi 

2. — Gaziantep Üniversitesi 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1990 Malî YıU Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile, 1988 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
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Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin 
adlarını okuyorum : 

Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Fuat Erçetin, Sayın Rıza Yılmaz, Sayın 
Ali Uyar, Sayın Yüksel Çengel, Sayın Cemal Şahin. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Kızıloğlu, Sayın Sait Ekinci, Sayın Meh
met Ali Doğuşlu, Sayın Yaşar Eryılmaz, Sayın tsmail Üğdül. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Tahir Şaşmaz, Sayın Tevfik Ertüzün. 

Şahısları adına söz alan milletvekilleri; 

Lehte, Sayın Şevki Göğüsger, Sayın Mümin Kahraman. 
Aleyhte, Sayın Türkân Akyol. 
Üzerinde, Abdülvahap Dizdaroğlu. 

Sayın arkadaşlar, görüşme süresi iki saattir. Bunu gruplar kendi aralarında paylaşmış du
rumdalar. Taksim, kendilerine aittir. Ben dikkat edeceğim hususu söyleyeyim, gruplar adına 
ayrılmış olan zamanlara riayet edilmesini bilhassa rica edeceğim. Konuşma süreleri uzun oldu
ğu için, görüşme geç saatlere kadar devam ediyor. 

Buyurun Sayın Erçetin. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; YÖK ve üniversiteler bütçesi üzerinde SHP Grubu adına görüşlerimizi sunmaya 
başlarken, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, YÖK ve üniversiteler konusu, artık, onulmaz bir yara halini almıştır. 
Bu yaranın başarılı bir ameliyatla açılması ve bu salgın hastalıktan üniversitelerimizin bir an 
önce kurtarılması gerekmektedir. Her biri binbir gayretle kurulmuş olan ve 12 Eylül ve özal 
Hükümetleri döneminde, akademik kurallara ve bilimsel çalışma koşullarına aykırı müdahale
lerle, tanınmaz ve görev yapamaz hale getirilen üniversitelerimizin gerçek işlevlerine kavuştu
rulması için acil önlemlerin alınması gereklidir. Bu gecikme ülkemize çok pahalıya mal ol
maktadır. 

İktidar Partisi, 12 Eylül yönetiminin açtığı antidemokratik ve antiakademik yolda yürü
mekte, artık, üniversite olmaktan çıkmış olan üniversitelerimizi, gerçek işlevlerine kavuştur
maya çalışmak yerine, onları, halk çocuklarının okuyamayacağı paralı kurumlar, küçük Ame
rika hayallerinin küçük üniversiteleri haline getirmeye çalışmaktadır, iktidar Partisi, üniversite 
sorunlarının çözümü için, çeşitli zamanlarda, muhalefetçe verilen önergeleri dikkate almamış, 
henüz YÖK'ün kuruluşunun üzerinden çok zaman geçmediği, sorunların çözümü için gerekli 
önlemlerin ileride alınacağı gibi savsaklamalara sürekli başvurmuştur. Bazen de "YÖK ve üni
versiteler o kadar özerk ki, birşey yapamıyoruz, bize sadece bütçelerini savunmak düşüyor" 
gibi akıl almaz gerekçeler ileri sürmüşlerdir. YÖK uygulamalarının 4 temel sorunu kangren ha
line gelmiştir. 

1. Üniversite öğretim üyeleri yönetimden dışlanmıştır. 

2. Bir kısmı sıkıyönetim marifetiyle olmak üzere, gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, 
üniversite önemli ölçüde öğretim üyesi kaybına uğramıştır. 
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3. özellikle sol görüşlü olan öğretim üyelerine yönelik operasyonlar fazlalıktadır. 

4. Gerekli altyapıyı ve kadroyu oluşturmaksızın çoğaltılan üniversite sayısı, genel öğre
tim kalitesini düşürmüş; düşünen, sorgulayan, araştıran öğrencinin yerine, ezberci, uysal, çe
kingen ve tek boyutlu öğrenci yetiştirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yükseköğretimin işlevi, YÖK'ün anladığından tamamen farklıdır. Yük
seköğretim, ortaöğrenimden sonra bir eğitim ve araştırma aşaması olarak, bazı nitel farklılaş
malar ortaya çıkarır. Bir yandan, toplumda geçerli olacak bir uzmanlık alanında meslek edin
me, bir yandan, gençliğin coşkunluğunu ve özlemlerini doyurucu bir kültür ve sanat ortamı 
oluşturarak, bilginin ve deneylerin üretildiği, bilgi ve deney üretme yöntemlerinin aktarıldığı 
bir çevre olma... tşte, yükseköğretimin başlıca nitel özellikleri. 

Yükseköğretimin bir diğer özelliği de dikkati çeker. Bu da, yükseköğretimin yetiştirdiği 
kişilerin, ortaöğretimde ve ülkedeki diğer hizmetleride etkinlik kazanabilmesidir. Bu nedenle, 
yükseköğretim, darbe ile gelen ve darbe sonrası oluşan geçici iktidarların, kendilerini devam 
ettirme arzularını tatmin İçin, üzerine gittikleri başlıca hede/lerden biri olmuştur. 

Bugün, ülkemizde, yaklaşık 31 bin öğretim elemanı, 209 bini açıköğretim olmak üsere 604 
bin de öğrenci bulunmaktadır. 

Şimdi bu 209 bin açıköğretim olayında bir saptama yapmak istiyorum. Açtköğretimle dip
loma veriliyor, başka bir şey yok; yazık... Ama, diplomaya kimse iş vermiyor. Bunu izlemek 
isteyen öğrenciler de "acaba geç mi yatacağım, erken mi kalkacağım, televizyon da bu progra
mı yakalayacağım" diye çaba sarf ediyor. Onlara dağıtılan teksirler, öğretim malzemeleri de 
çok pahalı. 

Açıköğretimde verilen diplomalar, aynı, tapu tahsis belgeleri gibi, pratikte hiç geçerli de
ğil. Bunu öncelikle belirtmek isliyorum. 

Sevgili milletvekili arkadaşlar, 18-21 yaş grubunda 5,5 milyondan fazla çağ nüfusu var. 
Bunun yaklaşık 1 milyonu, daha okuma-yazma dahi bilmemektedir. Bu yapı, ilköğretimden 
başlayarak, yapılması gereken düzenlemelere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Halbuki, ülke
mizde, yükseköğrenim 12 Eylülden bu yana, bilinen nedenlerle, ülke kamuoyunu temsil etme
yen kişilerce yürürlüğe konulan ye ANAP'in da açıkça destek olduğu bir yükseköğretim yasa
sıyla yönetilmektedir. YÖK Yasasının yanı sıra, 12 Eylül yönetimi döneminde yapılan ve hu-
kuksallığı tartışmalı olan bazı düzenlemeler de, üniversiteleri hedef almıştır. Bu konuda birin
ci adım, 2301 sayılı Yasanın yürürlüğe konulması idi. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Yasaya Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair 2301 sayılı Yasa, 12 Eylülün yedinci günü kabul edildi, dokuzun
cu günü yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Yasa, sıkıyönetim komutanlarının istekleri üzerine, 
diğer kamu personeli gibi, üniversite öğretim ve yönetim elemanlarının da görevlerine -gerekçesiz 
olarak- son verilmesini olanaklı duruma getiriyordu. Bu hüküm, üniversite kesiminde genel
likle sıkıyönetim komutanlarının YÖK Başkanlığından istekte bulunması, YÖK Başkanlığının 
da hemen ilgili rektörlere talimat vermesiyle ilgili, rektörlüğün göreve son verilmesi biçiminde 
işletiliyordu. Bu yolla 95 öğretim üye ve yardımcısının görevine son verildi. 

Son günlerde, Danıştay tçtihatı Birleştirme Genel Kurulunun aldığı bir kararla "1402'likler" 
olarak adlandırılan bu mağdur öğretim görevlilerinin üniversiteye dönmeleri gerektiğine karar 
verildi. Hükümetin ısrarla sürdürdüğü bir hatalı tutum böylece düzelme yoluna girdi. 
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Üniversite öğretim ve yönetim personeline karşı sadece bu tür bir uygulama ile yetinilme-
di. Sıkıyönetim komutanlarının isteği varmışcasına, ya da rektörlerin ve dekanların kişisel is
teklerine göre sonuçlanan uygulamalar oldu. Bu yollarla, çeşitli baskılarla üniversitelerden bin
lerce öğretim elemanı ayrılmak zorunda kaldı, tike olarak, bu hataların düzeltilmesi, çeşitli 
yollarla üniversitelerden ayrılmak zorunda bırakılan yaklaşık 5 bin öğretim ve yönetim elema
nının da görevlerine dönmesi, hataların tamir edilmesi gerekmektedir. 

1402'nin dışında bir de güvenlik soruşturması ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum : Sü
rekli ve düzenli biçimde yürütülen bir başka uygulama da, üniversitelerin kan kaybetmesine, 
yeni ve güçlü kadroların dışlanmasına yol açan haraketti. "Güvenlik soruşturması uygulaması" 
adı verilen bu uygulama, önce üniversite dışındaki kamu hizmetleri kesiminde başlatıldı. Üni
versitede ise, 1982 Anayasasının halkoylamasına sunulduğu sıralarda oluştuğu varsayılan bir 
tutum öne sürülerek, sürekli ve yaygın bir duruma getirildi. YÖK Başkanlığına gönderilen, Baş
bakan Bülend Ulusu imzalı 4.2.1983 tarihli bir yazıda; Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinas
yon Başkanlığının şu saptamaları benimsendi : 

1. Dicle Üniversitesindeki birkısım görevliler Anayasa oylamasında kamuoyu üzerinde 
olumsuz etkiler yapmışlardır. 

2.. Birkısım öğretim üyeleri geçmişte suç delili bırakmadan çeşitli olaylara karışmışlardır. 

3. Bu kişilerle ilgili bir suç unsuru bulunmadığından haklarında adlî takibat yapılama
mıştır. 

4. Ancak, menfî tutum ve davranışlarına karşın, bu personele üst yöneticilik veya un
vanlar verildiği anlaşılmıştır. 

Bu yazı ile, çeşitli ihbarlar ve istekler üzerine, 1402 sayılı Yasaya göre görevden alınmaları
nın yeterli olmadığı, suç delili bırakmayan suçluların hâlâ üniversitelerde bulunduğu ve bunla
rın da dikkatle temizlenmesi gerektiği, Başbakanlığa âdeta talimat olarak bildirildi. 

Başbakan ise, anılan durumun "geçmişte suç işleme" yargısına varıyor ve bu tür kişilerin, 
bilimsel ve yönetimsel kademelerde yükselmelerinin önlenmesi gerektiğini bildiriyor. Bunu ger
çekleştirebilmek için de, göreve alırken ve her kademede Başbakanlık kanalı ile, güvenlik so
ruşturması yapılması talimatı YÖK'e gönderiliyor. YÖK Başkanlığı, bu talimatı, uygulamak 
üzere tüm üniversitelere gönderdi. O günden bugüne, güvenlik soruşturması üniversitelerde sü
rekli ve yaygın bir tasfiyeyi sağladı. 

12 Eylül askerî yönetiminin başlattığı bu uygulama ANAP Hükümeti döneminde de sür
dürüldü. Hatta, ANAP "basitleştirme ve kolaylaştırma" maskesi altında Güvenlik Soruştur
ması Yönergesini, yasal kaynağı belirsiz de olsa, "yönetmelik" adı altında, Bakanlar Kurulu 
kararıyla yeniden yürürlüğe koydu. Tüm kamu personelini ilgilendiren bu yönetmelik Resmî 
Gazetede yayımlanmadı, ilgililerden ve kamuoyundan gizlendi. 

Güvenlik soruşturması nedeniyle görevlerine son verilen veya üniversitelerde göreve alın
mayan kişilerin sayısı bilinmiyor; ama, YÖK döneminde üniversitelerden ayrılan toplam yöne
tim ve öğretim personeli sayısının 5 bin dolayında olduğu zannediliyor. 

Burada, üniversite dışında bir konuyu da eklemek istiyorum : Haksız ihbarlarla ve haksız 
tasarruflarla, bazı kamu görevlileri gözaltına alınmış, başka yer ve görevlere nakledilmiş, bu 
haksızlıklara ve baskılara dayanamayan birçok kamu görevlisi de, aynen öğretim üyeleri gibi, 
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görevlerinden istifa etmek zorunda kalmışlardır. Sonra, bu görevlilerin bir kısmı görevlerine 
dönmüş, bir kısmı SSK'dan emekli olmuş; ama, büyük bir kısmı da hâlâ görevlerine döneme-
miş, gerekli hizmet süresini tamamlayamadığı için de emekli olamamıştır. 

Göreve dönmelerinde hiçbir yasal ve hukukî engel bulunmayan eski kamu görevlilerinin 
de mağduriyeti hâlâ sürmektedir, ilgililere buradan sesleniyorum : İstekleri halinde eski görev
lerine döndürülmelerine olanak sağlanmasının ve gereken önlemlerin alınmasının, toplumsal 
barışın sağlanmasında büyük katkıları olacaktır. 

Gerek 1402'likler sorunu, gerekse güvenlik soruşturması konularında, Genel Başkanımız 
Sayın Erdal tnönü ve SHP Grubu her fırsatta ANAP Hükümetlerini uyarma görevini yapmış
tır. Ama, Hükümet bu konuda hiçbir olumlu tutum içerisine girmemiştir. Sayın İnönü'ye ver
diği bir yanıtta, zamanın Başbakanı özal, "Güvenlik soruşturmasının yasal dayanağı olup ol
madığım araştırdıklarını; ama, bulamadıklarını" söylemek zorunda kalmıştır. Ne yazık ki, bun
dan sonra, gerçek olmayan sözler söylenmiş, güvenlik soruşturmasının kaldırıldığı kamuoyu
na ilan edilmiştir. Halbuki, Bakanlar Kurulu, açık olan bir yönergeyi kaldırmış; gizli bir yö
netmeliği yürürlüğe koymuştur. 1402 uygulamalarının hukuk dişiliği ve düzeltilmesi yolundaki 
önergelerimiz de özal Hükümetlerince reddedilmiştir. ANAP hükümetlerinin, üniversiteleri 
tahrip eden bu konularda yine aynı hatalara düşmemesini dileriz. 

Zaten, Danıştay her iki konuda da, son günlerde önemli kararlar vermiş, yıllardan beri 
sürüncemede kalan bu iki konuyu adil bir çözüme bağlamıştır. Şimdi, Hükümete düşen, kalan 
boşlukları yasal önlemlerle doldurmak olmalıdır. 

YÖK Yasasının durumuna bir göz atalım : Üniversitelerimizi, işlevlerini yapamaz duruma 
getiren temel düzenleme, Yükseköğretim Yasasıdır. Yükseköğretim \asası 12 Eylül koşulları içe
risinde, 4 Kasım 1981'de kabul edildi. 6 Kasım 1981'de Resmî Gazetenin 17506 sayılı nüshasın
da yayımlanarak yürürlüğe girdi. 68 madde ile birçok geçici maddelerden oluşan yasa, altı ay 
geçmeden ayrıntılı bir değişime uğradı. Ondan sonra da birçok değişiklikler yapılarak, YÖK 
ayakta tutulmaya çalışıldı. 68 maddenin 31 tanesi değişmeden kalabildi. Diğer 37 madde, bazı
sı birden fazla olmak üzere, sık sık değiştirildi. Yükseköğretim Yasasına, ayrıca, vakıf yüksek
öğretim kurumlarına ilişkin İS ek madde de eklendi. Değiştirilmeyen maddeler, ya doğrudan 
yetkili olmayan organlara ya da yönetimin göstermelik düzeyde önem verdiği, uygulamayı doğ
rudan etkilemeyen hükümlere aittir. 

Buna karşılık, değiştirilen maddelerle, YÖK Başkanının ve atanmış rektörlerin yetkileri 
artırıldı, görevden alma hükümleri konuldu, disiplin hükümleri yeninden düzenlendi. Her şey 
zapturapt altına alnıdı. YÖK Başkanına özel yükseköğretim kurumu kurma olanağı sağlandı. 
Bu kuruma "Üniversite" aldı verlimesi de sonradan sağlandı. Yükseköğretim Kurulu, göster
melik bir genel kurula dönüştürüldü. YÖK'te bütün yetkiler başkanda toplandı. Sayın thsan 
Doğramacı'yla YÖK özdeşleştirildi. Biraz da haksızlık edildi zannederim, çünkü Sayın Doğra
macı, uygulamacı idi, asıl mimar, 12 Eylülü gerçekleştiren kişilerdir. 

En çok da 44 üncü madde değiştirildi. Zaman zaman YÖK'ün ve atanmış rektörlerin iti
razlarına karşın, öğrencilere karşı yapılan uygulamalar o denli yanlış ve adaletsiz di ki, ANAP 
bile, sonradan, öğrencilere ek sınav hakları tanımak zorunda kalıyordu. 

YÖK hangi gerekçelerle kurulmuştur, bir de buna göz almak istiyorum : Başlangıçta YÖK, 
tüm yükseköğretimi düzenlemekten ve planlamaktan söz edilerek ortaya atılmıştı. YÖK Başkanı, 
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o günlerde 1980'Ii yılların ilk yarısında şunları söylüyordu : "Yükseköğretim Yasası yeni bir 
düzenleme getirmiştir. Üniversite yöneticilerinin, öğretim üyelerinin oylarıyla görev başına gel
meleri, üniversitede hiziplerin oluşmasına ve kutuplaşmasına yol açmıştır. Doçentlerin, kendi 
üniversitelerinde profesör olmaları, büyük fakültelerde profesör sayısını doçentlerin iki katına 
çıkarmıştır; ancak, Ankara, tstanbul, tzmir dışında kalan illerde öğretim üyeleri, ihtiyacın çok 
altında kalmıştır. Ülkemizde, yükseköğretimde okullaşma oranı, başka ülkelerdekilere oranla 
düşüktür. Yükseköğretim kurumlarında eğitim anarşisi ve ideolojik tahrikler büyük boyutlara 
ulaşmıştır. Bunları önlemek için 1933 üniversite reformundan sonra ilk defa 1981'de köklü bir 
bünye değişikliği gerçekleştirilmiştir". 

Buna karşılık 1981'de Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Yükseköğretim Yasa Tasarı
sında ise şu görüşlere yer verilmiştir : "Yüksek yargı organlarınca iptal edilen hükümler yerine 
geçecek yeni yasalar çıkarılmaması, işleyişte bozukluk yaratmıştır" diyerek YÖK'ün kurulma
sı için bir çok gerekçelere yer verilmiştir. 

Başlangıçta, 12 Eylül yönetimince büyük ümitler bağlanan bu düzenleme ve uygulama, 
sanıldığı gibi sonuçlar vermedi. Belki, YÖK sistemine bugün konulabilecek ilk tanı bununla 
ilgili. YÖK sistemi önce çok umutla ortaya konulmuş, sonra umutları güçlendirmek için her 
türlü destek ve doping yapılarak yaşatılmaya çalışılmıştır. Hatta, "YÖK'e el sürdürmem" de
nilmiştir. Fakat, işler sanıldığı gibi iyi gitmeyince "tabiî ki bazı aksaklıklar olacaktır" denilmiştir. 

YÖK yasasında yapılan sayısız değişikliğe gerekçe yaratılmak istenmiştir. YÖK Yasasında 
yapılan değişiklikler, YÖK yasasının doğuş gerekçesi olarak daha önce ileri sürülmüş pek çok 
şeyin temelden değiştirilmesine kadar vardırılmıştır. Bu durum, YÖK Yasasını yaratan gerekçe
lerle kamuoyuna sunulan gerekçelerin birbirinden farklı olduğunu ortaya koymuştur. Artık, 
yükseköğretimde bir fabrikasyon eğitime gidilmiştir. Ülke gereksinmelerinden ziyade, büyük 
sermayenin ucuz ve orta nitelikli emek gereksinmelerinin karşılanması da amaçlanmıştır. Bilgi 
üretme yerine, yönetimce seçilmiş sınırlı bilgilerin artırıldığı, sır olmaktan çıkmıştır. YÖK Ya
sasında yapılan değişiklikler ise yükseköğretimi geliştirmeye değil, YÖK düzeninin kendi iç ak
saklıklarını önlemeye ve baskıcı yönetimi pekiştirmeye yöneliktir. 

Bilkent Üniversitesi için de bir şey söylemek istiyorum : Bilkent adlı bir üniversite, Anaya
saya ve yasaya aykırı olarak ve YÖK Yasasında bir kaç yıl sonra değişiklik yapılarak yaratılmış
tır. Bununla, sermaye-üniversite işbirliğinin yeni bir örneği ortaya konmuştur. 

Geçen dokuz yıl içinde, öğrenci sayısı açısından, sınırların zorlandığı, öğretim kadrosun
daki erozyonun ise devam ettiği ve özellikle öğretim üyesi kadrolarının niteliksel gerilemenin 
önlenmediği ve yeterli sayıda artım sağlanmadığı gözükmektedir. Buna karşılık, Bilkent, YÖK'ün 
tam desteğiyle ayrıcalığını korumaktadır. Bilkentte, ilk kuruluşta bile 426 öğrenci için 44 öğre
tici vardır. Yani, öğretici başına 9,7 öğrenci düşmektedir. Bugün, Bilkent, ayrıcalıklarını artıra
rak ortadadır. Bir yandan, yasa çıkarılarak üniversite adını almış, diğer yandan da, devletin 
malî desteğini almaya çalışmaktadır. Bu gayretleri de Bilkentin görevlileri değil, bizzat YÖK 
Başkanı yürütmektedir hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinin gözleri önünde pervasızca yü
rütülmektedir. 

"Devlet bize yardım yapsın" demektedir YÖK Başkanı. Demek ki, Bilkent gibi kurulmuş 
ve kurulacak üniversitelerin bir malî desteğe ihtiyacı vardır. O zaman, devlet, neden özel üni
versitelere yardım yapsın, eğer yardım yapacaksa devlet üniversitelerine yapmalıdır. 
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Anadoludaki üniversitelerin ne altyapısı var, ne kadroları var ve bunlara ayrılacak tahsisat da 
yeterli değil. Bu yardımlar, Bilkent gibi özel üniversitelere yapılacağına, Anadolu'da kurulan 
devlet üniversitelerine yapılsın. 

Şimdi burada birkaç konuyu dile getirip, yetkililerden sormak istiyorum, çünkü, son gün
lerde basını ve kamuoyunu sık sık ilgilendiren bir konunun açığa çıkması gerekli: Bilkent Üni
versitesine ve yeni kurulacak olan vakıf üniversitelerine malî destek sağlanmasını öngören ya
sa tasarısı, zannederim Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Bunu da hayretle karşıla
mamak lazım. Çünkü, Bilkent'in Mütevelli Heyetine baktığımızda, Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı Sayın Karhan'ın, Maliye Bakanının, Sayın Doğramacı'nın oğlunun ve kızının Mütev-
veli Heyetinde olduklarını görüyoruz. Durum böyle olunca, ben de kamuoyunun sorduğu bir
kaç soruyu sormak istiyorum : Mütevelli Heyetindeki bu görevle, görevleriniz bağdaşıyor mu? 
Halk arasında hakediş deniyor, bir ücret alınıyor mu, bunun miktarı nedir? Bunların, yetkili
lerce açıklanmasını ve kamuoyuna duyurulmasını istiyorum. 

Burada önemli bir diğer nokta da, ÖSYM hesaplarının bugüne kadar Sayıştayca denet
lenmemiş olmasıdır. Bu konuya neden el atılmıyor? ÖSYM'nin hesapları neden incelenmiyor? 
Yetkililerce bir de bu konuya el atılmasını istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, öğrencilerle ilgili olarak da şunları söylemek istiyorum : öğrencile
rin örgütlenmesi, önce soruna, sonra da bir kaosa dönüştürülmüş, yine de YÖK'ten ve iktidar
dan yana sonuç alınamayınca, bu kez, 1960 öncesi yöntemler izlenerek, rektörlerin onayıyla, 
öğrenciyle güvenlik güçleri karşı karşıya getirilmiştir. Bununla.da yetinilmemiş, öğrencilerin, 
bazı güçler tarafından tahrik edildiği öne sürülmüş; ama, üniversitelerin, ANAP bakanlarının 
cirit attığı açılış töreni ve konferans verme adı altında beyin yıkama faaliyetlerine giriştikleri 
bir ortama dönüştürülmesine göz yumulmuştur. 

Üniversite, üniversiter bilginin ve deneyin algılandığı, üretildiği ve aktarıldığı bir yer ol
maktan çıkmış, güvenlik güçlerinin kol gezdiği, kitap ve dergi okumanın yasak olduğu, hatta 
kahramanlığa dönüştüğü; düşünmenin, düşündüğünü söylemenin her babayiğidin harcı olma
dığı bir ortama dönüştürülmüştür. Hesaplar yine de tutmamıştır. Çünkü, bu hesaplar, hiç de 
hesapta olmayan kişiler tarafından, öğrenciler tarafından bozulmuştur, öğretim kadroları sus
turulmuşken; yönetim kadroları, döner sermaye ve fonlar desteğinde işbirliğine alınmışken, yi
ne bir 12 Eylül kültürü ve bilimi yaratılmak için güvenlik soruşturmak atamalarla yeni kadro
lar peşinen teslim alınmışken, yani, tam da her iş yolunda gözüküyorken, aksaklık çıkmıştır. 
Hükümet, YÖK ve üniversiteler, ipin ucunu kaçırmanın şaşkınlığı içinde, güvenlik güçlerinden 
medet ummaktadırlar. Hükümetin iş bitirici genç takımı, fırsattan istifade, iktidar yararına 
yeni YÖK reformları peşinde, kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar, üniversitelerde göstermelik 
diyalog toplantıları düzenliyorlar. 

Kısacası, 12 Eylül, 24 Ocak kararlarıyla birlikte büyük bir çöküntüye uğrarken, 12 Eylülü 
ve 24 Ocak kararlarını ebedîleştirilecek yeni kadroların YÖK düzeyinde yetiştirilmesi, 12 Eylü
lün kültürü ve bilimini 2000'Ii yıllara aktaracak kadroların oluşturulması hayali de yavaş yavaş 
bir seraba dönüşmektedir. YÖK etrafında gittikçe yoğunlaşan bir toplumsal muhalefet biriki
mi, çözümlere aday, yeni bir değerlendirme ortamı yaratıyor; öğrenciler, bütün güçlüklere ve 
tahriklere karşın direniyorlar. 
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İktidarın hep söylediği, "Siz eleştirirsiniz; ama, önerilerde bulunmazsınız" sözlerini ha-
tırlıyorum. Aslında, üniversitelerin temel işlevlerine ve bunlarla ilgili önerilere de değinecek
tim; fakat, sanıyorum bana tanınan 20 dakikalık süre dolmak üzere, işaret var çünkü... 

BAŞKAN — Hayır efendim 30 dakika oldu. 
MEHMET FUAT ERÇETİN (Devamla) — Peki efemdim, hemen bağlıyorum. 
Üniversitelerimizin önemli sorunlarından bazılarını ana başlıklar halinde sıralamak isti

yorum : 
Üniversitelerde akademik özgürlük yok, atölye ve laboratuvarlar yeterli değil, kullanılan 

öğretim yöntemleri yanlış, öğretim üyeleri, yardımcıları ve öğrenciler arasında büyük uçurum
ların olması; bütün bunların dışında ülkenin genel sosyoekenomik düzeyinin de üniversite or
tamını etkilediğini ayrıca belirtmek istiyorum. 

Diğer konuşmacı arkadaşlanma da imkân sağlamak için bu kadarla yetiniyor ve saygıları
mı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erçetin. 
SHP Grubu adına, Sayın Rıza Yılmaz; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde, Partimizin görüşlerini açıklamaya devam etmek 
üzere söz aldım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, eğitim, her toplumun başta gelen sorunlarından birisidir. Bu ne
denle, eğitimin tarihi, insanlık tarihi ile başlar. 

Doğa ile mücadele etmek, onun yasalarını daha insanileştirmek, doğayı daha iyi değer
lendirmek ve ona hükmetmek, insanoğlunun en başta gelen uğraşısını oluşturmuştur. Bu uğ
raş sırasında, bilgisini, becerisini ve maharetini artıran, doğaya hükmeden insanoğlu, bu bilgi 
ve becerilerini, gelecek kuşaklara aktarmak, daha önce bilinen her bir şeyi, yeniden bulmak 
zorunda kalmamak, zamanı boşa1 harcamamak için, bilinenlerin yeni kuşaklara aktarılması 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır, tşte bu, eğitimin temelini oluşturur, yani bunun adı eğitimdir. 

Ancak, eğitim, yalnızca bilgi aktarma, elde edilen beceri ve maharetleri yeni kuşaklara 
ulaştırma ve onların da bu doğrultuda gelişmelerini sağlama olarak düşünülmemelidir. Top
lumsal gelişme ilerleyip, devlet kavramı gelişip, karmaşık hale gelince, eğitimin, bilgi aktarma 
işlevi yanında, daha önemli ve kullananlar açısından çok daha etkin olan ikinci işlevi ortaya 
çıkmıştır; ortaya çıkmakla kalmamış, aynı zamanda öne geçmiştir. Bu da, eğitimin toplumları 
belli bir hedefe doğru yönlendirme aracı olarak kullanılmasıdır. 

Bu açıdan bakınca, bir toplumun, neye, nereye ve nasıl yönlendirileceği, eğitimi düzenle
yenlerin inisiyatiflerinde olmaktadır. Bu nedenlerle, eğitimin özü ve biçimi politiktir. Onun için, 
politik gücü elinde tutanlar, kendi dünya görüşlerine uygun bir eğitimin hayata geçmesini, top
lumun kendi istedikleri doğrultuda koşullanmasını isterler. 

Tanzimatla birlikte, Osmanlı Devleti, yüzünü Batıya dönmüş, daha çok da onun üst yapı 
kurumlarını almaya çalışmıştır. Bunun sonucu, 1848 yılında ilköğretmen okulları açılmıştır. 
Buna koşut olarak, daha sonraları yüksek öğretmen okulları gündeme sokulmuştur. Bu okul
lar, ülkemize çok değerli öğretmenler kazandırmış, toplumumuzun demokratikleşmesinde bu 
okulların katkıları yadsınamaz bir gerçek olmuştur. 
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Cumhuriyet kurulduktan sonra politik erki ele alan, halktan yana, ilerici, demokrat, dev
rimci, antiemperyalist, yurtsever kadro ve tabiî önderleri Büyük Atatürk; geri bırakılmış, sö-
mürülmüş, yakılıp yıkılmış ülkemizin modern bir ülke haline gelmesi için, ilk yapılması gere
ken işin, toplumun eğitilmesi olduğu gerçeğini görmüşlerdir. Bunun için de okuma yazma se
ferberlikleri başlatmışlar, halk mektepleri açmışlar, alfabe devrimini gerçekleştirmişlerdir. Büt
çenin, o kıt bütçenin, en büyük dilimini eğitime ayırmışlardır. 1930'lu yılların sonunda köy 
öğretmeni yetiştirme projesini uygulamaya koymuşlar, köy enstitülerini bu denemenin sonu
cunda ortaya çıkarmışlardır. Dünyada, eşi ve benzeri çok az olan, bu, iş içinde iş aracılığı ile 
üretime yönelik ve demokratik eğitim, çok kısa zamanda, hem de devlete yük olmadan, 20 
binden fazla köy çocuğunun öğretmen olmasını, halkın hizmetine girmesini sağlamıştır. 

Acı; ama gerçek; yurdun dört bir yanına dağılan, kardeşliği, eşitliği, demokrasiyi, hakça 
bölüşümü savunan; insanın insana kul, köle olmasını reddeden bu eğitim anlayışı, ülkemizin 
gelişmesinden, halkımızın uyanmasından korkanlar; dünyevî eğitim yerine uhrevî eğitimi sa
vunanlar; bağımsızlık yerine bağımsızlılığı yeğleyenler tarafından sürekli karalanmıştır., 

Hiç kuşkusuz, bu okullar kapatılmasaydı, toplumun genel yapısıyla birlikte evrimleşecek 
ve ülkemiz bugünkü çağdışı durumdan kurtulmuş olacaktı. Köy enstitülerinin kapatılmasın
dan sonra kurulan öğretmen okulları da 12 Eylüle gelindiğinde kapatılmış bulunuyordu. Bu 
okulların kapatılmasıyla, doğrudan öğretmen yetiştiren bir kurum kalmamıştı ülkemizde. Bi
raz sonra belirteceğim gibi, 12 Eylülle birlikte, çoğu okullarımız kışlaya çevrilince, millî eğitimi 
yönetmek de kolaylaştı. Bir zamanlar, bir millî eğitim bakanının söylediği söz böylece gerçek
leşmiş oluyordu; "Okullar olmasa millî eğitimi idare etmek çok kolay." 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1980'den sonra yönetime gelenler, halktan korktukla
rı, halkın uyanmasından, gerçekleri görmesinden, bilinçlenip yönetime katılmak isteyebilecek
lerinden çekindikleri için, okulları birer kışla haline çevirdiler. Bilimi ve gerçeği okullardan kov
dular. Çünkü, devleti yönetebilmek için halkın karmaşık politik sorunları çözebilecek bilgiden 
yoksun olmasını, kültürel geri kalmışlığın karanlıkta kalmaları ve depolitize olmalarını isti
yorlardı. Onlar ve devamı olduklarını söyleyenlerin demokratik olmayan yollarla, halka da
yanmadan politik mevkiye tırmananların; halkı, çalışanları, işçileri, köylüleri, esnafı, ulusal 
sermayeyi savunanları sevmeleri, onların bilinçlenmelerini istemeleri eşyanın tabiatına aykırı
dır. Halbuki, biz, toplumun iç yapısında, yalnız yeniden düzenleme değil, aynı zamanda, insa
nın toplumsal ve zihinsel yaşamının tüm alanlarında, köklü, niteliksel ve kalıcı değişmeler is
tiyoruz. 

12 Eylül ve onun devamı, ülkemizin kaynaklarını, emperyalistlerle bütünleşerek talan et
meyi amaçladılar. Ülkemizin en önemli zenginlik kaynağı ise, 55 milyonumuzun alın teri, göz 
nuru, emeğidir, tşte, 12 Eylül ve ondan sonra yönetime gelenler, bu göz nurunu, bu emeği ta
lan etmişlerdir ve utanmadan, sıkılmadan, Türkiye'nin ucuz bir emek cenneti olduğunu tüm 
dünyaya, en yetkili ağızlardan açıklama cüretini göstermişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, bu talanı rahatça sürdürebilmek için, ilerici yanı olan nitelikli in
sanlarımızı ezmişler, buna karşın, gericilik yanı ağır basan, beceri düzeyleri kısıtlı, bir lokma 
bir kırkayla yetinen yeni kuşaklar yetiştirmeyi öne almışlardır. Eğitimi, bu felsefî 
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temel üzerine oturtmaya çalışmıştır 12 Eylül. Üniversiteye bilim adamlarına, öğretmene,genç-
liğe, örgütlü ve sendikalı işçiye; kısacası, düşünen herkese karşı olan tavırlarını, her koşulda 
ortaya koymuşlardır. Okullara zorunlu din dersi koymalarının nedeni de buradan kaynaklan
maktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Atina ile Megara yolu üstünde, Prokrustes adında bir 
haydut yaşarmış. Biri küçük, diğeri büyük iki yatağı varmış. Gelen geçen yolcuları soyduktan 
sonra bu yataklara yatırır, uzun boyluların ayaklarını keserek, kısa boyluların da, çekerek, bu 
yataklara uyumlarını sağlamaya çalışırmış. 12 Eylül ve uzantıları da, kendi modellerine uyma
yan; araştıran, inceleyen; niçinlere, nedenlere yönelen; düşünen, ülke sorunlarıyla ilgilenen; kı
sacası, depolitizasyonu reddeden öğrencileri, öğretmenleri, bilim adamlarını, aydınları, işçile
ri, kooperatifçileri, politikacıları insafsızca ve zalimce, böylesi yataklara yatırmış, her türlü iş
kenceden geçirerek, dayanılmaz acılara maruz bırakmıştır. 

Biz sosyal demokratlar, hiç kimsenin gelişme yolunu kesmek istemiyoruz. Hiç kimseyi şu 
ya da bu yatağa yatmaya zorlamayı uygun bulmuyoruz. Herkesin kendi bilgi ve ilgi alanı doğ
rultusunda, özgürce gelişmesini istiyoruz. Devletin, kişinin bu gelişmesini engelleyecek her ma
niayı ortadan kaldırmakla yükümlü olduğunu söylüyoruz. Biz, demokratik eğitimi, herkesin 
yönetime katılmasını, sorunların çözümünde katkıda bulunmasını savunuyoruz. Büyüklerin, 
ülkeyi yönetenlerin her şeyi en iyi bildikleri görüşünü reddediyoruz ve en geniş katılımı savu
nuyoruz. Biz Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, ülkemizi yüzlerce yıl geriye götüren kitap 
yasağı, düşünce ve örgütlenme yasağı ile iktidarlarını sürdürmek isteyenleri ve onların eğitim 
politikalarını şiddetle kınıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu yol, çıkmaz bir yoldur. Bu sokağa girenlerin sonu hüsrandır. 
Bunu söylemekse, kehanet bile değildir. Nitekim, biz bunları defalarca söyledik. Sonunda, hal
kımız 26 Martta tercihini ortaya koydu, ANAP İktidarına güvenmediğini, onu yüzde 21,8 oyla 
cezalandırdığını söyledi. 

Halkın, işçilerin ve köylülerin kültür düzeylerini yükseltmeyi, onların çocuklarının çağın 
bilgileriyle donanmalarını göz ardı eden bir yönetimi halkın cezalandırmasından daha doğal 
ne olabilir ki? Ama, özal ve onun gölgesindeki hükümetlerden, halktan, bilimden, gerçekten, 
iyiden ve güzelden yana bir şey beklemek, eşyanın tabiatına aykırıydı. 

Bu yönetim, tekelci kapitalizmin ve feodal burjuva tarımının ihtiyaç duyduğu, çalışkan 
işçi, tekniker, tarımcı ve gittikçe karmaşıklaşan makinelerin dilinden anlayan, onları daha iyi 
çalıştıran mühendisler, teknik elemanlar istiyor. Üretsinler; ama, ürettiklerinin bölüşümünde 
söz ve karar sahibi olmasınlar; vatan için ölsünler, ama vatanın nimetlerinden yararlanmasın
lar; verilenle yetinsinler, ama, yönetimin oluşumuna katılmasınlar, sorumluluk almasınlar, dü
şünmesinler ve düşünmeyi çocuklarına öğretmesinler; hele hele demokrasi sözünü de, demok
rasinin faziletlerini de hiç gelecek kuşaklara aktarmasınlar istiyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, eğitimimiz, bilerek ve kasıtlı olarak yaz boz tahtası 
haline getirilmektedir. Çoğu, çağdışı, bilim dışı bu eğitim anlayışını halkımızın kabul etmesi 
olanaksızdır. Halkımızı oyalamak, onların hoşnutsuzluğunu başka noktalara kanalize etmek 
için her gelen bakan "yenilik" adı altında, çağdaş bilim verilerine ters uygulamalara yönel
mektedir. Gerçi, Sayın Akyol'un, bu yolda, bunun tersinde çalışmalarını takdirle anıyorum 
buradan. 
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"Amaç, göz boyamak ve halkın dikkatlerini başka noktalara çekmektir" dedim. Geçen 
yıl eğitim sistemimizde yabancı dilde yaşanan karmaşa, bu yaz boz tahtasına büyük bir örnek 
oluşturuyor; ama, bir başka örneği burada biraz ayrıntılarıyla anlatmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, ayrıntılarıyla anlatacağım bu olay spor liseleri olayıdır. 1985-1986 
öğretim yılında, Birinci özal Hükümetinin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dinçer-
ler tarafından büyük iddialarla, Türkiye'nin 5 yerinde (Ağrı, Yozgat, Çanakkale, Kahraman
maraş ve Ankara-Hasanoğlan) spor liseleri açıldı. Bu okullara girebilmek için, spora yetenekli 
ve ilgili gençlerimiz sınava büyük bir heyecanla katıldılar. Başvuranların çok küçük bir bölü
mü sınavı kazanarak bu okullara kayıtlarını yaptırdılar. Ne yazık ki, içinde bulunduğumuz şu 
günlerde bu okullar kapatılmış bulunuyor. 

Bu okullarda okuyanlar nasıl da umutluydular; Türkiye Cumhuriyetinin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı, spordan en yetkili kişisi kendilerine umut aşılamıştı. Spor liselerinin, Türk 
sporunun temelini oluşturacağını, bunların giderek geliştireceğini, buradan mezun olan öğren
cilerin spor akademilerine, üniversitelerimizin spor bölümüne, öncelikle, daha sonra da sınav
sız alınacağını en yetkili kişi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı açıklıyordu. 

Bu okulları, programsız, altyapıdan yoksun, "ben açtım, oldu" zihniyetinin sonucu ola
rak ve kapılarına birer levha takarak açtılar. Hükümet programında spor liseleri yer aldı, basın 
toplantıları yapıldı; hep, bu okulların sporumuzun teknik eleman sorununu çözüceği söylen
di, durdu. Okullarda öyle gayri ciddî tutarsız olaylar yaşanıyordu ki, öğrenciler hem normal 
lise ders programını izliyorlar, hem de alelacele hazırlanan spor programlarını takip ediyorlar
dı. Bu yoğunluk nedeniyle, akşamları ve cumartesi günleri de ders yapılıyordu. Bu yoğunluk 
sonucu, öğrencilerin lise derslerinde de, spor bölümü derslerinde de gerilemeler başladı. 

Bu durumun canlı sonuçları, üniversite giriş sınavlarında da, yetenek sınavlarında da kendini 
gösterdi. İlgili birimlere giren öğrenci sayısı komik rakamlarda kaldı, örneğin Ankara-
Hasanoğlan Atatürk Spor Lisesinden mezun olan öğrencilerden, üniversitelerimizin spor bö
lümüne, her yıl ancak iki üç tanesi girebildi. 

İkinci bir oyun da, "Spor Meslek Lisesi" adı verildikten sonra monitörlük bölümünün 
açılmış olmasıydı. Bu bölüm açılırken de, mezun olunduğunda monitörlük belgesi verileceği, 
bu belge ile ara spor adamı ihtiyacı karşılanacağı, ayrıca, bu okullardan mezun olanlarla, çe
şitli kuruluşların spor takımlarının antrenör ihtiyacının karşılanacağı, yetkili ağızlarca sürekli 
belirtiliyordu. Bu ders ve bölüm, sadece, öğrencilerin karnelerinde yazılı olarak kalmış, unu
tulmuştur. 

Her alanda olduğu gibi, plansız, programsız olarak ve büyük sansasyonlarla ortaya atı
lan, Türk sporunun teknik eleman sorununu çözerek, sporun altyapısını oluşturacak olan spor 
meslek liseleri ve spor liseleri mezunları, kaderlerine terk edilmiş bulunmaktadırlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi de 1,5 milyonu Federal Almanya'da bulunan, 
toplam sayısı 5 milyona yaklaşan ve çoğunluğu Avrupa Topluluğu ülkelerinde çalışmakta bu
lunan vatandaşlarımızın kendilerinin ve çocuklarının eğitim sorunlarından söz etmek istiyo
rum : 
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Değerli milletvekilleri, bü insanlar bizim yurttaşlarımızda. Tüm AT ülkelerinde yaşayan 
katmanların en gerisinde yer alan, bizim insanlarımızdır. Geç de olsa bir düşünelim : 1962'den 
beri bu insanlarımız ve onların çocukları için eğitim alanında neler yaptığımızı düşünmenin 
zamanı çoktan geçmektedir. Bu konunun tüm politik çıkar hesaplarının üstünde tutulması ge
rektiğini özenle vurgulamak istiyorum. 

tşte, bu milyonlarca yurttaşımız, yani çalıştıkları ülkenin işçileri olan insanlarımızın eği
tim sorunlarına değinmek, somut önerilerde bulunmak istiyorum : AT ülkelerinin bu insanla
rımıza yaklaşımını, 1970'li yıllarda göçmen işçilerin sorunları, kendisini yakıcı olarak hisset
meye başladığında, bir isviçreli gazetecinin söylediği şu sözler ne kadar somut olarak saptıyor; 
"biz salt işçilere seslenmiştik, oysa ülkemize insanlar geldiler" Bu saptama, işçi gönderen ül
keler için, bu arada Türkiye için de böyle idi. Biz, işçi göndermiştik; ama oraya insanlarımız 
gitmişti ve kesinlikle bu tutum, bu görüş, bu politika yanlıştı. 

Böylesi yanlış algılamalar, sorunların ana kaynağını oluşturuyordu. Onun için, alınan ted
birler alelacele oluyor, kalıcı çözümler getirmiyordu. Sorunları, her iki tarafın ön yargılı yakla
şımları sonunda çözümlenmesi şöyle dursun; giderek kördüğüm halini alıyordu. Değişik eya
letlerde uygulanan farklı farklı eğitimlerle ve tüm güçleriyle her türlü yükselme yollarını tıka
yarak, babalarından boşalan güç ve sağlıksız işyerlerini, onların çocuklarıyla kapatmak istedi
ler. Ne yazık ki, bunu da başardılar. 

Tüm bunlar yapılırken, bizim hükümetlerimiz, Millî Eğitim Bakanlığımız da, ateş bacayı 
sarmasına rağmen, sürekli bir eğitim politikası saptayıp, uygulayamadı. Türkiye'den gönderi
len öğretmenlerin çoğunluğu, bağnaz ve tutuculukları yüzünden, çağdaş bir eğitim vermekten 
yoksundu ve din görevlisi adı altında gönderilen insanlar aracılığıyla, onların batı yaşantısın
dan soyutlanması, içinde yaşadıkları topluma uyum sağlamamaları için ne gerekiyorsa onu 
yaptılar. İnsanlarımıza, tam 20 yıl, tuvalet kâğıdını kullanmanın ne denli günah olduğunu an
lattırdılar. Sonunda da o kara sesler, Cemalettin Kaplan'lar bu seçme insanların, "sınav kazandı" 
denilerek gönderilen insanların içinden çıktı. 

Değerli milletvekilleri, gelinen nokta da şudur : Ne bizden, ne onlardan; bir yığın, ruhsal 
dengeleri bozuk; hiçbir kültürün izini taşımayan insanlarımız, gençlerimiz, evlatlarımız; kent 
sokaklarını süsleyen, Afrika'daki tslam ülkelerinden gelenlerde bile görülmeyen kara çarşaflar 
içinde yuval yuval giden genç kız ve genç kadınlarımız; babalarından boşalan yeri dahi dol
durma yeteneği olmayan milyonluk genç, vasıfsız işçi ve işsizler ordumuz... 

Değerli milletvekilleri, peki, bu durumda ne yapmalıyız? Yurt dışındaki yurttaşlarımızın 
eğitim sorunu iki yönden ele alınmalıdır. Yetişkinler eğitimi ve çocuklarımızın eğitimi. 

Sağlıklı bir eğitimin, kendi kültürünü özümlemiş, sağlıklı ailelerden geçeceğini kabullen
mek ve bunların yetişmesi için ayrıntılı bir eğitim programı hazırlamak gerekmektedir. Bu prog
ram, çağdaş olmak, batı ölçütleriyle çelişmemek, kendi yurdumuzun öz değerlerini taşımak 
zorundadır. Bu nedenle de, görevlendirilecek kişilerin, istenilen niteliklere uygun olmasını sağ
lamak, köklü bir yetişkinler eğitimi yapmak zorundayız. 

Çocuklarımızın eğitimine gelince: Artık, bunların bir gün yurda döneceği varsayımından 
kurtulmak, kalın çizgileriyle Türk; ama, toplumsal değer yargılarında, hoşgörüde, yaşam an
layışlarında batılı insanlar olarak yetişmelerini amaçlamalıyız. Bunun için de özel anadili sı
nıflarından vazgeçmek, onları karma sınıflara yönlendirmek gerekmektedir. Türkçenin, zorunlu, 
sınıf geçmede ağırlıklı ikinci dil olarak, o ülkenin eğitim programlarına alınmasını sağlamak; 
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görevlendirilecek anadil öğretmenlerinin, kendi dallarında yetkin, dilini, yazarlarını, şairleri
ni, güzel sanat dallarını iyi tanıyan öğretmenlerden olmasını sağlamak. Eğitim, Kültür ve Ça
lışma Bakanlıklarının ortaklaşa hazırlayacakları bir program dahilinde, o insanlarımıza ulusal 
kültür ürünlerimizi; uluslararası üne ulaşmış yazarlarımızın, şairlerimizin, sinema sanatçıları
mızın, tiyatrocularımızın, müzisyenlerimizin yapıtlarını iletebilmeli, kafamızdaki duvarları yık-
malı, kendi değerlerine bilinçli olarak sahip çıkmalarını sağlamalıyız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; okul, bir bütündür; öğretmenlerden, öğrencilerden, 
okuldaki hizmetlilerden ve velilerden oluşmaktadır, öğretmenlerimiz gibi, okullarımızdaki hiz
metlilerin durumu da gerçekte yürekler acısıdır, tik, orta ve liselerimizde 49 537 hizmetli çalış
maktadır. Bu insanlarımızın çalışma koşulları, insanlık onuruna yaraşmayacak bir düzeydedir. 
Okul müdürleri ve diğer yöneticilerin baskıları bir yana, sabah 06.00'dan, akşam 20.00'ye ka
dar, çok kötü koşullarda çalışmaktadırlar. Aldıkları ücret ise, bir ev kirasını bile karşılayama
maktadır. Sosyal güvenceleri âdeta pamuk ipliğine bağlıdır. 25 yıllık bir hizmetlinin eline ayda 
375 bin lira geçmektedir. Günde 13-14 saat çalışan bu insanlarımızın aldıkları mesai ise, ko
miklikten de öte bir düzeydedir. Velilerimiz ise, yalnızca, okullara para vermekle yükümlü bi
rer makine olarak görülmektedir. 

Her yıl söyleniyor, bir kez daha yineleyelim : Bugün okullarımızda koruma dernekleri ara
cılığıyla, velilerden zorla para toplanmaktadır. Her yıl, Millî Eğitim Bakanlığı genelge yayın
lar; hiçbir şekilde velilerden para alınmamasını isterler. Odun, kömür parası veremeyen, yete
rince kırtasiye ve diğer ihtiyaçlar için ödenek göndermeyen bir iktidarın inandırıcı olması ola
naklı değildir. Nitekim, hiçbir yönetici, Bakanlığın bu konuda yayınladığı genelgeyi dikkate 
almamakta, velilerden para toplama alışkanlığını sürdürmektedir. Halbuki, okul aile birliği, 
çocuğun psikolojik, sosyolojik, pedagojik bakımdan daha iyi bir uyum sağlamasında ve yete
neklerinin tam olarak meydana çıkmasında dayanışma içinde bulunması gerekir. Oysa, günü
müzde, yalnız para makinesi olarak algılanıp değerlendirilmektedir. 

Eğitimin planlanmasında, uygulanmasında; araç ve gereçlerin seçilip temininde, öğretmen
lerin seçiminde, velilerin de söz sahibi olarak kararlara katılmasının eğitimin demokratikleşti
rilmesi ve çocukların çağın gerektirdiği bilgilerle donatılması bakımından zorunlu olduğu, ar
tık, tüm dünyaca kabul ediliyor. 

Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, ülkemizin demokratikleştirilmesini baştan beri 
savunuyoruz. Bunun için de halkımızın her kademede yönetime katılmasını, görev ve sorum
luluk almasını istiyoruz. Çağdaş toplumun, örgütlü toplum olduğunu söylüyoruz, işçilerin ve 
diğer çalışanların, memurların, öğretmenlerin sendikalarda; köylülerin, kooperatiflerde örgüt
lenmelerini ve örgütleri aracılığıyla yönetime katılmalarını istiyoruz. 

Böyle bir ortamda, halkımızda eğitimin yönetimine katılacak, millî eğitimimizin her ka
demesindeki yöneticiler, öğretmenlerimizin örgütlü güçleriyle, katılımıyla seçileceklerdir. Bu 
seçimlerde, belli kademelerde, veli ve öğretmenlerin katkıları olacaktır. Böylece, seçilecek yö
netici, emreden, ceza veren, ceza kesen, baskı yapan, politikacılara boyun eğen, döner sandal
ye gibi, her tarafa dönen bir araç olmaktan çıkarılacak, öğret men-veli-öğrenci bütünlüğü sağ
lanacaktır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın son bölümünde öğretmenlerimizden bah
sedeceğim. Bugün, öğretmenlerimiz, ekonomik, politik ve idarî baskı altında perişan ve tedir
gin bir yaşama itildiler. Aldıkları ücret, Sayın Millî Eğitim Bakanı AkyoFun göreve gelmesin
den sonra, önemli bir oranda yükseltildiyse de, esas olan ihtiyaçlarını gidermek düzeyinden 
oldukça uzakta, öğretmenler içinde, ikinci bir iş tutmayan, garsonluk, işportacılık, pazarcılık 
yapmayan öğretmen hemen hemen yok gibi. Bunların örneklerini her gün günlük basınımızda 
görmek olanaklı, öğretmenlik ikinci bir meslek haline geldi artık. Artık, öğretmenler odasın
da, bir ikinci meslekten söz edilmekte, hangi ek işin daha çok kazanç getireceği tartışılmakta
dır. Bu ise, gençliğimiz için, demokrasimiz için bağımsızlığımız için, ulusal sanayi ve kalkın
mamız için gerçekten yüzkarası bir durumdur. Bu utanılacak duruma, ülkemizin daha bir hız
la yuvarlanmasının sorumluları, 12 Eylül ve onun savunucularıdır. 

24 Kasım öğretmenler Günü nedeniyle, öğretmenlerimizin içinde bulundukları koşulları 
uzunca anlatmıştım. Burada, sadece bir örnek vermek istiyorum. 1970 yılında, 10 yıllık bir 
öğretmenin maaşıyla 103 gram altın alınabiliyordu; bugün, 25 yıllık bir öğretmen, maaşıyla 
ancak 22 gram altın alabilmektedir ve 10 yıllık bir öğretmenin, ekonomik olanaklar açısından 
1970'lerin düzeyine gelebilmesi için, bugün aylık 2,5 milyon lira kazanması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, öğretmenler, Türkiye toplumunun diri unsurları oldukları sürece hep 
kıyıma uğradılar, öğretmen kıyımının tarihi, bir bakıma, yüz yılı aşmıştır. 1870'Ierde Avru
pa'da öğrenim görüp gelen Hoca Tahsin Efendi, yeni açılan üniversitede, havanın varlığını ka
nıtlamak için, havasız cam bir kap içinde bir kuşu bayılttığından işinden atıldı ve üniversite 
kapatıldı. Bunun gibi, Osman Zeki Bey, öğretmenleri örgütlediği için; bir grup öğretmen Kur
tuluş Savaşını destekledikleri gerekçesiyle; Emin Türk Eliçin ile Sabahattin Ali yurt sorunları
nı yazdıklarından kıyılmışlardır. 

1950'den sonra öğretmen kıyımı kitleselleşti. 1965'ten sonra ise korkunç boyutlara ulaştı. 
Bu dönem, öğretmenlerin, sendikalarını kurdukları ve örgütsel mücadelelerin içinde oldukları 
dönemdir. 1975'ten sonra, toz duman içine giren Türkiye'nin siyasal yaşamından, öğretmenle
rimiz de paylarını aldılar. 

12 Eylül faşist darbesinin baş paşası, darbe bildirisini okurken, ve daha sonraları pek çok 
kez öğretmenlerimizi suçladı. 

12 Eylülde kurulan dikta rejimi ve onun uzantısı sivil görünümlü ANAP iktidarları, öğ
retmenleri ve öğretmenliği gözden düşürmek için ne gerekliyse onu yaptılar. Yurtsever öğret
menlerimizi, anarşi ve terörün sorumlusu gibi gösterdiler. Faşist darbeciler, her konuşmaların
da öğretmenlerimize saldırdılar. 

Bunun sonucu olarak, öğretmenliğe ilgi azaldı. Gençlerimiz, işsiz kalma pahasına öğret
menliği tercih etmez oldular. Son çıkarılan yasa ile üniversite giriş sınavlarında ilk 10 sırada, 
öğretmen yetiştiren fakülte ve okulları seçenlere para ve eşya yardımı yapılacağı vaat edildiği 
halde önemli bir düzelme olmadı; bu önlem, ancak ilahiyat fakültelerine rağbeti artırdı. 

Değerli milletvekilleri, öğretmenler açlıktan ölürken ağıt yakmak ciddiye alınmaz. Asıl 
olan, öğretmeni, insanca yaşatabilecek güvencelere kavuşturmaktır. 

Bu ülkede, polisliği, subaylığı, yargıçlığı çekici duruma getirenler, isterlerse öğretmenliği 
de çekici duruma getirebilirler. 
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12 Eylül darbecilerinin, 1402 sayılı Yasaya dayanarak işten attığı öğretmenlerin kesin sayı
sı bilinmiyor. Umuyorum ve diliyorum ki, sorgusuz sualsiz açlığa terk edilen bu öğretmenler 
ve tabiî öteki kamu görevlileri, Danıştay içtihadı Birleştirme Kurulunun son kararı ışığında, 
derhal görevlerine dönerler ve kazanılmış haklarına, hiç zaman yitirilmeden kavuşurlar. 

öğretmenlerin bir kaderi de, onların, hapishanelerin sürekli müşterileri oluşudur. Bir öğ
retmen, okul müdürüne "Çocukları zorla namaza götüremezsin" dediği için, bir grup öğret
men Atatürk büstüne çelenk koyduğu için, binlerce öğretmen kitap okuyup-okuttuğu için, geç
mişte olduğu gibi günümüzde de tutuklanıp, zindanlara gönderilmektedir. 

öte yandan, sıkıyönetim mahkemelerince, yıllarca hapishanelerde çürütülen TÖB-DER 
yöneticileri, bugün olağan mahkemelerde aklanmışlardır. 12 Eylül hukukunun nasıl cılk oldu
ğu, emir-komuta zinciriyle kurulduğu için bu mahkemelerin ne denli bağımlı karar verdikleri, 
yine bağımsız Türk mahkemelerince ortaya konulmuş ve tarihe geçirilmiştir. (SHP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, toplumun öteki kesimlerinde olduğundan daha çok, 
eğitim kurumlarında ve öğretmen üzerinde baskı sürdürülmektedir. 1980'in ürünü olan ve ço
ğu ilahiyat kökeninden gelen okul yöneticileri, okulların eğitim iklimini boğmuşlardır. Eğitim 
kurumlarımız, öğretmenlerimiz, hizmetlilerimiz, hatta velilerimiz bu ehliyetsiz yöneticiler elinde, 
Bursalı vatandaşlarımız gibi nefes alamaz duruma düşürülmüşlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sözlerimi bitiriyorum. Şosyaldemokrat Halkçı Parti 
iktidar olduğunda, öğretmen okullarını yeniden açacağız, öğretmenlik mesleğini, iş bulama
yan, üniversitede diğer bölümleri tutturamayanların kapak attığı, sığındığı ikinci bir meslek 
olmaktan çıkaracağız. Yeterlik sınavını kaldıracağız. Ülkemizin ihtiyacını karşılayacak kadar 
öğretmeni, eğitimin, bilimin çağımızda ulaştığı deneylere uygun olarak yetiştireceğiz ve doğru
dan, hiçbir sınava gerek kalmadan göreve atayacağız. 

Bu karanlıktan çıkışın bir tek yolu vardır; öğretmenlerimizin ve eğitimimizin her kademe
sinde çalışanların sendikalaşması, sendika ve toplu pazarlık hakkını elde etmesidir. Bugün tüm 
dünyada, öğretmenlerin sendikası olmadığı 6 ülkeden biri de Türkiye'dir. Derneği olmayan tek 
ülke ise yine Türkiye'dir. Bizi bu utanç duvarına itenler ise, 12 Eylül ve onun sivil uzantılarıdır. 
Biz, Türk öğretmeninin bu utanca layık olmadığına içtenlikle inanıyoruz. İktidara gelindiğin
de, tüm kamu çalışanlarına olduğu gibi, öğretmenlerimize de grev, sendika, toplu sözleşme ve 
toplu pazarlık haklarını tanıyacağımızı belirtiyor Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yine, Şosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ali Uyar; buyuru
nuz efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ALt UYAR (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî 
Eğitim Bakanlığının 1990 Malî Yılı Bütçesi üzerine SHP Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle sizleri en içten saygılarımla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, her insan, dünyaya geldiği zaman, toplumsal ve biyolojik özellik
leriyle herhangi bir tip olarak yoğurulmaya, şekillenmeye hazırdır. İnsanın gelişmesi, mesleği, 
dünya ve devlet görüşü, davranışı ve kısaca kişiliği; aileden, çevreden ve özellikle de okuldan 
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alacağı eğitime sıkı sıkıya bağlıdır. Bu nedenle eğitim, insanı biçimlendiren en önemli bir et
kendir. Eğitim ve öğretimle şekillenen tip, yani kişi, toplumun gelecekte kazanacağı nitelikle
rin en büyük etkeni olacağına göre, eğitimin, toplumun şekillenmesindeki önemi ve yeri kolay
lıkla anlaşılır. Bu bakımdan, insan ve toplumun gelişmesinde, sosyal, siyasî, ekonomik ve kül
türel biçimlenmesinde, özellikle okullarda verilen eğitimin rolü çok büyüktür. 

Üzerinde önemle durulması lazım gelen bir diğer husus da şudur : Demokratik rejimlerin 
en sağlam güvencesi, eğitim ve öğretimdir. Sosyal, siyasî ekonomik ve kültürel bakımdan en 
değerli yatırımın, insanın eğitimine yapılan yatırım olduğu hususunda uzmanlar hemfikirdir
ler. Diğer yatırımlardan farklı olarak, eğitime yapılan yatırımın meyvesi uzun vadede alınır; 
fakat eğitimde yapılan ihmallerin ve hataların faturası çok ağırdır. Bunun tamiri zor, zararı 
ise ulusal bir felakettir. 

Eğitim, bir yandan çevreyi belirli doğrultulara yöneltici öncü kuşaklar yetiştirerek, doğru
dan doğruya; öte yandan da çevrenin etki gücünü, etki yönü alanını değiştirerek dolaylı yol
dan etkili olmaktadır. Toplumların, dolayısıyla insanların hayatında bu kadar önemli yeri olan 
eğitim, bugün Türkiye'de, acaba ne durumdadır? Bunu gözler önüne sermekte büyük yarar 
vardır. Bu nedenle, önce bir durum saptamasıyla işe başlamak lazımdır. Bilindiği gibi eğitimin 
üç temel unsuru vardır : öğretmen, öğrenci, okul araç ve gereç, yani, altyapı. 

Değerli milletvekilleri, öğretmen, eğitimin temel ve vazgeçilmez unsurudur, öğretmeni, 
eğitim sürecinden çıkardığınız zaman, eğitim durur, öğretmen, kendisine teslim edilen genç 
kuşakları sosyal, siyasî, ekonomik ve kültürel yönden şekillendiren, yönlendiren bir rehber; 
ufuklarını aydınlatan bir ışık, sönmez bir meşaledir. Milattan önce, Büyük iskender "Allah 
beni gökten yere indirdi, hocam ise beni yerden göğe yükseltti" diyerek, öğretmenin etkisini 
dile getirirken, Hazreti Ali, "Bana bir harf öğretinin kırk yıl kölesi olurum" diyerek, öğretme
nin büyüklüğünü dile getirmiştir. Atatürk, "öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" 
derken, öğretmenin yaratıcılığını ve önemini vurgulamaktadır. Peki, bugün öğretmene verilen 
değer nasıldır? Maalesef, tek kelime ile, öğretmene değer verilmemektedir. Çünkü, öğretmen 
aç, öğretmen yoksul ve öğretmen perişandır. Siyasî iktidarların şamar oğlanıdır. Başarısız ikti
darların, başarısızlık faturası yüklenen insanıdır. Eşi bir kentte, kendisi bir başka kentte görev
lendirilmektedir. Geçim sıkıntısı nedeniyle ikinci bir iş aramak mecburiyetindedir. Taksi şoför
lüğü, seyyar satıcılık, tezgâhtarlık yapmaktadır. Lokanta ve çayhanelere eleman arayanlar, ga
zetelere "öğretmenler tercihimizdir" diye ilan vermekte; öğretmen, garson ve çaycı olarak gö
rülmektedir. Kamuoyu araştırmalarına göre, her üç öğretmenden biri geçinebilmek için ikinci 
bir iş yapmakta, her on öğretmenden dokuzu geçim sıkıntısı çekmekte ve her on öğretmenden 
altısı maddî durumu müsait olmadığından gazete ve kitap okuyamamaktadır; 20 000'in üze
rinde öğretmen adayı ise, ekmek parası bile kazanamamaktadır. 

Peki, öğrenciler nasıldır? Atatürk'ün istiklal ve cumhuriyeti kendilerine teslim ettiği, ge
leceğimizin teminatı olan gençlerimizin önemli bölümünü teşkil eden bu insanlar, günümüz 
yöneticilerinin gözünde potansiyel birer suçludur. 1.3.1989 tarihinde, bir önceki Millî Eğitim 
Bakanı öğrencilere, "Politikayla ilgilenin" diye demeç veriyor; aile terbiyeleri büyüklerine inan
malarını emrettiğinden, bu söze inanarak ve güvenerek derneklere üye oluyorlar; sonra birbiri 
ardından gelen tutuklamalar, ellere vurulan kelepçeler... Şimdiki Sayın Bakan da çeşitli vesile
lerle yaptığı konuşmalarda, Atatürk ilke ve inkılaplarından, laiklik ve demokrasiden söz et
mektedir. Demokrasi gereğini yerine getiren gençler ise, kendilerini nezarethanelerde bu-
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luyorlar. Bu ne biçim demokrasi, bu ne biçim Atatürkçülük? Bir yandan "Politika yapın, de
mokrasi var" diyeceksiniz, sonra gençleri coplatacaksınız; olmaz öyle şey. 

Televizyonda İsrailli askerlerin bir Filistinlinin kolunu taşla kırarken, Filistinlinin çıkardı
ğı çığlıklara dayanamayan üniversite gençliğinden İS kişi, tsrail Elçiliğine siyah çelenk bıraktı 
diye fakülteden atıldı. İS yaşındaki M.Ç.'nin başına gelenler, 16 yaşındaki çocuğun "Nasıl Bir 
Demokrasi istiyoruz" adlı kitabı okuduğu için ona verilen insanlık ayıbı cezalar. Sene sonun
da saçını kestirmek istemeyen sekiz liseli gencin liseden ve şehirden sürülmeleri. 1988'de 
22 yaşında bir gence isnat edilen suçlar... Bu gencin suçu işlediği tarih 1978 ve o zamanki yaşı 
12'dir. Suçu, bir sosyal sınıfı diğer sir sosyal sınıfa tahakküm ettirmek, Anayasayı cebren ve 
fiilen değiştirmeye ve Meclisi iskat ve ilgaya teşebbüs etmektir, tnsaf... 12 yaşındaki çocuk bunları 
nasıl yapabilir? 12 yaşındaki bir bacaksızdan korkanlar, nasıl olur da "Anarşiyi ancak biz 
önleriz" diyebilirler? 

Eğitimin üçüncü unsurunu teşkil eden okul, araç ve gereç, günümüz koşullarında öğrenci
lerin modern eğitim ve öğretim görmesini sağlayacak düzeyde değildir. Çoğu yerde, öğretmen
sizlik yüzünden binalar boştur. İkili, üçlü tedrisat yaygındır. Bunun yanı sıra, bir derslikte 70, 
80, hatta 100 öğrenci ders görmekte, bazı yerlerde ise bir öğretmen beş sınıfa ders vermektedir. 
Bazı okullar fuel-oil ile ısıtılırken, bazı yerlerde odun, hatta tezek kullanılmaktadır. Modern 
ve çağdaş bir eğitim ve öğretime geçilebilmesi için, şu anda SO 000 dersliğe gereksinim vardır. 
"Kendi okulunu kendin yap" kampanyasıyla bunun halledilmesini beklemek haksızlıktır. 

Vergiler, zamlar, işsizlik ve diğer nedenlerle halkın iliğini kuruttunuz, bir de, "Kçndi ok
lunu kendin yap" diyerek onları çaresizliğe itmeye hakkınız yoktur. Halkımız, okulunu yap
manız için vergisini ödüyor. Ona daha fazla yüklenmeye hakkınız yoktur. 

1980'den önce köy okullarıyla camilerin elektrik masrafını ödeyen devlet, şimdi yalnız ca
milerin elektrik giderlerini ödemektedir ve bunu yapanlar çağdaşlıktan bahsetmektedirler. Ne 
acı!.. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de bugün eğitim politikası şöyle özetlenebilir : Paranın yettiği 
yere kadar okuyabilirsin veya paran varsa okursun, mezun olunca da dayın varsa iş bulursun. 
Devlet insanları ikiye ayırmıştır : Parası olanlar ve yoksullar. Parası olanların çocuklarının üs
tünlük sağlaması için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamıştır. Bu gayeyle, yabancı dilde öğretim 
yapan, yanı sıra parmakla gösterilen hocaların ders verdiği, eğitim ve öğretim seviyesi yüksek 
Anadolu liseleri, özel liseler ve fen liseleri açılmıştır. Buralara giriş sınavını kazanmak, tabiî 
ki sırat köprüsünden geçmek kadar zordur. En az iki yıl kurs, ek ders, özel öğretmen veya özel 
dersanelerde ders görmek gerekmektedir. Bu şekilde yoğun bir ek eğitimin masrafı, Türkiye'de 
millî gelirin yüzde 60'ını alan nüfusun ancak yüzde 20'si tarafından karşılanabilir. İşle bu dili
min mutlu ve müreffeh çocukları, yukarıda söylediğim yoğun yardımcı eğilim giderini karşıla
yabilir. Zekâ seviyeleri ne olursa olsun, doping dahi yapılarak kazandırılırlar. Nüfusun yüzde 
80'i ise kendi kaderiyle başbaşa bırakılmıştır. Hamalın çocuğu hamal, esnafın çocuğu esnaf, 
çobanın çocuğu çoban olsun isteniliyor. Bunlar, özellikle millî gelirin yüzde 3'ünü alan yüzde 
20'lik nüfus dilimi ile millî gelirin yüzde 9'unu alan yüzde 20'lik nüfus dilimi, ek ders, kurs, 
özel öğretmenden ders almak bir yana, yeterli gıda dahi alamamaktadırlar, bir diğer tabirle 
açtırlar. Okul saatleri dışında boyacılık yaparak, simit, bilet, gazoz, dondurma satarak, tezek 
toplayarak hem okul masrafını karşılamaya çalışmakta ve hem de ev bütçesine yardımcı ol-
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maktadırlar. Bunlar, millî gelirin yüzde 60'ını alan yüzde 20'lik nüfusun istediği sakızı, çikola
tayı mecburen getirmektedirler. Millî gelirin yüzde 60'ını alan yüzde 20'lik nüfus diliminin ço
cukları, toplumun önemsediği yüksekokul ve fakülte giriş sınavlarında haliyle çok yüksek oranda 
başarı göstermektedirler. Bunların dolduramadığı yerlerle, ilgi duymadıkları yerlere, iyi yetiş
mediği veya daha doğrusu kasten yetiştirilmediği için, yoksul çocuklar girmektedirler. Ancak, 
yoksulluk ile mücadele ederken, derslerle de ilgilenerek, zar zor da olsa mezun olduklarında, 
bu sefer büyük bir engel ile karşılaşmaktadırlar. Adına "güvenlik soruşturması" denilen bu 
çelik duvarı aşmaları imkânsız; çünkü, dayıları yoktur. Zaten, dayıları olsaydı, garipler sınıfı
na dahil olmazlardı. 

20 binin üstünde öğretmen adayı, yüzbinlerce öğretmen açığına rağmen boşuna bekletil-
memektedirler; çünkü, bu sınavın bir tek amacı var, "bizden olana hayat hakkı veririz" denil
mek istenilmektedir; o hak da, "bizden olan" dedikleri imam hatip okulu mezunlarınındır. 
Son senelerde kazandırılan öğretmenlerin mesleklerine göre bir döküm yapıldığında, bu ger
çek ortaya çıkmaktadır. Branş derslerine, yabancı dil derslerine dahi bunlar girmektedirler. Her 
bir felsefe öğretmenine karşılık 6 din hocası alınmaktadır. 1987 yılında 350 matematik, 450 
biyoloji, 400 fizik ve 400 kimya öğretmenine karşılık 950 din dersi hocası alınmıştır. Yine 1988 
yılında 178 matematik, 59 biyoloji, 260 fizik ve 215 kimya hocasına karşılık 750 din hocası 
tayini yapılmıştır. Bu sene aralık ayının 3'ünde 3 800 kişi alınması için 22 bin kişi sınava girdi. 
Netice evvelsi gün ilan edildi. Yalnız, bu 3 800 kişiyi neye göre alıyorsunuz Sayın Bakan? öğ
retmen açığının ne kadar olduğunu bilmiyorsunuz ki; zira, 18.9.1988 tarihinde öğretmen açı
ğıyla ilgili size bir yazılı soru yöneltmiştim; tabiî, bilinmediği için vaktinde cevaplanmadı ve 
içtüzüğe göre sözlü soruya çevrilerek, gündemde şu an 434 üncü sırada yer alıyor. Acaba buna 
cevap sırası gelebilir mi? Peki, maiyetinizde bu kadar kişi çalışıyor, onlar ne yapıyor? Bir ba
kanlık düşünün, hem de millî eğitim gibi, ihmal ve hatayı affetmeyen, faturası ulusa çok paha
lıya mal olan bir bakanlık, eğitimin temel unsuru olan öğretmen açığının sayısını dahi bilmi
yor; tuhaf değil midir? 

tşin bir diğer garip yanı şu : Okullar eylül başında açılıyor, yeterlilik sınavı aralıkta yapılı
yor. Tayinler ikinci sömestrin başında tamamlanacak, ilk yarı yıl çoğu yerde öğretmensiz geçe
cek. Bunlar nereler? Tabiî ki geri kalmış bölgeler. Nitekim, sırf Urfa'da 420 okul, öğretmensiz
lik nedeniyle bu yıl eğitime açılamamıştır. 

1950'lerde başlayan ve 1980'Ierde had safhaya ulaşan yozlaşma ile, eğitim çağdaş olmak
tan çıkarılmıştır. Tek kurtuluş yolu imam hatip okulları açmakmış gibi bir politika izlenmiştir. 
Peki, bu okullar mademki bu kadar önemli, neden bu okulları açanlar, çocuklarını bu okulla
ra göndermiyorlar? Hangi başbakanın, bakanlardan, valilerden, milletvekillerinden, müsteşar
lardan kimin çocuğu bu okullara gidiyor? 

Değerli milletvekilleri, 24-28 Ekim 1968 tarihleri arasında toplanan Birinci Gençilik Şûra
sını açış konuşmasında, zamanın Sayın Bakanı bakın ne diyor : "Gençlerimizin ruh, fikir ve 
beden yönünden mükemmel şekilde yetişmesini sağlamak hedefimizdir. Gençlerimizi, vatan 
ve milletin bütünlüğünü müdrik, örf ve ananelerimize saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, 
bilgili, medenî, hoşgörülü birer insan olarak yetiştirmeliyiz." 

Zamanın cumhurbaşkanı da gittiği her yerde ve"her zaman Atatürk'ten söz etti. Her Millî 
Eğitim Bakanı da, sözde, Atatürk'e ilgide kusur etmedi, lakin olaylara objektif bir gözle baktığı-
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mızda, Atatürkçü olmadıkları tartışma götürmez bir şekilde meydana çıkmaktadır. Zira, Ata
türk adından en çok söz edilen bu dönemde, Atatürk vasiyetleri bir bir ortadan kaldırıldı, irti
caa en çok bu dönemde ödün verildi. Atatürk'e dil uzatan mollaların temsilcisi Anıtkabri ziya
ret etmeyeceğini önceden bildirdiği halde, baştacı edildi. Atatürk ile ilgili evrensel bir şiir, bu 
dönemde ders kitabından çıkarıldı. Bakın şiirde neler var : 

Atatürk ile güzeldi her şey, 
Ferahtı günlerimiz, 
Uzun gecelerin sonunda, 
Sabahtı günlerimiz. 
Kurulurdu düğün dernek, 
Sevgi alın teri ve emek, 
Atatürk doğardı uykumuzda, 
Gülümseyerek. 
Barış açardı bahçemizde, 
Dostlukla tüterdi ocaklarımız, 
Atatürk diye açardı çiçekler, 
Sevgiyle dolardı kucaklarımız, 

Şair, yazar, düşünür Sayın Şinasi özdenoğlu'nun yazdığı Atatürk, barış, emek, alın teri 
içeren böyle evrensel bir şiir ders kitabından çıkarılır mı? 

1956 yılında Macar özgürlük Savaşçıları için yazdığı Macar Rapsodisinin son bölümünü, 
hürriyet marşı olarak bestelediler ve bunun için de Nemzetör adlı uluslararası ödüle layık gö
rüldüler. Şairin bir başka şiiri, Devlet Jürisi tarafından 100. Yıl Atatürk Marşı olarak seçilmiş 
ve bestelenmiştir. Böyle bir evrensel şairin böyle evrensel bir şiirini neden kaldırdığınızı yanıt
lamak zorundasınız. Atatürk'e mi, emek, alın teri veya barışa mı karşı olduğunuz için bunu 
kaldırdınız? 

Sayın Bakan, şiir sizin döneminizde kaldırılmamış olabilir; ama benden öncekiler böyle 
takdir etmişler diyerek onları onaylayamazsınız veya onaylamtşsanız, Atatürk'ü, banşı, emek 
ve alın terini ağzınıza katiyen alamazsınız. Bu şiirin ders kitaplarından çıkarılması, ANAP İk
tidarı döneminde, Atatürk düşmanlığının vardığı boyutları gösterir. Emperyalizmin, şoveniz
min, faşizmin ve sömürünün karşısında olanların, alın terini kutsal, emeği en yüce değer kabul 
edenlerin bu gidişe dur demesi gerekiyor. 

18-22 Temmuz 1988 günleri arasında toplanan Birinci Gençlik Şûrasında devrin Başbaka
nı "Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması esastır" diyor. Fırsat eşitliğini nasıl sağla
yacaksınız? Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul ederek mi? Ücretleri 10 yılda yan yarı
ya indirerek mi? Çiftçinin girdisini pahalı, ürününü ucuz yaparak mı? Nasıl sağlayacaksınız? 
Millî gelirin yüzde 59'unu alan nüfusun yüzde 20'lik dilimi ile millî gelirin ancak yüzde 3'ünü 
alan yüzde 20'lik dilimi bir tutulur mu? 

Nitekim, fakirlerin gidebildiği resmî liselerden mezun olanların üniversite giriş sınavında
ki başarısı meydanda; bunların başarı yüzdesi, yüzde 14'tür. Ama, fen liselerininki yüzde 92, 
özel ve yabancı liselerinki yüzde 66'dır. Bu istatistikî veriler, liseler ve bu liselere giden çocuk
ların aynı koşullarda yetişmediğini gösteren en önemli kanıtlardır. 
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Değerli milletvekilleri, 13 Nisan 1989 günü Sayın Akyol "Birbirimizi sevmeliyiz, hiç unut
mayınız bu sevgi en kutsal bağdır. Böyle bir içten sevgi herkesi, her şeyi birleştirir, kaynaştırır" 
diyor; güzel diyor; ama, madalyonun öbür yüzü başka şeyler gösteriyor. Zira, 3.5.1989 tarihin
de, İlahiyat Fakültesi yayınları arasında yer alan "İslam Mezhepleri Tarihi" kitabıyla ilgili yö
nelttiğim yazılı soruya verdiği cevapta, sevgi hususundaki sözlerinde içten olmadığını gösteri
yor. Kitapta, tek suçları Atatürkçülük olan insanlara, inançlarından ötürü alçakça iftiralar yer 
alıyor. Bu kitapta bir kısım Alevîler için; "oğlancılık, cinayet, hırsızlık haram değildir, eşlerini 
hocalarına ikram ederler" deniliyor. "Bu kitap hakkında ne düşünüyorsunuz? Toplatacak mı
sınız?" diye bir yazılı soru vermiştim. Verdiği yanıtta, "Efendim, ders kitabı değildir, yardımcı 
kitaptır" diye kestirmişti. 

ANAP döneminde 130 binin üstünde kitap toplatılıp yakıldı. Bunların hepsi ders kitabı 
mıdır, yalnız ders kitaplarını mı yakıyorsunuz? Yaktırdığınız hangi kitap, sevgi ve saygıyı bu 
kitap kadar baltalıyor? 

O insanlara atılan iftiraları ve müfterileri huzurunuzda lanetliyorum. Oğlancılık ve eş ik
ramına gelince, bu işleri ancak bu sözlerin sahipleri yaparlar. Bu kitap toplatılmadığı sürece, 
Atatürkçülükten, laiklikten katiyen söz edemezsiniz. 

Değerli milletvekilleri, eğitimin amacı, bireye olumlu ve akılcı düşünme yeteneği ve eleşti
rici bilinç kazandırmak, pozitif bilimlere ve laik öğretime önem vermektir. İnsan gücü ve kay
nağını, ülkenin kalkınmasının gereğine ve amaçlarına uygun yolda kullanmayı sağlamak, kişi
nin kendi toplum sorunları ve kültürüne yabancılaşmasını önlemektir. Kişinin kendisini ve çev
resini değiştirici bilgi ve becerileri kazandırmak, insanın yönetime etkin bir şekilde katılmasını 
sağlamaktır. Bağnazlıktan uzak, hurafeye karşı, ufku geniş, insan haklarına saygılı, demokrat 
insanlar yetiştirmektir. 

Değerli milletvekilleri, ilköğretimden yükseköğretime kadar bir standardizasyona gitmek 
gerekmektedir. İlkokullarda bazı yerlerde bir derslikte 100 kişi, bazı yerlerde bir derslikte 40-SO 
kişi ders görüyor, bazı yerlerde ise öğretmensizlik nedeniyle okullar açılmamış durumdadır. 

Ortaöğretim de, paramparça, bölük pörçüktür; öğretim bütünlüğü bozulmuştur. Resmî 
okullar, özel okullar, yabancı okullar ve Anadolu liseleri gibi, tabiî ki, eğitim kadrosu ve prog
ramı da bu parçalanmaya paralel durumdadır. 

Resmî okullarda eğitim ve öğretim kadrosu eksik, kalite düşüktür; çünkü, buraya yoksul
lar gitmektedir. Türkiye'de gelir dağılımındaki korkunç farklılıklar göz önünde bulundurula
rak, millî gelirin ancak yüzde 40'ını alan nüfusun yüzde 80'lik diliminin çocuklarının, tüm 
eğitim giderleri devletçe karşılanmalıdır. 

Temel eğitim yapan tüm ortaöğretim müesseseleri aynı statüye getirilmeli ve giriş sınavı 
kaldırılmalıdır. 

öğretmen yetiştiren müesseseler, köy enstitüleri deneyiminden faydalanılarak yeniden açıl
malıdır ve öğretmenlik mesleği, her yönüyle, toplumun en saygın mesleği haline getirilmelidir. 

Üniversiteler acınacak durumdadır; YÖK ile, lise seviyesine getirilmişlerdir. 
ömrünü üniversiteye ve bilime adamış, yıllarını öğrencilere vermiş, eğitim, öğretim, araş

tırma, inceleme ve yayınlarıyla kendini dünyaya kabul ettirmiş binlerce kişi, bir gecede, birer 
sarı zarfla görevden alınmışlar, yerleri yeni uzmanlarla doldurulmak istenilmiştir. Fizikî an
lamda kürsüler doldurulmuş olabilir; ama, bilimsel anlamda büyük bir boşluk doğmuştur. 
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Nitekim, 1980'den önce uluslararası yayın sıralamasında dünyada 42 nci sırada iken, şim
di 47 nci sıraya düştük. Doğramacının manevraları bu gerçeği kapatamayacaktır. 

Bunun yanı sıra, bazı derslere dünyaca isim yapmış hocalar girerken, bazı derslere yeni 
uzmanlar; Gaziantep Tıp Fakültesinde ise piyasa hekimleri girmektedir. O halde, gecekondu 
kurar gibi fakülte kurmaktan vazgeçilmelidir. 

1402'liklere, tartışma ile vakit geçirilmeden, tüm özlük haklan -maaşları dahil-verilmeli 
ve bir an önce görevlerine başlatılmalıdırlar. 

Atatürk ilke ve devrimlerini eğitimin temel görüşü olarak benimseyen ve uygulayan bir 
düzen dileyerek, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyar. 
SHP Grubu adına, son konuşmacı olarak, Sayın Cemal Şahin'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Şahin. 

SHP GRUBU ADINA CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 1990 yılı Millî Eğitim Bakanlığımız bütçesi üzerinde söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle, Yüce Parlamentonun değerli üyelerini sevgi ve saygılarımla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, bir ülkenin çağdaş kalkınmasını sağlayabilmesi, bilim ve teknikte iler
leyebilmesi, insan onuruna yaraşır bir hayat sağlayabilmesi, demokrasi, insan hak ve özgür
lüklerin hayata geçirilebilmesi için, yetişmiş insangücüne ihtiyaç vardır. Bunu temin edecek tek 
kurum da millî eğitimdir. Millî eğitimine çağdaş, laik, demokratik bir çerçevede değer verme
yen milletlerin kalkınması da, çağdaşlaşması da mümkün değildir, istenilen ve arzu edilen bu 
düzeye erişebilmek için, çağımız insanı ve ülkeleri birbirleriyle yarış etmektedirler. 

Bizim SHP Grubu olarak, Türk insanına layık gördüğümüz, eğitim hizmetlerinden murat 
ettiğimiz, insan düşüncesinin kişiliği ve yeteneği geliştirilmekte; ona bilgi, hüner ve dünya gö
rüşü aktararak, kişinin şahsiyetini toplum düzenini geliştirerek sürdürebilmesi işlevini görür. 
Bundan mahrum olan toplumların yukarıda arz ettiğimiz gibi, kalkınması ve çağdaşlaşması 
mümkün olamaz. Bu açıdan bakıldığında, eğitim,aileden işyerine, çeşitli meslek örgütlerine 
kadar uzanan kurumlar zinciri içinde birbirlerini tamamlayarak gelişirler. Bu nedenle, SHP 
Grubu, eğitim hizmetlerinin zaman içinde sürekliliği ile yaygın ve örgün eğitim bütünlüğü ilke
sini benimser; eğitim hizmetlerini devletimizin temel görevlerinden sayar. 

Partimiz SHP, bugüne kadar ülkemizde uygulanan ekonomik politikaların yetersiz bir şe
kilde uygulandığını; çağdaş, demokratik ve laik çerçeve içerisine oturtulamadığını üzüntü ile 
saptamış bulunmaktadır. Uygulanmakta olan ekonomik politikaların doğal sonucu olarak mey
dana gelen dengesiz gelir dağılımı, çarpık kentleşme, hızlı nüfus artışı, demokrasinin çağdaş 
kurum ve kuruluşlardan mahrum bırakılması gibi pek çok yapısal bozukluklar sonucu, millî 
eğitimimiz bir türlü istenilen düzeye gelememiştir. 

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Avni Akyol'un, bakanlık görevlerini 
devralmasından bugüne kadar geçen süre içerisinde, çeşitli platformlarda yaptıkları konuşma
ları, ele aldıkları sorunları ve bu sorunlar için gösterdikleri çözüm çarelerini tek tek inceledik. 
Sayın Bakanımız tarafından çıkarılan kitapçıklarda, genelgelerde ileri sürdükleri hususlara>a-
tılmamak mümkün değildir. Ancak, Sayın Bakanımızın söz konusu çalışmalarını ve ortaya koy-
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dukları plan ve projeleri takdirle karşılamak ayrı bir şeydir; bunların Hükümet programların
da yer alarak, planlı bir şekilde gerçekleşmeleri ayrı bir şeydir. Yani, sadece Bakanımızın iyi 
niyet ve çalışmalarını, mevcut sorunların çözüme kavuşabilmesi için yeterli saymak mümkün 
değildir. Zira, millî eğitim politikası, ülke sorunlarıyla birlikte bir bütündür. Bir ülke sorunu
nu diğerinden soyutlamak mümkün değildir. Bu düşüncemizle arz etmek istediğimiz husus, 
ANAP iktidarları tarafından uygulanan ekonomik, sosyal ve politik uygulamalar sonucunda, 
ülkemizin geldiği çıkmazlar sebebiyle oluşan işsizlik, insan hak ve özsgürlüklerine getirilen dar
boğazlar, yargıya saygısızlık, yargı bağımsızlığını hiçe saymak, demokrasinin temel işlevlerin
den olan örgütlenme hakkı, karşılıklı saygı ve sevginin hayata geçirilememesi ve millî iradeye 
saygısız bir şekilde davranılması sonucu, millî eğitimimiz, bugün öyle bir noktaya getirilmiştir 
ki, yükseköğrenimi ortaöğrenim seviyesine, ortaöğretim seviyesi ilköğretim seviyesine getiril
miş ve ilk öğrenimini tamamlayan çocuklarımızın, âdeta okuma-yazmayı bile bilemedikleri bir 
düzeye indirildiğini üzüntü ile görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, SHP Grubu olarak millî eğitimimizin içinde bulunduğu durumları, 
sorunlarını ve çözümleri, ana başlıklarıyla, bize tanınan süre içerisinde, Yüce Meclisin değerli 
üyelerine arz etmeye çalışacağız. 

ilköğretim, bilindiği üzere, 6-14 yaşları arasındaki çocukların eğitimini kapsar. Bu yaş grup
larındaki kız ve erkek bütün vatandaşlar için eğitim zorunludur. Devlet okulları parasızdır; 
zorunlu eğitimin sadece S yıllık ilkokulu kapsadığı bilinmektedir. 

ilköğretimden güdülen amaç, her Türk çocuğunu iyi bir vatandaş olmak için gereken te
mel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları kazandırmak, onu millî ve çağdaş ahlâk anlayışına 
uygun olarak yetiştirmek; ilgi, kabiliyet ve yetenekleri yönünden yetiştirmek suretiyle üst öğre
time hazırlamaktır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde ilköğretim hizmetlerinde okullaşma oranının halen yüzde 
93 civarında olduğu görülmektedir. Mukayese yapmak gerektiğinde, yıllar itibariyle, okul, öğ
retmen ve öğrenci sayıları bakımından 1988-1989 döneminde baz olarak almak istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 1988-1989 yılındaki mevcut okul sayısı 51 119, öğretmen sayısı 
214 362, öğrenci sayısı 7 191 027'den ibarettir. Bu makamlar ortaokullarda nazara alındığında; 
1988-1989 yılındaki okul sayısı 5 558, öğretmen sayısı 46 940, öğrenci sayısı 2 028 425 olarak 
görülmektedir. 

Liselerimizdeki öğrenci ve okul durumu ise, aynı dönem içerisinde; okul sayısı 1 700, öğ
retmen sayısı 61 277, öğrenci sayısı ise 750 091'den ibarettir, öğrenci sayısı, okul sayısı ve Öğ
retmen sayılarında -her birisi baz olarak ayrı ayrı ele alındığında- görülen husus, hızla artan 
55 milyondan ibaret Türk ulusunun büyük bir bölümünün okuma-yazma olanaklarından mah
rum olduğudur. 

Sayın milletvekilleri, ilkokullarımızın 11 418'inde ikili öğretim hizmetleri yapılmakta; hatta 
bazı okullarda üçlü eğitim hizmeti verildiği bilinmektedir, ikili ve üçlü eğitim hizmetlerine ila
ve olarak, bazı ilkokullarımızda yüzde 33 oranında birleştirilmiş sınıflar mevcuttur. Ayrıca 
1 109 köyde ilkokulun bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ilkokul çağındaki çocuklarımızın yüzde 8'ine eğitim halen verileme
mektedir. Bunların sayısı 1 665 000 civarında tahmin edilmektedir. Bu çocuklarımıza 
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eğitim hizmeti verilebilmesi için 41 607 derslik gerekiyor. Ek bir ödenek ayırmak suretiyle, büt
çelerimizde özel bir proje geliştirilmeli ve Bakanlığımız, okuma olanaklarından mahrum olan 
1 665 000 çocuğumuzun eğitimi bir an evvel sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 5 yıllık zorunlu eğitim hizmetlerinin, yetersiz olduğu, çağın koşulla
rına ve gereklerine uymadığı ve daha üst seviyede bir eğitim yapılabilmesi için, S yıldan 8 yıla 
çıkarılması mutlaka gerçekleştirilmelidir. Bugün, dünyada geri kalmış birkaç memleketten başka, 
S yıllık zorunlu eğitim hizmeti uygulayan hemen hemen hiçbir ülke kalmamıştır. Gerçekler gös
termektedir ki, 5 yıllık zorunlu öğretim hizmetleri, zaman ve kaynak kaybından başka bir so
nuç vermemektedir. Çünkü, çağımız, teknolojik gelişmeleri, işbölümü gibi faktörler de dikka
te alındığında, 5 yıllık zorunlu eğitim hizmetlerinin çağdaş koşullara uygun yürütülemediği, 
tüm eğitim bilimcileri tarafından yıllardan beri yazılıp çizilmektedir. Ne yazık ki, bu sorunun 
üzerine cesaretle gidilememektedir. 

Sayın milletvekilleri, bugün uygulanmakta olan ortaöğrenim dönemlerini üç yıllık ortao
kul ile, üç yıllık lise dönemi olarak belirtmek gerekiyor. 

Eğitim hizmetleri dönemleri nazarı dikkate alındığında, ortaokullarda okullaşma oranı
nın yüzde 60, liselerde ise bu oranın yüzde 35 düzeylerde kaldığı görülmektedir. Demin arz 
ettiğim okul sayısı, öğrenci ve öğretmen sayıları da dikkatle tetkik edildiğinde, matematiksel 
olarak bu oranı doğrulamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, liselerimizdeki tabloya göre, durum bundan farklı değildir. Ortao
kul, lise ve ilkokullardaki okullaşma oranlarının daha yükseltilerek, ülkemizdeki okuma yaz
ma oranının yükseltilmesi mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, ortaokul ve liselerimiz dışında kalan, ortaöğetim seviyesinde eğitim 
hizmeti gören imam hatip liselerimiz, ticaret ve meslek liselerimiz, teknik liselerimiz ve endüst
ri meslek liselerimiz gibi eğitim kurumlarımızın da bulunduğu bilinmektedir. 

Ortaöğretimden maksat, çocuklarımızı yükseköğrenime hazırlamaktır. Ülkenin ekonomik, 
sosyal ve kültürel problemlerinin neler olduğunun tespiti; çözüm şekilleri gibi sosyal olayların, 
gençlerimiz üzerinde faktörlerinin iyi tespit edilmesi ve eğitimin bu yönde yapılması amaçlan-
malıdır. 

Eğitim hizmetlerimizin devlet tarafından yürütülmesi esas olmalıdır; ancak, devlet, eği
tim hizmetlerini yürütürken, birbirlerine tamamen farklı seviyelerde insan yetiştirmeyi de amaç
lamaz. Eğitimden amaç, eşit, dengeli, yaygın ve çağdaş bir eğitim hizmeti yürütmektir. Oysa, 
çocuklarımız arasında yarış atı gibi bir yarış başlatmak suretiyle; Anadolu liseleri veya fen lise
lerine girebilmek için, çocuklarımızın ve ailelerinin neler.çektiği, yılllardan beri acı acı söyle
nip durulmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, devletin liselerinde neden Anadolu veya fen liseleri seviyesinde eği
tim yapılamıyor; bunu anlamak mümkün değildir. Yarış atı gibi koşturulan çocuklarımız, çok 
kısıtlı bir şekilde, söz konusu okullara alındıkları için, yapılan sınavları kazanamamış bir du
ruma geliyorlar ve bunun sonucu, çocuklarımızda ruhsal birtakım dengesizliklerin meydana 
geldiği, yine ilgili bilimciler tarafından belirtilmektedir. 

Bunun bilimsel izahına -her çeşit işin bilimsel izahına rağmen- liselerimiz ile Anadolu ve 
fen liseleri arasındaki farklar, bir türlü ortadan kaldıramamaktadır. 
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Gerçi, Anadolu liseleri, eskiye nazaran biraz daha yaygınlaştırılmıştır; ancak, bu okulla
rımızda, eğitim hizmetleri seviyesi düşmüş bulunmaktadır. Tüm eğitim kademelerinde; özel 
okullar, fen liseleri, imam hatip liseleri ile meslek ve eğitime dayalı okullarımız arasında farklı 
düzeydeki eğitim kaldırılarak, genelde, eşit, çağdaş, yarının toplumuna ters düşmeyecek nite
likte ve seviyede insan yetiştirmek amaçlanmalıdır. Aksi halde, mevcut sistem devam ettiği müd
detçe, eşit fırsat ve imkânlara sahip olmayan toplum kesimleri için haksız bir sonuç devlet eliy
le yaratılmış olur. Sayın Bakanımızın da şikâyetçi olduğunu bildiğim bu sistem yerine, yeni pro
jeler üreterek, pratik hayata geçirilmesi temennimizdir. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plan döne
minde hedef alınan okullaşma oranları 1988-1989 döneminde yüzde 20,5; 1993-1994 yılı bazın
da ise yüzde 24 olarak tahmin edildiği görülmektedir. Mevcut nüfus artışımızı nazara alındı
ğında, hedeflenen bu oranların yeterli olamayacağını tahmin etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, bizden önceki parlamenterler, bu Hükümetten önceki hükümetler 
de millî eğitim hizmetlerinin gelişmesine, çağdaşlaşmasına çalışmışlardır; ancak, tüm çabala
rımıza rağmen, eğitim hizmetlerinde istenilen düzeye gelmiş olduğumuz söylenemez. Bütün me
sele, çağı yakalayan, çağla özdeşleşen insan yetiştirmek olduğuna göre, nasıl ve hangi yollarla 
gidelim ki, çağı yakalayalım? insanlığın, uzayı fethettiği bu çağda, bizler, ülkemizde hâlâ okur
yazarlık oranım bile tam sağlayamazken, şimdi arz edeceğim yukarıda değindiğim gibi, hâlâ 
insanlarımızın okur-yazarhk oranına bile ulaşamadığı, ilkokulu bitiren insanlarımızın okuma-
yazmayı bilemediklerini, daha fazla uzatmaya gerek var mıdır? Eşit eğitim ve öğretim hakkın
dan yararlanmak için, bölgelerarasındaki önemli farklılıkların bulunduğu da bilinmektedir. 1980 
sayımına göre, ülkemizde okur-yazarhk oranı hâlâ yüzde 67,5; erkek nüfusumuz bakımından 
ise okur-yazarhk oranı yüzde 80 iken, bu oran bayanlar için yüzde 55 civarında kalmaktadır. 
Okur-yazarhk oranı bölgeden bölgeye ve ilden ile incelendiğinde fahiş derecede farklı sonuçla
ra gidiyoruz, örneğin : Hakkâri tlimizde okur-yazarhk oranı yüzde 31,6 iken, istanbul ilimiz
de bu oran yüzde 84 civarındadır. Bölgelerarasındaki farklı eğitim hizmetleri, ilköğretim, orta
öğretim, yükseköğretimde de bundan farklı değildir. 

Sayın milletvekilleri, lise çağına gelmiş erkeklerimizin Eskişehir ve Artvin'de yüzde 62'si, 
Hakkâri'de yüzde 14'ü; yine lise çağındaki kızlarımızın Ankara'da yüzde 42'si, Eskişehir'de 
yüzde 35'i, Hakkâri'de yüzde 3'ü, Bilgöl'de yüzde 7'si, Bitlis'te yüzde 4'ü lisede okuyabilmek
tedirler. Görülüyor ki, bölgeden bölgeye veya hatta sınır komşusu olan iki ilde bile, birbirlerin
den farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Eğitim hizmetlerinin, tüm bu ölçüsüz ve plansızlığı 
sonucu, insanımıza Türkçeyi bile öğretememişiz. Bundan daha acı bir tablo olabilir mi? 

Sayın milletvekilleri, planlı döneme girdiğimiz dönemden günümüze kadar, beş plan dö
nemi geçirdik. Her plan döneminde de eğitim hizmetleri için, öğrenci sayısı, öğretmen sayısı 
ve okul sayısı planlara bağlanmıştır. Ancak, plan hedeflerine istenilen düzeyde varılamadığı 
için, arz ettiğimiz korkunç, acı ve üzücü tablo ortaya çıkmış bulunmaktadır, öğretmen-öğrenci 
ve okul dengesi bakımından ülkemiz bugün tam anlamıyla bir enkaz haline gelmiş bulunmak
tadır. Bu tablonun ulusumuz lehine çevrilebilmesi için, elele vererek eğitim seferberliğine çık
mamız gerekiyor. Aksi halde, gelecek insanlarımıza millî eğitim alanında iyi bir miras bırak
mış sayılmayız. Meslek okullarımızın amaçları, hepinizin bildiği gibi, insanlarımızı kısa yol
dan bilgiyle donatıp toplumun gereksinmelerinin karşılanması amaçlanmıştır. Buna örnek olarak 
imam hatip liselerimizi, tarım liselerimizi, sanat liselerimizi örnek gösterebiliriz. 
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Sayın milletvekilleri, ülkemizin yüzde 99'u müslümandır. Halkımızın Müslümanlık dini
nin vecibelerini yerine getirmek için imam hatip liseleri oluşturulmuştur. Din adamı, genelde 
ortaöğretim sistemi içerisinde yetiştirilmektedir. Burada yetişen çocuklarımıza hem yüksek öğ
renime hazırlanma ve hem de müslüman halkımıza din hizmeti vermek amaçlanmıştır. 1988-1989 
öğretim yılında, ülkemizde 383 imam hatip lisesinde 11 628 öğretmen görev yapmaktadır. Bu 
okullarda, 178 08S öğrenci ortaokul seviyesinde, 89 928'i ise lise seviyesinde olmak üzere top
lam, (imam hatip okullarımızda) 268 013 öğrenciye eğitim imkânı sağlanmış bulunmaktadır. 
Eğitim ve öğretimden amaç, insan gücünün planlanması olduğuna göre; acaba, mevcut imam 
hatip liselerinde okutulan öğrenci sayısı kadar imama gerçekten ihtiyacımız var mıdır? 

Devlet Planlama Teşkilatı programlarında imam hatip liselerine ihtiyaç olduğu belirtilme
mektedir. İmam hatip liseleri için yürütülmekte olan öğretim ve eğitim hizmetleri, kısmen in
san gücü kaybından başka bir şey değildir. Çünkü, ülkemizde 40 bin köy bulunmakta, toplam 
camilerimizin sayısı ise 63 binden ibarettir. Ayrıca, her yıl 1 500 cami yapıldığı bilinmektedir. 

Şimdi, 63 bin camide 2'şer imam görevlendirmiş olsak, toplam 130 bin imama ihtiyacımız 
olduğu söylenebilir. Oysa, yukarıda değindiğimiz gibi 40 bin köyün hepsinde imam bulunma
dığı gibi, her köyde doğal olarak 1 imam görevlidir, ti, ilçe ve beldderdeki müftülükler nezdin-
de çalışan din görevlileri buna dahil edilse bile, mevcut imam hatip liselerinde bu kadar öğren
ciye ihtiyacımız olduğu ileri sürülebilir mi? 

Çünkü, yükseköğrenimde ve pratik hayatta yararlanılamayacak bir bilgi ve görgüden, sa
dece şahsın özelinde bir faydası olacaktır. Halen ülkemizde 80 bin imam görev yapmaktadır. 
Mevcut durum insan gücü ve kaynak israfı değilse, nedir? 

Kaldı ki, ülkemizde din hizmeti verenler, sadece imam hatip liselerinden mezun olanlar 
da değildir. Zira, imam hatip okulları dışında 4 800 Kur'an kursu bulunmakta ve bu kurslara 
da 155 bin öğrenci katılmaktadır. Her yıl, ortalama olarak, 300 yeni Kur'an kursu hizmete gir
diği ve bu kurslara yine her yıl artarak yükselen oranda öğrencinin devam ettiği, istatistiklerde 
bellidir. 

Sayın milletvekilleri, biz SHP Grubu olarak, her zaman dinin çağdaşlaşmasını isteyen, 
laik devletin gereklerine uygun olarak din hizmetlerinin yürütülmesinden yana olan, Sosyalde-
mokrat Halkçı Partinin üyeleriyiz. Laiklik, SHP Tüzüğünün 1 inci maddesinde yer almakta
dır. Ayrıca, programımızda din ve vicdan hürriyetinin bir gereği olarak lâiklik benimsenmiş 
ve kabul edilmiştir. Bu noktadan hareketle, din Öğretim ve eğitime yönelik olarak, getirmiş ol
duğumuz eleştirileri yanlış anlamaya ve kendi siyasî emellerine alet etmeye hiç kimsenin hakkı 
yoktur. SHP, din ve devlet işlerinin ayn tutulmasında, toplumumuzun geleceği açısından yarar 
gördüğü için buna inanmakta ve tüzüğüne koymaktadır. SHP, din ve inanç özgürlüğünü, kişi
nin kutsal ve dokunulmaz hakkı olarak bilir. Bu nedenle, bireylerin dinsel özgürlüklerinin ko
runmasını, devletin temel görevi sayar. Çağdaş olmanın, ancak, toplum ve devlet yaşamının 
akla ve bilime dayandırılmasıyla mümkün olabileceğine inanır. SHP, ne dinin baskı unsuru 
olmasından, ne de dinin, dinsel inançların baskı altına alınmasından yanadır. 

Sayın milletvekilleri, dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Şimdi sizlere bazı rakam
lar okuyacağım ve sizleri düşünmeye davet ediyorum. Hiçbir ülke gösteremezsiniz ki, 50 bin 
ilkokula karşın 63 bin camiye sahip olsun. Hiçbir ülke gösteremezsiniz ki, ortaöğretim seviye
sinde din eğitimi hizmeti veren 383 okulu ve bu okullarda okuyan 263 013 öğrenci bulunsun. 
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Bununla da yetinmeyerek, 4 800 Kur'an kursundan İSS bin öğrenci okuyabilsin. Hiçbir ülke 
gösteremezsiniz ki, üniversitelerine bağlı 9 ilahiyat fakültesi bulunsun ve hür ilmî araştırma 
yapabilme ihtiyaçları mevcut olsun. Hiçbir ülke yoktur ki, 80 bin personeli ile halkına din hiz
meti sunabilsin. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — islam ülkesi olarak iftihar etmek lazım. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Hiçbir tslam ülkesi yoktur ki, Türkiye için bir örnek ol

sun, bir model olsun... Bunun hiçbir örneği yoktur. 
MUSTAFA NAZlKOĞLU (Rize) — Bravo!.. Türkiye Müslüman ülkesi. 
CEMAL ŞAHÎN (Devamla) — Biraz sabırlı olun. 
Sayın milletvekilleri, bu rakamları bilginize neden arz ediyoruz? Şunun için arz ediyoruz; 

Birleşik Amerika'nın nüfusu -yanlış hatırlamıyorsam- 275 milyon civarındadır; toprak büyük
lüğü olarak bizden 15 misli büyüklükte bir devlettir. Onların dini, kilisesi, papazları yok mu? 
Onların din hizmeti verenleri, din eğitimi gören öğrencileri yok mu? Tabii ki, var. 

ALÎ SAKİR ERGİN (Yozgat) — Onların dini başka. 
MUSTAFA NAZlKOĞLU (Rize) — Müslümanlık görüş olarak ayrıdır. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sabırlı olun; ben söylüyorum, siz de gelir bu kürsüde ak

sini söylersiniz. 
Sayın milletvekilleri, irili ufaklı olarak dünyada 180 civarında devlet bulunmaktadır. Ba

na, dinsiz, dini icaplarını yerine getiremeyen bir devlet gösteremezsiniz; her toplumun dini vardır. 
ALİ SAKİR ERGİN (Yozgat) — Biz dini savunuyoruz. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla)— Biz de dini savunuyoruz. Siz, bununla dini savunmuş ol

muyorsunuz; siz bununla keşke dini savunabilseniz, mesele kalmayacak. Ama, savunmuyorsu
nuz; örneklerini söylüyorum. 

BAŞKAN — Şakir Bey, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu arz ettiğim tablodan çıkan sonuç 

nedir? Bize göre, bu tablonun sonucu şudur : Bize göre, bunun nedeni, cumhuriyet dönemiyle 
başlayan laikleşme harekelinin ve çabalarının doğal bir sonucu olarak ve laiklik ilkesinin bir 
zaferi olarak kabul etmek ve böyle düşünmek gerekir; böyle düşünüyoruz. Eğer, sizler, laiklik 
dışında böyle bir tabloyu düşünebiliyorsanız, beş kıta üzerinde yayılmış 600 yıllık Osmanlı dö
nemini de incelemeniz lazım. Eğer, o dönemi inceleyemezseniz, bu verilen rakamlardan bir şey 
de anlayamazsınız. 

Sayın milletvekilleri, arz etmeye çalıştığım gibi, insan zihni ve genç dimağların fazladan 
ve fuzulî şeylerle meşgul edilerek, insan ve kaynak kaybına meydan vermeyecek şekilde, imam 
hatip liselerimizin ve Kur'an kurslarımızın, Türk ulusunun ihtiyacına göre planlanmasının ye
niden yapılması gerektiğine inanıyorum. 

Din hizmeti sunan personelimizin -işte burayı iyi dinleyin- sadece yüzde 4'ü yüksek öğre
nim görmüştür. Bunun dışında kalan yüzde 96'sı ilkokul mezunu ve ortaöğretim mezunudur. 
Siz, 63 080 imamı yükseköğrenime getirebiliyor musunuz? 

ALt ŞAKİR ERGİN (Yozgat) — Getiririz. 
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Geliyor yavaş yavaş. 
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. CEMAL ŞAHİN (Devamla) — İşte o zaman biz sizin yanınızdayız. Yoksa, ne olduğu be
lirsiz vakıflarca yürütülen, böyle ezbere, çağdışı, dini öğreten ve halka öyle sunan din görevini 
biz istemiyoruz. Bizim programımızı iyi okuyun. SHP programını okursanız, dine, din adamı
na nasıl baktığımızı; dinle devlete nasıl baktığımızı orada açık seçik görürsünüz; ama, okuma
dan bunun eleştirisini yaparsanız, işte böyle olur. 

MUSTAFA ŞAHlN (Kayseri) — Dokuz ilahiyat fakültesini çok görüyorsunuz, bir de yük
sek tahsilli din görevlisi istiyorsunuz... Bu ne biçim iş böyle? 

CEMAL ŞAHÎN (Devamla) — Çok görmüyoruz; örneği başka ülke yok diyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen, Mustafa Bey... Lütfen... 

ALÎ ŞAKtR ERGİN (Yozgat) — Elbette olmayacak; burası Türkiye. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Tabiî, siz kendinize göre konuştuğunuz için öyle olu
yorsunuz. 

Û fakültelerin de Cumhuriyet Halk Partisi zamanında kurulduğunu bilelim, onu da bu 
zabıtlara geçirelim. Onu biz kurduk; siz kurmadınız. 

ALİ SAKİR ERGİN (Yozgat) — Hangisini? 

CEMAL ŞAHlN (Devamla) — İlahiyat fakültelerini. 

ALİ ŞAKtR ERGİN (Yozgat) — Kaç tane?.. Nerede?... 

CEMAL ŞAHlN (Devamla) — Lütfen dinleyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ergin, lütfen... 

CEMAL ŞAHlN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, dinimizin yücelmesi, çağdaşlaşması; 
halkın, hurafeler yerine gerçek dini öğrenip anlayabilmesi, söylediğimiz gibi, yükseköğrenim 
seviyesinde din adamı yetiştirilmesine bağlıdır. 

Burada, yeri gelmişken, arz etmeyi uygun gördüğüm bir olay da -yukarıda bahsettiğim 
ilkellik gibi- türban olayıdır. 

Türban olayının din ve vicdan hürriyetiyle uzaktan ve yakından hiçbir ilgisi yoktur; tür
ban olayı ideolojik bir olaydır. Halkının yüzde 99*u Müslüman olan ülkemizde, herkes dilediği 
gibi örtünmekte ve dilediği gibi gezebilmektedir; ancak, her olayın bir özelliği ve kurallarının 
olduğu da bilinmelidir. Futbol belli bir kıyafetle oynanır, plajlarda belli kıyafetlerle gezilir, otu
rulur, eğlenilir. Tiyatrolarda bu kıyafetler ve şekiller, olayın özelliğine göre değişebilmektedir. 

Şimdi, bir plaj kıyafetiyle veya bir spor kıyafetiyle camiye veya kışlaya girilebilir mi?.. Ta
biî ki hayır. O halde, devletin belli kurumlarına, -dikkat edin, belli kurumlarına- "Türbanla 
gireceğim" diye diretmenin, ideolojik neden dışında hiçbir haklı nedeni olamaz. Hepimizin 
aileleri incelendiğinde, örtülü gezenle örtüsüz gezenin yan yana bulunduğu; sokakta kadınları
mızın diledikleri gibi örtündükleri ve bundan hiç kimsenin, birbirinden rahatsız olmadığı bir 
gerçektir. Kaldı ki, laik cumhuriyet döneminden beri, sokakta gezen kadınlarımızın giyim ku
şamından veya türban denilen örtüsünden dolayı kınandığı, horlandığı veya yargılandığı, ceza 
gördüğü bir tek olay dahi gösterilemez. Tabiî ki, buna "Hayır" diyeceksiniz. O halde, türban 
olayını bahane ederek, din ve vicdan hürriyetine sanki bir saldırı varmış gibi olayı mütalaa 
edip, ortalığı velveleye verenler, aldanmaktadırlar. Bu gibilerin sonları mutlaka hüsran olacak
tır. Kaldı ki, türban, din ve vicdan hürriyetinin bir gereği de değildir. Laiklik ilkesinin uygula-
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masında (eğitim ve öğretim hizmetlerinin uygulamasında) ANAP zihniyetine güvenimiz yok
tur. Tek tesellimiz, tekrar ediyorum, tek tesellimiz, Sayın Bakanımız Avni Akyol gibi bir kişi
nin bakanlıkta bulunmasıdır. Başka bir şansımız da yoktur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Sayın milletvekilleri, SHP, insanlarımızın, fikirlerinden ve sözlerinden dolayı cezalandı
rılmalarına karşıdır. Bu sebeple, Türk sosyal demokratlarının tek temsilcisi durumunda olan 
partimiz SHP, Ceza Kanunumuzdaki 141, 142 ve 163 üncü maddelerin kaldırılmasından yana
dır. Bizim dışımızda kalan hiçbir parti, bu maddelerin kaldırılmasını programına almış değildir. 

Diğer taraftan, bazı dernek ve vakıflarca gizlice yürütülen tarikat çalışmalarını devletin 
kontrol altına alması gerektiğine inanmaktayız. Tarikatlarca yürütülen veya yürütüldüğü bili
nen işler, çağdaş din hizmeti olmayıp, insanların hurafeler yoluyla çağdışına itilişinden başka 
bir manayı da ifade etmezler. Ne var ki, üzülerek, belirteyim ki, -laik cumhuriyetimiz hayatında-
ANAP tktidarları döneminde (1983'ten bugüne kadar) rahat ve serbestlik içinde çalıştıkları, 
kendisinden olmayan din adamlarına kafa tuttukları, camilerimizi paylaştıkları, kendisinden 
olmayanlarla kılınan namazların geçerli olmayacağını belirtmeye çalıştıkları ve bu yöne ilişkin 
propagandalarını rahatlıkla yürütebildikleri de dikkatle izlenmektedir. 

Devletimizin, ne olduğu belirsiz dernek ve vakıflara karşı, açık bir mücadeleye girmesinin 
yararına inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, öğretmen liselerimizdeki durum çok feci idi; ancak, demin arz etti
ğim gibi, Sayın Bakanımızın, göreve gelmelerinden bugüne kadar geçen süre içerisinde, öğret
men liselerimizle ilgili birtakım düzenlemeler yaptığını görüyor ve bunu sevinçle karşılıyoruz. 
Mevcut öğretmen liselerimizin yerine, eski öğretmen okullarının ihdasında fayda görüyoruz 
ve Bakanlığımızın bu yönde yürüttüğü faaliyetleri, a'dan z'ye destekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, yıllardan beri, bütçelerle Millî Eğitim Bakanlığımıza paylar verilmek
tedir. Millî eğitimimiz için ayrılan tüm bütçeler açılıp incelendiğinde görülüyor ki, bu ödenek
ler, millî eğitimimize verilen önem doğrultusunda ayrılmamaktadır. 

BAŞKAN.— Bir dakika, Sayın Şahin... 

Grubunuza ait sürenin dolmasına 4 dakika kaldı. Bu süre içerisinde bitirmenizi rica ede
ceğim. önünüzdeki kâğıtlar çok, lütfen telhis ederek okuyunuz. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bitirmeye çalışacağım Sayın Başkanım, dikkat ederse
niz, atlayarak okuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu yöne ilişkin olarak rakamlar verip, zamanınızı fazla işgal etmek 
istemiyorum; ama, inanıyorum ki, yatırımları insana yatırım olarak değerlendirmek gereki
yor. Mevcut bütçemizde, millî eğitime ayrılan pay içerisinden, 880 milyar liralık bir bölümün 
yatırımlara ayrıldığı görülmektedir. Bu parayı, ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenci 
sayısına böldüğümüz zaman, öğrenci başına yatırımlar için ayrılan para, yaklaşık olarak 80 
TL'dan ibaret olmaktadır. Görülüyor ki, millî eğitim bütçesinde öğrenci başına 80 TL yatırım 
ayrılan bir devletin çağdaşlaşması ve eğitimini istenilen noktaya yükseltmesi mümkün değildir. 

Temennimiz, bundan sonra gelecek bütçelerde, millî eğitimimize gereken paranın ayrıla
rak, eğitimimizin, bir an önce, istenilen seviyeye yükseltilmesidir. 
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öğretmen ücretleriyle ilgili birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Sayın Bakanın cuma günü 
Çorum'da yaptıkları konuşmalarından anlıyoruz ki, 1989 Haziran ayından bugüne kadar ge
çen altı aylık dönemde, öğretmen ücretlerinde yüzde 300*ün üzerinde'artış yapılmıştır. Tabiî 
ki, bu iyi bir şeydir, destekliyoruz; ancak, keşke bu yüzde 300'lük zamlar, geçtiğimiz 9 yıla 
da yayılmış olsaydı da, öğretmenlerimiz bugün ücret bakımından bir enkaz haline gelmemiş 
olsalardı. Geç de olsa, Bakanlığımızın bu yöndeki çalışmalarını destekliyor ve Sayın Bakanı
mızı kutluyoruz. 

Yabancı dil sorunu, yıllardan beri kangren olmuş, bir türlü düzeltilememektedir. Ben öyle 
inanıyorum ki, Bakanlığımız bu sorunu temel sorun olarak kabul etmektedir ve bu sorunun 
üzerine gidecektir. 

Bilgisayarlı öğretim büyük bir çıkmaz içindedir. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız konuş
malardan, bilgisayarla yapılan bu öğretimin istenilen düzeye getirilmesi için komitelerin oluş
turulduğunu ve bu çalışmaların devam ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. O çalışmalardan dolayı 
da, Sayın Bakanımızı kutluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bir de ülkemizde, bildiğiniz gibi, kız öğrenciler eğitim yapmaktadır
lar. Çok bölgelerde, kız öğrencilerimizin okumalarına hâlâ gereği gibi ilgi gösterilmediği ve 
okula gönderilmediği hepimiz tarafından bilinmektedir. Sayın Bakanlığımızın, özellikle kız öğ
rencilerin okumalarını teşvik etmesi ve yeterli düzeye getirebilmesi için, gerekiyorsa kızlara mah
sus olarak bölge okulları kurulmalı ve daha çok sayıda kızımızın okula gönderilmesi temin 
edilmeli, eğitimleri sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bakanlık kadrolarının belli siyasal görüşteki kişilerle doldurulduğu, 
eğitimimizin, laik, çağdaş, bilimsel ve demokratik yapısından saptırılmak suretiyle, üretici, ya
ratıcı, düşünen, ülkesini ve halkını seven insan yetiştirme yerine; tüketici, ezberci, düşünmeye 
değer vermeyen, köşeyi dönmeyi marifet sayan, bireyci insan tipini yetiştirmeye yönelik bir eği
tim düzeninin hâkim olmaya başladığı yolunda ciddî iddialar ve kanıtlar kamuoyumuzda ileri 
sürülmektedir. Bu savları dikkatle izlemekte olduğunuzu biliyoruz. 

Diğer taraftan, bazı vatandaşlarımız tarafından okul yaptırılmasını, takdirle karşılıyoruz; 
ancak, bu okullar için, vatandaşlarımız tarafından harcanan paraların vergiden düşülmesi, ka
muoyunda büyük eleştirilere neden olmaktadır. Hayırsever vatandaşlarımızın bu tür yardımla
rını destekliyor; ancak, bunların vergiden düşülmesinin de doğru olmadığına inanıyoruz. 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Neden inanıyorsun ona kardeşim? Matrahla ver
giyi birbirine karıştırıyorsun; matrahta düşülüyor. 

CEMAL ŞAHÎN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bir de sağlık okulları, tarım okulla
rı, konservatuvar ve benzeri okullarımızda, öğretmen, öğrenci ve okul durumları ülke ihtiyaç
larına göre yeniden ayarlanmalı ve belirli plan doğrultusunda gerekli eğilimi vermeleri sağlan-' 
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, iki konuyu işleyeceğim, lütren dinleyiniz, okuyunuz bunları. 
Sayın Bakanımızın göreve başladığı tarihten hemen sonra, pek çok konuları içeren kitap

çıkları, beyanları, genelgeleri, planlamaları ve özellikle icra planına aiı bir kitap çıkardılar. Bun
ların tamamını dikkatle tetkik ettik. Bugün de, şu elimize verilen kitapta, Türkiye'deki öğren
ci, okul ve öğretmen sayıları belirlenmiş. Güzel bir çalışma; biz bunların hepsini 
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takdirle karşılıyoruz. Meclis zabıtlarına baktığınız zaman göreceksiniz ki, milletvekili arkadaş
larımız, okul, öğrenci ve öğretmen sayıları hakkında bile yeterli bir bilgiye sahip olunmadığını 
bu kitabın incelenmesinden anlayacaklardır. Bakanlığımızın bu yöne ilişkin faaliyetlerini ve bun
ları tamamen tetkik ettik ve bu kaynakların içeriklerine de tamamen katılıyoruz, öncelikle, 
Sayın Bakanımızın, bağlı bulunduğu Bakanlığını çok iyi bir şekilde özeleştiriye tabi tuttuğunu 
biliyoruz. Bu kitapçıklardan bunu anlıyoruz, özellikle bu tutumundan dolayı, Sayın Bakanı
mızı ve yetkili kişileri, Müsteşarımızı ve burada görevli olan arkadaşlarımızı kutluyoruz. 

Bizlerin de SHP Grubu olarak, ülkemiz ve insanlarımız lehine gelebilecek eğitim hizmet
lerinde, her çeşit desteği Sayın Bakana ve ilgililere vereceğimiz tabiîdir. Ancak yukarıda, ko
nuşmamızın bir bölümünde arz etmeye çalıştığımız gibi, sadece Bakanımızın iyi niyeti başarı 
için yeterli değildir. ANAP zihniyetinin uygulamakta olduğu ekonomik politikaların doğal so
nucu olarak, eğitim camiamız perişandır. Ekonomik, sosyal ve siyasal kararların iktidarlar ta
rafından yeniden gözden geçirilmesinin gerektiğine inanıyoruz. Bu yapılmadığı takdirde, ileri
de doğabilecek ve telafisi çok zor olan veya imkânsız olacak durumlardan, ANAP iktidarları
nın sorumlu olacağı tabiîdir. Bizim eleştirilerimiz Sayın Bakanımızın şahsına, görüşlerine veya 
icraatlarına yönelik olmaktan ziyade, iktidarın millî eğitim politikasına yönelik geneldeki tu
tum ve davranışlarına yöneliktir. 

Tüm bu çıkmazlardan kurtulabilmek için, erken bir seçimin kaçınılmaz olduğuna inan
maktayız. Çünkü, ülkemizin acil sorunu, demokrasi sorunudur. Halkın iradesi doğrultusunda 
bir siyasal güç Parlamento çatısı altında oluşmadıkça, ülkemiz sorunlarına çözümlerin bulu
nacağına inanmıyoruz. Bu konuda ANAP milletvekillerini sağduyulu düşünmeye davet ediyoruz. 

Konuşmamı bitirirken, 1990 yılı Millî Eğitim bakanlığı bütçemizin ülkemize, milletimize 
hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Anavatan Partisi Grubu adına, ilk konuşmacı, Afyon Milletvekili Sayın Mustafa Kızıloğlu. 
Buyurun Sayın Kızıloğlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığı bütçemizin müzakeresi münasebetiyle huzurunuzda bulu
nuyorum. Yüce Meclisin siz değerli üyelerini ve Bakanlığımın her kademedeki kıymetli men
suplarını ve bütün Türk öğretmenlerini, emekli öğretmenleri Grubum ve şahsım adına sevgi 
ve saygı ile selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin modern ve ileri bir Türkiye 
idealine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, millî, manevî, ahlakî değerlerimizi benimsemiş, 
bilgili, ilmî düşünceye sahip, herkese karşı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen, medenî birer 
insan olarak yetişmelerini, millî eğitimin esası saymaktayız. 

Eğitim ve öğretim, ferdin, toplumun maddî ve manevî kalkınmasında, millî ve ahlakî de
ğerlerin korunmasında, kültür, sanat ve medeniyetin gelişmesinde ve geleceğe aktırılmasında, 
ilmin ve ilmî düşüncenin kazanılmasında temel rol oynar. Genel olarak, fertlerin ve milletlerin 
sosyal ve iktisadî seviyeleri eğitim ile doğrudan ilgilidir. Temel eğitimin sağlanması, 
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devletin başlıca görevleri arasında yer almaktadır. Ancak, devletin koyacağı kaideler içerisinde 
fertlerin ve özel kuruluşların da eğitim hizmetlerini verebilmelerine imkân sağlanmıştır. Sayı, 
çeşit ve vasıf itibariyle, eğitim ve öğretim hizmetleriyle, memleketimizin iktisadî ve sosyal he
defleri arasında bir irtibat kurulması mecburiyeti vardır. 

Bir milletin gerçek ve aslî güç kaynağı kendi insanıdır. Bu sebeple, kalkınma çabalarımı
zın amacına ulaşabilmesi için, insanlarımızı, ekonomik, sosyal ve kültürel sahadaki gelişme
mizi hızlandıracak vasıflara sahip olarak yetiştirme gayreti içindeyiz. 

Kalkınma, insanoğlunun işidir, tleri toplumlarda yetişmiş insan gücü kalitesinin, dünya
nın en zengin tabiî kaynaklarından daha önemli olduğu gözlerimizin önündedir. 

Milletlerin geleceklerini tayin eden en önemli faaliyet, eğitimdir. Bu faaliyet, ne ölçüde 
millî hedeflere yönelmiş olursa, birlik ve beraberliğimiz o ölçüde sağlanmış olur. 

Gelişen ve değişen dünyada, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere uygun olarak, in
sanların eğitim anlayışlarında ve bu anlayışa bağlı olarak eğitimden beklentilerinde değişiklik
ler gözlenmektedir. Bu sebeple, eğitim sistemlerinde, bu beklenti ve taleplere cevap verecek de
ğişiklikleri yapmak zorunlu bulunmaktadır. 

Ülkemizin Avrupa Topluluğuna üyeliği söz konusu olduğunda, bu beklenti ve taleplerin 
patlama göstereceği ve faal nüfusunun tamamını temel meslek eğitiminden geçirmiş, ileri mes
lek eğitimini hedef alan bir Avrupa ile karşı karşıya bulunduğumuz dikkate alındığında, her
kesi bir meslek sahibi yapmanın önemi daha da artmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 1923 yılında cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte milletleşme, çağ
daşlaşma ve demokratikleşme hareketlerine paralel olarak, yeni bir Türk millî eğitim sistemi 
kurulmuş ve zamanla sistemi geliştirmek amacıyla çeşitli eğitim usulleri denenmiştir. 

Eğitim sistemimizi anayasalarımız, kalkınma plan ve programları, hükümet programları 
ve Millî Eğitim şura kararları doğrultusunda, ilim ve teknolojideki değişme ve gelişmelerle, 
toplumumuzun ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendirme çalışmaları devam etmektedir. 

Bilindiği üzere, eğitimin temel ilkeleri, kalıcı politikaları ve sistemi, Yüce Atatürk tarafın
dan konmuştur. Millî kültürün birleştirici ve itici gücünü sezen O Büyük tnsan, Türk Milleti
nin kurtuluş ve yeniden doğuş mücadelesinin sürdüğü yıllarda öğretmenleri toplamış ve eğitim 
meselelerini görüşmüştür. Bunun da, Atatürk'ümüzün millî eğitime ne derece önem verdiğini 
gösteren çok önemli bir işaret olduğunu takdir etmemek mümkün değildir. 

Atatürk'ün çok sayıdaki veciz sözlerinden birini tekrarlamakta fayda bulmaktayız : "Eği
tim kelimesi yalın olarak kullanıldığı zaman, herkes bundan kendi anlayışına göre uygun bir 
mana çıkarır. Tafsilata girilirse, eğitimin amaç ve hedefleri değişir. Mesela, dinî eğitim, millî 
eğitim, beynelmilel eğitim gibi; bütün bu eğitimlerin hedef ve gayeleri başka başkadır. 

Yeni Türkiye Cumhuriyetinin yeni nesile vereceği eğitim, millî eğitimdir." 
Bu ilke ve anlayışla, bugüne kadar görev alan cumhuriyet hükümetlerinin çabalarıyla, Türk 

millî eğitim sistemi büyük merhaleler kat etmiştir. Ülkemizde ilim, ekonomi ve teknoloji alan
larında büyük yenileşme ve gelişmeler sağlanmıştır. Eğitim sistemimizin yurt çapında dağılı
mında büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmeler, özellikle 1983 yılı sonrasında önemli bir 
hız kazanmıştır. Ancak, eğitim sistemimizin bazı problemlerinin olduğu da kabul edilen bir ger-
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çektir. Sistemli bir çalışma ile bu problemlerin de kısa bir zamanda çözüme kavuşturulacağına 
inanmaktayız. 

Bilindiği üzere, Millî Eğitim Temel Kanunumuza göre şekillenen, örgün ve yaygın eğitim 
olmak üzere iki ana bölümden meydana gelen eğitim sistemimizin genel amacı, Anayasamızda 
ve bu kanunda ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliği, Atatürk ilke ve inkılapları, demokratik
tik, laiklik, bilimsellik, çağdaşlık ve süreklilik ilkelerine dayalı olarak hür düşünceli fertlerin 
yetiştirilmesidir. 

Muhterem milletvekilleri, vatandaşlarımızın arasındaki ilgi ve yetenek farklılıklarını da 
dikkate alarak, onların ortak ve çağdaş inançlar, idealler ve değerler ortamında millî bir kişilik 
ve karaktere sahip, insan haklarına saygılı, kişisel mutluluğu ile birlikte toplumumuzun, in
sanlığın refah ve mutluluğundan da sorumlu olduğu inancını taşıyan barışçı, sevgi ve saygı do
lu, disiplinli, kendine güvenen, çalışkan, üretken, yaratıcı, millî dayanışma ve uzlaşma içinde 
yaşayan nesiller yetiştirmek de, eğitim sistemimizin görevleri arasında bulunmaktadır. 

Esasen, ülkemizde millî eğitim politikası, bir devlet politikası mahiyetindedir. Yıllardır bu 
şekilde bir nesil yetiştirme ideali mevcuttur. Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki, cumhuriye
timizin her alanda ve kademesinde okul, öğretmen ve öğrenci sayılarında büyük ölçüde artış
lar olmuştur. 

Anavatan iktidarları döneminde eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin yaygınlaştırılması, eği
tim kalitesinin yükseltilmesi için kalıcı ve etkili tedbirler alınmıştır. Millî eğitimde alt yapı ve 
bütçe imkânlarının iyileştirilmesi, eğtim programlarının geliştirilmesi, ders kitaplarının yeni
lenmesi, öğretmen durumlarının iyileştirilmesi, bu tedbirlerin başında gelmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, İktidarımız döneminde alınmış olan bu tedbirler ve 
bu tedbirlerin sonuçları ile ilgili bazı örnekler sunmak istiyorum. 

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması esastır, iktisadî hayatımızdaki gelişme
ler, her seviyede eğitim ve öğretime ağırlık vermemizi gerektirmektedir. Son altı yılda eğitim 
sistemimizde önemli mesafeler alınmıştır. Çağımızın sosyal ve ekonomik şartları, okul öncesi 
eğitim ihtiyacı ve talebini her geçen gün biraz daha artırmaktadır. 1984 yılında başlanan dü
zenlemelerle, okul öncesi eğitim kurumlarının ülkemiz çapında yaygınlaştırılması çalışmaları
na hız verilmiştir. 1988-1989 öğretim yılındaki anaokul ve anasınıf öğrenci sayılarına bakıldı
ğında; 1983 yılına göre yaklaşık iki kat artış sağlandığı görülmektedir. 

Ülkemizin hızlı nüfus artışına rağmen, bu dönemde ilkokul çağı nüfusunun okullaşma 
oranı yüzde 94 civarında gerçekleştirilmiştir. Ortaokullar ile meslekî ve teknik ortaokullarda 
yüzde 45 civarında olan okullaşma oranı, yüzde 60'a ulaştırılmıştır. Genel ve meslekî teknik 
liselerde yüzde 29 civarında olan okullaşma oranı, yaklaşık yüzde 35'e yükseltilmiştir. 

Sayın üyeler, özellikle bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan okullarla ilgili 
sayı ve nitelik yönünden elde edilen gelişmeler memnuniyet vericidir. Son allı yılda özel ortao
kul ve liselerin sayılarında iki kat bir artış sağlanmıştır. 1983 yılında 28 olan anadolu liseleri
mizin sayısı 135'e ulaşmış, bu okullarımızda kalitenin yükseltilmesi için yabancı uyruklu öğ
retmenlerin görevlendirilmesi uygulamasına geçilmiştir. 

1983-1984 öğretim yılında açılan anadolu teknik liselerinin sayısı 21'e ulaşmıştır. 18 öğret
men lisemizde anadolu öğretmen lisesi uygulamasına geçilmiştir. Fen liselerimizin sayısı 2 iken 
bugün 15 fen lisesinde eğitim yapılmaktadır. 
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Sevindirici bir başka gelişme ise, özel yetenekli çocuklarımızın gelişmesine fırsat tanıyan 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi uygulamasına bu yıl, yani 1989-1990 öğretim yılında eğitime 
geçilmesidir. 

Anadolu liselerinin yurt sathında yaygınlaştırılması, il merkezlerimiz yanında gelişmiş il
çe merkezlerimizde de bu tür okulların açılması, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanma
sı açısından çok önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. 

1987 yılında müracaat eden öğrenci sayısına göre alınan öğrencinin oranı yüzde 5,4 iken, 
1989 yılında bu oran yüzde 11,8'e yükseltilmiştir. 

Üstün yetenekli öğrencilerimizin özel bir programla eğitim ve öğretime tabi tutulduğu fen 
liselerimizdeki gelişmeler de, ayrıca memnuniyet vericidir. Bu okullarımıza girme oranı 1986 
yılında yüzde 0,8 iken, bugün yüzde 2,6'ya yükseltilmiştir. 

Yetenekli, ancak maddî imkânlardan yoksun öğrencilerle, ikamet ettikleri yerleşim birim
lerinde devam edecekleri düzey ve türde okul bulunmayan öğrencilerin daha uygun eğitim or
tamında öğrenim görmelerini sağlamak maksadıyla, okul pansiyonları ve yurtları açılmıştır. 
Bugün okul pansiyonları sayısının 637'ye, kapasitesinin de 131 bin 400 küsura ulaşmış olması, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaptırılarak Millî Eğitim Bakanlığına dev
redilen 42 öğrenci yurdunda da 6 456 öğrencinin barınmasının sağlanmış olması, ayrıca mem
nuniyet vericidir. Ayrıca, dernek, vakıf gerçek ve tüzelkişilere ait 1 153 ortaöğretim öğrenci 
yurdunda 68 155 öğrenci barınmaktadır. 

Kalkınma planları ve hükümet programlarında belirtilen hedefler doğrultusunda, İktida
rımız döneminde endüstriyel teknik öğretim alanında da çok büyük gelişmeler kaydedilmiştir. 
Nitekim, cumhuriyet döneminde ilk defa 1989-1990 öğretim yılı, meslekî ve teknik öğretimde 
hamle yılı olarak ilan edilmiş, okul sayıları bu öğretim yılı itibariyle; Anadolu teknik liseleri 
20 iken 31,'e, teknik liseler 132 iken 156'ya, Anadolu meslek liseleri 1 iken 3'e, endüstri meslek 
liseleri 369 iken, 407'ye ulaşmıştır. Bu okullardaki toplam bölüm sayısı 1 880 iken, bu yıl 1 
997'ye, öğrenci kapasitesi de 225 binden 250 bine yükselmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde yaygın eğilim sisteminin, örgün eğitim sisteminden da
ha çok büyük, yaygın ve müessir çalışır yapıya olan ihtiyacının şuuru içindeyiz. Çeşitli ülkeler
de "yetişkinler eğitimi, halk eğitimi, hayat boyu eğitim" olarak adlandırılan okul dışı eğitime, 
malumunuz olduğu üzere, ülkemizde Temel Eğitim Kanunuyla, "yaygın eğitim" ismi verilmiş
tir. Bu eğitim, her yaştaki ve her seviyedeki insanın talep ve ihtiyaçlarına cevap vermekte; fert
lerin eksik eğitimlerini tamamlamak, onlan meslek sahibi yapmak, boş zamanlarını değerlen
dirmek gibi fonksiyonlara haiz bulunmaktadır, tşte bu cümleden olarak, iktidarlarımız döne
minde bu eğitime daha da ağırlık verilmiştir. 

1988-1989 öğretim yılı itibariyle, okuma-yazma seferberliğiyle birinci kademe okuma-yazma 
kurslarına alınanların sayısı 4 282 468 kişiye, aynı öğretim yılında halk eğitim merkezlerince 
açılan sosyal, kültürel kurslara devam edenlerin sayısı ise 406 015, meslek kurslarına devam 
edenlerin sayısı da 631 006'ya ulaşmıştır. 

Son 5 yılda okuma-yazma bilenlerin oranı yüzde 89,4'e çıkarılmış, halk eğitim merkezle
rinde açılan sosyal, kültürel kurslara devam edenlerin sayısında yüzde 150'Iik, meslek kursla
rına katılanların sayısında da yüzde 64'lük bir artış sağlanmıştır. 
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Bir ülkenin kalkınması, sanayileşmesine bağlıdır. Türkiye, hızla gelişmekte ve sanayileş
mektedir. Gelişen endüstrimizin, orta seviyede yetişmiş, hızla gelişen teknolojinin gerektirdiği 
teknik bilgi ve beceriye sahip insan gücüne ihtiyacı bulunmaktadır. Bu sebeple, endüstriye ge
rekli bu insan gücünü yetiştirmek, ülkemizdeki istihdam problemini azaltmak, yükseköğreti
min önündeki yığılmayı önlemek, öğrenci akışını, daha çok meslekî ve teknik öğretime kanali-
ze etmek için, 1986 yılında çıkarılan Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu reform niteliğindedir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu kanunla, çıraklık ve meslekî teknik eğitimimiz yeniden düzenlenmiş ve yeni bir yapıya 
kavuşturulmuştur. Kanunla, eğitim, üretim ve istihdam üçlüsünde yer alan ilgili tarafların meslekî 
ve teknik eğitim sistemimizin yönlendirilmesinde ve gelişmesinde görev ve sorumluluk almala
rı sağlanmış, vasıfsız işçiden teknisyenliğe kadar meslek kademelerinde çalışan elemanların ye
tiştirilmesi amaçlanmış, çeşitli bebeplerle örgün eğitimden ayrılmış ve küçük yaşta iş hayatına 
atılmış çırak gençliğin eğitime alınmalarına, meslek lisesi öğrencilerinin pratik eğitimlerini gerçek 
iş ortamında yapmalarına, iş bulamayan vasıfsız insan gücümüze iş öncesi meslekî eğitim veri
lerek iş bulmalarına; bunlara, yaşlarına uygun asgarî ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere 
ücret ödenmesine ve işletmelerce diğer sosyal hakların verilmesine imkân tanınmış, ayrıca si
gorta primleri devlet tarafından ödenerek, devletin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmaları 
sağlanmıştır. 

Kanun, işletmelerde çalışan personelin işindeki verimini yükseltmek, yeni teknolojilerine 
uyumlarına ve mesleklerinde gelişmelerine, özel eğitime muhtaç kişilerin iş hayatında geçerlili
ği olan görevlere hazırlanmalarına da imkân tanımaktadır. Bu kanunla, devlet, işçi ve işvere
nin katıldığı fon ile çıraklık ve meslekî eğitimin finansman problemine çok büyük ölçüde çö
züm getirilmiş olmaktadır. Meslekî ve teknik öğretim sistemimizi meydana getiren çıraklık, ör
gün ve. yaygın meslekî eğitim sistemlerinin ülkemiz insan gücü ihtiyacını en rasyonel şekilde 
karşılayacak ölçüde ve bir sistem bütünlüğü içinde gelişmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak 
ve yaptırmak amacıyla, Meslekî ve Teknik Araştırma ve Geliştirme Merkezi kurulmuştur. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra çok büyük gelişmeler kaydedilmiş, sosyal güvenlik 
kapsamına ve eğitime ayrılan çırak sayyısında yaklaşık 20 kat artış gerçekleştirilmiş; çıraklık 
eğitim merkezleri 57'den 204'e çıkarılmış, çıraklık eğilim uygulamaları 59 ilimizde, 58 meslek 
dalına yaygınlaştırılmıştır. 

Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uyarınca 1986-1987 öğretim yılından itibaren endüstri 
meslek ve ticaret liselerinde okuyan 115 bini aşkın öğrencinin işletmelerde eğitim görmesi ger
çekleştirilmiştir. 

Ayrıca, devletimiz imkânları yanısıra, Avrupa İskân Fonu tarafından yüzde 40'ı finanse 
edilerek, bir proje ile çıraktık eğitimi ve halk eğitimi merkezi binası yapımı için ek finansman 
kaynağı yaratılmıştır. 

Yine ayrıca, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasıyla Hükümetimiz arasında yapılan 
bir anlaşma ile kabul edilen yaygın eğitim projesi çerçevesinde sağlanan kredi ile çıraklık, ör
gün ve yaygın meslekî eğitim yapan kurumlara teçhizat, materyal tedarikine ve bu kurumlar
daki öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerine imkân tanınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, özel eğitime muhtaç çocuklarımız ile yurt dışındaki çocuklarımızın 
eğitimi, iktidarlarımız döneminde üzerinde dikkatle ve önemle durulan hususlar arasındadır, özel 
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eğitim okul ve öğrenci sayılarında önemti artışlar sağlanmış, sağırlar okulunu bitiren öğrenci
lerin endüstri meslek liselerine imtihansız girişine imkân tanınmış, ortopedik özürlüler için bir 
meslek lisesi faaliyete geçirilmiştir. 

Yurt dışında okula devam eden çocuklarla ilgili olarak müfredat programları, ders kitap
ları, ders araç ve gereçleri konusunda gerekli tedbirler alınmıştır. Yurda kesin dönüş yapan işçi 
çocuklarının anadolu liselerine imtihansız alınmaları uygulaması başlatılmıştır. 

Yükseköğretimde uzun vadeli insan gücü, fizikî alan ve finansman ihtiyaçlarını, makro 
ve mikro seviyelerde planlamak maksadıyla kurulan komisyonca 2000 yılına kadar yükseköğ
retim gelişme anaplanı hazırlıklarına geçilmiştir. Genel bütçeden millî eğitime ayrılan pay artı
rılmış, iktidarlarımız döneminde ayırdığımız fon ve diğer tedbirlerle, millî eğitim bütçesinin 
iyileştirilmesi sağlanmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, eğitim ve öğretimin temel taşı öğretmendir. Dunun için, öğret
menlerimizin meselelerine büyük önem veriyoruz. Eğitim kalitesini artırmak için alınacak her 
türlü tedbirlerin başında, öğretmenlerimizin niteliğinin yükseltilmesi ve durumlarının iyileşti
rilmesi gelmektedir, öğretmenlik mesleğinin her yönüyle ideal bir meslek durumuna getirilme
si için çaba sarfedilmektedir. 27 yıllık arkadaşım, meslektaşım Sayın Avni Akyol'un, Millî Eğitim 
Bakanlığı görevine başlar başlamaz, daha ilk iş olarak öğretmenlik mesleğinin aslî saygınlığına 
kavuşturulması için gösterdiği samimî gayretlerini, huzurlarınızda takdirle anıyor ve kendileri
ne bir eğitimci olarak şükranlarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri, öğretmen lisesi olmasına rağmen, uyguladığı programlar itibariyle, 
genel liseden farkı olmayan öğretmen liselerini Sayın Bakan 1989-1990 öğretim yılından itiba
ren yeniden değerlendirmeye almış ve bu okulları 4 yıl öğrenim süreli anadolu öğretmen lisele
ri haline getirmiştir. Bu okullara, eskiden olduğu gibi, öğretmenler kurulu tarafından uygun 
görülen ve yapılan imtihanda başarılı olan öğrenciler alınmaktadır. Okulun programı, mesle
ğin gerektirdiği meslek dersleriyle takviye edilmiştir. Halen sayısı 18 olan anadolu öğretmen 
liselerinin, önümüzdeki yıl yaygınlaştırılacağını huzurlarınızda memnuniyetle belirtmek is
tiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilatında yapılan son dü
zenleme sırasında, öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğünün kurulmuş olması, öğretmenlik mes
leğine verdiğimiz önemin açık bir ifadesidir. Bu cümleden olarak, çıkarılan 3S80 sayılı Kanuna 
göre, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları, ilk 10 sırada öğretmenliği tercih eden öğ
rencilerimizden bursluluğu seçenlere 200 bin, yatılılığı tercih edenlere ise, her türlü ihtiyaçları 
karşılandıktan sonra, 100 bin Türk Lirası harçlık verilmesi sağlanmıştır. Bu yıl 4 binin üzerin
de öğrencimiz bu imkânlardan yararlanmıştır, önümüzdeki yıl bu sayı elbette artırılacaktır. 

Bu arada, ilkokul öğretmeni yetiştiren yükseköğretim kurumlarının 4 yıla çıkarılması ve 
böylece öğretmenler arasında statü farkının ortadan kaldırılması ve öğretmenlerimize lisans 
tamamlama imkânlarının tanınması, geleceğimiz ve öğretmenlik mesleği için ümit ve güven 
verici çalışmalar olarak görülmektedir. 

öğretmen evlerinin, lokallerinin sayılarının artırılması, lojman yapımı uygulamalarının 
hızlandırılması, öğretmen hastanesiyle, sağlık eğitim merkezlerinin hizmete sokulması, 
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öğretmenlerimize bazı ulaşım araçlarında yüzde 50'ye varan indirimle seyahat etme imkânları
nın sağlanması, öğretmen eğitim merkezi ve tatil köyü projesiyle, öğretmen konut edindirme 
projesi konusundaki çalışma ve uygulamalar, öğretmenlerimizin sosyal statülerinin iyileştiril
mesi yönünden atılan samimî ve ciddî önemli adımlardır. 

Bütün bu çalışmalarla, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki yerinin ve değerinin artırıl
ması, mesleğin daha cazip hale getirilmesi, başarılı ve yetenekli öğrencilerin öğretmenlik mes
leğine yönlendirilmesini amaçlamaktadır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, hükümetlerimiz döneminde öğretmenlerimizin maddî problem
lerinin çözülmesine samimî olarak gayret gösterilmiş ve önemli mesafeler alınmıştır. 1989 yı
lında öğretmenlerimizin ek göstergesi, eğitim-öğretim tazminatı, özel hizmet ve öğretim yılına 
hazırlık ödeneğinde büyük artışlar sağlanmıştır. Bu yıl da ilkokul öğretmenlerinin maaşların
daki artış oranı yüzde 175, orta dereceli okul öğretmenlerinin maaşlarında meydana gelen ar
tış oranı ise yüzde 177 civarındadır. Elbette bu artışları yeterli bulmuyoruz; saygıdeğer öğret
menlerimizin layık oldukları refah düzeyine kavuşturulması için bütün imkânlarımızı kullan
maya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. 

Millî Eğitim Bakanımızın göreve başlama mesajında öngörülen görüşler doğrultusunda 
uygulamaya konulan icra planının üçte biri, öğretmenlikle ilgili konulara ayrılmış ve böylece, 
öğretmenlik mesleğine özel ve ağırlıklı bir yer verilmiştir. Bu durumu takdirle karşılıyor, öğret
menlik mesleğinin yüceltilmesi için çalışmaların bundan sonra da aynı hızla sürdürüleceğine 
inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, başlatılan "Millî Eğitim Seferberliği" çerçevesinde, Eğitim ve öğre
timi Geliştirme ve Değerlendirme Merkezi kurulması, ödev Yönetmeliği ile ilgili yeni düzenle
meler, başarılı öğrencilerimizin ödüllendirilmesi, sevgi projesinin uygulamaya sokulması, yurt 
dışındaki vatandaşlarımıza liseyi dışarıdan bitirme imkânı getirilmesi, öğrencilerin tatillerinin 
değerlendirilmesi, öğrenci kıyafetleri ve yabancı dil öğretimi konusunda alınan kararlar, yurt 
dışından getirilen öğretmenlerden faydalanma teşebbüsleri, eğitim sistemimizin bütün kade
melerini kapsayacak şekilde bilgisayar destekli eğitim çalışmaları, televizyon okulu uygulama
sı, ders kitaplarının dünya standartlarına uygun olarak bastırılması, okul öncesi eğitim prog
ramlarına ağırlık verilmesi, okullarımızda ikili öğretimin kaldırılması yolunda yapılan çalış
malar, maddî imkânları yetersiz öğrenciler için açılan okul pansiyonları ile yurt sayılarının ar
tırılması ve yaygınlaştırılması, Millî Eğitim Bakanlığına, ihtiyaç duyulan alanlar için yeni kad
rolar sağlanması, yükseköğretim gençliğine sunulan yeni imkânlar, yurt dışından sağlanan kre
diler desteği ile uygulamaya konulan eğitim projeleri, Bulgaristan'dan göçe zorlanan vatan
daşlarımız ve çocuklarının eğitimi için alınan tedbirler, millî eğitim sistemimizin gelişmesini, 
etkinliğinin artmasını ve bir dinamik yapıya kavuşmasını sağlayacaktır. 

Sayın milletvekilleri... 
BAŞKAN — Sayın Kızıloğlu, sizden sonra konuşacak arkadaşınızla nasıl konuştuğunuzu 

bilmiyorum; fakat, sürenizi hayli aşmış bulunuyorsunuz. Bu durumda, Sayın Ekinci'nin saat 
13.00'e kadar olan konuşma süresini çok kısaltmak icap edecektir, takdirlerinize bırakıyorum. 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Devamla) — Estağfurullah. 
Sayın milletvekilleri, bundan sonra da, ilk ve ortaöğretimde ikili öğretimin kaldırılarak, 

sınıflardaki öğrenci sayılarının azaltılması için başlatılan altyapı çalışmaları hızlandırılacaktır. 
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Eğitim programlarının değişen ihtiyaçlara ve önceliklere uygun olarak geliştirilmesini, eğitim 
kalitesinin yükseltilmesini, ders kitaplarının çağdaş eğitim seviyesine uygun olarak hazırlan
ması amacıyla başlatılan çalışmalara hız verilmesini, her seviyede eğitim ve öğretimde, başta 
televizyon ve bilgisayar olmak üzere, teknolojinin imkânlarından istifade etme çalışmalarına 
devam edilmesini, eğitim ve öğretim amacıyla öğrenci ve öğretmenlere televizyonda özel bir 
eğitim kanalı tahsisi için gerekli tedbirlerin alınmasını, önemli bir husus olarak görmekteyiz. 

öğretmenlerimizin malî ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi amacıyla başlatılan ve her 
türlü takdirin üzerinde olan çalışmaların hedefine ulaşabilmesi için, ek tedbirlerle desteklene
rek, konunun üzerinde önemle durulmaya devam edilmesini, gecikmeli de olsa başlatılmış bu
lunan ve son Uç yılda büyük mesafe katedilen çıraklık eğitimi, işletmelerde meslek eğitimi ve 
meslek kursları faaliyetlerinin daha etkin ve yaygın bir hale getirilmesi için gerekli tedbirlerin 
alınmasını, korunmaya ve özel eğitime muhtaç çocuklarımıza sağlanan eğitim imkânlarının 
geliştirilmesini ve iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmesini, eğitim sistemimizin ihtiyaç duy
duğu alanlarda daha çok sayıda öğretmen yetiştirilmesi ve öğretmenlerin yurt çapında dengeli 
dağılımı için yeni hukukî düzenlemelere gidilmesini, yükseköğretim kuruluşlarımızda müspet 
ilimlerle, sosyal ve manevî ilimlerin birlikte teorik ve uygulamalı araştırma ve geliştirme faali
yetlerine önem verilmesini, bu kuruluşlarımızın sınaî, iktisadî ve diğer konularda pratik araş
tırma ve geliştirmeye yönelmelerini teşvik için gerekli tedbirlerin alınmasını faydalı görüyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, millî eğitim meselelerimiz, son iki hükümet progra
mında en çok önem verilen konu olarak yer almıştır. Hepimiz çok iyi bilmekteyiz ki, Ulu ön
der Atatürk'ün, milletimize belirlediği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma amacına, yal
nız ve ancak daha iyi bir eğitim yoluyla ulaşabiliriz. Geleceğimizin teminatı sevgili yavruları
mızı, saygılı, kendi mutluluğunun yanında, milletin mutluluğundan da sorumlu olduğuna ina
nan, sağlıklı, çalışkan ve üretken olarak yetiştirmekle yükümlüyüz. Bu sebeple, eğitim sistem
lerimizi her türlü kısır çekişmelerin dışında tutmak mecburiyetindeyiz. Millî eğitim çalışmala
rımızda, Anayasamızda ve Millî Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan Atatürk milliyetçili
ği, Atatürk ilke ve inkılâpları, demokratiktik, laiklik, bilimsellik, çağdaşlık ve süreklilik, ışığı
mız ve ilkelerimiz olmaya devam edecektir. 

Büyük Atatürk'ün çağdaşlaştırıcı, birleştirici, yol gösterici ilke ve inkılapları, millî eğitim 
çalışmalarımızın ilham kaynağı ve teminatıdır. Bu temel ilke ve inkılaplardan hiçbir şekilde 
sapılmayacak ve taviz verilmeyecektir. Anavatan İktidarı döneminde genel bütçeden millî eği
time önemi oranında pay ayrılarak, bu alana verilen önem açıkça gösterilmiştir. Cumhuriyet 
tarihinde ilk defa millî eğitim bütçesi, millî savunmadan daha fazladır. 

Devletimizin büyük bir fedakârlıkla millî eğitime tahsis ettiği ödeneklerin, tasarrufa ria
yet edilerek gerekli görülen yerlerde kullanılacağına inanıyor, Millî Eğitim Bakanlığı bütçemi
zin devletimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızıloğlu. 
Gene, Anavatan Partisi Grubu adına, Burdur Milletvekili Sayın Sait Ekinci konuşacak

lardır. 
Buyurun Sayın Ekinci. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ekinci, çalışma süremizin dolmasına 23 dakika var, eğer süreye sadık kalırsak, uzat

mak mecburiyeti olmadan ara verebiliriz; takdirinize bırakıyorum. 
Buyurun Sayın Ekinci. 
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ANAP GRUBU ADINA SAİT EKÎNCÎ (Burdur) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

1990 malî yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde Grubum adına yapacağım konuş
madan önce bizleri, Türk gençlerini, çocuklarımızı yetiştirmede üstün gayret, fedakârlık, sevgi 
ve özen gösteren millî eğitim ordumuzun cefakâr, fedakâr öğretmenlerini saygıyla anıyorum. 

Sayın üyeler, Hükümetimizin hazırladığı bütçe kanununda, eğitim sistemimizin geliştiril
mesi, öğretmenlerimizin durumunun düzeltilmesi için üstün gayret gösterilmiştir. Bu nedenle, 
Hükümet üyelerimize de teşekkür ederim. 

En kıymetli yatırım olarak telakki ettiğimiz eğitim için, personel, yatırım, diğer cari ve 
transfer kalemlerine imkânlar ölçüsünde azamî ödenek konulmasına gayret edilmiştir. 

Eğitim ödenekleri 1989 yılında bütçemizin yüzde 13,9'unu oluştururken, bu oran 1990 yı
lı bütçesinde yüzde 18'Ierin üzerine çıkmıştır. Yeni yıl bütçesinde personel ödeneklerinin en 
büyük bölümü yüzde 42 ile eğitim kurumlarımızda çalışanlara ayrılmıştır. Konsolide bütçe ya
tırım ödeneklerinin de yüzde 18,3 'ü gene bu eğitim kurumlarımıza tahsis edilmiştir. 

Eğitim için ayrılan kaynakları tahlil ederken, sadece Millî Eğitim Bakanlığımız ile üniver
sitelerimize ayrılan ödeneklere bağlı kalmamak gerekir. Bu değerlendirmelerde, diğer kurum
ların eğitim birimleri için ayrılan kaynakları da hesaba katmak lazımdır. Meselâ, bazı bakan
lıklarımızda, personelin eğitimi için düzenlenen kurslar dışında, özel meslek okulları bulun
maktadır; maliye meslek liseleri, sağlık meslek liseleri bunların en güzel örnekleridir. 

Tüm bu unsurları dikkate aldığımızda, eğitim ödeneklerinin bütçemizin beşte birine yak
laştığı söylenebilir, öğretmenlerimizin sosyoekonomik durumlarını iyileştirici olarak öngör
düğümüz ve gerçekleştirmeye çalıştığımız tedbirlerden biri olan özel hizmet tazminatı, ilk saf
hada özelliği ve önemi gereği, meslekî ve teknik öğretim kurumlarında görevli atölye ve meslek 
dersi öğretmenlerine yüzde 20'den yüzde 40'a kadar olmak üzere sağlanmıştır, özel hizmet taz
minatının diğer branş ve sınıf öğretmenlerimize de yaygınlaştırılması yolundaki çalışmalar sür
dürülecektir. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığa 1989 yılında personel giderleri için 2 trilyon 157 milyar 
liralık ödenek verilmişken, 1990 yılında yüzde 225'lik artışla 7 trilyon liralık ödenek öngörül
müştür. Diğer cari giderler için, 1989 yılında 154 milyar 500 milyon liralık ödeneğimiz mevcut
ken, bu ödenek miktarı yüzde 94'Iük artışla, 1990 yılında 300 milyar 402 milyon lira olmuştur. 
Yatırımlar için 1989 yılında 517 milyar 177 milyon liralık ödenek verilmişken, 1990 yılında yüz
de 70 artırılarak 880 milyar 20 milyon liralık ödenek tahsis edilmiştir. Transferlerde ise, 1989 
yılında 145 milyar 400 milyon lira olan ödenek, 1990 yılında, yüzde 122'lik; artışla 323 milyar 
805 milyon lira olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda, Atatürk 
inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milleti
nin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; aile
sini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın baş
langıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren yurt
taşlar yetiştirmek; Türk Milletinin bütün fertlerinin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek 
hayata hazırlamak ve onların bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; böylece, Türk Milletini 
çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak, Türk millî eğitiminin genel amaç
ları arasında sayılmıştır. 
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Anayasamızda ve Millî Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan eğitimin millî ve çağdaş
lık karakteri, 10 Kasım 1989 günü Büyük Millet Meclisinde okunan ve Yüce Meclisin tasvibine 
sunulan hükümet programında aynen şu şekilde yer almıştır: "Geleceğimizin teminatı olan ço
cuklarımızın ve gençlerimizin modern ve ileri Türkiye idealine, Atatürk ilke ve inkılaplarına 
bağlı, millî, manevî ve ahlakî değerlerimizi benimsemiş, bilgili, ilmî düşünceye sahip, herkese 
karşı sevgi ve müsamaha besleyen medenî birer insan olarak yetişmelerini, millî eğitimimizin 
esası sayarız." 

Yine aynı hükümet programında, "önümüzdeki dönemde, eğitim ve öğretim, en fazla 
önem verdiğimiz konuların başında gelecektir" denilmek suretiyle, hükümet programında millî 
eğitim, en çok ağırlık verilecek saha olarak tespit edilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, cumhuriyetimizin kuruluşundan beri kurulan hükü
metler arasrnda, eğitime en fazla önem Anavatan Partisi Hükümetleri tarafından verilmiş, yi
ne son hükümet programında; öğretmenlerin meslek için eğitimine önem verilerek, devamlı 
gelişmelerinin sağlanması; herkese bir yabancı dil öğretilmesi, halk eğitimine süreklilik kazan
dırmak amacıyla, okul dışı eğitim ve kültür faaliyetlerinin geliştirilmesi; her seviyede eğitim 
ve öğretimden, başta televizyon ve bilgisayar olmak üzere, teknolojinin imkânlarından en ileri 
safhada istifade edilmesi; çok kanallı eğitim televizyonu yoluyla, eğitim ve öğretimde televiz
yonun yardımcı ve hızlandırıcı bir araç olarak kullanılması; eğitim ve öğretimde sosyal ve kül
türel cinsten farklılıkların ortadan kaldırılarak, insanlarımız arasında sevgi ve hoşgörünün sağ
lanması; bugüne kadar yapılan çalışmalar doğrultusunda YÖK Kanununun günün şartlarına 
göre değiştirilmesi, başlıca prensipler arasında yer almıştır. 

Anayasamız, "kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz" der. Bu temel 
prensipten hareket eden Anavatan Partisi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği ilkesi üzerinde önemle 
ve öncelikle durmakta, eğitim ve öğretim hizmetlerinin bu genel çerçeve içerisinde sürdürül
mesi esasını benimsemektedir. Çünkü, gelişme ve modernleşmenin temelindeki başlıca unsur
lar insan ve sistemdir. Artık, günümüzde eğitime harcanan paralar bir yatırım olarak kabul 
edilmektedir. Günümüzde eğitim, sadece sosyolog ve pedagogların uğraştıkları bir konu ol
maktan çıkmış, ekonomistlerin de üzerinde durduğu bir konu olmuştur. 

Kısacası, eğitimin ve yetişmiş insan gücünün, ekonomik kalkınmada da büyük önemi ve 
etkisi olduğu kabul edilmektedir. Bunun dünyada iki tipik örneği vardır; Almanya ve Japonya. 

Almanya, yetişmiş insan gücü sayesinde tkinci Dünya Savaşının sıkıntısını kısa zamanda 
atmıştır. 

Japonya, Türkiye'nin üçte bir genişliğindeki arazisi ve 120 milyon nüfusu ile, eğitime yap
tığı yatırım sayesinde Japon mucizesini yaratmıştır. 

Anavatan Partisi olarak hedefimiz, ülkemizin, asrın sonunda ileri ülkeler arasında yer al
masıdır. Bunun için de gençlerimizi, yani bugünkü neslimizi o devre göre hazırlamak, en önemli 
gayretlerimiz arasında yer almaktadır. Atatürk'ün belirlediği çağdaş uygarlık düzeyinin üstü
ne çıkma amacına, en çok bu yolla yetişilebilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şurası asla unutulmamalıdır ki, Cumhuriyetimizin 
kuruluşundan bugüne kadar, Türk millî eğitiminde büyük merhaleler katedilmiştir. Bugün, de
ğişik kademelerdeki öğrenci sayısı, 1923-1924 öğretim yılında 358 548 iken 11 945 454'e, öğret
men sayısı, yine 1923-1924 öğretim yılında 12 437 iken bugün 407 047'ye ulaşmıştır. Bu rakam
larla millî eğitim ordumuz, Avrupa'nın 17 ülkesinin her birinin toplam nüfusundan daha bü
yüktür. 
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Bu da gösteriyor ki, cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana geçen kısa süre içinde, eği
tim sistemimizin her alan ve kademesinde okul, öğretmen ve öğrenci sayılarında, benzerine 
başka bir ülkede rastlanmayan oranda artışlar olmuş, eğitim imkânlarının yurt çapında dağılı
mında da önemli gelişmeler sağlanmıştır. Eğitim sistemimizin içinde bulunduğu problemlerine 
rağmen sağlanan bu gelişmeler, küçümsenmekten daha ziyade, hepimiz için bir övünç meselesi 
ve kaynağı olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Anavatan iktidarı döneminde ülkemizi, dünya millet
leri ailesinin eşit haklara sahip bir üyesi kılacak ve Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet varlığı, 
refahı, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaştıracak nitelikte önemli 
gelişmeler ve çalışmalar yapılmıştır. 

Bu amaçla; Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunu çıkarılmış ve uygulama başlatılmıştır. Re
form niteliği taşıyan bu kanunla, 200 binin üzerinde çırağımızın eğitim görmesi sağlanmış ve 
bu çıraklarımızın meslekî eğitim süresince sigorta primlerinin devletçe ödenmesi temin edil
miştir. 

Yine, çıraklık ve meslekî eğitimi geliştirmek amacıyla, vatandaş desteği ve genel bütçe kay
naklan yanında, Dünya Bankasından 58,5 milyon dolarlık kredi desteği sağlanmıştır. 

3 Kasım 1989 tarihli ve 385 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eğitim sisteminde, ya
pı ve fonksiyonları itibariyle önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu kanun hükmündeki kararna
me ile, Talim ve Terbiye Kurulunun statüsü yükseltilerek, kendisinden beklenen görevleri gere
ği gibi yerine getirmesi, Atatürk'ün arzu ettiği nitelikte bir kurum olması sağlanmıştır. 

öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü kurulmuş ve bağlı kurum niteliğinde bir millî eğitim 
akademisinin kurulması öngörülmüştür. "Anadolu öğretmen Lisesi" olarak yeniden kurulan 
ve bu yıl öğretime açılan 18 öğretmen lisesi ile birlikte 28 öğretmen lisesinin eğitim ve öğretim 
ile ilgili bütün çalışmalarının bu genel müdürlük tarafından yapılması planlanmıştır. 

Ülkemizde meslekî ve teknik öğretimin uzun bir geçmişi vardır. Halen faaliyet gösteren 
meslek okullarının bir kısmı 19 uncu Yüzyılın ortalarında kurulmuştur. 

Cumhuriyetin kuruluşu ile de, devlet, meslekî ve teknik öğretimle ilgilenmiş, Atatürk, bu 
eğitimin yaygınlaştırılması için büyük gayret göstermiştir. Cumhuriyet döneminde ilk defa, en
düstriyel teknik öğretim kurumlarının yeni teknolojilere göre donatımını sağlamak üzere, 1989 
yılı içinde genel bütçeden, fondan ve projelerden toplam 73 milyar 862 milyon lira tutarında 
makine ve teçhizat temin edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, köklü eğitim geleneği olan bir ülkedir. Türk toplumunda, 
eğitim kurumları, daima önemli ve saygıdeğer, aranılan kuruluşlar olarak değerlendirilmiştir. 
Eğitim alanında devletin sorumluluğu ve önderliği tarih boyunca devam etmiş, eğitim kurum
larının çalışmasında ve yaşatılmasında, milletin desteği önemli bir rol oynamıştır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimizin yurt çapında okul yapımına hız vermesi, öğretmen
lere lojman yapmayı ön plana alması, köylere kadar ortaokul ve lise binaları yaptırılması tak
dire şayandır. Hele, "kendi okulunu kendin yap" metoduyla, hayırsever vatandaşlarımızın emek 
ve yardımlarıyla yapılan yurtlar, okullar, anası rufları ve' lojmanlar, büyük ve sevindirici netice
ler vermiş ve vermektedir. 

Yükseköğretim öğrencileri için yurtları artırmak ve bu suretle mümkün olan tedbirlerin 
alınması ve alma çabası içinde olunması iftihar vericidir. 

Yurt çapında, bilhassa mahrumiyet bölgelerinde anadolu liseleri ve endüstri meslek lisele
ri açılması, gün geçtikçe bunların sayılarının artırılması memnuniyet arz etmektedir. 
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Atatürk, Türk Milletinin mazisini çok iyi bilen, imparatorluktan millî devlete geçişte, çe
kilen zahmetleri, kaybedilen canları, yıkılan yuvaları gören, harap olmuş bir ülkeyi yaşayan 
bir lider olarak, Türk Milletinin istikbalini tayin etmiştir. Türk Devletinin hür ve bağımsız, 
sonsuza dek yaşamasını istemiş, cumhuriyeti Türk Gençliğine emanet etmiştir. Bununla da ye
tinmeyerek, ilgililere, "Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu 
ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel Türkiye'nin istikbaline, kendi benliğine, millî gele
neklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir" emir ve di
rektifini vermiştir. 

Değerli milletvekilleri, çocuklarımızı ve gençlerimizi, geleceğimizin modern ve ileri Tür
kiye idealine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, millî ve ahlakî değerlerimizi benimsemiş, bil
gili, ilmî düşünceye sahip, herkese karşı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen medenî birer insan 
olarak yetişmelerini, millî eğitimimizin esası sayıyoruz. 

Yüce Milletin değerli temsilcilerini ve Millî Eğitim Bakanlığının üstün nitelikli mensupla
rını saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
Sayın milletvekilleri, saat 14.00'te toplanmak üzere 50 nci Birleşimin Birinci Oturumunu 

kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 12.50 

• • 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Başkanvekili E. Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER: Ertuğrul özde mir (Ordu), AU Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açı
yorum. 

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

1. — 1990 Malî Ydı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1988 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasardan (1/618, 
1/619, 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları: 281, 282, 287, 288) (Devam) 

A) MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Millî Eğüim Bakanlığı 1990 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Millî Eğüim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1988 Malî Ydı Kesınhesabı 
I. — Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
1. — Yükseköğretim Kurulu 1990 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Yükseköğretim Kurulu 1988 Malî Ydı Kesinhesabt 
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77. — Üniversiteler 

a) Ankara Üniversitesi 
1. — Ankara Üniversitesi 1990 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Ankara Üniversitesi 1988 Malî Ydı Kesinhesabt 

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabt 
c) Hacettepe Üniversitesi 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1990 Malî Yüı Bütçesi 

2. — Hacettepe Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabt 

ç) Gazi Üniversitesi 

1. — Gazi Üniversitesi 1990 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Gazi Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabt 
d) istanbul Üniversitesi 
1. — istanbul Üniversitesi 1990 Malî Yüı Bütçesi 
2. — istanbul Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabt 
e) istanbul Teknik Üniversitesi 
1. — istanbul Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yüı Bütçesi 

2. — istanbul Teknik Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabt 

J) Boğaziçi Üniversitesi 

1. — Boğaziçi Üniversitesi 1990 Malî Yüı Bütçesi 

2. — Boğaziçi Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabt 

g) Marmara Üniversitesi 

1. — Marmara Üniversitesi 1990 Malî Yüı Bütçesi 

2. — Marmara Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabt 

ğ) Yüdız Üniversitesi 

1. — Yüdız Üniversitesi 1990 Malî Yüı Bütçesi 

2. — Yüdız Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabt 

h) Mimar Sinan Üniversitesi 

1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1990 Malî Yüı Bütçesi 

2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabt 

t) Ege Üniversitesi 

1. — Ege Üniversitesi 1990 Alalı Yüı Bütçesi 
2. — Ege Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabt 
i) 9 Eylül Üniversitesi 
1. — 9 Eylül Üniversitesi 1990 Malî Yüı Bütçesi 

2. — 9 Eylül Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabt 

j) Trakya Üniversitesi 

1. — Trakya Üniversitesi 1990 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Trakya Üniversitesi 1988 Malî Yüı Kesinhesabt 
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k) Uludağ Üniversitesi 

1. — Uludağ Üniversitesi 1990 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Uludağ Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

l) Anadolu Üniversitesi 

1. — Anadolu Üniversitesi 1990 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Anadolu Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

m) Selçuk Üniversitesi 

1. — Selçuk Üniversitesi 1990 Malî Yûı Bütçesi 

2. — Selçuk Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

n) Akdeniz Üniversitesi 

1. — Akdeniz Üniversitesi 1990 Malî Ydı Bütçesi 

2. — Akdeniz Üniversitesi 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 

o) Erciyes Üniversitesi 

1. — Erciyes Üniversitesi 1990 Malî Yûı Bütçesi 

2. — Erciyes Üniversitesi 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 

ö) Cumhuriyet Üniversitesi 

1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1990 Malî Yûı Bütçesi 

2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 

p) Çukurova Üniversitesi 

1. — Çukurova Üniversitesi 1990 Malî Yûı Bütçesi 

2. — Çukurova Üniversitesi 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 

r) 19 Mayıs Üniversitesi 

1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1990 Malî Yûı Bütçesi 
2. — 19 Mayıs Üniversitesi 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 
s) Karadeniz Teknik Üniversitesi 
1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 

s) Atatürk Üniversitesi 

1. — Atatürk Üniversitesi 1990 Malî Yûı Bütçesi 

2. — Atatürk Üniversitesi 1988 Malt Yûı Kesinhesabı 

t) inönü Üniversitesi 

1. — inönü Üniversitesi 1990 Malî Yûı Bütçesi 

2. — inönü Üniversitesi 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 

u) Fırat Üniversitesi 

1. — Fırat Üniversitesi 1990 Malî Yûı Bütçesi 

2. — Fırat Üniversitesi 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 

ü) Dicle Üniversitesi 

1. — Dicle Üniversitesi 1990 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Dicle Üniversitesi 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 
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v) 100 üncü Yû Üniversitesi 
1. — 100 üncü Yû Üniversitesi 1990 Malî Yûı Bütçesi 
2. — 100 üncü Yû Üniversitesi 1988 Malî Yılı Kesinhesabt 
y) Gaziantep Üniversitesi 
1. — Gaziantep Üniversitesi 1990 Malî Ytlt Bütçesi 
2. — Gaziantep Üniversitesi 1988 Malî Yûı Kesinhesabt 
BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Son olarak, Anavatan Grubu adına arkadaşlar konuşmuştu. Şimdi, Anavatan Grubunun 

70 dakikalık zamanı kaldı. Konuşmak isteyen üç arkadaş var, bu zamanı kendi aralarında tak
sim etsinler; bunu kendilerine bırakıyoruz. 

Söz sırası, Sayın Mehmet Ali Doğuşlu'da. 
Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Bingöl) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığının 1990 malî yılı bütçesiyle ilgili, Anavatan Partisi Gru
bunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, konuşmama baş
lamadan önce, Grubum adına hepinizi en derin saygılarımla selamlarım ve Millî Eğitim Ba
kanlığının değerli temsilcilerine saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, iktidarımız döneminde, bütün bakanlıkların yaptıkları hizmetler ya
nında, Millî Eğitim Bakanlığının da' büyük hizmetleri olmuştur. Bu hizmetlerde, Hükümeti
miz ve Bakanlığımız, Millî Eğitim Kanununun amaçları doğrultusunda Türk Milletinin bütün 
fertlerini, Atatürk inkılaplarına ve Anayasanın Başlangıcında ifadesini bulan, Türk Milliyetçi
liğine bağlı, Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, 
koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan hak
larına ve Anayasanın Başlangıcındaki temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, laik, sosyal 
bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 
davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu ba
kımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşün
ce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer 
veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 
ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme 
alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve 
toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; böylece, bir 
yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, öte yan
dan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hız
landırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır pren
siplerini esas olarak benimsemiş ve çalışmalarını bu çerçeve içerisinde sürdürmüş ve sürdür
mektedir. 

Yine, Büyük Atatürk'ün dediği gibi, "Milletimizi gerçeğe ve mutluluğa eriştirmek için iki 
orduya ihtiyaç vardır. Biri, vatanın hayatını kurtaran asker ordusu; diğeri, milletin geleceğini 
yoğuran, millî kültürü nesilden nesile aktaran irfan ordusudur. Bir millet, savaş alanlarında 
ne kadar zafer elde ederse etsin, o zaferin kalıcı sonuçlar vermesi ancak kültür ve irfan ordu
suyla mümkündür" ilkesini benimseyerek, gerek Türk millî eğitiminin genel amaçlarını ve ge
rekse Büyük Atatürk'ün eğitim ve öğretim alanlarındaki sözlerini esas almak suretiyle, Hükü
metimiz ve Partimiz, programını ona göre hazırlamış ve çalışmalarını bu yolda yürütmüş ve 
yürütmektedir. 
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Parti Programımızda, bu konuya, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve genç
lerimizin modern ve ileri Türkiye idealine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, millî ve ahlakî 
değerlerimizi benimsemiş, bilgili, ilmî düşünceye sahip, herkese karşı sevgi ve müsamaha bes
leyen medenî birer insan olarak yetişmelerini millî eğitimin esası sayarız" şeklinde yer veril
miştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir milleti meydana getiren en önemli unsurlar, dil, 
din, kültür, vatan, bayrak ve benzerî değerlerdir. Yetişmekte olan çocuklarımıza, genç ve yetiş
kin nesillere, bu unsurları en doğru bir şekilde öğreten, gerek toplumun ve gerekse bireylerin 
gelecekteki beklentilerine yön veren ve etkileyen iyi bir eğitimdir. 

Aileden başlayan, örf ve âdetlerimizle perçinleşen, sevgi saygıya dayanan, günümüzün mem
leket ihtiyaçlarına uygun bilgi ve becerileri yeni yetişen nesillere birlik ve beraberlik şuuru için
de uygulayan bir eğitim-öğretim, ilerisi için en köklü ve temel bir eğitim ve öğretimdir. 

Geçmiş tarihleri incelediğimizde, ulusal eğitimine, ilmî ve millî kültürüne önem veren, onun 
ışığından ve nurundan faydalanan ve bunu esas alan milletlerin daima yüceldikleri ve payidar 
oldukları görülmüştür. 

Şühedanın kanlarıyla yoğrulan bu topraklar üzerinde yaşayan insanlarımızın, birliğini ve 
beraberliğini muhafaza etmeleri, aynı duygu ve düşünceyi taşımaları; istikbale yönelen aynı 
inancı paylaşmaları; dinine, devletine, cumhuriyetine bağlı bir toplum olarak yaşamaları için 
iyi bir eğitim ve öğretimi hedef alan Hükümetimizin çalışmaları memnuniyet vericidir. 

tşte, Hükümetimiz, sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına ve asrın icaplarına uygun ve geleceği 
içeren bir eğitim politikasını esas almıştır. Büyük Atatürk'ün çizdiği yolda, geleceğin Türkiyesi 
için, millî kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize uygun, bilinçli, çağdaş, ilim ve teknolojile
rin meydana getirdiği yöntemleri uygulama gayretini göstermiş ve göstermektedir. 

Yeni yetişmekte olan nesilleri, memleket ihtiyaçlarına uygun bilgilerle donatmak, "milli" 
sıfatını taşıyan eğitim ve öğretim hizmetini vermek, birlik ve beraberlik şuurunu aşılamak, tek 
kelimeyle, eğitimi millîleştirmek için Hükümetimizin izlediği politika sevindirici ve başarılı bir 
eğitim-öğretim politikasıdır. 

Sayın milletvekilleri, tarihî gelişim içinde, eğitimin ana prensibi, iyi insan yetiştirmektir. 
Konuyla ilgili olduğu için, millî eğitimin "Amaçları" kısmında yer alan "Devlete faydalı, nite
likli insan gücü yetiştirilmesi" ifadesini burada tekraren vurgulamak istiyorum. 

Hükümetimiz, eğitim ve öğretimin temel taşı olan öğretmenlerimizin yetiştirilmesi çalış
malarına hız vermiş ve bu konuda büyük gayretler göstermiş ve göstermektedir. 

Hükümetimizin, milletini ve memleketini seven, kabiliyetli, Atatürk ilkelerine bağlı, millî 
birlik ve beraberliğe içten inanmış, ahlakî değerlerimizi benimsemiş, milliyetçi ve mukaddesat
çı, görev aşkı olan bilgili öğretmenler yetiştirme gayreti içerisinde olması sevindirici bir du
rumdur. 

Osmanlı eğitim sistemini kurup, geliştiren, ilmî çalışmalara büyük önem veren büyük adam 
Fatih Sultan Mehmet, öğretmeni tarif ederken, "Muallim, çok iyi bir mizaca ve karaktere sa
hip olacak. Allah'ı hoşnut etmek amacıyla davranacak, çocukları eğitmek için gayret göstere
cek ve yardımcı olacak. Çocuklara, öğrettiklerinin tekrarını yaptırarak onları müzakere ede
cek; görevini ağır bulup, sevmemezlik etmeyecek ve çocuklara, bildikleri konuları güzellikle 
ve yumuşaklıkla anlatacak" demiştir. 
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Yine, 1739 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi ise, öğretmeni; "Devletin eğitim, öğretim ve 
bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir, öğretmenler bu gö
revlerini Türk Millî Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yüküm
lüdürler. 

Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon 
ile sağlanır." tarifinde bulunmuştur. Kısacası öğretmen saygıdeğer bir kişidir. 

Değerli arkadaşlarım, sizlere bir olayı anlatmak istiyorum: Bingöl'ün Adaklı ilçesinde öğ
retmenlik yapıyordum. İlçeye yakın bir köyde deli bir adam vardı. Söylenenlere göre bu adam, 
kendi arazilerinin paşalar tarafından elinden alındığı için delirmiş. "Benim mühürümü almış
lar ve bu mühürle arazilerimin tapularını başkalarına satmışlar" diyerek aklını oynatmış bir 
vaziyette geziyor. Bu adam bir gün Adaklı'ya gelerek bir öğretmenin babasıyla görüşüyor ve 
"Sizin oğlunuz okuldaydı, ne oldu, ne yaptınız?" diye soruyor. Baba ise "Vallahi bir şey ola
madı, çünkü okuyamadı" diyor. Adam bu sefer "Nasıl? Nerededir?" diye sorduğunda, baba 
"Şimdi öğretmendir" cevabını veriyor. Bu sefer o deli adam hemen çocuğun babasının kafası
na vuruyor ve "Aptal, aptal! Senin harbiye nazırı da öğretmenin elinde yetişiyor, hâlâ beğen
miyor musun?" diyor. Yani, öğretmen, bu kadar değerli ve saygı duyulacak bir kişidir. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar); 

Bugün yurdumuzda ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, tüm lise, meslekî ve teknik okullardaki 
404 bin 919 öğretmen temel özelliklerini arz ettiğim prensiplere uygun olarak görev yapmakta
dırlar ve işin bu şekilde yürütülebilmesi için Bakanlığımız öğretmenlerimiz için gerekli çabayı 
göstermiş ve göstermektedir. 

Bilhassa son altı yıldaki 24 Kasım öğretmenler gününde yapılan görkemli törenlere Hükü
metimizin verdiği değer, öğretmenimizin toplumdaki saygınlığını artırmıştır. Yıl geçtikçe bu tö
renlere daha da önem verilmektedir. Bu yılki 24 Kasım öğretmenler günü ve haftası kutlamala
rı bunun delilidir. Bu durumu, Hükümetimiz ve Grubumuz adına takdirle anıyoruz, öğretme
ne ne kadar değer verilse de azdır; çünkü, devletimizin bekası ve yükselmesi, memleketimizin 
var olması, millî eğitimimize ve onun ilim, irfan ordusu olan öğretmene bağlıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hükümetimizin yurt çapında okul yapımına hız ver
mesi, öğretmenlerimize lojman yapmayı ön plana alması, köylere kadar ortaokul ve lise bina
ları yaptırması takdire şayandır. Hele, "Kendi okulunu kendin yap" metodu ile ve hayırsever 
vatandaşlarımızın emek ve yardımlanyla yapılan yurtlar, okullar, ana sınıfları ve lojmanlar büyük 
ve sevindirici neticeler vermiş ve vermektedir. 

Yükseköğretim öğrencileri için yurtların artırılması ve bu suretle mümkün olan tedbirle
rin alınması ve alınma çabası içinde bulunulması iftihar vericidir. Bilhassa son üç yılda öğrenci 
yurtları yaptırması ve sorunları çözmesi Bakanlığımızın büyük bir başarısıdır. 

Bugün Türkiye'de; 
1. Okul öncesi 3 601 ana sınıfında eğitim gören 110 534 öğrenciye 6 734 öğretmen hizmet 

vermektedir. 
2. 51 169 ilkokulda 7 191 027 öğrenci okumakta ve bu ilkokullarda 224 382 öğretmen 

görev yapmaktadır. 
3. 6 357 ortaokulda 2 280 606 öğrenciye 47 239 öğretmen ders vermektedir. 
4. 3 305 lisede 1 293 047 öğrenci vardır ve bu öğrencilerle 105 700 öğretmen eğitim ve 

öğretim yapmaktadır. Tabiî, bu verdiğim rakamlar geneldir. 
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Netice olarak, bugün Türkiyemizde ortaokulların meslekî teknik, liselerimizin meslekî tek
nik, erkek teknik, kız teknik, ticaret turizm, din öğretimi, sağlık meslek ve bir adet özürlüler 
lisesi de dahil, örgün eğitim olarak 64 432, yaygın eğitim olarak da 3 S91 olmak üzere, toplam 
68 023 okulumuz mevcuttur. Bunların sayıları gün geçtikçe artmaktadır. Hükümütemiz, bun
lar için gereken her türlü tedbiri almıştır. Biliyorsunuz, bütün bakanlıklarda yatırımlar kısıl
mışken, millî eğitim ve sağlıkta yatırımlar kısılmamışür. Bu da, Hükümetimizin millî eğitime 
ve sağlığa verdiği büyük önemden ileri gelmektedir. 

Hükümetimizin yurt çapında, bilhassa mahrumiyet bölgelerinde Anadolu liseleri ve en
düstri meslek liseleri açması, gün geçtikçe bunların sayılarını artırması memnuniyet arz etmek
tedir ve bu çalışmalara 1990 yılında da devam edilecektir. Bütçemiz de bu yolda yapılmış ve 
bu yolda uygulanacaktır. Eğitim ve öğretim için ne gerekiyorsa yapılmış ve yapılmaktadır. En 
uzak köylere ve mezralara kadar okul binası ve lojmanlar yaptırılmış ve yaptırılmaktadır. 

Bu yeterli mi? Elbette değil. Gün geçtikçe yenileri yapılacak, okulsuz ve lojmansız köy 
ve mezra bırakılmayacaktır. Bu hususta Hükümetimize güveniyoruz ve güvenmeye devam ede
ceğiz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Hükümetimiz, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın çocuklarını da ihmal etmemiş ve 
gereken her türlü hassasiyeti göstermiştir. Yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da Atatürk ilke 
ve inkılapları ışığı altında sevgi ve saygıya dayanan, bilgili, vatanını, milletini ve devletini se
ven, Türk kültürüne, örf ve âdetlerimize bağlı öğrenciler ve gençler yetiştirmeyi planlamış, ge
rekli her türlü tedbiri almış ve almaktadır. 

1988 Nisan ayı durumu itibariyle Millî Eğitim Bakanlığından alınan bilgilere göre, 2 511 
340 vatandaşımız yurt dışında bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımızdan 1 129 526'sı işçi, 727 
929'u da işçi çocuklarıdır. Tabiî bu 0-19 yaş arasındaki çocuklardır. Türk işçi çocuklarının 600 
binden fazlası, çeşitli okullarda eğitim ve öğretim görmektedirler. 

En fazla 479 818 öğrenciyle birinci sırada Federal Almanya, ikinci sırada 73 143 öğrenciy
le Fransa, üçüncü sırada 71 701 öğrenciyle Hollanda gelmektedir. Yani, öğrencilerimizin yoğun 
bulunduğu ülkeler en başta bu üç ülke gelmek üzere, Kıbrıs da dahil olmak üzere 13 ülkede 
öğrencilerimiz eğitim ve öğretim görmektedir. 

Yükseköğrenim dahil, öğrencilerimizin gerek eğitim ye öğretimlerini takip etmek ve ge
rekse her türlü problemlerini çözmek, eğitim ve öğretim çalışmalarını yürütmek için 12 ülkede 
yurt dışı teşkilatlarımız kurulmuştur. Hükümetimiz tarafıridan, teşkilatlarımızın bulunduğu 
bu ülkelerde 7 eğitim müşaviri, 11 ataşe, 5 ateşe yardımcısı ve 16 idare ataşesi görevlendirilmiş 
bulunmaktadır. 

Ayrıca, bu çocuklarımıza Türkçe, Türk kültürü, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini ver
mek, Türkçelerini geliştirmek, millî kültürümüz ve manevî değerlerimizin bağlarını devam et
tirmek ve kuvvetlendirmek, dinî eğitimlerini vermek amacıyla 1 170 öğretmen, Hükümetimiz 
tarafından yurt dışında görevlendirilmiştir. Bu öğretmenler dışında mahallinde - yani Alman
ya'ya işçi olarak veyahut da çeşitli yollarla gidenler orada Alman hükümetleri tarafından seçi
liyor ve bunlara "Mahallinde görevlendirilen öğretmenler" diyoruz- görevlendirilen öğretmen 
sayısı 2 977 olup, toplam 4 177 öğretmen yurt dışında görev yapmaktadır. Son gönderilen öğ
retmenlerle beraber bunların sayısı 4 224'e yükselmiş durumdadır. 
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Bu arada, Sayın Millî Eğitim Bakanımızdan ve diğer ilgili bakanlarımızdan -ilgili bakan
lar diyorum; çünkü yurt dışına öğretmenleri yalnız Millî Eğitim Bakanlığı göndermiyor, Millî 
Eğitim Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Kültür Bakanı kendi aralarında 
koordone ederek öğretmen seçimini yapıyorlar ye bunlar Bakanlar Kurulu kararıyla yurt dışı
na gönderiliyor- bir ricam olacak: Mümkün mertebe, bu öğretmenleri merkezden gönderelim. 
Yurt dışında işçiler arasından alman öğretmenler, yabancı dil bildikleri için, her ne kadar Al
manlar tarafından takdir ediliyorsa da, hepsi için demiyorum ama, bunların bazılarının fayda 
yerine zarar vereceği muhakkaktır; yani Hükümet olarak bu öğretmenlerin seçiminde gerekli 
her türlü tedbiri alalım, yurdumuzdaki öğretmenleri yetiştirelim ve öyle yurt dışına göndere
lim. 

Bu yoldaki önerime devam ediyorum: Münih'teki Bavyera Eyalet Hükümeti dışında ka
lan diğer eyaletlerde görev yapan öğretmenlerimizin parasını Türk Hükümeti ödemektedir, Bav
yera Eyaletinde Alman Hükümeti ödüyor, diğer eyaletlerde Türk Hükümeti ödüyor. Mademki 
bu parayı Hükümetimiz ödüyor, bu öğretmenleri altı ay önceden seçip yurt dışına gönderelim. 
örneğin, Almanya'ya gönderdiğimiz zaman, altı ay süreyle Göthe Üniversitesinde yabancı dili 
güzelce öğrensin ve o yabancı dili öğrendikten esonra görev yapacağı okula gönderelim. Bu 
durumda altı ay süreyle fazla bir maaş veririz, ama çocuklarımız için çok faydalı olur. 

Ben, Almanya'da dört yıl öğretmenlik yaptım; dil bilmemek çok kötü bir şey. Şöyle küçük 
bir örnek vereyim: Yurt dışında görev yapan öğretmen dil bilmezse, Alman öğretmen kendi 
şartlarına göre okulun eğitim öğretim programını yapıyor ve ders saatlerini ayarlıyor; Türk ço
cuğuna bir iki saat öğleden evvel veriyor, bir saat de öğleden sonra veya akşama doğru veriyor. 
Bu çocuk o boş zamanlarında eve gitse olmaz, okulda da bırakmazlar ki kalsın. Halbuki, ora
da görev yapan Türk öğretmen dil bilirse ve bu durumu Alman okut idarecisine anlatırsa, on
lar da buna gayet değer verirler ve "Hakikaten bu çocuğun dersi öğleden önce ikinci saatte 
vardı, ama bir de öğleden sonra dördüncü saate atmak çocuk için zor olur" diyerek bu ders 
saatlerini ayarlarlar ve o çocuğun derslerini üst üste getirmeye çalışırlar. Yani, yurt dışına ne 
kadar dil bilen öğretmen gönderilirse, çocukların hakları da o derece korunmuş olur. 

Yalnız öğretmenler değil, bilhassa yurt dışına gönderilen eğitim ataşelerine dikkat edilsin. 
Eğitim ataşelerine çok büyük görevler düşüyor. Sayın Yasin Bozkurt ve ben, Ergun Paşamın 
başkanlığında bir heyet olarak gidip inceledik, kendileriyle görüştük, durumu gördük. Eğitim 
ataşelerinin vazifesi büyüktür ve öğretmenlere yardımcı olmaları bakımından Alman hükümetleri 
nezdinde gerekli girişimlerde bulunabilmeleri için yabancı dillerinin mutlaka olması lazım. 

Yurt dışında bulunan Türk işçi çocuklarımıza daha iyi faydalar temin bakımından, Türk
çe, Türk kültürü dersleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri, Bakanlığımız tarafından yurt 
dışı şartlarına uygun müfredat programlarıyla hazırlanmıştır. Yine bu dersler için kitap yazım 
çalışmaları başlamış bulunmaktadır ve birçok dersle ilgili kitaplar da gönderilmiştir. "Dinimi
zi öğreniyoruz" adlı bir ve iki numaralı kitaplar okullarda denemeye açılmıştır. 

Yurt dışında Türklerin yoğun bulunduğu ülkelerdeki kütüphaneler ile Türkoloji kürsüle
rine çeşitli kültürel kitaplar gönderilmiştir ve bu ülkelerin Türkoloji kürsülerinde görev yap
mak üzere 14 okutman görevlendirilmiş ve görevlerine başlattırılmıştır. 

Çocuklarımızın eğitim ve öğretimi için ders kitabı ve eğitim malzemesi gönderilmesi iş
lemleri tamamlanmıştır. 
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Yurda kesin dönüş yapan öğrenciler için, eğitim sistemimize uyum sağlamaları bakımın
dan, 5 anadolu lisesine sınavsız öğrenci alınmıştır. 

Almanca öğretim yapan anadolu liselerinde 96 Alman öğretmen görev yapmaktadır. 
Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızdan çocuklarını Türkiye'de okutmak isteyenler için, 

pansiyonlu okullarda kontenjanlar ayrılmıştır. 
Dış ülkelerin bakan ve yetkili temsilcilerimizle görüşmeler yapılmış ve bu toplantılara de

vam edilmektedir. Bu toplantıların birçoğu 1*990-1991 öğretim yılında yapılacaktır; kısaca bu 
toplantıların başlıklarını söyleyeyim: Şubat 1990'da Avrupa okullar günü ilkbahar toplantısı 
Strasbourg'da, Mart 1990'da OECD Eğitim Komitesi Yönetim Kurulu toplantısı Paris'te, Ni
san 1990'da Avrupa Konseyi toplantısı, Temmuz 1990'da Avrupa okullar günü ödül kazanan 
öğrenciler toplantısı Strasbourg'da, Ağustos 1990'da Avrupa Okullar Günü ödül kazanan öğ
renciler toplantısı Berlin'de, Kasım 1990'da OECD Eğitim Komitesi Yönetim Kurulu sonbahar 
toplantısı Paris'te yapılmak üzere planlanmıştır. Ayrıca da, Antalya'da, ödül kazanan öğrenci
ler toplantısı Ağustos 1990'da yapılacaktır. Yurt dışı için, bu yıl yapılan faaliyetler gibi, gele
cek yıl için de her türlü tedbir alınmıştır. Zamanınızı almamak için onları okumayacağım. 

Dış ülkelerin bakan ve yetkili temsilcileriyle görüşmeler yapılmış olup, bu toplantılar de
vam etmektedir. Federal Almanya, Hollanda, Danimarka, İsveç, Belçika'da görevli Türk ve 
yabancı öğretmenler için hizmet içi seminerler düzenlenmiştir. Vatandaşlarımızın yoğun bu
lunduğu ülkelerde karma eksperler toplantısı yapılmış ve yapılmaktadır. Danimarka Eğitim ve 
Araştırma Bakanı ile Sayın Bakanımız arasında Türkiye'de bir protokol imzalanmıştır ve bu
rada çok önemli kararlar alınmıştır. İstanbul'da 'Türk Eğitim Sistemi, Türkçe ve Türk Kültürü" 
konulu bir seminer verilmiştir. 

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız için yılda iki defa yapılan ilkokulu dışardan bitir
me imtihanları ve lise bitirme sınavlarının yapılması büyük kolaylıklar getirmiştir. 

Kültürel eğitim programları çerçevesinde değişik Ülkelerden eğitim uzmanları ülkemizde 
incelemede bulunmuştur. Hükümetimizce yabancı hükümetler emrine verilen yükseköğrenim, 
doktora, araştırma ve Türkçe yaz kursları için 607 burs ayrılmış olup, bu yıl 387'si kullanıl
maktadır. Diğer ülkelerin hükümetimiz emrine verdiği burslardan 217 araştırmacı ve eğitimci 
diğer ülkelere gönderilmiştir. Ülkemizin taraf olduğu kültür anlaşmaları ve kültürel değişim 
programları çerçevesinde ülkemiz ile Pakistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Malez
ya, İtalya, Kore, Kuveyt ve Arnavutluk arasında eğitim, bilim, kültür, haberleşme alanlarında
ki işbirliğine ait görüşmeler tamamlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki hükümetimiz, Millî Eğitim Bakanlığının yurt içindeki 
hizmetleriyle beraber, yurt dışında bulunan Türk işçileri ve çocukları için de hiçbir masraftan 
kaçınmadan bu kardeşlerimizin, Türk kültürüne, dinine, ahlakına, vatanına ve milletine, örf 
ve âdetlerine bağlı kalmaları için ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmemiş ve çekinmeyecektir. 

Bu duygularla sözlerime son verirken, Millî Eğitim Bakanlığının 1990 malî yılı bütçesinin 
milletimize, hükümetimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Grubum adına hepinizi saygılarla 
selamlarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Ağrı Milletvekili Sayın Yaşar Eryılmaz; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri, 1990 yılı Yükseköğretim Kurulu bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinize Grubum ve şahsım adına saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 
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Değerli milletvekilleri, özellikle son yıllarda kişi ve toplum, bilim ve onun ürünlerinin et
kisini kuvvetle hissetmiş, dünya, baş döndürücü hızla gelişen bilim çağını yaşamaya başlamış
tır. Günümüzde, gelişmişlik kriteri, nüfus başına düşen millî gelir olmaktan çıkmış, araştırma 
ve geliştirme harcamaları, dünya bilim literatürüne katkılar, gelişmişliğin göstergeleri arasında 
oluşmuştur. Bu nedenle, ileri ülkelerin bugün ulaşmış oldukları düzey, geçmişte bu ülkelerin 
yükseköğretime verdikleri değerin doğal bir sonucu olarak karşılanmalıdır. 

Yukarıda sözü edilen hususlar Türk yükseköğretiminde sorunun halen yürürlükte olan yö
netim sisteminin temel prensiplerinde değil, Yükseköğretim Kuruluna tahsis edilen kaynakla
rın azlığında olduğunu göstermektedir. Hemen vurgulamak ihtiyacını duyduğum bir konu, 1990 
malî yılında yükseköğretimin ödeneklerine yüzde 138'lik bir artış öngörülmesi Anavatan İkti
darının genelde millî eğitime, özelde yükseköğretime verdiği önemin çarpıcı bir göstergesidir. 

Yükseköğretim sektörüne önem verme aslında bir mecburiyettir; çünkü, yükseköğretim 
her şeyden önce kalkınma sürecinde tüm sektörler için gerekli olan nitelikli insan gücünün ye
tiştirilmesi açısından önemlidir; çünkü, yükseköğretim, dünya düzeyinde ortaya çıkan bilgi bi
rikimini ülkeye aktararak, ülke şartlarına adapte ederek güçlü bir teknoloji ve bilgi transferi 
oluşturulmasına yaramaktadır. 

Nihayet yükseköğretim, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında rolü olan ortak bir mil
lî kültürün ve ortak değerlerin oluşmasına, bu değerlerin evrensel bir nitelik kazanmasına kat
kıda bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, üniversiteler, toplumun malı olan kuruluşlardır. Dolayısıyla, üni
versitelerin, topluma karşı olan sorumluluklarını ne ölçüde yerine getirdiklerinin tespiti için, 
faaliyetlerinin denetlenmesi şarttır. 

"Sorumluluk" ve "denetleme" sözcükleri üniversitede, hemen yönetim ve özerkliği gün
deme getirmektedir. Dünyada üniversitelerin en fazla özerkliğe sahip olduğu ülkeler olan Amerika 
Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki üniversiteler, üyelerinin çoğunluğunu akademik unvana sa
hip olmayan ve toplumda temayüz etmiş kişilerden oluşan ara kuruluşlar eliyle yönetilmekte
dir. Bu sistemde, biri ülke düzeyinde merkezî, diğeri yine üyelerinin çoğunluğu üniversite men
subu olmayan kişilerden oluşan bir yönetim kurulu niteliğinde olmak üzere üniversite düzeyin
de iki ana kuruluş vardır. 

Merkezî ara kuruluşun başlıca görevi, o ülkedeki tüm yükseköğretim kurumlarının faali
yetlerini planlamak, koordine etmek ve yükseköğretime tahsis edilen kaynakları kurumlar ara
sında dağıtmaktır. 

Yönetim kurulu niteliğindeki ara kuruluşun görevleri ise; rektör, dekan ve tüm öğretim 
elemanları dahil olmak üzere her düzeydeki personel atamasını yapmak, o kurumun bütçesini 
ve mal varlığını yönetmektir, tskoçya, Galler, İzlanda, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde, 
üniversiteler bu sistemle yönetilmektedir. 

özellikle 1960'lardan sonra öğrenci ve yükseköğretim kurumları sayılarında meydana ge
len artış nedeniyle Avrupa ve Japonya'da da merkezî planlama, koordinasyon ve denetlemeye 
ihtiyaç duyulmaya başlanmış olup bu amaçla bu ülkelerde de yetkileri ülkeden ülkeye değişen 
merkezî ara kuruluşlar teşkil edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda kısaca arz ettiğim bu önerilerle bir noktaya gelmek isti
yorum: 

6 Kasım 1981 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun temel amacı; 
planlama, koordinasyon ve denetleme ile yükseköğretimdeki kaynak israfını önlemektir. Ku-
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ruluşundan bu yana 8 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, kısa adı "YÖK" olan bu kuru
luşun, artılarının eksilerine nazaran bir hayli kabarık olduğu gerçeğini görmek mümkündür. 

Rakamlara baktığımız zaman üniversitelerimizin sayısı 19'dan 29'a yükselmiş ve yüksek
öğretim yurt sathına yayılmıştır. 

1980-1981 eğitim ve öğretim yılında mevcut 19 üniversite 20 akademi ve toplam 126 meslek 
yüksekokulu ve eğitim enstitüsündeki toplam öğrenci sayısı 237 369 iken; açık öğretimdeki 
208 871 öğrenci de dahil edildiğinde 1989 yılında bu sayı 604 022'ye ulaşmış bulunmaktadır. 

1980 yılında 4 905 olan toplam öğretim üyesi, profesör, doçent ve yardımcı doçent sayısı, 
1989'da 10 273'e, 20 917 olan toplam öğretim elemanı sayısı ise 31 007'e yükselmiştir. 

Yükseköğretim kurumlarına öğretim üyesi kaynağı ihtiyacı göz önüne alınmış, 1987 yılın
da başlayarak araştırma görevlileri, lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilmiş 
olup, bu sayı da 794'e ulaşmıştır. 

Döner sermaye işletmeleri ve araştırma fonlarının kurujması yanında, araştırma faaliyet
lerinin gerektirdiği altyapıya önem verilmiş; 13 555 dergiye abone olan dokümantasyon merke
zi kurulmuş ve uluslararası düzeyde yayın yapma teşvik edilmiştir. 

"YÛK'ün eksileri" diye bir tabiri aslında yakışıksız buluyorum. Ancak görünen gerçek 
şu ki, YÖK düzenine karşı iki görüş çarpışmaktadır: Bunlardan birincisi, esas olarak YÖK ön
cesini arzulamaktadır. Aynı grup için, üniversitelerimizi düzeltmek için birkaç ufak değişiklik 
ile YÖK öncesine geri dönmek yeterlidir. YÖK'ün karşısında olan ikinci grup ise, YÖK gibi 
bir kuruma kesinlikle gerek duyan, ancak aynı kurumun hükümete ve dolayısıyla Türkiye Bü
yük Millet Meclisine karşı sorumlu olmasını savunan bir görüşe sahiptir. 

Yükseköğretim Yasasının yakında değişeceği söylentisi ve beklentisi yaygındır. Bu hususta 
Yüce Meclisin karar ve kanaatinin ne olacağını söylemek henüz erken; ancak, görüşlerimizi 
şöyle özetlemek mümkündür: Devletin, çok sayıdaki üniversitenin koordinasyonunu sağlamak, 
malt fonlar yoluyla gelişmeleri düzenlemek ve işletmek için, bir üst kuruma ihtiyacı vardır; 
ama, bu üst kurum, üniversiteler üstünde baskı aracı haline gelmemelidir. Üniversite tek düze, 
üniforma gibi olmamalı; Üniversite içinde çeşitlilik olmalıdır. Ancak bu çeşitlilik fırsat eşitsiz
liklerini ortaya çıkaracak bir ayrıcalık haline gelmemelidir. Üniversite içinde ciddî ve demok
ratik bir iç denetim kurulmalı; akademik otorite seçimle gelen bir yönetim olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yükseköğretimde iki temel unsur öğrenci ve öğretim 
elemanıdır. Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının üniversite ve fakülteler dü
zeyinde sayısal dağılımı incelendiğinde, Türkiye'deki toplam öğretim elemanı sayısının önemli 
bir bölümünün bazı büyük üniversitelerde toplandığı; gelişmekte olan üniversitelerimizin bazı 
fakülte ve bölümlerinde bir adet profesör ve doçent bulunmazken, gelişmiş yörelerde yüzü aş
kın profesör veya doçentin belli bir fakülte veya bölümde görev yaptığı görülmektedir. Bu ge
nel manzara, gelişmekte olan üniversitelerin öğretim elemanı açıklarının, gelişmiş üniversite
lerden transfer yapmak suretiyle destekleme imkânlarının bugüne kadar önemli ölçüde zor
landığı ve bu yöntemle sağlıklı sonuçlara ulaşmanın oldukça zor olacağı anlaşılmaktadır. As
lında soruna, sadece kantitatif verileri göz önüne alarak yaklaşmak da oldukça güçtür. Çün
kü, gelişmekte olan yörelerdeki öğretim elemanı problemi, sadece sayısal yetersizlikten değil, 
aynı zamanda, belki de daha önemlisi, kaliteli öğretim elemanı temin edilememesinden kay
naklanmaktadır. Kalite sorunu gelişmiş üniversiteler için de geçerlidir. 
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Bu çerçeve içinde, soruna bir bütün olarak çok yönlü ve uzun vadeli bir anlayış içinde 
yaklaşılması zorunluğu gündeme gelmektedir. Bu yaklaşımın da temel prensiplerinden birisi, 
genel olarak öğretim elemanlarına sağlanan maddî avantajların, kaliteli elemanları çekebile
cek bir düzeye getirilmesidir. 

tkinci temel prensip de, öğretim elemanlarına yapılan ödemelerde temininde güçlük fak
törünün göz önüne alınmasıdır. 

Gelişmekte olan üniversitelere sözleşmeli kadro tahsisi de, kısa dönemde karşılanması müm
kün olmayan acil ve spesifik ihtiyaçları gidermek amacıyla kullanılan istisnaî bir uygulama 
olarak değerlendirmek gerekir. Diğer teşvik tedbirleri içerisinde sunulan önerilerin bir bölü
mü, lojman gibi esasen gerçekleştirilmesi öngörülen hedeflerdir. 

Yukarıda belirtilen tedbirlerin her birisi diğerinden bağımsız olarak, gelişmekte olan yö
relerin öğretim elemanı ihtiyaçlarının karşılanmasında olumlu etkiler yapabilecek niteliktedir. 
Ancak, bunlardan hepsinin birlikte uygulanması halinde soruna daha köklü, kalıcı ve sağlıklı 
bir çözüm getirilmiş olacaktır. 

Tüm tedbirlerin uygulanması halinde bile, ortaya çıkan malî yük, 1989 yılı fiyatlarıyla 100 
milyar Türk Lirası civarında olacaktır. Bu rakam, 1989 bütçesinin üçyüzdebirinden daha az 
ve bu ek malî yük, ilk bakışta carî bir harcama niteliğinde görünse bile, temelde bir yatırım 
harcaması niteliğindedir. Bu yatırımın getirişinden daha yüksek bir getiriye sahip olabilen baş
ka bir yatırım alanı düşünebilmek; oldukça güçtür; çünkü, bu yatırım, bugün ve gelecekte Tür
kiye'nin kalkınmasını ilgilendiren her konuda, her yörede ve her kesimde parasal olan ve olma
yan sayısız yatırım imkânı yaratabilecek bir özelliğe sahip görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde genç nüfusun büyüklüğü ve nüfus artış hızı dikkate alın
dığında; yükseköğretim kurumlarının yurt sathına yaygınlaştrılması, çeşitli açılardan önem ta
şıyan bir husustur. Yaygınlaşma, yükseköğretimin sosyal maliyetini azaltabilir; yaygınlaşma, 
ekonomik ve sosyal açıdan geri yörelerin kalkınmasında itici bir unsur olmaktadır; yaygınlaş
ma, sosyal adaletin sağlanmasına çeşitli şekillerde katkıda bulunan bir öğedir. 

Bu temel yararlarına karşılık, yükseköğretimin yurt sathına yaygınlaştırılması, bazı özel 
güçlükler ve maliyetler arz etmektedir. 

Genel olarak öğretim elemanları ve özellikle öğretim üyeleri, büyük merkezler dışındaki 
yükseköğretim kurumlarında çalışma hususunda isteksiz davranmaktadırlar, öğrencilerin bü
yük bir bölümü, metropollerdeki yükseköğretim kurumlarında eğitim görmeyi tercih etmekte
dirler. Bu nedenle, yükseköğretimin yurt sathında yaygınlaştırılması konusunda politikalar oluş
turulurken, yaygınlaşmanın yarattığı bu özel güçlüklerin göz önünde bulundurulması, daha 
kapsamlı fayda ve maliyet karşılaştırılmasının yapılması gerekmektedir. 

Yükseköğretimde okullaşma oranı artırılırken, talebi yüksek olan yükseköğretim kurum
larına öncelik verilmeli ve mümkün olduğu takdirde, talebi düşük olan yükseköğretim kurum
larının kontenjanlarını da düşürerek, arzın talebe uygunluğunun sağlanması çalışılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin kalkınmasında, ilk ve ortaöğretimin büyük rol aldığı 
tartışma götürmez. Bu nedenle, ilk ve ortaöğretime öğretmen yetiştiren eğitim fakülteleriyle, 
eğitim yüksekokulları üzerinde önemle durulması gerekir. 
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Bu çalışmalar serisinden olmak üzere, iki yıllık eğitim yüksekokulları, 1990 yılından iti
baren geçerli olmak şartıyla, 4 yıla çıkarılmıştır. Halen sayıları 24 olan bu okullarda, 15 771 
öğrenci öğrenim görmekte; 1991'de bu sayının 30 bine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu ge
rekçeyle, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu okullara ek ödenek konulması sevindiricidir. 

369 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 2547 sayılı Kanunun 40-(b) maddesinde ya
pılan değişikliklerle, gelişmekte olan üniversitelerde görevlendirilen öğretim elemanlarına bir 
maaş tutarında ek ödeme öngörülmüştür. 

Yapılan değişiklik paralelinde gelişmekte olan üniversitelerde görev yapan öğretim eleman
larının geliştirme güçlüğü ödeneğinde ise, herhangi bir değieşiklik yapılmadığı için, o kurum
larda bulunan öğretim elemanları arasında eşitsizlik doğmaktadır. Bu eşitsizliği gidermek için, 
geliştirme ödeneği cazip hale getirilmelidir. 

Üniversitelerimizdeki bir diğer sıkıntı ise, 3455 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten son
ra, kadrosuzluk dolayısıyla yükselemeyen bazı öğretim üyelerinin sorunu çözümlenmiş bulun
maktadır. Ancak, doçent ve profesörlük haklarından yararlanan bu öğretim üyeleri, bulun
dukları kadroları işgal ettikleri için, alttan gelen elemanların yükselmelerini engellemekte ve 
kadro sıkıntısı yaratmaktadır. Bu sakıncayı giderebilmek için, 3455 sayılı Yasadan yararlana
rak, doçent ve profesörlük haklarını elde etmiş öğretim üyelerine, bulundukları kadrolarda, 
şahsa bağlı kadroya atanma durumunu sağlayarak, düzenleme getirilmeli ve böylece devlete 
bir ek yük getirmeksizin söz konusu kadrolar boşaltılmalıdır. 

özellikle tıp fakültelerinde daimî ve kısmî statüde çalışan öğretim üyeleri, çok az farkla 
aynı saatleri ve aynı eğitim yükünü paylaşmalarına rağmen, ücret açısından derin bir fark göze 
çarpmaktadır. Konunun tekrar gözden geçirilmesi, kanımca, zaruret haline dönüşmüştür. Yi
ne tıp fakültelerinde başasistanlık statüsünün kaldırılması, öğretim üyesi ve yardımcısı arasın
da zinciri kopararak araştırma ve kamu hizmetinde aksamalara neden olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 2000'Ii yıllara hazırlanan Türkiyemizde, kanımca, aşağıdaki soru cevap 
aramaktadır. Ülkemizde yükseköğretim bir araç mıdır, yoksa bir amaç mıdır; üzülerek belirt
meliyim ki, yükseköğretim ülkemizde, bir araç olarak görülmektedir. Kişi için bir yükseköğre
tim kurumunu bitirmek demek, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmak veya işe 
girmek anlamındadır. Oysa, üniversitede; öğrenme, düşünebilme, kısacası aydın olma vasıfları 
elde edilir. Toplum, üniversitenin etkisiyle aydınlanır. Böyle olduğu takdirde, Türk toplumu, 
gelişmişlik yelpazesinde hak ettiği saygın yerine ulaşacaktır. 

Üniversiteli, toplumumuzun hassas, dinamik, yeniliklere açık, istekli, girişken ve gelece
ğimizin ümidi olan bir yaş dilimidir. Gençlerimizin millî varlık ve bütünlüğümüzü geliştirici 
şekilde yetiştirilmesi önde gelen görev ve sorumluluklarımız arasındadır. 

YÖK'ün aksayan şikâyetlere sebep olan yönleri tespit edilip giderilmelidir. Bu iş için de 
spekülatif temennilere değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılacak sağlıklı bir 
araştırmadan elde edilecek verilere dayanılmalıdır. Bunları temenni ederken, Yükseköğretim 
Kuruluna yapılan eleştiriler de, sanki YÖK'ten önce Türkiye'de tüm yönleriyle çağdaş öneriler 
doğrultusunda işleyen bir üniversite yapısı varmış ve YÖK bu yapıyı yıkmış gibi bir düşünce
nin gittikçe yerleşmesine yol açmıştır. Bu düşünce, varlığını koruduğu, YÖK öncesinin eleştiri
si yeterince yapılmadığı takdirde, YÖK öncesi zihinlerde ideal bir üniversite modeli diye belire-
bilecek. Bu ise, gelecekteki üniversite modelinin daha başında eski hastalıkları da beraberinde 
getirmesine neden olacaktır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Türkiye, sıkıyönetim şartlarından çıkmıştır, sivilleş-
miştir. YÖK de kurulduğu sıkıyönetim şartlarından çıkmalıdır, çıkarılmalıdır, sivilleşmelidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1990 yılı bütçesinin Millî Eğitim mensuplarına ve Yükseköğre
tim Kurulu mensuplarına hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, son söz, Edirne Milletvekili Sayın îsmail ÜğdüPün. 
Buyurun Sayın Üğdül. 

ANAP GRUBU ADINA ÎSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına huzu
runuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığı büyük bir Bakanlık ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinde millî söz
cüğünü alan, Millî Savunma Bakanlığından sonra diğer bir bakanlığımız. Geleceğimizde önemli 
yeri var. O bakımdan, bizim de Millî Eğitim Bakanlığına büyük değer vermemiz lazım. Bütçe 
görüşmelerinde Bakanlıkla ilgili konuşmalar sırasında, her milletvekili hazırlığını yapar ve Yüce 
Mecliste bütçeyle ilgili görüşlerini belirtir. Ben de sözlerime bu şekilde başlayacaktım; ancak, 
son zamanlarda muhalefetçe bir alışkanlık haline gelen ve dolayısıyla da üzüntümüze de sebep 
olan, 12 Eylüle sataşma ve 12 Eylüle sataşırken de, bizleri de onun içine sokma alışkanlığını 
gördüm. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Onun dışında mısınız? 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Bir arkadaşımızın söylediği hakikaten üzücü bir şey. Bu, 

bana bizim Trakya yöresinde anlatılan bir fıkrayı da hatırlattı. Adamın biri, diğer bir adama, 
"Sen kocaman pabuçlusun" demiş; o da, gitmiş, gitmiş, kaybettikten sonra, dönmüş, "Koca
man pabuçlu sensin" demiş. Şimdi, bu da ona benziyor. 

Arkadaşımız şöyle söylüyor: "12 Eylül faşist darbesinin başpaşası darbe bildirisini okur
ken, daha sonraları pek çok kez öğretmenlerimizi suçladı. 12 Eylül'de kurulan dikta rejimi ve 
onun uzantısı sivil görünümlü ANAP İktidarı, öğretmenleri ve öğretmenliği gözden düşürmek 
için ne gerekiyorsa onu yaptılar. Yurtsever öğretmenlerimizi anarşi ve terörün sorumlusu gibi 
gösterdiler. Faşist darbeciler her konuşmalarında öğretmenlerimize saldırdılar." 

Değerli arkadaşlar, bu, kati surette yalandır ve iftiraların en büyüğüdür. Bugün, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinde, değil öğretmenlerimiz, bütün memurlarımız Anavatan Partisi İktida
rı döneminde... ki, şimdiki Cumhurbaşkanımız da işin başında bize, "memurlarla oynamayın" 
demişti; bugün bu sözünün ne kadar haklı olduğu meydana çıktı. 

Sizler eskiden, eski alışkanlıklarınızla öğretmenler için, "Bu taraftakiler benden olsun" 
diğerleriniz de, "öbür taraftakiler de benden olsun" diyerek, öğretmenleri birbirine karşı ku
tuplar haline getirmiştiniz. Siyasî emelleriniz için, siyasî kazançlarınız için onları kullanma du
rumuna girmiştiniz. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, lütfen mevzu üzerinde kalalım. 
İSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) •— Bakın, bütçe görüşmelerinden sonra bu 12 Eylülle ilgili 

konuları bir gün burada gündeme getireceğiz; ben, bu konu için belki de çıkıp konuşacağım. 
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Çünkü, memleketimizi uçurumun eşiğinden kurtaran 12 Eylülü müdafaa etmek mecburiyetin
deyiz. Ben, ona inanıyorum; ama, sizler inanmazsınız; tarih, sizlerin ne kadar yanlış düşündü
ğünüzü gösterecektir. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — 12 Eylül seni oraya çıkardı; 12 Eylül olmasaydı sen oraya 
çıkamazdın. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
İSMAİL UĞDÜL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, ilgili arkadaşımızın -ben bunu zabıt

lardan okuyorum- az evvelki ifadesinin tersine, bakın, biz, millî eğitime, öğretmenlere, öğren
cilerimize, millî eğitim camiası ve başta Sayın Bakanımız olmak üzere, nasıl bakıyoruz. 

Devletimizin bekasını ve yüce milletimizin mutluluğunu sağlamak için, geleceğimizin te
minatı, ümidimiz ve güven kaynağımız çocuklarımızı ve gençlerimizi Anayasamızda ve Millî 
Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Atatürk milliyetçili
ğine bağlı, Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî, kültürel değerlerini benimseyen, ko
ruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını ve milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan hak
larına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 
davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmekle görevli bulunan Millî Eğitim Bakanlı
ğımızın, bu hedefler doğrultusunda ve gerçekleştirme yolunda çok önemli adımlar attığını ve 
gelişmeler kaydettiğini sevinçle ve takdirle izlemekte olduğumu ifade etmeyi de görev saymak
ta ve bunu Yüce Meclisimizde ifade etmekten de büyük mutluluk duymaktayım. 

Ayrıca, geçmiş yıllara göre, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde sağlanan artışı da şükranla 
karşıladığımızı, bu bütçeyle eğitim hizmetlerinin daha da iyileştirilerek götürüleceğine olan inan
cımı da belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Büyük önder Atatürk "Eğitimdir ki, bir milleti ya, 
hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da bir milleti köleliğe, yoksulluğa 
mahkûm eder" demekle, eğitimin yüce milletimiz için hayatî önem taşıdığını ortaya koymuş
tur. 

Devletimizin bekası ye yüce milletimizin mutluluğu için bu derece önem taşıyan millî eği
tim hizmetlerinin bir plan, program ve prensipler çerçevesinde yürütülmesini ve yaygınlaştırıl
masını gerçekleştirmek üzere, Millî Eğitime Bakanlığınca hazırlanan 1989-1992 icra planının 
başarıyla uygulanması ve bunun dışında, başarılı ve önemli diğer hizmetleri sebebiyle, Millî 
Eğitim Bakanımız Avni Akyol'un teşhislerini, tensiplerini, başarılı hizmetlerini ve planlama 
çalışmalarını yürekten destekliyor ve onları alkışlıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Hükümetimiz, millî eğitimimizin içinde bulunduğu 
problemlerden bir an önce kurtulup ileri milletler seviyesine çıkmanın gayreti içerisinde, te
melde öncelikle öğretmen sorunlarını hedeflemiştir. Hepimizin minnet ve şükran borçlu oldu
ğumuz öğretmenlerimizin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi gayesiyle ek göstergelerinin 
yükseltilmesi, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin dört katına kadar artırılması, eğitim-öğretim 
tazminatının artırılması ve günün şartlarına göre yetersiz olmakla beraber, bir önceki yıla gö
re, ek ders ücretlerinin, yaklaşık üç kat artırılması, geleceğimizin mimarı, eğitim ve öğretimin 
en önemli faktörü olan öğretmene verilen değerin göstergesidir. 
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Yüce Atatürk'ün belirttiği gibi, "Milletimizi gerçek mutluluk ve esenliğe ulaştımak, mil
letimize güvenli ve feyizli bir gelecek bahşeylemek, istiyorsak, bizi ölümden kurtaran ve bayata 
götüren bugünkü yönetim şeklimizin sonsuzluğuna inanıyorsak, bir an önce, büyük, mükem
mel, nurlu bir irfan ordusuna malik olmak zaruretinde bulunduğumuzu inkâr edemeyiz. Mil
letleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir, öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet 
henüz "millet" adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona, "basit bir kitle" denir; "millet" 
denemez. Bir kitle, millet olabilmek için, mutlaka, eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır." 

"Dünyanın her tarafında, öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve saygıdeğer 
unsurlarıdır" veciz sözleri ışığında, Millî Eğitim Bakanımız Avni Akyol'un öğretmenlik mes
leğini yüceltme gayretlerini takdirle karşılıyorum ve öğretmenler Günü münasebetiyle söyledi
ği şu güzel sözleri, az evvel zabıtlardan okunan arkadaşımızın fikirlerine karşı olarak belirt
mek istiyorum. 

Sayın Bakanımız şöyle söylüyorlar: "öğretmeni sevmek, milleti sevmektir; öğretmenlik 
mesleğini yükseltmek milleti yüceltmektir; öğretmeni sevmek, Atatürk'ü sevmektir; çünkü, Ata
türk, en büyük öğretmendir. O, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin ilk ve ebedî başöğ
retmenidir. öğretmenlik mesleğinin toplumdaki yerini ve değerini layık olduğu seviyeye yükeltmek 
için bütün gücümle, zevkle ve heyecanla çalışıyorum. Büyük mutluluğum, öğretmenlik mesle
ğini geliştirmek ve yüceltmek için öngördüğümüz gerekli tedbirlerin ve görevlerin büyük ve 
önemli bir kısmını gerçekleştirmiş olmamızdır. En büyük mutluluğum ise, öğretmenlerin beni, 
niyetimi ve amacımı anlamış olmaları ve güven duymalarıdır, öğretmenlerle birlikte, özellikle 
annelerin, babaların, çocuk ye gençlerin, tutum ve çabalarımızı ilgiyle, dikkatle çok yakından 
ve içtenlikle izlemekte ve benimsemekte oluşlarıdır. 

Demokrasinin amacının, insan ve insanın mutluluğu; kaynağının, insan sevgisi; karakte
ristik niteliği ve özünün hürriyet, faziletinin hoşgörü, temel ilkesinin serbest düşünme ve eleş
tirme hürriyeti olduğunu, eğitim ve öğretim yoluyla öğretmenden başka hangi meslek adamı 
öğretmekte, yaşatmakta ve benimsetmektedir? Daha iyi insan, daha iyi vatandaş, daha iyi meslek 
adamı yetiştirmede; aklı, bilimi ve sevgiyi temel yaparak, millî, çağdaş, laik ve demokratik de
ğerler ve amaçlar doğrultusunda, Atatürk ilkeleri uyarınca, çocuk, genç ve yetişkinliklerimizin 
gönüllerine ve zihinlerine, insanlık duygusunu, millî ruhu ve şuuru, demokratik ideallerini yer
leştirmeye ve benimsetmeye, en çok ve sürekli çalışan, öğretmenden başka bir meslek üyesi var 
mıdır? tyilik, güzellik, doğruluk, sorumluluk duygu ve düşüncelerini geliştirerek, bunların dav
ranış haline gelmesini sağlamada en büyük görev ve sorumluluk, eğitimden ve öğretmenden 
başka kime aittir? 

Gerçekçi ve akılcı bir anlayışla belirtmek istiyorum ki, millî eğitimin daha iyi ve ileri sevi
yeye ulaştırılması, çeşitlendirilerek geliştirilmesi, verimliliğinin ve kalitesinin yükseltilmesinin 
kaçınılmaz gereği ve tek çaresi, öğretmenlik mesleğinin toplumda layık olduğu yere ve değere 
kavuşturulmasıdır. Bunun için, öğretmenlik mesleğinin geliştirilmesine ilişkin her hizmet, des
tek ve yatırım, diğer alanlara yapılan hizmet ve yatırımlardan önemli, öncelikli ve değerlidir. 
öğretmenlik mesleğinin kutsallığı gibi, onun geliştirilmesine ve yüceltilmesi ne yapılan her hiz
met ve yatırım da, o derece kutsal, hayatî, millî ve insanîdir." 

Bundan önce, sıradan meslek haline getirilen öğretmenliğin, toplum içinde hak ettiği ger
çek yerini bulması amacıyla, 1989-1990 öğretim yılı başında, Sayın Bakanın başlattığı öğret
men yetiştirme seferberliği ile kurulan 18 Öğretmen Anadolu lisesinin yeniden kazanılması ve 
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buraya alınacak öğretmen adaylarının seçilerek alınması, öğretmenlik ideali verilerek yetiştiril
mesi, bunun yanı sıra, öğretmenlik mesleğini seçen yükseköğretim öğrencilerine 200 bin lira 
para ve çeşitli burs teşviklerinin getirilmesi de, Hükümetimizin öğretmene verdiği önemin bir 
göstergesi olmakla birlikte, bunlarla yetinilmeyerek, öğretmen çocuklarına parasız yatılı hakkı 
tanınması, öğretmen evlerinin öğretmenlerimize yakışır şekilde yeniden düzenlenerek, sosyal 
ve ekonomik yönden desteklenmeleri de bizleri, ziyadesiyle mutlu kılmaktadır. Ayrıca, Sayın 
Bakanın gündeminde bulunan, Mim Eğitim Akademisinin kurulması çalışmalarının da bitiril
mek üzere olduğunu, memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. 

öğretmenlerimizin ekonomik, sosyal konularda desteklenmeleri ve öğretmenlik mesleği
nin cazip hale getirilmesi çalışmalarında, ilgililere başarı dileklerimle birlikte, her türlü deste
ğimizle yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Hükümetimizce, çocuklarımızın her durumda, içinde 
bulunduğumuz şartlara uyum sağlayarak kendini sürekli yenileyebilen, geliştiren, sadece baş
kalarıyla değil kendisiyle de yarışabilen, üretken, yaratıcı ve yapıcı bir kişilik sahibi ve sorum
luluk duygusu yüksek bir vatandaş olarak yetiştirilmesi hususunda gösterilen çabaları destek
liyor ve bu konuda yapılan çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Cumhuriyetin kurulduğu dönem
de (19234924 öğretim yılında) ilkokul sayısı 4 894, ilkokul öğretmeni sayısı 10 238, öğrenci 
sayısı 341 941 iken; bugün, ilkokul sayımız 50 735'e, ilkokul öğretmeni sayımız 219 351'e ve 
öğrenci sayımız da 7 059 109'a yükselmiştir. O gün, 87 olan lise ve dengi okullarımızın sayısı, 
bugün 2 968'e, 1 096 olan öğretmen sayımız 100 549'a, 7 788 olan öğrenci sayımız da, 1 246 543'e 
yükselmiştir. 

Elbette ki, katlanarak artan nüusumuz, özellikle okuma çağındaki insanımıza aynı anda 
hizmet götürülmesini güçleştirmektedir, özellikle uzun yıllar ihmal edilen eğitim ve öğretim 
hizmetleri, Hükümetimizce yeniden ele alınarak, problemlerin çözümü için gereken gayretle
rin sarf edildiğini, hepimiz görmekteyiz. Gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmemizin, her ka
deme ve türdeki okullarda okullaşma oranını ve eğitim standartlarımızı bu ülkeler seviyesine 
çıkarabilmemizin bir tek yolu vardır; bu da, eğitime gereken önemin ve imkânın verilmesidir. 
Okullaşmanın yaygınlaştırılması ve eğitim niteliğinin yükseltilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı bütçe 
imkânlarının artırılmasıyla mümkün olabilecektir. Hükümet programlarımızda, bu görüş, inanç, 
amaçla millî eğitime, sağlıkla birlikte en önde önem ve değer verilmiştir. Cumhuriyet tarihi
mizde ilk defa Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi Millî Savunma Bakanlığı bütçesini aşmış ve genel 
bütçede en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu konularla ilgili rakamları vermiyorum. Sayın Ba
kanım herhalde onları size verecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, planlı kalkınma döneminin başından beri her dönem
de meslekî ve teknik öğretime önem ve ağırlık verilmesi, hem kalkınma planlarında, hem de 
bu dönemlerdeki hükümetlerin programında yer almasına rağmen, ortaöğretimde genel eğitim 
gören öğrencilerin sayısının meslekî ve teknik öğretim okullarındaki öğrencilerden fazla oldu
ğunu görmekteyiz. Memnuniyet verici bir gelişme olarak huzurunuzda ifade etmek isterim ki, 
Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol, 1989-1990 öğretim yılını meslekî ve teknik öğretimde 
hamle yılı olarak ilan etmiş, meslekî ve teknik okulların da içinde bulunduğumuz yıl ve özel
likle endüstriyel teknik okullarında 66 yıllık Cumhuriyet döneminde yapılan tüm yatırımların 
1/10'undan daha fazla büyüme sağlanmıştır. 
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Meslekî ve tekniköğretim okullarının donatımı için, yine Cumhuriyet döneminde ilk de
fa, yaklaşık 108 milyar liralık bir kaynak sağlanmış ve bunun 73,8 milyar lirası endüstriyel tek
niköğretim okullarının çağın gerektirdiği nitelikte eleman yetiştirmesine imkân hazırlamak için, 
bu okulların donatımında kullanılmıştır. Böyle bir hamleyi başlatan, başarılı bir uygulama yılı 
geçiren Sayın Bakanlık mensuplarını kutluyor, geleceğimizi teminat altına almak ve gelişmiş 
ülkeler seviyesine ulaşmamızı sağlayacağına inandığım bu hamlenin devamını diliyorum. Çün
kü, ülkeler, ancak insangücünü eğiterek meslek kazandırmak ve meslek kazandırdıkları bu in
sanları iş hayatında uygun işlerde istihdam etmek suretiyle kalkınabilmişlerdir. 

Biz de, gençlerimizi, üniversite önünde yığılmaktan, kahve köşelerinde kötü alışkanlıklar 
edinmekten ve tüketici olmaktan kurtarabilmek için, bir meslek kazandırmak ve kollarına al
tın bilezikler takmak zorundayız. Bu amaçla bütçe imkânları yanı sıra, uygulanmakta olan 
projelerle meslekî ve tekniköğretime sağlanan kaynakları tasvip ediyor, özellikle endüstriyel 
tekniköğretim alanında diğer ülkelerle yapılan teknik işbirliği anlaşmalarıyla sağlanan modern 
teknoloji ve uygulamalarının diğer eğitim kurumlarımıza da iyi bir örnek olmasını diliyorum. 

Söz konusu dış kaynaklı ve milletlerarası teknik işbirliği projeleriyle endüstrinin gelişen 
alanlarında yeni mesleklerin eğitimi imkânı elde edilmiştir. Bu projelerle, gerek yeni eğitime 
başlanan, gerekse daha önceden de eğitimi yapılan, ancak teknolojisi hızla gelişen mesleklerle 
ilgili olarak, atölye ve meslek dersi öğretmenlerinden bir kısmının yurt içinde ve yurt dışında 
eğitildiği, yeni öğretim programlarının hazırlandığı ve öğretim programlarının geliştirildiği, yeni 
teknolojiye uygun olarak yazılmış ve gelişmiş ülkelerde meslek eğitiminde kullanılan teknik 
ders kitaplarından 50 kadarının Türkçeye çevrilmesi ve eğitim, Öğretim hizmetlerine sunulma
sını memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

Bu projelerden biriyle ilgili olarak, 15 Aralık 1989 tarihli Günaydın Gazetesindeki yazının 
sadece başlığını dikkatinize sunmak isterim. "Üniversite Gibi Lise" diyor. Zeki, yetenekli ve 
çalışkan çocuklarımıza bu imkânları sunup, onları 2000'li yıllara bilgili, becerili, kendilerin
den emin ve gelişmiş ülkelerle yarışacak hale getirmeliyiz. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, Grubunuza ayrılan süre dolmuştur. Lütfen bitiriniz. Sayın Üğ-
dül siz Divan Üyesisiniz. Zaman aşıldığı zaman Divanın ne kadar müşkül durumda kaldığını 
takdir eden arkadaşlardan birisiniz. Lütfen, kısa zamanda toparlayın. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sözlerimin başında 
belirttiğim gibi, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi; Bakanlık büyük, önemli, geleceğimiz için önemli, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gençleri için önemli, çocukları için önemli. O bakımdan, böyle 
20-25 dakikalık kısa zamanlara sığdırmamız mümkün değil. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesin
den bahsederken, yüksekokullardan, Kredi ve Yurtlar Kurumundan, oralara yaptıklarımızdan 
bahsetmemek doğru değil. Onlardan da hiç olmazsa bir şeyler bahsetmek lazım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bahsedecekler. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Ben şöyle söyleyeyim Sayın Başkanım. 
Biz, yüksekokul veya üniversiteyi kazanan bir öğrencimizi düşünelim; Ailesi onun üzerine 

titremektedir ve üniversiteyi kazanan evladıyla gurur duymaktadır. Onların tek arzu ettiği şey 
vardır. Evlatlarının öğrenimini başarıyla tamamlayıp mesleğini ele alması, vatanına ve milleti
ne faydalı bir insan olarak hayatını devam ettirmesidir. 
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Gençlerimizin, bu körpe dimağlarının, öğrencilik çağlarında saptırılmaması için hepimi
ze büyük görevler düşmektedir. Hiçbir anne baba, öğrenimini yapan çocuklarının siyasetle fii
len ilgilenmesini istemez. Derneklere, örgütlere girmesini hiç istemez. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hiç olacak şey mi İsmail?.. 

VELÎ AKSOY (îzmir) — Hani nerede demokrasi?.. 

ÎSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) — Sizler, hemen sesinizi çıkarıyorsunuz... İğneyi kendinize 
çuvaldızı başkasına batırın. 

içinizden bir kişi, çıksın, okul çağındaki çocuğuna, "bu derneğe gir, bu örgüte gir, siya
setle ilgilen" desin, alnını karışlayayım... Birimiz bunu demeyiz; sen de demezsin Sayın Rıza 
Yılmaz... Boş konuşuyorsunuz burada. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Parti olarak söylüyoruz. 

ÎSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) — Bakın, Trakya Üniversitesi, benim bölgemin üniversitesi; 
yeni üniversitelerimizden biri, eksikleri var, kolay tamamlanmıyor; ama siz bazen diyorsunuz 
ki, "bu öğrenci hareketleri masum mu, değil mi?.." Edirne merkezde 7 600 mevcudu var, Trak
ya Üniversitesinin öğrenci sayısı ise 13 bin. Oradaki derneğin kaç üyesi var biliyor musunuz, 
haberiniz var mı? 8 senede 42'den 66'ya çıkmış. Bu 42 kişi mi o üniversiteyi temsil edecek? 
Diğer üniversitelere de bakın, aynı oranı görürsünüz; ama kaç kişi olduğu belirsiz... istanbul 
Üniversitesinde geçen gün olay çıkardılar. Bir günde, üniversiteyi 100 milyon lira zarara soktu
lar. Şimdi, insan çekiniyor; eski günleri aklına getiriyor, öğrencileri kullanmak isteyen bazı 
mihraklar yine onların aralarına mı girmek istiyor? 

VELÎ AKSOY (îzmir) — Hani, nerede demokrasi?. 

ÎSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) — îşte, bize bu zamanda çok görev düşüyor: Dikkat edelim; 
konuşmalarımıza dikkat edelim... Sizin, "öğrenci örgütlenmesinden zarar yok" lafını bir da
ha söylememenizi rica ediyorum. Bu, zaman gelir size de çok zarar verebilir. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, lütfen bitiriniz. 

ÎSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) — Kredi ve Yurtlar Kurumu, hakikaten, görevini çok iyi ya
pıyor; eskiyle mukayese edilemeyecek bir oranda öğrencilerimize imkânlar sağlanmıştır. Za
ten, iyi aile terbiyesi almış, ailesinin yakınlığını hâlâ yanında hisseden ve çalışmayı seven... îşte 
benim arkadaşım Fuat Erçetin bilir, bizler en kötü zamanda yetiştik, benim kardeşim de şu 
anda ihtisasını yaptı bitirdi; ama hiçbir derneğe, hiçbir örgüte üye olmadan bitirdi. Ne mutlu 
ona. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üğdül. 

ÎSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) — Millî Eğitim Bakanlığı bütçemizin hayırlı olmasını dili
yorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, bu, demokrasiyi bilmiyor. Derneklere üye olan
lar iyi aile çocukları değil mi?.. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, lütfen oturunuz... Lütfen... 

ÎSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) — Efendim, Rıza Yılmaz sataşıyor bana; cevap vereyim... 
Ben, bir tek şey söylemek istiyorum: Rıza Yılmaz, çocuklarını... 

BAŞKAN — Sayın Üğdül... Sayın Üğdül, Genel Kurulu selamladınız... 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Çocuklar istiyorsa, kendi bilinçleriyle gider oraya. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen, bunu, salonda değil, dışarıda konuşalım. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Üğdül sözlerini tavzih etsin; derneklere 

üye olanlar da çok iyi aile çocuklarıdır, üye olmayanların olduğu gibi... Sözlerini tavzih etsin. 
BAŞKAN — Öyle anlaşıldı efendim... Öyle anlaşıldı... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Öyle dedi. Sözlerini tavzih etsin. Yani, derneklere üye olan

lar da, olmayanlar da iyi aile çocuklarıdır, bizim, çocuklarımızdır. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Yılmaz, senin isminden hiç bahsetmedim. 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Tahir Şaşmaz; buyurun. (DYP sırala

rından alkışlar) (ANAP ve SHP sıralarından karşılıklı konuşmalar.) 
Muhterem arkadaşlar, lütfen hatibi dinleyelim. Kendi aralarında konuşmak isteyenler ku

liste konuşabilirler. 
Buyurun Tahir Bey. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET TAHtR ŞAŞMAZ (Elazığ) — Sayın Milletvekilleri, Sayın 
Millî Eğitim Bakanı, Sayın YÖK temsilcileri, Millî Eğitim Bakanlığının kıymetli yönetici ve 
irfan ordusunun fedakâr, cefakâr öğretmenleri ve hizmetlileri; konuşmama başlarken, hepini
zi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

1990 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken, böylesine önemli bir konuda millet 
istikbalinin bağlı bulunduğu hayati alanda Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşlerimi arz et
mek için huzurlarınızda bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizin içinde bulunduğu durumda milletin temsilcileri ola
rak, hiçbirimizin hoşuna gitmeyen, düzeltilmesi için üstün bir gayretle çırpındığımız ekonomi
den dış politikaya, sanayileşmeden huzur ve güvenliğe, demokrasinin bütün müesseseleriyle 
yerleşmesinden ülke savunmasına kadar her konuda eğitimin müessir olduğu inkâr edilmez 
bir gerçektir. 

Bugün, dünyadaki bütün devletler, hayatiyetlerini devam ettirmek ve milletlerinin refah 
seviyesini yükseltmek için belli bir mücadelenin içindedirler. Bu mücadelenin temelinde de, şüp
hesiz, eğitimin temel faktör olduğu kabul edilmektedir. Bizim de gayemiz, milletimizin refah 
seviyesieni yükseltmek, maddî ve manevî yönden kalkınmayı temin etmektir. Bu gayeye ulaş
mak için ilim ve tekniğin bütün imkânlarından istifade etmek; fakat eğitimin de millî kimliğini 
mutlaka muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü; millî eğitim, milletlerin geleceğini tayin 
eden en büyük unsurdur. Bu konuda gösterilecek ihmalin sonradan telafisinin mümkün olma
dığını hadiseler bize göstermiştir. Bu sebeple her kademe ve her seviyedeki vazife ve mesuliyet 
alan şahısların millî eğitim konusuna eğilmek ve onun takipçisi olmak mecburiyetleri vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bugün uygulanmakta olan eğitim sistemimiz, 1973 yı
lında kabul edilen 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanunumu
zun, eğitim sistemimizin düzenlenmesine esas olan amaç ve ilkeleri, eğitim sistemimizin genel 
yapısını, öğretmenlik mesleğini, okul, bina ve tesislerini, eğitim araç ve gereçlerini devletin eği
tim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili hükümlerini ihtiva etmektedir. 

Türk millî eğitiminin amaçlan 1739 sayılı Kanunla şöyle ifade edilmektedir: Türk millî 
eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Ana-
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yasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, ma
nevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven 
ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere da
yanan, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve 
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş-vatandaşlar olarak yetiştirmek. 

Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişi
liğe ve karaktere; hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan hak
larına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratı
cı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. 

tlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek; gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme 
alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve 
toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. 

Böylece, bir yandan, Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu ar
tırmak; öte yandan, millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı des
teklemek ve hızlandırmak. Nihayet, Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin 
bir ortağı yapmaktır. 

Acaba, hızla değişen dünya görüşünü dikkate aldığımız zaman, saydığımız maddeler Türk 
toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî ve sosyal 
kalkınmayı desteklemek ve Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı 
yapma açısından yeterli midir? 

Aradan geçen 17 yıla yakın bir zamanda, dünyanın ve ülkemizin iktisadî ve siyasî yapısı 
hızla değişmektedir. Yaşlı dünyamızda teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlemekte; duvar
larla birlikte sistemler çökmektedir. Avrupa'nın siyasî dengesi bozulmakta, süper devletler ara
sındaki yarışın mahiyeti değişmektedir. Bu süratli değişiklikleri dikkate alarak, Türk millî eği
tim sisteminde gerekli revizyonun yapılması, hedeflerin bir-iki kuru sözden öte, ileri ve muasır 
medeniyeti kucaklayacak mahiyete getirilmesi gereklidir kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Temel Kanununa göre şekillenen Türk 
millî eğitim sistemi, örgün ve yaygın eğitim olmak üzere, iki ana bölümden meydana gelmekte
dir. 1986 yılında yürürlüğe giren 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunuyla, çıraklık 
eğitimi de Türk eğitim sistemi içinde yerini almıştır. 

örgün dediğimiz okul eğitimi, hayatımızın belli bir bölümünde başvurduğumuz ilkokul
lar, ortaokullar, genel ve meslekî liselerle yükseköğretim kurumlarından müteşekkildir; yakla
şık olarak 6-24 yaşlar arasındaki vatandaşımıza hitap eder. Ben, daha ziyade, dikkatlerden ka
çan, ihmal ettiğimiz, eğitimin diğer kanadından bahsetmek istiyorum. 

Yaygın eğitim, örgün eğitimin içerisinde olanlar da dahil olmak üzere, her yaş ve seviyede
ki vatandaşlarımıza götürülen genel, meslekî, teknik ve kültürel faaliyetlerin tamamını ihtiva 
etmektedir. Beşikten mezara kadar devam eden eğitim, yaygın eğitimdir. Tabiî ki, bunun sis-
temleştirilmesi gerekir, örgün ve yaygın eğitim olmak üzere, iki bölümden meydana gelen eği
tim sistemimiz, devletin kontrolünde, örgün eğitime ağırlık verilerek Cumhuriyetin kuruluşun
dan günümüze kadar gelmiştir. 

Bu eşitsizlik, yetişkinlerin istek, ihtiyaç, ilgi ve özelliklerine uygun olmayan metodlarla 
örgün eğitim anlayışıyla yürütülen yaygın eğitim faaliyetleri, hem başarısız kalmakta, hem de 
vatandaşların bu eğitim türüne olan isteklerini azaltmaktadır. 
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Ülkemizde yaygın eğitimin örgün eğitime nazaran arzu edilen seviyede geliştiğini söyle
mek zordur. Bu husus, eğitim sistemimizin verimsizliğinin başlıca sebeplerinden birisidir. Ge
rek genel eğitimde, gerekse yaygın eğitimde eğitim harcamaları çok alt seviyede kalmış, eğitim
de devletçilik ağır basmıştır. Devlet, yeterince okul ve altyapıyı sağlayamadığı için bugün ilko
kul ve ortaokullarda sınıfların mevcudu 60-70 kişiyi, hatta 100 kişiyi bulmaktadır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, yaygın eğitimin gerekliliğini ortaya koyan, gözden uzak tutul
mayacak pek çok sebepler vardır. Bunları şöylece sıralayabiliriz: însan, yaradılışı itibariyle, dün
yaya cahil gelir. Hayatına lazım olan bütün bilgileri doğuşundan itibaren öğrenmek mecburi
yetindedir. Hayatın şartlarına intibak etmek için bir ömür bile yetmemektedir. Okul eğitimi, 
insan hayatının belli bir dönemine hitap etmektedir. Halbuki, insanda araştırma ve ihtiyaçları
nı karşılamak için öğrenme arzusu vardır. Günümüzde, her iş ve mesleğin okulu olmadığı gibi, 
her meslek ve iş için de okul açmak mümkün değildir. Bu ihtiyaçları, her yaş ve zamanda tat
biki mümkün olan yaygın eğitimle karşılanır, işsizliğin önlenmesi için kısa süreli meslek kurs
larına ihtiyaç vardır. 

Avrupa'ya giden işçilerimizin yurdumuzdan ayrılmadan önce ve yurdumuza döndükten 
sonra, belli bir seviyede uyum eğitimi görmelerine ihtiyaç vardır. Ülkemizde, ilkokuldan me
zun olanların önemli bir kısmı hemen hayata atılmakta, ortaokul çağındakilerin yüzde 52'si, 
lise çağındakilerin yüzde 30'u öğrenime devam edebilmektedir. Lise ve dengi okulları bitiren 
herkesi meslek sahibi kabul etsek dahi, çağ nüfusunun yüzde 30'una eğitim yoluyla meslek 
kazandıramadığımız anlaşılır. Bu boşluğu da 1986 yılında çıkarılan Çıraklık ve Meslekî Eğiti
mi Kanunuyla telafi etme gayreti ve çabası, önemli bir gelişme olmakla beraber, yeterli görmek 
mümkün değildir. Halkımızın millî birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu sürekli olarak 
geliştirip beslenmesi, vatandaşlık hak ve sorumluluklarının halkımıza gereği gibi kavratılması 
ve benimsetilmesi gerekmektedir. Halkımızın boş zamanlarını gerektiği gibi değerlendiremedi
ğimizden, büyük bir insan gücü israfı ile karşı karşıya bulunmaktayız. Yetişkinler, gerekli bilgi 
ve becerileri, ihtiyaç duydukça ve iş içinde almaya daha çok hazır ve istekli olmaktadır. 

Bir an önce ve sürekli olarak kalkınmamız için, kişi ve toplum gücümüzü aktif hale geti
recek zihniyetin millî ve manevî yönde geliştirilmesi ve gerekli eğitici çalışmaların yapılmasına 
ihtiyaç vardır. 

Her toplumda yaygın eğitim uygulamalarının uzun bir tarihi vardır. Türk toplumunda da, 
yaygın eğitim faaliyetlerine hemen her devirde rastlanmakla birlikte, Türklerin tslamiyeti ka
bulünden sonra bu faaliyetler daha da önem kazanmıştır. Geçmişte her ülke yaygın eğitime 
değişik ve dar bir anlam vermiştir. Mesela, Amerika Birleşik Devletlerinde, yaygın eğitim bir 
süre geniş ölçüde Amerikanlaştırma eğitimi anlamına gelmiştir. Ayrıca, ülkelere göre, yaygın 
eğitim, farklı fonksiyonları yerine getirmiştir. Bir ülkede okuma-yazma öğretimi olarak görü
lürken, bir başka ülkede ağırlıklı eğitim veya yetişkinlere meslek kazandıran eğitim olarak gö
rülmüştür. Ülkemizde, cumhuriyetin ilk yıllarında, yaygın eğitim, Atatürk ilke ve inkılapları
nın yerleştirilmesi amacıyla kullanılmıştır. Toplumu çağdaşlaştırmak için, Halkevleri ve Türk-
ocakları, bu konuda önemli çalışmalar yapmıştır. Planlı kalkınma döneminde ise, yaygın eği
tim, toplum kalkınmasını gerçekleştirecek bir araç olarak görülmüş, geçiş dönemlerinde Ata
türkçülüğün topluma yerleştirilmesi için faaliyet göstermiştir. 

Türk toplumunda yaygın eğitim fikri ve ihtiyacı çok eski tarihlerde sezilmiş ve bu ihtiyacı 
karşılamak üzere çeşitli tedbirler alınmıştır. Hunların, Uygurların ve Göktürklerin çeşitli dinî 
törenleri, Türk beylerinin düzenlediği törenler, av eğlenceleri temelde birer yaygın eğitim faali-
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yetleridir. Orhun Abideleri, Yenisey kitabeleri, Uygur metinlerinde yaygın eğitimin amaçladığı 
davranışları öğütleyen, tavsiye eden cümleler vardır. Türklerin tslamiyeti kabulünden sonra yaygın 
eğitim faaliyetleri daha da gelişmiştir. Anadolu topraklan fethedilmeden evvel Orta Asya'dan 
gelen Horasan erleri bu topraklara ilim, irfan, marifet getirmiş ve Anadolunun islamlaşması 
ve Türkleşmesi için uğraşmışlardır. Daha planlı ve bilinçli bir şekilde Selçuklu ve Osmanlılarda 
yaygın eğitim faaliyetlerinin yapıldığını görüyoruz. Anadolu ve Rumelinin Türkleşmesi, devlet 
ve memleket idaresinin yerleşmesi, sosyal adaletin sağlanması bu sayede mümkün olmuştur. 

Saygıdeğer üyeler, yaygın eğitim bu derece gerekli ve önemli olduğu halde, yıllardır devlet 
bütçesinden bu kesime ayırdığımız ödenek, verdiğimiz yatırım bu eğitimi anlamadığımızı, öne
mini kavrayamadığımızı ortaya koyacak ölçüdedir. Bugün, Millî Eğitim Bakanlığında, görevi 
yaygın eğitim olan, bir genel müdürlük kurulmuştur. Bu genel müdürlüğe bağlı il ve ilçeleri-
mizdeki halk eğitimi merkezlerinin pek çoğunun binası, ödeneği, öğretici kadrosu yoktur. 700 
halk eğitim merkezinin kaç tanesi hizmet verebilecek uygun eğitim binasına sahiptir? Bir eği
timci olarak, Sayın Bakanımdan soruyorum, örgün eğitim dışında kalmış milyonlarca insana 
hizmet götüren bu merkezlere ayrılan ödenekler Bakanlık bütçesinin yüzde kaçıdır merak edi
yorum. Bizim tespitlerimize göre, bu miktar hiçbir zaman yüzde 3'ü geçmemiştir. Senede en 
az 1 milyon kişiye zor şartlar altında hizmet götüren halk eğitim kurslarında kaç tane kadrolu 
eleman çalışmaktadır? Çalıştırılan binlerce kadrosuz elemana ödenen ders saati ücretinin ay
lık tutarı, bugün asgarî ücretin ancak üçte biri kadardır, insanımızın yetişmesinde, böylesine 
önemli bir eğitimde usta öğreticilere ödediğimiz aylık, 80 bin Türk Lirası ile hergün ancak ku
ru ekmek alınabilir. Acilen bu vahim durumun düzeltilmesi gereklidir. 

Büyük ölçüde yaygın eğitim kabul edilen çıraklık eğitiminde de durumun bundan farklı 
olduğunu söyleyemeyiz. Ülkede bulunan yaklaşık 1 milyon çırağın, ancak İSO bini eğitime alı
nabilmiştir. Kaydedilen çıraklardan öğretmensizlik ve dershanesizlik yüzünden çıraklık okul
larına devam edemeyenler çoktur. Devlet, sanayileşmede çok önemli görevler üstlenmiş bulu
nan çıraklık eğitimine yeterli desteği verememektedir. Bu maksatla kurulan fon gelirleri amacı 
dışında harcanmaktadır. 

Yaygın eğitimde önemli bir problem de, Sayın Bakanımızın da görev yapmış olduğu halk 
eğitim başkanlıklarının fiilen kaldırılmış olmasıdır. Bilindiği gibi, halk eğitimi başkanı, halk 
eğitimi faaliyetlerinin illerde temsilcisi olup, statüsü millî eğitim müdür yardımcılığıdır. Halk 
eğitim merkez müdürlüklerine ve ildeki halk eğitim faaliyetlerine rehberlik yapar. Daha önce 
kararnamelerinde "halk eğitim başkanı" olarak atama yapıldığı için, halk eğitim başkanlığı 
görevini devam ettirmekteydiler. Bilgi ve tecrübe birikimi oluşmaktaydı. Şimdiki uygulamada 
ise, millî eğitim müdür yardımcıları veya şube müdürleri, millî eğitim müdürünün görevlendir-
mesiyle halk eğitimi yürütülmektedir. Bu görevin, millî eğitim müdür yardımcısı veya şube mü
dürleri arasında, sık sık değiştirilerek verilmesi, bu görevi yürütenlerin ihtisaslaşmasına ve tec
rübe kazanmasına engel olmaktadır. Bu sebeplerle çıraklık ve yaygın eğitim hizmetleri aksa
makta olup, arzu edilen seviyeye ulaşılamamaktadır. 

Çıraklık ve yaygın eğitim hizmetlerini yürütecek kişinin, "Halk Eğitimi Başkanı" unvanı 
ile bakanlıkça, konusunda ihtisaslaşmış elemanlar arasında atanması halinde, çıraklık ve yay
gın eğitim faaliyetlerini yürüten kişi millî eğitim müdürü tarafından değiştirilmeyecektir. Aynı 
zamanda, taşra yönetimi merkez teşkilatının yapısına uygun olacaktır. 
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Yaygın eğitim hizmetlerinin planlı, programlı ve verimli yapılabilmesi için, 1739 sayılı Millî 
Eğitim Temel Kanunu amir hükmüne uyularak, yaygın eğitim koordinasyon kanunu çıkarıl
malıdır. 1973'ten bu yana geçen zamanda, bu kanunun çıkarılamaması bir talihsizliktir. 

Her önüne gelen bakanlık, yaygın eğitim yapmakta, zaten kıt olan ülkemiz kaynakları is
raf edilmektedir. Geçen iki yıl da "Devlet Bakanlığı Beceri Kursları" adı altında, devletin 6 
milyar lirası çarçur edilmiştir. Aynı eğitimi, daha ucuz ve kaliteli olarak veren Millî Eğitim Ba
kanlığı kuruluşları varken, böyle bir uygulamaya gitmek yanlıştır. 

Şimdi de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aynı handikapın içindedir. Memlekette 
5 milyon işsiz bu bakanlığın karşısında dev gibi bir problem olarak çözüm beklerken, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu aslî görevine çözüm aramayı bırakmış, tş ve tşçi Bulma Kuru
mu marifetiyle birkaç kişiye, güya, istihdam garantili kurslar düzenlemektedir... Halbuki, ül
kede, binlerce, meslek eğitimi görmüş genç boştur. Ayrıca, bu kurslardan daha programlı, planlı 
meslekî yaygın eğitim veren Millî Eğitim Bakanlığının kuruluşları mevcuttur. Bütün bunlar yaygın 
eğitimde koordinasyonun sağlanamadığını gösterir. Bunun için bir an evvel koordinasyon ka
nunu çıkarılmalıdır. 

Buraya kadar önemini belirtmeye çalıştığım yaygın eğitim çalışmalarının, daha verimli, 
kalkınmada kendisinden beklenen görevi etkili bir şekilde yerine getirebilmesi için, mevcut ya
pı, kaynak ve çalışma metotları konusunda bazı değiştirici ve geliştirici çalışmaların gerçekleş
tirilmesi zorunludur. Bunlar için tekliflerimizi 

Mevzuat yönünden: 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda önemi belirtilmiş olan yaygın 
eğitim, eğitimde bütünlük ilkesi zedelenmeden, kanunî bir yapıya kavuşturulmalı, yaygın eği
tim koordinasyon ve işbirliği kanunu çıkarılmalıdır. 

Malî yönden: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütçeleriyle ilgili malî yönden bir inceleme ya
pıldığında, eğitim hizmetlerinin bütçeden ihtiyacı olan dilimi alamadığı görülür. Millî Eğitim 
Bakanlığı içinde de çalışma alanı ve teşkilatı itibariyle bir bakanlık seviyesine ulaşmış yaygın 
eğitimine, en az ödeneğin verildiği hemen dikkati çeker. 71 halk eğitimi başkanlığı, 725 halk 
eğitimi merkezi, 204'ü aşkın çıraklık eğitimi merkezi, 1 yaygın eğitim enstitüsü, 1 341 eğitim 
odası, 1 meslekî ve teknik açık öğretim okulu ile her yıl bir milyon insana hizmet götüren yay
gın eğitimin üst kuruluşu olan Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün malî yönden 
daha da desteklenmesi gerekir. 

Mevcut personel yönünden: Yaygın eğitim çalışmalarını bir millî görev olarak benimse
miş, sınırlı imkânlarla ve fedakârlıkla bu hizmeti yürütmeye çalışan öğretmen, usta öğretici 
ve eğiticilerdir. Yaygın eğitim hizmetlerinin her kademesinde çalışacak öğretmen, usta öğretici 
ve uzman kadrolarının yetiştirilmesi için orta ve yüksek öğretimde yeni programların uygulan
masına ihtiyaç vardır. YÖK nezdinde bu konuda teşebbüse geçilmelidir. 

Fizikî yapı yönünden: \aygın eğitim faaliyetlerinin sabit, belli bir yapı içerisinde icrası şart 
olmadığı halde, hizmetlerin daha planlı, programlı ve düzenli olarak sürdürülebilmesi için hiz
met binalarına olan ihtiyaç açıktır. 725 halk eğitimi merkezi ve 204 çıraklık eğitimi merkezinin 
hizmet binası problemi henüz çözülmüş değildir. 30 binin üzerinde bulunan kadrosuz usta öğ
reticilerin kademeli olarak kadroya alınması ve maddî sorunlarının çözümlenmesi gerekmek
tedir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye'de millî eğitim politikası bir devlet poli
tikası mahiyetindedir. Yıllardır bu şekilde bir nesil yetiştirmek ideali de mevcuttur; ancak, ge
lecek asrın değişik özelliklerini düşünüp, buna göre mutlaka yetiştireceğimiz insan tipini iyi 
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seçmemiz ve eğitimimizi de, sistemden programa kadar, buna göre yönlendirmemiz gereklidir. 
Bildiğiniz gibi, eğitim sistemimiz şu klasik model içindedir: Okul öncesinde, anaokulları ve 
anasınıfları, çok az miktarda da olsa, vardır. Daha sonra ilköğretim başlamaktadır. Bundan 
yirmi yıl önce ilköğretim, ilkokullardan meydana geliyordu. Daha sonra ilköğretimi, ilkokul
lar ve ortaokullardan meydana gelen bir sistem oluşturdu. Temel eğitimde, ilkokullardan son
ra, ilköğretime dayalı üç yıllık ortaokullar vardır. Ne yazık ki, yıllardır, sekiz yıllık temel eği
tim uygulamasına geçilememiştir. İlkokullar beş yıllıktır. Daha sonra üç yıllık ve bazı teknik 
okullarda dört yıllık bir ortaöğretim gelmektedir. Daha önce ortaokul, ortaöğretimin 1 inci 
devresiydi. 

Böylece, ilk ve ortaöğretimin toplam süresi onbir yıl olmaktadır. Daha sonra da, genel 
olarak dört yıllık bir yükseköğretimle beraber onbeş yıllık bir eğitim dönemi olmaktadır. Li
sansüstü eğitim bunun dışındadır. 

Türkiye'de, toplam 12 617 147 öğrenci, 435 926 öğretmen, 64 820 okul bulunmaktadır. 
öğretim kademeleri itibariyle bir tespit yapacak olursak, ilköğretimde 7 191 027 öğrenci, 51 169 
okul, 224 382 öğretmen mevcuttur, ilkokullarda okullaşma oram, yani, çağ nüfusunun okula 
giden miktarı, bizim hesaplarımıza göre, yüzde 92'dir. Devlet Planlama Teşkilatının hesapları
na göre ise, yüzde 96 civarındadır, ilkokullarda derslik başına, yani sınıf başına düşen öğrenci 
miktarı 44'tür. ilkokullarda öğretmen dağılımı adaletsizdir; öğretmensizlik yüzünden açılamayan 
okullarımız mevcuttur. Bazı doğu ve güneydoğu illerinde halen okulsuz köyler bulunmaktadır. 

Ortaokullarda 2 280 606 öğrencimiz vardır. Yine ortaokullarda 47 239 öğretmen 6 357 
ortaokul vardır. Ortaokullarda okullaşma oranı yüzde 60'dır. Ortaokullarda derslik başına düşen 
öğrenci miktarı 55'tir. Yani, dersanelerde, ortalama olarak 55 öğrenci bulunmaktadır. Ortao
kullardaki öğretmen dengesizliği ise hayret verecek boyutlara ulaşmıştır. Batı illerinde dört sa
at okutan öğretmenler varken, doğu ve güneydoğuda saatlerce ders boş geçmektedir. 

Liselere gelince: Genel, meslekî ve teknik liseler olarak ayırırsak; genel liselerde 750 091 
öğrenci, meslekî ve teknik liselerde ise 542 956 öğrenci bulunmaktadır. Böylece, toplam 1 293 047 
lise öğrencisi mevcuttur. Genel, meslekî ve teknik liselerde toplam 105 700 öğretmen 3 305 ci
varında da okul vardır. Genel, meslekî ve teknik liselerde toplam okullaşma oranı yüzde 32'dir. 
Bunun yüzde 20'si genel liselere, yüzde 12*si de meslekî ve teknik liselere aittir. Daha çok genel 
liselerde öğrencimiz vardır. Derslik başına öğrenci miktarı ise, ortaöğretimde daha da yüksel
mekte, derslik başına 62 civarında bulunmaktadır. Ortaöğretimin genelinde en önemli husus, 
bina, ders, araç ve gereç yetersizliği ile öğretmen dağılımındaki dengesizliktir. Ayrıca, meslekî 
teknik eğitimde de tuhaf bir durum vardır. Erkek teknik öğretimde bazı ciddî öğretmen sıkın
tısı yaşanırken, kız teknik öğretimde öğretmen fazlası ve atıl kapasite mevcuttur. 

Diğer ülkelerde derslik başına düşen öğrenci sayıları 15-30 arasında değişmektedir. 30 öğ
renciyi geçen ülke çok azdır. Halbuki bizde, Türkiye genelinde ilk ve ortaöğretimde derslik ba
şına düşen öğrenci sayısı 55'tir. Bu farklılıklar, köy, şehir ve bölgelere göre değişmektedir. Bazı 
şehirlerde derslik başına düşen öğrenci sayısı 70, 80, hatta 100'ü bulmaktadır. 

Ülkemizde, eğitimdeki modern teknolojileri kullanabilmek için yapılan ikili eğitimi tekli 
öğretime indirmek mecburiyetindeyiz. Bunun sağlanabilmesi için, genel bütçeden millî eğitime 
ayrılan payın artırılması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bugün bilgi ve teknolojideki gelişmeler, aylar, hafta
lar, gün ve saatlerle ölçülmektedir. Bu yoğun ve hızlı bilgi patlaması ve bilgi akımı, isteklerine 
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bağlı olmaksızın, toplumlarda birçok değişmelere yol açmaktadır. Toplumların siyasî, iktisadî 
ve özellikle kültür hayatı, bilginin ve bilgi akımlarının kesif etkisi altında bulunuyor. Milletle
rarası ilişkilerde hâkimiyet ve güç kavramları, bilgiyi ve teknolojiyi elinde tutanlara kayıyor. 
Bilgi ve teknolojiyi kullanma yeteneğine sahip olan ve bu kabiliyetlerini geliştirenler, dünya 
hâkimiyetine yöneliyorlar. En katı sistemler ve rejimler, hiç değişmeyecek sanılan modeller, bil
ginin ve teknolojinin kesif etkisi altında, yeni durum tespitleri ve değerlendirmeleri yapmak 
zorunda kalmakta, yeni sistem ve model arayışları gündeme gelmektedir. 

Ana çizgileriyle böyle hızla değişen dünyanın bir parçası olan Türkiyemizde, eğitim mese
leleri, bulunabilen çözümleri ve bu çözümlerin geliştirilme mecburiyeti, günlük hayatımızın 
gündemini her zaman daha çok işgal edecektir. Çünkü, bu bilgi ve teknoloji dünyasında yaşa
yabilmek, hakkımız olan yeni konuyu bilmek, ancak eğitim ve öğretimde meydana getireceği
miz yeni metot ve kendimizi asrımıza göre yenilemekle mümkündür. 

Gelecekte Türkiyemizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın yetiştirilmesi için uğraşan öğ
retmenlerimizin hayat standardının yükseltilmesi ve toplumdaki gerçek yerini alması için maddî-
manevî desteklerimizi esirgemememiz gerekir, öğretmenlerimizin durumunu düzeltirken, on
ları politik tesirlerin dışında tutmayı da ihmal etmemeliyiz. Bugün, başarılı pek çok idareci, 
hakkında hiçbir soruşturma yapılmadan görevinden alınmaktadır. Bunlara son verilmelidir. 

Okullarımızın acil ihtiyacı olan binaların yapılması süratlendirilmelidir. Eğitim harcama
ları tasarruf tedbirlerinin dışına çıkarılmalıdır. Eğitim daireleri bazı yıllar tasarruf gerekçesiyle 
hiç yatırım alamamaktadır. Bu, fevkalade yanlıştır. Devlet, tasarruf etmesi gereken yeri iyi tes
pit etmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, eğitim, geniş anlamıyla her türlü öğrenme faaliyetini 
içine alan bir kavramdır; konusu da insandır; insanı yetiştirme, geliştirme ve istenilen güzel 
nitelikleri kazandırma faaliyetidir. Başka bir deyişle, eğitim, davranış geliştirme ve davranış 
değiştirme faaliyetidir; çünkü, öğrenmek her insan için, yeme, içme gibi tabiî bir ihtiyaçtır. Ni
tekim, daha yarım yamalak konuşmaya ve yürümeye çalışan bir çocuğun, henüz bilinmeyen
lerle dolu çevresini anlama ve tanıyıp öğrenme duygusunun tabiî bir neticesi olarak, ana ve 
babası na.zaman zaman birtakım sorular sorması da bunun en açık delilidir. Hele çocuk büyü
dükçe, çevresindeki pek çok şeyler ilgisini daha çok çekmekte ve giderek, o nispette soruları 
da çoğalmaktadır. 

İnsanda bu öğrenme ihtiyacı çocukluk ve gençlik çağlarında da sürekli olarak kendini his
settirmekledir. Böylece, ilgi, istek ve ihtiyacına yönelik olarak almış olduğu bilgilerle gelişerek, 
şahsiyetini bulmaktadır. Bu bakımdan, karakterin iyi ya da kötü yönde oluşması, bir kimsenin 
almış olduğu eğitim ile orantılıdır. Başka bir ifade ile, iyi bir eğitim alan kimse için iyi şahsiyet
ten, aksi halde kötü şahsiyetten söz edilebilir. Nitekim, bir ilim adamının, "maarifi elime ve
rirseniz, size yepyeni bir dünya yaratırım" sözü de, gerçekten, eğitimin, toplum ve insan haya
tındaki önemini açık bir biçimde ortaya koymaktadır. 

Eğitim, insanoğlunun çocukluk ve gençlik çağlarında olduğu kadar, yine insan hayatının 
diğer dönemlerinde de sürekli ihtiyaç duyulan bir etkinliktir; çünkü, hayat sürekli olarak de
ğişme ve gelişmelerin sahnelendiği yerdir. Onun içindir ki, kişi, hangi yaşta ve statüde olursa 
olsun, hayatının her devresinde, çeşitli biçimlerde, beşikten mezara kadar devam eden eğitim 
faaliyetinin içerisinde yer alması gerekir. Atalarımız.bu anlayışı, "öğrenmenin ne yaşı, ne de 
başı vardır" şeklinde dile getirmiştir. Mesela, bebeklik çağında henüz ana kucağındayken baş
layan eğilim, daha sonraları ilk, ortaokul, genel, meslekî ve teknik liselerle, bunlardan sonra 
girilecek üniversiteler yoluyla devam etmektedir. 
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Biz buna disiplinli veya organize edilmiş olarak yapılan eğitimin birinci safhası da diyebi
liriz. Böylece, kişide karakter yapısı tamamlanıncaya kadar, bir taraftan öğretim yoluyla genel 
kültür sahibi olurken, diğer taraftan da mesleğe yönelmiş ve bu meslekle ilgili birtakım bilgi 
ve becerileri de kazanmış olur. öğretim yoluyla kazanılan bir meslekte, kişiyi başarılı ve verim
li kılıcı özelliği de eğitim sağlar. 

Buna göre, öğretim ile eğitim, birbirinden soyutlanmayan iki kavramdır. Hatta, çok defa, 
birbirini tamamlayan ve birlikte bulunan iki etkinliktir, öğretim, bir kimseye, bir meslekî for
masyonun gerektirdiği genel kültürü verir. Eğitim ise, bunları davranışa dönüştürür. Nitekim, 
iyi insan, iyi vatandaş ve vasıflı insangücü yetiştirmenin, eğitimin amacı olarak kısaca belir
lenmiş olması da bunun en açık kanıtıdır. 

Eğitimle kazandırılacak davranışlar, kişinin, çevresine intibakında ilgi ve kabiliyetinin ge
liştirilerek, cemiyetteki fonksiyonunu en iyi şekilde icra edecek bir şahsiyetin oluşturulmasını 
sağlayacak özellikler taşır. 

Eğitimin fonksiyonunun, insan hayatının belirli bir döneminde sona erdiğini söylemek de 
mümkün değildir. Çünkü, eğitim, statik değil, dinamik bir olaydır. Teknoloji hızla geliştikçe, 
insanın ihtiyaçları da o nispette çeşitlenerek çoğalmaktadır. Bu ihtiyaçları yeterince karşılaya
cak insangücünün yetiştirilmesiyle birlikte, iş hayatının çeşitli sahalarında çalışmakta olan kim
selerin, mesleklerinde daha başarılı ve verimli olmaları bakımından, yeni durumlara intibakı 
için, bunların tekrar eğitimden geçirilmesi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu da, hiz
met içi eğitimi gerektiren bir faaliyettir. 

Günümüz dünyasında, pek çok ülkeler ile, sosyal, kültürel ve iktisadî münasebetlerde bu
lunduğumuz, bilinen bir vakıadır. Bu ilişkiler, giderek daha önem kazanmaktadır. Nitekim, 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna dahil olma çalışmaları da bunun ayrı ve anlamlı bir gösterge
sidir. Bu durum ise, hizmet içi eğitimin yaygın ve etkin bir şekilde, milletimizin bütün fertlerini 
içine alacak tarzda, sürekli olarak yapılmasını mecburî bir hale getirmektedir. Denilebilir ki, 
çağımızdaki bütün bu değişme ve gelişmeler, daha çok, örgün ve yaygın olmak üzere, eğitimin 
tüm boyutlarım yakından ilgilendirmektedir. Esasen, eğitimin, bilinen "yakın" ve "uzak" di
ye iki hedefi vardır. Yakın hedef, eğitimin programları yoluyla gerçekleştirilir. Ders programla
rında, dersin hedefiyle, varılmak istenen amaç gösterilmiştir. Uzak hedef ise, devletin, mille
tiyle bölünmezliği ve ebediyete kadar her tür şart ve imkânlarda devamlılığım; kıvançta, kader 
ve tasada birlikte olma istek, ihtiyaç ve davranış alışkanlığım kazandırmaktır. Bu, yüce bir duygu 
olduğu kadar, kutsal bir -görevdir de. 

Eğitim, gerçekten, millet hayatının can damarıdır. Bu can damarım besleyecek ve onu ge
liştirecek olan da öğretmenlerdir. Nitekim, öğretmenin bu önemli görevinden dolayı, tarih bo
yunca, öğretmenlik mesleği, her cemiyette yüce ve kutsal bir meslek olarak görülmüş ve eğiti
min temel unsuru veya temel taşı kabul edilmiştir. Onun, bütün bu üstün vasıfları, yaptığı hiz
metin millet hayatı üzerindeki önem ve değerinden ileri gelmektedir. Çünkü, öğretmenin göre
vindeki ufak bir ihmal veya saptırma, giderek büyümekte ve milletin bünyesinde çeşitli sarsın
tılara vesile olmaktadır. Başka bir deyişle, onların hizmetleri, ayrı ayrı vatandaşların ve hatta 
topyekûn bütün milletin selameti ve saadetini içine alacak bir muhtevaya sahiptir. 

Bu bakımdan, öğretmenlerin, hizmetin özellikleri lüzumlu inanç, bilgi ve hareket gücünü 
en iyi tarzda kazanmış olarak yetişmeleri gerekir. Bu vasıf ve gücü kazanmanın eğitimden baş
ka bir yolu yoktur. 
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Sayın üyeler, öğretmenlik meziyet ister, öğretmen; karakterli, sabırlı, görev ve sorumlu
luk bilincinde, fedakâr, güvenilir, mütevazı, yardımsever, âdil, hoşgörülü, örnek kişilikli, mes
leğinin ehli, öğretme sanatını kavramış; vatanım, milletini ve onun değerlerini seven, koruyan 
insan olmalıdır, öğretmen olarak yetiştirilecek gence, bu vasıflar okulda verilmelidir, öğret
men adayına, hür düşünceli, araştırıcı bir kişilik verilmeli; ancak bu düşünce de, münakaşa 
dönemindeki ölçüsüzlükler ve aşırı suçlamalar sınırına vardırılmamalıdır. 

Anayasanın, 3 üncü maddesinde ifadesini bulan "Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bir bütündür. Resmî dil Türkçedir" temel ilkesinden de taviz verilemez. 

Millî birlikte manevî çatıyı oluşturan hasletlerin gurur ve şuuru ile ahlak ve fazilet, devlet 
politikası olarak, bu gençlere sunulup, benimsetilmelidir. Yine, bu gençlerin anarşi illetinden 
uzak tutulmaları şarttır. Anarşinin kaynağı, Anayasanın 3 üncü maddesinden verilen tavizler 
olmuştur. Devletin millî birlik ve bütünlüğü temeldir, esastır, tavizsizdir. Hür düşünce, bunlar
la uğraşmaz, bu esasa dokunmadan ve bağlı kalarak "Devletimi ve milletimi daha nasıl 
yüceltirim" noktasından hareket eder. 

Genç öğretmen adayına, bu ruhun, tavizsiz verilmesi elzemdir. Bu ruh, devletin millî poli
tikasıdır. Buna karşı çıkan, Türkiye'ye karşıdır demek olur ki, onların yeri, karşı olmadıkları 
ülkeler olsa gerektir. 

Şuurlu, iyiniyetli ve hedefti bir öğretmen yetiştirme politikası, her türlü siyasî politikanın 
üstünde tutulur bir temele oturtulmalıdır. 

O halde, öğretmen yetiştiren kurumlar netleştirilmeli, öğretim kadroları yeterli ve bu ru
hun sahibi midirler diye bakılmalıdır. 

Bu tespit ve tahlillerden sonra çözüm nedir? öğretmen yetiştiren kurumların ıslahı şarttır. 
Günümüzde, öğretmen yetiştiren veya hazırlayan kurumlar, öğretmen liseleri, ilkokul öğ

retmeni yetiştiren iki yıllık eğitim yüksekokulları, eğitim fakülteleri ve diğer fakülteler olmak 
üzere üç bölüme ayrılmaktadır. 

Bunlardan, yıllar önce çoğu kapatılıp, bir kısmı da liseye dönüştürülen öğretmen okulla
rı, bugünkü adıyla öğretmen liseleri, ne meslek lisesi, ne de normal lise hüviyetine sahip, amaçsız 
birer ortaöğretim kurumudur. Zira, diğer meslek okullarının; yani, endüstri meslek, ziraat mes
lek, imam-hatip liselerinin aksine, bu okullarda, mesleğin adı ile, yetişen öğrenci arasında bir 
irtibat kalmamıştır, öğretmen lisesi mezunu, ne öğretmen olabiliyor, ne de yüksek öğretmen 
okullarına girişte bir avantaja sahip oluyor. Aksine, girme şansları düşük; çünkü kültür ders
leri yetersiz. 

Bu okullar, ıslah edilerek, eski şekilleriyle yeniden açılmalıdır. Buraya seçilerek giren ço
cuğa öğretmenlik nosyonu daha bu yaşta verilmeli, çocuk oraya girdiğinde "ben öğretmen 
olacağım" diyebilmelidir; diyebilmelidir ki, meslek gergefini tesadüfçüler kaplamasın. 

Bu okullara, sıradan değil, eskiden, 1974 öncesinde olduğu gibi, iyi bir seçme imtihanı 
ile, ilk ve ortaokuldan sonra, zeki öğrenciler alınmalıdır Bu okullarda müfredat programları 
yeniden gözden geçirilmelidir. Dünya, fizik konusunda uzay çağındayken, öğrencilerimize, hâ
lâ kırk yıl evvel konan, kapı zilinin çalışması konusunu okutmak yerine, çağın bilgileri okutul
malıdır. 

Evet, ıslah şarttır. Ben, "bu okullar yeniden açılsın" derken, her kademedeki öğretme
nin, yüksek tahsilli kılınması aşamasından geriye dönüşü kastetmiyorum; "pedagojik formas
yon verici halleriyle yeniden açılsınlar" diyorum. Bu okul mezunları, öğretmen olmasın; 
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ancak, askerî liselerden, harp okullarına geçiş gibi, yüksek öğretmen okullarına doğrudan ge
çişleri sağlansın. 

tİkokul ve sınıf öğretmeni yetiştiren iki yıllık eğitim yüksekokullarında, ihtiyaç oranında, 
yetenek dersleri için branşlaşmaya gidilmelidir. Zira, çağımız ihtisaslaşma çağıdır. 50 yıl önce, 
bir hekim, her derde deva ararken, günümüzde, göz doktoru ayrı, kulak doktoru ayn, diş dok
toru ayrıdır. Zaten, insanın yaradılışı da bunu gerektirir. Çünkü, insan, en mükemmel yaratık 
olmasına rağmen, -bilimi insanca paylaşıp, bulsun diye olsa gerek- kapasitesi sınırsız olarak, 
her ilmî almaya muktedir değildir. Bu durum çok tabiîdir de. Karınca kulağı, eğer insan sesi
nin duyduğu frekansları alabilse, parçalanır, insan, dünyanın dönüş hızını duysa, çıldırırdı. O 
halde, her şeyde bir denge vardır, öyleyse, en iyiye varmak için, kapasite oranında, ihtisaslaş
ma şarttır. İlkokul öğretmenliğinde dahi anabranşlara gitmek elzemdir. 

Ayrıca, iki yıllık eğitim yüksekokullarında belli bir başarı barajını aşanlar, lisans tamam
lamak üzere, öğretmen yetiştiren fakültelere, bir kontenjan dahilinde, doğrudan devam etmeli, 
ya da ilkokullarda, mesleğinde başarılı bir kıdeme sahip olunca, bu yüksekokullara devam et
me hakkını almalıdırlar. 

Bozulmadan önceki vasıflarıyla, eğitim enstitüleri ve yüksek öğretmen okulları dört yıllık 
olarak açılmalı, buralara, fazilet sahibi, aranan vasıflarda öğretim görevlileri atanmalı; peda
gojik müfredat okutulmalıdır. Bunların mezunlarına ise mecburî hizmet zorunluğu getirilmelidir. 

öğretmenin, maddî, manevî, sosyal ve kültürel düzeyi yükseltilerek, meslekleri cazipleşti-
rilerek; bu okullar, yüksek puanlı tercih sebebi olmalı, ayrıca adayların öğretmenlik vasfı mü
lakat suretiyle aranmalı, böylece, zeki ve seviyeli öğrenci alımı sağlanmalıdır. 

Bunlar, zor ve külfetli olabilir. Ancak, bu, istikbalimizin ilk basamağıdır ve bu nokta iyi 
görülmelidir. Sevap da, vebal de buradadır. 

Bu okullarda, öğretmen kökenli seçkin öğretim görevlilerince öğrenciler iyi bir şekilde ye
tiştirilmeli, okulun son dönemi staj süresi olmalı, okulu bitiren, yeniden bir imtihana girme
den öğretmen olabilmelidir. Bu, kanunla düzeltilmelidir. Yani, bitirme imtihanı, seçme imtiha
nı sayılmalıdır. Bundan başka, her fakülte mezunu, imtihan kazanıp öğretmen olmamalıdır. 

Milletin istikbalinde ilk ve en önemli sözün sahibi olan öğretmenleri yetiştiren kurumlar, 
iyi ıslah edilmelidir, öğretmen yetiştiren fakülteler, Millî Eğitim Bakanlığına bağlanıp, öğret
men adayları devletin millî politikasıyla yetiştirilmelidir. Bu, bakanlığa bağlanma fikri, her ne
dense, şuursuz bir tepki almaktadır. Halbuki, harp okullarının mükemmeliyeti örnek alınsa 
kötü mü olur? Yoksa, millî eğitim ordumuz daha mı az önemlidir? İstiklâl Savaşı akabinde, 
1924'teki Maarif Kongresinde, Atatürk, "tki orduya ihtiyaç vardır : Biri, vatanı kurtaran as
ker ordusu; diğeri, milletin istikbalini yoğuran irfan ordusu. Sizler, ölen ve öldüren birinci or
duya, niçin öldürüp ve niçin öldüğünü öğreten bir orduya mensupsunuz" diyerek, irfan ordu
sunun daha önemli olduğunu vurguluyor. 

Bakanlığa bağlanma konusu sağlanamasa bile, hiç olmazsa YÖK'Ie sıkı bir koordine şarttır. 

öğretmen yetiştirme genel müdürlüğü kurulmalıdır, öğretmen yetiştirme işinin bir bütün 
olarak değerlendireceği, hangi alanda kaç öğretmene ihtiyaç olduğunun planlanacağı ve öğret
men liselerine, iki yıllık eğitim yüksekokullarıyla fakültelere bu ihtiyaca göre öğrenci alımını 
sağlayıp koordine oluşturacak, Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen yetiştirme genel müdürlüğü 
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kurulmalıdır. Bu genel müdürlük, gerek hizmet öncesi ve gerekse hizmetiçi öğretmen yetiştir
meyi planlıca yürütmelidir. Bu genel müdürlük kurulmazsa, öğretmen yetiştirme yüksek ku
rulu oluşturulup, üniversite - bakanlık arası koordineyi sağlamalıdır. 

Millî eğitimimizde temel personel politika ve uygulamaları saptanmalı, buna uygun dü
zenlemelerle, uygulama ilkeleri belirlenmelidir. Bu hususlar, genel personel rejimi içinde sağla
namadığı takdirde, kapsamlı bir millî eğitim porsenol kanunu çıkarılmalıdır. Millî eğitimimiz
de belirlenecek temel personel politika ve uygulamaları, genel istihdam politikaları ve öğret
men yetiştirme sistemiyle tutarlı olmalıdır. Öğretmen adaylarının seçimi de bu sistem tutarlılı
ğı içinde düşünülmelidir, öğretmen istihdam politika ve uygulamalarının, öğretmenin sosyal 
statüsüyle yakından ilgili olduğu dikkate alınmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; eğitim sistemimizin değişik alan ve kademelerini ilgi
lendiren ve Millî Eğitim Bakanlığınca ivedilikle ele alınıp gerçekleştirilmesi gereken bazı hu
susları kısaca özetleyerek belirtmek istiyorum. Arza çalışacağım konulara dair Sayın Bakan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı 1990 yılı bütçe konuşma
sında, vaatlerde bulundu. Vaatlerini gerçekleştirebilmesini temenni ediyor, önemine binaen, yük
sek huzurlarınızda, millî eğitime yararlı olacağına inandığım için, tekrar mahiyetinde de olsa, 
bakanlıkça, bir an önce halledilmesi gereken konulardan birkaçını arz etmek istiyorum. 

öğretmenlerimizin, sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmek, toplumda layık olduk
ları saygınlığa kavuşturmak, meslekî yönden gelişmelerini sağlamak; atama, yer değiştirme ve 
terfileriyle özlük haklarını ve yurt çapında dengeli dağılımını objektif esaslara bağlamak mak
sadıyla, öğretmen - personel iş ve işlemlerinde yeni hukukî düzenlemeler daha fazla geciktiril
meden yapılmalıdır. Okul öncesi eğitim kurumları yaygınlaştırılıp geliştirilmeli, nüfusun yo
ğun olduğu, anne ve babaların çalıştığı büyük şehir merkezlerindeki, sosyo-ekonomik ve kül
türel şartları iyi olmayan ailelerin çocuklarının bu kurumlardan yeterince yararlanmaları sağ
lanmalıdır. Az nüfuslu, dağınık yerleşim birimlerindeki çocuklara öğrenim imkânlarının sağ
lanabilmesi için, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden başlamak üzere, ilköğretim böl
ge okulları yaygınlaştırılmalıdır. Gruplandırılması mümkün olmayan yöreler için yatılı bölge 
okulları açılmalı; gruplandırılması mümkün, iklim ve ulaşım durumu müsait yerleşim bölgele
ri için de merkezî durumda bulunan yerlerde gündüzlü ilköğretim bölge okulları tesis edilmeli 
ve öğrencilerin buralara otobüsle gidip gelmeleri temin edilmelidir. 

Yurt dışında bulunan çocuklarımızın ve gençlerimizin, millî kültürümüzden kopmadan, 
yaşadıkları ülkedeki eğitim imkânlarından azamî ölçüde yararlanabilmeleri için, bu ülkelerle 
yapılan görüşmeler yoğunlaştırılarak soruna tez elden çare bulunmalıdır. 

Ülkemize dönen çocuklarımızın toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını kolaylaş
tırabilecek her türlü tedbir alınmalıdır. 

Geçimlerini temin etmek için gündüz çalışmak zorunda kalan vatandaşlarımıza öğrenim 
imkânı sağlamak gayesiyle açılan akşam liselerinin sayılarının artırılması cihetine gidilmeli, 
ayrıca, akşam liselerinde, meslek kazandıran programların uygulanmasına da ağırlık verilmelidir. 

özel eğitime muhtaç çocuklara ve gençlere sağlanan eğitim imkânlarının genişletilmesi 
ve iyileştirilmesinin çareleri aranmalıdır. 

Endüstrinin uzun dönemdeki insan gücü ihtiyacı tespit edilerek, meslekî ve teknik eğitim
de uygulanan müfredat programları geliştirilmelidir. 
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öğretmenlerimizin sosyo-ekonomik durumlarını iyileştirici tedbirlerden biri olarak ger
çekleştirilen özel hizmet tazminatı, ilk safhada, özelliği ve önemi gerekçesiyle, sadece meslekî 
ve teknik öğretim kurumlarında görevli atölye ve meslek dersi öğretmenlerine yüzde 20 ve yüz
de 40 oranında olmak üzere sağlanmış, kültür dersleri öğretmenleri özel hizmet tazminatından 
yararlandırılmamışlardır. öğretmenler arasında ikilik yaratmamak için, kültür dersleri öğret
menleri de özel hizmet tazminatından mutlak surette yararlanmalıdırlar. 

Yaygın eğitim kurumlarının faaliyetleri yeniden düzenlenerek, yaygın eğitim kurslarının 
çevre üretimine katkıda bulunacak şekilde köylere kadar götürülmesi, iş hayatının ihtiyacı olan 
nitelikli insangücünün yetiştirilmesine yönelik yaygın meslekî eğitimin geliştirilmesi mutlaka 
düşünülmelidir. 

Yükseköğretim kurumlarına devam edemeyen lise mezunlarını istihdama hazırlayacak yaygın 
meslekî programlar geliştirilmelidir. 

Yaygın eğitimde, 80 bin lira gibi gülünç bir aylıkla kadrosuz çalışan usta öğreticilerin üc
retlerinin artırılması, sosyal güvenliklerinin sağlanması ve kademeli şekilde kadro ihtiyaçları
nın karşılanması öncelikle temin edilmelidir. 

Eğitimin kalitesini yükseltmek için ikili öğretimin kaldırılması, sınıf mevcutlarının dünya 
standartları seviyesine indirilmesi gerektiği gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. 

Kutsal vazifesini yaparken şehit edilen öğretmenlerimizin kanunî mirasçılarına tazminat 
ödenmesi ve maaş bağlanması maksadıyla hazırlanan kanun tasarısı, bir an önce Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunularak yürürlüğe konmalıdır. 

"Yabancı dil eğitim başka, yabancı dille eğitim başkadır" gerçeği dikkate alınarak, fen 
ve anadolu liselerimizdeki fizik, kimya, matematik vesaire derslerin, ille de ingilizce öğretilme
si gibi bir yanlış uygulamaya son verilmelidir. Bu ülke, Amerika'nın, İngiltere'nin veya yabancı 
dille eğitimine özen gösterdiğimiz herhangi bir ülkenin müstemlekesi değildir. Maksat, ille de 
yabancı dilin öğretilmesi ise, o zaman, okullarımızda lisan laboratuvarlarının yaygınlaştırıl
ması cihetine gidilerek, tahsil çağındaki çocuklarımıza yabancı dil öğrenebilmelerini sağlaya
cak bir eğitim sisteminin yolları aranmalıdır. Sanırım, böyle bir uygulama gerçekleştirilebildi
ği takdirde, eğitimde fırsat eşitliği açısından da bir eksiklik giderilmiş olacaktır. 

Yurt dışındaki çocukların eğitimleri için "vakıf" adı altında, Millî Eğitim Bakanlığının 
öncülüğünde Türk okulları açılmalıdır. Bu okulların yöneticileriyle, Türk kültür dersleri, Türk 
tarihi ve din bilgisi öğretmenleri Türklerden oluşturulmalı, diğer- dersler, Almanya veya diğer 
ülkelerin kendi öğretmenleri tarafından eğitim sistemlerine uygun bir şekilde sürdürülmelidir. 

Yurt dışında 4 - 6 yaş grubu için açılan anaokullarının yüzde 70'i Hıristiyan kiliselerince 
açılmakta, buralara gitmeye zorlanan Türk çocukları Hıristiyanlık telkinleriyle asimile edil
mektedirler. Bu sebeple, yine vakıf adı altında, Millî Eğitim Bakanlığının öncülüğünde, yurt 
dışına anaokulları açılmalı, Türk işçilerinin bu anaokullarına rahatlıkla çocuklarını götürebil
meleri sağlanmalıdır. Bu sayede, Türk çocuklarının, daha okula başlamadan dil öğrenmeleri 
de sağlanabilir. Bu konu, Beşinci ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma planlarında yer aldığı halde, 
bir türlü gerçekleştirilememiştir. Yine bu konuyla ilgili, 17 nci Millî Eğitim Şûrasında tavsiye 
kararı vardır. 

Geçen yılki bütçe görümelerinde, bu konu, Doğru Yol Partisi grup sözcüsü tarafından di
le getirilmiş ve o günün Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından da olumlu karşılanmıştı. Ama, 
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üzülerek belirtmek zorundayım ki, bugüne kadar olumlu bir gelişme göremedik. Biz, Doğru 
Yol Partisi olarak, yurt dışında çalışan işçilerimizin çocuklarının eğitimini, her türlü politik 
mülahazaların üstünde tutuyor, hükümetin değil, devletin meselesi olarak görüyoruz. Okulla
rımızda, hizmetli eleman sayısı çok az olduğu için, temizlik yeterince yapılamamakta, buna 
bağlı olarak sarılık ve diğer bulaşıcı hastalıklar başgöstermektedir. 

ihtiyaç Fazlası Eratın Kamu Kesiminde Görevlendirilmesi mevzuatından yararlanmak su
retiyle, okullarımızdaki genel hizmetlerle ilgili ihtiyaç açığının giderilmesi çareleri aranmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Şaşmaz, Grubunuzun bir sözcüsü daha var biliyorsunuz. Lütfen... 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkan. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı arasında bir mutabakat sağlanmalıdır. 
ti millî eğitim müdürlükleri bünyesindeki sağlık eğitim merkezleri yeterince doktor ve hemşire
lerle takviye edilmeli, okulların daha sık bir şekilde sağlık taramalarından geçirilme imkânları 
sağlanmalıdır. 

Bu görüş ve temennilerle konuşmamı tamamlarken, şahsım ve Grubum adına 1990 yılı 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin eğitim camiamıza, vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlı 
olmasını temenni eder, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şaşmaz. 

Doğru Yol Partisi adına ikinci konuşmacı Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün; 
buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Ertüzün, 40 dakikalık zamanınız var, herhalde bunu kâfi görürsünüz. 

DYP GRUBU ADINA TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; Millî Eğitim Bakanlığının 1990 malî yılı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi 
Meclis Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında, Yüce 
Kurulu saygıyla selamlarım^ 

Ben, daha ziyade, Millî Eğitim sistemimizin içinde yer alan YÖK ve üniversiteler üzerin
deki düşüncelerimizi, verilen süre içinde ve sığdığı kadarıyla, arz etmeye çalışacağım. Ancak, 
çok kısa olarak, millî eğitim politikamızın esasları üzerinde durmak istiyorum. 

Değerli üyeler, millî eğitim politikamızın esasları, 16 Temmuz 1921 tarihinde Ankara'da 
toplanan Maarif Kongresinde, Devletimizin Kurucusu Yüce önder Atatürk tarafından şu cüm
leler içinde belirtilmiştir : "Şimdiye kadar takip olunan eğitim ve öğretim şekillerinin, milleti
mizin gerilemesinde en önemli sebeplerden biri olduğu inancındayım. Onun için, bir millî eği
tim programından bahsederken, geçmişin hurafatından, yaradılışımıza uymayan yabancı dü
şüncelerden, Doğudan ve Batıdan gelebilecek her türlü etkiden uzak, tarihî ve millî varlığımı
za uygun bir kültürü kastediyorum. Çünkü, millî dehamızın tam olarak gelişmesi, ancak böyle 
bir kültürle sağlanabilir." 

Yüce Atatürk, devamla, şöyle demiştir : "Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, göre
cekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi ben
liğine, millî geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele gereği öğretilmelidir." 

tşte, millî eğitim politikamızın stratejisini belirlerken bu ilkelerle, ulaşılacak hedefleri bağ
daştırıcı tedbirleri almak gerekmektedir. Bunları 6 grup içinde toplamak mümkündür : 

1. Bağımsızlık ilkesiyle millî kültüre bağlanma amacını bağdaştırıcı tedbirler. 
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2. Bilimsellik ilkesi ile objektiflik amacını bağdaştırıcı tedbirler. 
3. Bilgiyi yayma ilkesi ile ekonomik büyüme amacını bağdaştırıcı tedbirler. 
4. Faydalılık ilkesiyle mesleğe yönelik eğitim amacını birleştirici, bağdaştırıcı tedbirler. 
5. Laiklik ilkesiyle sosyal gelişme amacını bağdaştırıcı tedbirler. 
6. Millîlik ilkesiyle "Yurtta sulh, cihanda sulh" amacını bağdaştırıcı tedbirler. 

Aslında, hem Atatürk'ün verdiği bu direktifler çerçevesinde, hem Anayasamızın madde
lerinde, hem Millî Eğitim Temel Kanununda ve hem de beş yıllık planlarımızda bu ilkeler ve 
amaçlar yer almıştır; ama, aslolan, bu ilke ve amaçlara nasıl ulaşılacağıdır. 

Türkiye'de, ilke ve amaçlar üzerinde çok büyük ihtilaf yoktur. Bütün mesele, bu ilke ve 
amaçların gerçekleşmeğini engelleyen olumsuz faktörleri nasıl ortadan kaldırabileceğimiz nok
tasında toplanmaktadır. 

Bu konular üzerinde, zaman elvermediği için, daha fazla durmayacağım; ancak, şu kada
rını ifade etmek istiyorum ki, özellikle Anavatan Partisi İktidarı döneminde, bugüne kadar, 
millî eğitimde 4 bakanın değişmiş olması ve bütçesini müzakere ettiğimiz şu günde, Meclis sı
ralarının bu ölçüde tenha olması, millî eğitim politikamıza verilen önemin zannediyorum ki, 
bir olumsuz işareti sayılmak gerekir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, Türk toplumunun aydınını, düşünen insanını, yöneticisini 
ve elitini yetiştiren kurumlar, üniversitelerdir. Bildiğiniz gibi, üniversitelerimizde 1982'den beri 
bir YÖK modeli uygulanmaktadır ve bu model genelde başarısız olmuştur. Belki başarılı oldu
ğu bazı noktalar vardır; ama, genelde bir değerlendirme yaptığınız zaman, bir başarısızlıkla 
karşılaşıldığı şüphesizdir. 

Bendeniz, bu defa, yükseköğretimin, bütçedeki, millî gelirdeki, harcamalardaki payı ve 
kantitedeki değişmeler vesaire gibi konular üzerinde durmak istemiyorum. Asıl dikkatleri çek
mek istediğim husus, YÖK modelinin, Türkiye'nin gerçekleştirmeyi arzu ettiği yönetim mode
li, rejim ve varmak istediği hedefle hangi ölçüde uyum ve tutarlılık içinde olup olmadığıdır. 
Bazı öneklerle bu konudaki düşüncelerimi ifade etmek istiyorum : 

YÖK sistemi ile birlikte, üniversitelerimizdeki demokratik ve özerk yönetim modeli terk 
edilmiş, merkezî yönetim modeline; merkezden yönetim modeline geçilmiştir. Tayin edilmiş rektör 
ve dekanlar ile üniversitenin idarî özerkliğinden bahsetmek mümkün değildir. Tayin edilmiş 
rektörler tarafından yönetim -bazı istisnaları dışında- üniversitelerimizde tam bir despotizm 
yaratmıştır, öğretim üyelerimiz, bilim adamlarımız, rektörlerin ve dekanların diktası altında 
ezilmişlerdir. Üniversitelerde, rektörler ve dekanlar, âdeta idarî terör estirmişlerdir. YÖK Baş
kanından başka hiç kimseye hesap vermek zorunda olmayan ve son derece geniş yetkilerle mü
cehhez kılınan rektörler, kişisel arzu ve düşünceleri istikametinde uygulama yapmışlardır. Üni
versitelerdeki rektörler, despotizmi, hiçbir hukuk devletinde rastlanması kabil olmayan bir keyfî 
yönetimle, emir-kumanda hiyerarşisine yol açmıştır. Üniversite öğretim üyeleri, âdeta, küçük 
bir yönetenler ile büyük bir yönetilenler grubu olarak ikiye ayrılmıştır. 

Rektörler, çeşitli baskı yollarını kullanarak -yetki her ne kadar dekanda ise de* istediği 
öğretim üyesini anabilim dalı başkanı veya bölüm başkanı olarak seçebilmişler yahut da iste
diklerini görevden alabilmişlerdir. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Layık olanlarını atamışlar. 
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TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Biraz sabırlı olursamz.bazı örneklerle mesele vuzuha 
kavuşacaktır. Sizin bölgenizdeki rektör de bunlardan biridir. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Herhalde yazılı hukukta bu vardır. 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Evet, bildiğiniz için söylüyorum. 
Sayın Başkan, değerli üyeler, rektörlerimiz, mesela, profesör olmasını istemediği bir öğre

tim üyesinin dosyasını, üniversite senatosunda aylarca ve hatta yıllarca gündeme almadan tu-
tabilmişlerdir. Rektörlerimiz, üniversitelerin döner sermayeli işletmelerini ve sosyal tesislerini, 
istedikleri kimselere ihale edebilmişlerdir. Rektörlerimiz, vakıflar kurabilmiş; kendilerinin hâ
kim kurucu veya değişmez kurucu olduğu bu vakıflara, rektörü bulundukları üniversitenin çe
şitli imkânlarını aktarabilmişlerdir. Rektörlerimiz, arzu ettikleri öğretim üyelerini bulunduğu 
yerden alıp, arzu ettikleri bir başka kadroya veya. tensip buyurdukları bir başka üniversiteye 
gönderebilmiş; yani, sürgün cezası verebilmişlerdir. Bu derece yetkilerle donatılan rektörler, üni
versitelerde birer despot haline gelmişlerdir. 

Rektörlerin, bu cüretlerini YÖK'ten aldıklarını unutmamak gerekir, tşte bu nedenle YÖK, 
bugünkü yapısı ile hem anti-demokratik bir kurum, hem de üniversitelerdeki idarî terörün kay
nağıdır. 

12 Eylül İhtilalinin getirdiği bütün kurumlar ve hatta partiler yıkılırken, çözülürken, YÖK'ün 
hâlâ ayakta durmasını ibretle ve esefle izliyoruz. Türk kamuoyu, YÖK'ün ardındaki bu görün
meyen gücün kim olduğunu da merak etmektedir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İktidar partisidir herhalde. AnayasayLdeğiştirelim, kaldıralım. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Değerli üyeler, bu uygulamaların son örneğini, YÖK'
ün 1 Aralık 1989 günlü yazısıyla, Konya Selçuk Üniversitesindeki görevlerinden alınıp, Van, 
Urfa ve Diyarbakır üniversitelerine gönderilen üç öğretim üyesinin sürgününde görüyoruz. 

Bu operasyon, bir görevlendirme olmayıp, bir sürgündür. Zira, 2547 sayılı Kanunun 41 
inci maddesine göre, görevlendirme yeterli öğretim üyesi olan üniversitelerin, öğretim üyesi açığı 
olan üniversitelere yardımını amaçlamaktadır. 

Bu tür görevlendirmeler, her yılın, nisan.mayıs aylarında planlanmakta ve yeni öğretim 
yılına girilmeden önce, sona erdirilmektedir. Yeni öğretim yılı ise, bilindiği gibi, ekim ayının 
ilk pazartesi günü başlamaktadır. 

Birinci yarı yılın bitimine Uç hafta kala sürgüne gönderilen öğretim üyeleri, gittikleri yer
lerde yararlı olamayacakları gibi, kendi programları da aksamış olacaktır. Bu öğretim üyele
rinden ders alan öğrencilere de haksızlık edilmemiş midir? 

Ayrıca, bu öğretim üyelerinin boşalttıkları yerler de doldurulmamıştır. Böyle bir keyfî ta
sarruf karşısında Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu nasıl düşünebiliriz; nasıl iddia ede
biliriz ve nasıl dosta düşmana anlatabiliriz? 

Bu tür operasyonlar sürdükçe, Türkiye'de hür üniversitelerin, hür bilim adamlarının var
lığı nasıl iddia edilebilir? Üniversitelerin idarî ve bilimsel özerkliğinden nasıl bahsedilebilir? 
Bahsedilse dahi ne kadar anlamlı ve inandırıcı olabilir? 

Her alcşam, televizyon ekranında, fikir ve düşünce hürriyetinden bahsedenler, üniversite
lerde olup bitenlerden acaba haberdar mıdırlar? 
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- Sayın YÖK Başkanı hakkında yazı yazan bir öğretim üyesi, eğer takibe uğruyorsa, bu de
mektir ki, demokrasinin, sinekuanon sinekuanon (Olmazsa olmaz...) şartı olan fikir ve dü
şünce özgürlüğü sınırlandırılıyorsa; üniversitelerde dahi hür fikir ve düşünce üzerinde sınır
landırma varsa; o ülkede fikir ve düşünce, hürriyeti iddiası politik malzeme olmaktan öteye 
geçemez. Kaldı ki, suçsuz cezayı, suçsuz siyasî yasakları savunan bir zihniyetten, bundan baş
kası da beklenemez. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çağdaş, demokratik hukuk devletinde olmaması ge
reken bu sistemi, kökten değiştirme zamanı gelmiş ve geçmiştir. 

Bugüne kadar, YÖK ile ilgili Anayasa değişikliğini yapamayan Anavatan Partisi hükümetleri, 
büyük vebal ve sorumluluk altındadır. Çare, hür ve özerk üniversiteyi kurmaktır. 

Çoğulcu demokratik rejimlerde, tasdikçi Meclis nasıl-düşünülemezse, tasdikçi üniversite 
de düşünülemez. Müzakereci toplumu ve Meclisi yaratmak gibi, müzakereci, şüpheci, tartış
macı, araştırmacı üniversiteyi de kurmalıyız. Artık, komünizmin ve faşizmin çöktüğü bir dün
ya hızla kurulurken, Türkiye'de bilim adamlarından ve üniversiteden korkulmamalıdır. 

Bilim adamlarımızdan, bu ömür törpüsü mesleğe gönül verenlerden, bu ülkeye kötülük 
bekleyemeyiz. Eğer, böyleleri çıkacak olursa, hür demokratik sistem, bu gibileri kendi içinde 
tasviye edecektir; buna inanmalıyız. Kendi insanımıza, kendi bilim adamımıza güvenmeliyiz. 
Bu ülkeyi, daha ne zamana kadar, tehditlerle, korkutmacalarla yönetebiliriz? 

Hür ve özerk üniversite, ancak ve ancak, idarî ve bilimsel özerklikle kurulabilir. Üniversi
tenin bütün organları, seçimle yönetime gelmeli ve seçimle yönetimi devretmelidir. Eğer, di
yorsanız ki, seçim, üniversitelerde birtakım kamplaşmalara, bölünmelere yol açıyor, bu da Tür
kiye'yi anarşiye götürüyor; o takdirde, genel seçimler de toplumu bölmektedir. Genel seçimler
de oy veren vatandaşlarımız, farklı partilere oy vermektedir. Eğer, böyle bir düşünceye sahip 
olursak, o takdirde, parlamentoyu oluşturan, iktidarı çıkaran seçimleri de yapmamamız gere
kir. Nasıl ki, seçimlerde değişik partilere oy veren, değişik zihniyete sahip insanlarımız, vatan
daşlarımız; işyerlerinde, kamu kurumlarında, toplum hayatında yan yana, iç içe, beraber yaşı
yorlarsa, üniversitelerdeki bilim adamlarımız da, değişik zihniyete sahip olsalar da, seçimlerde 
farklı adaylara oy verseler de, aynı üniversite çatısını paylaşmakta ve aynı çatı altında, beraber, 
birlikte çalışabilmektedirler. O halde, seçimin üniversitelerde kamplaşmalar meydana getirdiği 
gibi bir gerekçe, son derece ilkel olup, demokratik hayat tarzıyla da bağdaşmaz. Zira, bilindiği 
gibi, demokrasi, sadece bir idare tarzı olmayıp, asıl vasfı, bir hayat tarzı olmasıdır. Geçmişte 
bazı kötü örnekler yaşanmış olabilir; ancak, bu, sistemin kötülüğü anlamına gelemez. Eğer, 
demokratik rejimi işletmeye kararlı isek, toplum, zamanla alışkanlık kazanacak ve sistemin 
sonuçlarını benimseyecek, kabullenecektir. Bunun çaresi, sistemi ısrarla sürdürmektir; sistemi 
kesintiye uğratmak değildir. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, 20 dakikanız var. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 

Son iki yılda, kısmî derecede, üniversitelerimizde bir seçim sistemine doğru gidiş varsa 
da, kanaatimce, bu, göstermelik bir yoldur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ülke yönetiminde, (A) partisi, (B) partisi, kim olursa olsun, 
hiç başvurmayacağımız bir yol varsa, bir ilke varsa, o da bir işi yapmış olmak için yapmamak
tır. Şimdi denilebilir ki, anabilim dalı başkanları seçimle göreve gelmeye başladılar. E, pekâlâ, 
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2-3 tane öğretim üyesi olan anabilim dalları var. Bu dallarda yapılan seçimin ne anlamı olabi
lir? Bu seçimlerde, gayet açıktır ki, tavizler alınıp verilecektir. Halbuki, eskiden, kürsü anabi
lim dalı başkanlarına tekabül eden kürsü başkanları, 100, hatta bazen 200 kişilik fakülte ku
rullarınca tespit ediliyor, sonra da, üniversite senatolarıma tasdik ediliyordu. Yahut, orada da 
oylamaya sunuluyordu ve bu oylamalar gizli yapılıyordu. 

tşte, seçim budur. Seçim, büyük sayılarla yapılan seçimdir ve bu seçim, beraberinde dene
timi de getirir. Bugün, belki, YÖK şikemi içinde bir denetimin varlığından bahsedilebilir. Bir 
denetim organı var; ama bu denetim organı ne ölçüde etkindir? Senede bir defa, iki defa veya
hut istek üzerine, yahut ihbar üzerine fakültelere giden denetim organı, süreklilik arz etmediği 
için, ne ölçüde etkin olabilir? Halbuki, eski sistemde, üniversite senatoları ve fakülte kurulla
rı, her hafta yaptığı toplantıda, kendi seçtiği rektörü ve dekanı sürekli olarak denetime tabi 
tutmakta idi. Bu nedenlerle, tekrar etmek istiyorum ki, en kısa zamanda YÖK sistemi kökten 
değiştirilmelidir. Yeni sistem, demokratik ilkelere dayalı olmalı ve idarî, bilimsel ve malî özerk
liği tam getirmelidir. 

Değerli üyeler, bu arada bir iki tahsisî konuya da değinmek istiyorum. Bunlardan biri pro
fesörlükle ilgilidir. 

Profesörlüğe yükseltmeyle ilgili yönetmelikte tadilat yapılmıştır. Biz, bu yeni düzenlemeyi 
son derece antidemokratik buluyoruz. Hem, Türkiye'nin, bir yandan, Batı standartlarına ulaş
masını istiyoruz ve hem de bu uygulamalarla, o standartlardan kendi kendimizi uzaklaştırıyoruz. 

Bakınız, Türkiye'de, bundan böyle, bütün bilim dallarında -sayısı yüzlerce olan bilim 
dallarında- profesörlüğe yükseltilecek olanları, sadece ve sadece, 5 kişilik bir jüri belirleyecek
tir. Bu nasıl olacak? Yüzlerce uzmanlık dalı, nasıl olacak da, bu 5 uzman tarafından izlene
cek? Denilecektir ki, "Adaylar, kendi alanındaki 3 öğretim üyesinden referans getirecektir." 

Değerli üyeler, böyle bir sistem, ihtisasa, uzmanlığa ve bilime, bilimsel hayata kökten say
gısızlık olduğu gibi, bir sınavın asgarî şartı olan objektiflik ölçülerini de temelden zedelemek
tedir Bu sistem son yıllarda, Yüce Meclis tarafından çıkarılan kanunun getirdiği sonucu, yani, 
1 yıl içinde profesör sayısının birdenbire katlanmasının yarattığı etkiyi telafi etmek, frene bas
mak için alınmıştır. Böyle şey olmaz! 

Şunu iyi bilmemiz lazımdır ki, sosyal gelişme, mekanik olamaz. Sosyal gelişme, organik
tir. Kendi organik akışı vardır onun. Yani, zaman zaman siz frenleri bırakacaksınız, Türkiye'de 
iki bin civarında olan profesör sayısı birdenbire 4 000 - 4 SOO'e çıkacak, ondan sonra da frene 
basacaksınız; "Bir süre bunu durduralım, ondan sonra tekrar açarız" diyeceksiniz... Bu ol
maz. Bu, Türkiye'de bilimsel hayata yapılabilecek en büyük kötülüktür. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — "Kötülük" ne kelime, ihanettir, ihanet. 

TEVFlK ERTÜZÜN (Devamla) — Katılıyorum; ihanettir. 

Burada zorlaştırırken, doçentlikte ise alabildiğine bir rahatlama vardır. Bilimsel kariyerin 
asıl odak noktası doktora ve doçentliktir. Bilimsel hayatın odak noktası doktora*, hocalık ha
yatının odak noktası da doçentliktir. O itibarla, doçentlikte, mutlaka ve mutlaka, tez mecburi
yeti yeniden getirilmelidir. Bunu iki yıldan beri söylüyorum. Yani, tez yazmayan, bir eser ver
meyen insan, bilimsel kariyerde bir unvan sahibi nasıl olabilir? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kopyasız tez hazırlaması lazım. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Ona, artık, üniversitelerin bakması lazım. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler, üzerinde durmak istediğim bir başka nokta da üniversiteye 
girişle ilgilidir. 

Üniversiteye giriş, bu ülkenin ciddi yaralarından, kanayan yaralarından biridir. Türkiye 
bunu ne zaman çözecek? Yani, her yıl üniversitenin kapılarını çalan 600 000 • 700 000 gençten, 
400 000'ini sokağa atmaya ne hakkımız var? Devlet olarak, millet olarak, toplum olarak, böy
le bir hakkın sahibi miyiz? Eğer, bu ülkenin yönetiminin altına girmişsek, bu sorumluluğun 
altına girmişsek, bu sorunu çoktan çözmemiz lazımdı. Bu sorun giderek büyüyor. Bu sorunu, 
açık eğitimle çözmek falan da bir başka cinayettir. 

Bu problemi kökten çözecek formülü bir süre önce de teklif etmiştik, tekrar ediyo
rum : 8 yıllık mecburî eğitimin sonunda, öğrencilerin büyük kısmını meslekî eğitime kaydır
mak; liselere ise, üniversite kontenjanının -insangücü planlamasına ve üniversite imkânlarına 
göre belirlenmiş olan kontenjanın- ancak yüzde 10 veya yüzde 20'si üzerinde öğrenciyi almak 
gerekir. Eğer liselere bu kadar öğrenci alırsak, lise mezunlarını üniversiteye alabiliriz; ama bu 
separasyonu, bu ayırımı, 8 yıllık mecburî eğitimin sonunda yapmalıyız. Bu takdirde, liseye gi
remeyenler, mutlaka meslekî ve teknik okullarda öğrenim görecekleri için, Türkiye'nin, orta 
vadeli insangücü problemi de kendiliğinden çözülmüş olacaktır. 

"Üniversiteye giriş" deyince, tabiî ki, sistem üzerinde de durmak lazımdır. Bu test sistemi 
de bir faciadır. Bugünkü imtihan sistemi, öğrencinin, bildiğini değil, bilmediğini tespitle meş
guldür ve sorular tuzak sorulardır; yani, tuzak sorularla Öğrencinin seviyesini belirlemek mümkün 
olmadığı gibi, öğrenci lisede de bu şekilde eğitflmemektedir. Lisedeki eğitim sistemi ile, üniver
siteye girerken tabi olduğu sınav sistemi, tamamiyle birbirinden farklıdır. Üniversite öğrencile
rinin kaderi, tamamiyle özel kurslara terk edilmiştir. Böyle şey olmaz. Bundan, lise eğitimi ve 
netice itibariyle, Türk millî eğitimi büyük yara almaktadır. 

Bugün, liseler, kendilerini, üniversiteye öğrenci yetiştirmekle yahut üniversiteye öğrenci ka
zandırmakla mükellef, görevli saymıyor; "kursa gitsin, kursta bu tekniği öğrensin ve kazansın" 
diyor. Nerede Anayasanın emrettiği fırsat eşitliği ve bunun neresinde sosyal devlet anlayışı? 

Bu itibarla, hem eğitim sisteminde köklü bir reform yapmak, hem de bu sınav sistemini 
mutlaka değiştirmek lazımdır. Artık, Türkiye'de, 2000'lere giden Türkiye'de, hiç olmazsa, te
mel hak olan eğitim hakkı kullanılırken, zenginle fakir; köyde yaşayanla kentte yaşayan; doğu
da yaşayanla batıda yaşayan arasında fark olmamalıdır. Hiç olmazsa, bu fark asgariye indiril
melidir. Bu işi kendi haline bırakamayız. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, üzerinde durmak istediğim bir başka nokta, yabancı dilde 
öğretim, öncelikle, şunu belirtmek isterim : inanıyorum ki, Türkiye'de, hemen hemen hiç kimse 
yabancı dil öğretilmesine karşı değildir. En azından, karşı olmaması lazımdır. Ancak, son yıl
larda üniversitelerimiz yabancı dilde öğretim yapan bölümler açmakta âdeta birbirleriyle yarış 
halindedirler. Bugün Türkiye'de bu uygulamayla, Türkiye'de bir öğretim dili sorunu yokken, 
yapay olarak bir öğretim dili sorunu yaratılmıştır. Bakın, bu uygulama, Türkiye'de ciddi bir 
sorun yarattı. Türkiye'de öğretim dili, her millî devlette olduğu gibi, anadilimizdi; ama bugün 
farklı öğretim dilleri var. O itibarla, dil öğretimine karşı değiliz. Dil öğretimi ayrı bir hadise. 
En iyi yapılabilecek, en iyi düzeyde verilebilecek, en iyi düzeyde verilmelidir. Adil bir biçimde 
verilmelidir; ama yabancı dilde öğretim dediğiniz zaman, orada duruyoruz. Niçin? 

Sayın Başkan, değerli üyeler, bugün, çağdaş, millî devletlerin hepsinde üniversite eğitimi, 
üniversite öğretimi dili, o ülkenin anadilidir. Buna Fransa da dahildir, Almanya da dahildir, 
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ingiltere de dahildir. Bu ülkelerde, anadilin dışındaki yabancı bir dille eğitim yapan bir üniver
site gösteremezsiniz. Hollanda'da bile, (ki, Hollanda'da 50 yaşının altında bulunan her vatan
daş hemen hemen ingilizce biliyor) sadece Amerikalıların özel olarak açtıkları, tngilizce eğiti
mi yapan tek bir üniversite vardır. Bunun dışında, Hollanda'daki bütün üniversiteler Flaman
ca öğretim yapar. Sadece günümüzde, eski sömürge ülkelerde yabancı dilde, anadilin dışındaki 
bir dilde yüksek öğretim yapıldığını görüyoruz. 

Ayrıca, yabancı dilde öğretim de son derece yanlış bir biçimde veriliyor. Sadece birkaç 
noktaya dikkat çekmek istiyorum : Bir kere, yabancı dilde öğretim, öğrencilerde hem yorum 
(altını çiziyorum) ve hem de iletişim becerilerinin gelişmesini ve kullanımını uzun süre kısıtla
maktadır. Bunun yanında, yapılan araştırmalara göre, dil güçlüğü ancak üniversitenin üçüncü 
ve dördüncü sınıflarında aşılabilmektedir, hafiflemektedir. Okuma hızındaki düşüklük ve ya
bancı yayınlardan sınırlı yararlanabilme, bu öğretimin kalitesini son derece düşürmektedir. Bunun 
yanında, Türkçenin bir millî dil olması yanında, bir kültür dili olması da son derece önemlidir. 

Türk bilim dili, çeviri yoluyla, terim aktarımı dışında gelişememekte, bilimsel ilerleme ve 
hatta çağdaş aktarım dahi gerçekleşememektedir, özellikle hukuk, ekonomi, sosyoloji, felse
fe, edebiyat gibi sosyal bilimlerde yabancı dilde öğretim büyük deformasyonlara yol açmakta
dır. Kaldı ki, yabancıların açtığı kolejlerde dahi ortaeğitim standardında olan, ortaöğretim ve
ren kolejlerde dahi sosyal bilimler Türkçe okutulmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, Türk anayasa hukukunu Fransızca ya da tngilizce okuta-
mazsınız. Niçin? Çünkü, millî kavramlar ancak anadilde tam anlamını bulabilir. Bugün ya
bancı dilde öğretim veren bölümlerde, sosyoloji dersi tngilizce kitaptan okutulmakta; çünkü, 
o dersi okutan hocanın kitabı yok. Okutulan kitap da tngilizce yazılmış. Mesela, aile konusu 
anlatılırken, Türk gencine Amerikan ailesi anlatılmaktadır. Böyle şey olmaz. Yapmak istediği
miz nedir? Bir sömürge toplumu mu olmak istiyoruz? Millî devletten sömürgeye mi geçmek 
istiyoruz? Ancak, ülkeler sömürgeleştirilir. Yani, kolonizatör ülke gider, diğer bir ülkeyi, ikti
sadî veya siyasî veya askerî zorlama ile sömürge haline getirir. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, lütfen toparlayınız. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Peki efendim. 
Biz ise uyguladığımız eğitim ve kültür politikasıyla, kendi kendimizi sömürge haline getir

mek istiyoruz. Bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. 

Bugün, Marmara Üniversitesinde Fransız Hükümetinin desteğiyle, bir kamu yönetimi bö
lümü açılmıştır. Kamu yönetimi bölümünde idareci yetiştirilecek. Hangi topluma? Türkiye Cum
huriyeti Devletine mi, yoksa Fransa Devletine mi yetiştirilecek? Böyle şey olmaz. 

Belki teknik branşlarda, mühendislik vesairede bir ölçüde haklılık payı olabilir, ama ka
mu yönetiminde, topluma ve insana dönük bilimlerde yabancı dilde öğretim, mutlaka yaban
cıların etkinliğini ve hâkimiyetini kolaylaştırır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son aylarda, üniversitelerde meydana gelen yeni öğ
renci olaylarına dikkatinizi çekmek istiyorum : Üniversitelerimizde yeniden öğrenci hareketle
ri, yeni kıvılcımlar ve kıpırdanmalar başgöstermiştir. Zaman zaman batı ülkelerinde de bu olur, 
ama belli bir hadiseye dönüktür, kısmîdir ve o hadise, o problem çözümlendiği zaman, o olay 
da biter. 
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Türkiye'de ise, üniversiteler yeniden anarşinin odağı haline getirilmek istenmektedir. Bu
rada, tabiî ki, bütün sorumluluk Millî Eğitim Bakanlığına ve YÖK'e ait değildir. Mesele; ge
nelde hükümet politikasıyla ilgilidir, ama şurası da muhakkaktır ki, Türk üniversite gençliği, 
çağdaş toplumların üniversite gençliğinin sahip olduğu imkânlara hâlâ sahip olamamıştır. Genç
lerimizi üniversitede yaşatamıyoruz, üniversitede tutamıyoruz, üniversitede barındıramıyoruz. 
Üniversitelerin civarında, üniversite gençliğinin gittiği yüzlerce kahvehane oluşmuştur. Çok ya
kından bildiğiniz gibi, Batıda üniversite öğrencisinin hemen hemen 24 saati üniversite kampu
su içinde geçer. Biz, üniversite gencini üniversite içinde tutamadığımız sürece, sporunu üniver
sitede yaptıramadığımız sürece, çalışmasını üniversite kütüphanesinde yaptıramadığımız süre
ce, -hatta Amerikan üniversitelerinden eğer öğrenciler isterlerse gece kütüphanede kalabilirler, 
yani koltukta uyuma hakları var. Üniversitenin dış kapıları kilitlenir; ama o öğrenci üniversite
nin içindeki koltukta uyuyabilir- üniversite gençlerinin bütün faaliyetlerine, bütün ihtiyaçları
na üniversite içinde cevap veremediğimiz sürece, bu gençlerimizi soka'ktaki hareketlerin içine 
atmış oluruz. 

Burada yapılacak çok şey vardır. Bu hareketlerden dolayı, katî suretle üniversite gençliği
nin tamamını da hedef almamamız, suçlamamamız lazımdır. Bu tür hareket içinde bulunan
lar, provokasyonlara kapılanlar, ideolojik kışkırtmalara kapılanlar, üniversite gençliğinin çok 
küçük bir kısmıdır. Bunu unutmayalım. Eğer böyle yapmaz da, üniversite gençliğinin tamamı
nı karşımıza alırsak, olayların çok daha büyük boyutlara sıçramasına yol açarız. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, söylediklerimi netice itibariyle özetleyecek olursam; "YÖK" 
adını verdiğimiz kurum, gerçi üniversitelerimizin uzun süren bir dalgalanma döneminin sonu
cunda ve gerçekten üniversiteleri yeniden düzenleme ihtiyacının sonunda ortaya çıkmıştır. An
cak, bu kurumun oluşmasında ve uygulamalarında ciddi hatalar yapılmıştır. Bir kere bu dü
zenleme yapılırken, geçmişin tecrübe ve bilgi birikiminden yararlanılmamıştır ve bir devrim 
niteliğinde ortaya çıkmıştır. Tek, üniform ve gelişmemiş üniversite modelini esas alan bir yapı
lanma içine girilmiştir. Halbuki, üniversite öğrencilerinin halen çok büyük bir bölümü, geliş
miş büyük üniversiteler içindedir. Alınması gereken model, gelişmiş üniversite modeliydi; üni
versiteleri aşağıda eşitlemek değil, yukarıda eşitlemekti. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Tevfik Ertüzün. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Kantite hedefi, sayılan artırma zafiyeti, vasıf ve kaliteyi ezmiştir; yüksek vasıflı insan he

defi kaybolmuştur. Osmanlı, enderun mekteplerini, bir ihtiyacı karşılamak için kurmuştur. O 
mekteplerden yetişenler Osmanlı Devletini yönetmişler ve o devletin uzun zaman ayakta kal
masını sağlamışlardır. 

Bugün Türkiye'de devlet yönetimini üstlenecek, eliti yetiştirecek üniversiteler, yüksek eği
tim kurumları, maalesef yoktur. Yöneticiler tesadüflerle ortaya çıkmaktadır. Nitekim, 1980 son
rasındaki Anavatan Partisi İktidarı ve uygulamaları da bunu teyit etmiştir. Zira, kamu kurum
larının üst yönetimine, daha ziyade, yabancı ülkelerde eğitim görmüş insanlar getirilmiştir. Bu, 
Türkiye için, üzerinde fevkalade ciddi biçimde düşünülecek bir husustur. Bu itibarla, Türki
ye'nin yakın geleceği, Mümtaz Turhan'ın dediği gibi, "çeyrek aydın, çeyrek diplomalı aydın" 
tehdidi ile karşı karşıyadır. Bu itibarla, bugün gerçek üniversitelerimizi kurma ve kurtarma gö
revi ile karşı karşıyayız. 

YÖK, akademik standartları denetleyen, üniversitelerarası koordinasyonu sağlayan, geliş
mişi gelişmemişten ayıran ve gelişme planlarıyla yardımcı olan bir kurum gibi işlemelidir. 
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Fakültelerde akademik ve kısmen idarî kurullar, geçmişin tecrübesinden de yararlanılarak 
işler hale getirilmeli, dekanlar ve rektörler mutlaka ve mutlaka seçimle işbaşına gelmelidir. 

Yardımcı doçentlik müessesesi kaldırılarak, doçentlik ve profesörlüğün eski tez ve dersli 
imtihan şekli yeniden getirilmelidir. Kadro ve unvanlar ilişkisi birbirinden ayrılmalı, unvanlar 
kadrolara bağlı olmamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, üniversitelerimiz ve Yükseköğretim Kurulu üzerindeki gö
rüşlerimi bu düşüncelerle özetliyor, hepinize saygılar sunuyor; bütçenin ülkeye ve üniversitele
rimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 
Söz sırası Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol'da. 
Buyurunuz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Üğdül sataşmada bulundu. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakana söz verdim. Sataşmadan dolayı oturumun sonuna 

kadar söz verilebilir. Zabıtları da inceledim; bu hususta da bir şey yok. Onu ayrıca beyan ede
ceğim; onun zamanı var. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — İsmimden bahsederek sataştı. 
BAŞKAN — Hayır efendim!.. Lütfen... Şahsınıza hiçbir hakaret yok. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, karşılayacağınızı söylediniz. 
BAŞKAN — Hayır efendim! 
Burada Kamer'in isminden bahsediliyor, Mehmet'in isminden bahsediliyor... Bu hakaret 

mi? Her isminden bahsedilen söz isterse, başka bir müzakere yapamayız. Şahsınıza hakaret 
yok Rıza Bey. Zabıtları tekrar tekrar -üç defa- okudum, tstirham ederim... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Cevabını basında veririm. 
BAŞKAN — Şahsınıza, partinize, fikrinize hakaret yok. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞTİMİ BAKANI AVNÎ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Millî eğitimimizin bugünkü durumuyla, özellikle Millî Eğitim Bakanlığı görevime başla

dığım 31 Mart 1989 tarihinden bugüne kadar yapılan iyileştirme, düzenleme ve geliştirme ça
lışmalarını, bütçe durumumuzla ilgili olarak, onunla birlikte, bilgi, ilgi ve takdirlerinize arz 
ediyorum. 

Takdime geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum : Göreve başladığımız sırada yayımla
dığımız mesajımızda, pek çok eğitim, öğretim sorunu, konusu ve ihtiyacı yanında, bir temel 
hususa özellikle değinmiş ve bu temel konu üzerindeki hassasiyeti, hassas davranmanın gereği
ni işaret etmiştim. Bu konu şuydu : Eğitimin günlük politikaya alet edilmemesi, hepimiz için 
ortak ve genel bir millî politika olarak ele alınması ve görülmesi... 

Sözlerimin başında, bugün gördüğüm tablo ve manzara karşısında, bütçe üzerinde görüş
lerini ve eleştirilerini belirten bütün milletvekili arkadaşlarıma, bütçemizi ve hizmetlerimizi, 
millî politika açısından ele almış olmalarından dolayı şükranlarımı, özellikle, zevkle, heyecan
la, gelecek için de ümit ve güvenle arz etmek istiyorum; belirtmek istiyorum. (ANAP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Hakkımdaki görüşlere ve eleştirilere teşekkür ediyorum. Beni onurlandıran güveniniz, şüp
hesiz ki, şahsî olarak en büyük mutluluğum. Ancak, Bakan olarak sorumluluğu da bu derece 
büyük. Sevginize ve güveninize layık olmaya çalışmak, en zevkli ve en şerefli görevim, ödevim 
ve hedefim. Tekrar şükranlarımı ve saygılarımı arz ediyorum. 
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Millî eğitim sistemimizin genel ve özel amaçlan, temel ilkeleri, genel yapısı, her derece 
ve türdeki kurum ve kuruluşları, bunlarla ilgili görev, yetki ve sorumluluklar, 1973 yılında yü
rürlüğe giren, 18 Haziran 1983'te 2842 sayılı Kanunla' amaç ve ilkelerinde' bazı değişiklikler 
yapılan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda tespit edilmiştir. 

Bu kanundan sonra yürürlüğe giren, yani Milli Eğitim Temel Kanununun kabulünden sonra 
yürürlüğe giren Anayasamız başta olmak üzere, kalkınma planları ve programlarıyla, hükü
met programları, bilim ve teknolojideki çok hızlı değişme ve gelişmeler; bunlar karşısında top
lumumuzun yeni ihtiyaçları, eğitim ve öğretim uygulamalarımıza yeni görev ve sorumluluklar 
yüklemiştir. 

Bu durum ve gerçekler ile yeni ihtiyaçlar ve şartlar içinde hazırlanan ve 13 Nisan 1989 
tarihinde, yani görev başladıktan^ gün sonra kamuoyumuza açıklanan "Göreve Başlama Me
sajı "mızda öncelik verilen eğitim, öğretim konuları, alanları belirtilmiştir. Bunlar, sayın mil-
letvekillerimizin tümüne olduğu gibi, bütün valiliklerle birlikte ilgili bütün kurum ve kuruluş
lara, 430 bin öğretmene ve öğretim elemanına da gönderilmiştir. 

Bu mesajdaki görevler, sorumluluklar, yetkiler, fonksiyonlar 35 maddelik bir icraat planı 
haline dönüştürülmüş ve bu da takdim edilmiştir. Bu mesajımızda belirttiğimiz gibi, temel nok
talarını, tutanaklara da geçmesi bakımından bilgi ve takdirlerinize arz etmek istiyorum. 

Millî eğitimimizin genel amaçlarından biri, bütün vatandaşlarımızı, Anayasamızda ifade
sini bulan, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin kültürel değerlerini benimseyen, ko
ruyan ve geliştiren, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin, 
hür düşünceli fertleri olarak yetiştirmektir. Bu amaç, millî kültür ortamımızda çağdaş ve bi
limsel yaklaşımlarla gerçekleştirilmiştir. Millî kültürümüz, tarihimizin akışı içinde oluşmuş ve 
gelişmiş olan maddî ve manevî değerlerimizin tümüdür. Bu değerlerimiz, millî benliğimizin ve 
kültürel kimliğimizin temelidir. Bütün eğitim programlarımızın ve uygulamalarımızın bu te
mele oturtulması şarttır. Demokratik hayatın gereklerinden olan sosyal anlaşma, uzlaşma, da
yanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik içinde yaşama, ancak, millî kültüre dayalı ortak de
ğerler, inançlar ve idealler çevresinde birleşmekle gerçekleştirilebilir. Millî eğitim sistemimiz, 
her şeyden önce bunu sağlamakla sortımlu ve yükümlüdür. 

Bugüne kadar görev alan Cumhuriyet Hükümetlerinin çabalarıyla, ülkemizde, bilim, eko
nomi ve teknoloji alanlarında büyük yenileşme ve gelişmeler sağlanmıştır. Bu gelişmeler özel
likle 1983 yılından sonra önemli bir hız kazanmıştır, öte yandan, sosyo-kültürel ve moral de
ğerlerde sağlanabilen gelişmeler, aynı hız, aynı seviye ve aynı kapsamda olamamıştır. Bu den
gesizliğe bağlı olarak, bazı bilim adamlarının kültürel gecikme adını verdiği bir durumla, bir 
sorunla karşı karşıya kalınmıştır. Siyasî istikrarsızlıklardan kaynaklanan, sık sık hükümet de
ğişikliklerinin sebep olduğu eğitim ve kültür politikalarındaki istikrarsızlıklar ve tutarsızlıklar 
da bu duruma eklenince, insanlarımızın kültürel kimlik profilinde ve değer yargılarında önem
li farklılıklar ortaya çıkmıştır, sarsıntılar doğmuştur ve doğmaktadır. 

Eğitim sistemimizin karşı karşıya olduğu en önemli, çok önemli görevlerinden biri de, va
tandaşlarımız arasında ilgi ve yetenek farklılıklarını dikkate alarak, onlann ortak ve çağdaş 
inançlar, idealler ve değerler ortamında yetiştirilmelerini sağlamaktır. Bu ortak inanç, ideal ve 
değerler, Anayasamızda ve Millî Eğitim Temel Kanununda ifadesi bulunan Atatürk milliyetçi
liği, Atatürk ilkeleri, demokratiktik, laiklik, bilimsellik, çağdaşlık ve süreklilik ilkelerine da
yanmak zorundadır. 
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Eğitim sistemimiz, millî bir kişilik ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne ve geniş 
bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişisel mutluluğu yanında toplumun ve in
sanlığın refah ve mutluluğundan da sorumlu olduğuna inanan, inanabilen, sağlıklı, disiplinli, 
çalışkan, kendine güvenen, üretken, yaratıcı, millî dayanışma ve uzlaşma içinde yaşayan, yaşa
yabilen, barışabilen nesiller yetiştirmekle de görevlidir. Atatürk'ün belirlediği "Çağdaş uygar
lık düzeyinin üstüne çıkma" ancak bu yolla gerçekleşebilir. Bu amaca ve hedefe ancak bu yol
la ulaşabiliriz. 

Millî eğitim uygulamalarımızın temelini ve özünü Büyük önder Atatürk'ün birleştirici, 
kaynaştırıcı, bütünleştirici, çağdaşlaştırıcı ve yol gösterici ilke ve inkılapları oluşturmaktadır. 
Bu ilke ve inkılaplar, bütün çalışmalarımızda rehberimiz, güç ve ilham kaynağımız ve temina
tımız olacaktır. Bu temel ilke ve inkılaplardan hiçbir şekilde sapılmayacak ve bunlardan asla 

* 
taviz verilmeyecektir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Milletine, ülkesine ve kültürel değerlerine bağlı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın 
sorumluluğu ile onur ve gururunu taşıyan, çağdaş, aydın, laik, demokrasi ilkelerine bağlı, in
san haklarına saygılı vatandaşlar yetiştirmek temel amacımızdır. Bu bakımdan, millî eğitim 
alanındaki çalışmalarımızda, başta Anayasamızın ilgili hükümleri olmak üzere, Millî Eğitim 
Temel Kanununda belirtilen, "Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları", "Temel tikeleri" ve 
değişik öğretim kurumlarımızın "özel Amaçları" aynen ve eksiksiz olarak uygulanacaktır. 

Türk Milletini, Atatürk ilke ve inkılaplarının çizdiği çağdaşlık yolundan saptırmaya ni
yetli iç ve dış kaynaklı teşebbüslere karşı koyabilecek, bilinçli, güçlü ve uyanık vatandaşlar ye
tiştirmek de önemli görevlerimiz arasındadır. Bütün uygulamalarımızda, Atatürk ilke ve inkı
laplarına bağlılık, eğitim hakkı, eğitimde fırsat ve imkân eşitliği, haklarda eşitlik, laiklik, bi
limsellik, çağdaşlık ve demokrasi eğitimi ilkelerine ağırlık ve öncelik verilecektir. 

Türk millî eğitim sistemi, cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana çok büyük merhaleler 
kat etmiştir; bunların hepsini burada ayrı ayrı özetlemek bile imkânsızdır; ancak, önemli gör
düğümüz birkaç noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum : 1923-1924 öğrenim yılında ilkokul
larımızda 341 941 öğrenci öğrenim görürken, bu sayı bu yıl (1989-1990'da) 7 191 027'ye yüksel
miştir. Aynı dönemde öğretmen sayısı, 10 238'den, 224 382'ye; okul sayısı 4 894'ten, 51 169'a 
ulaşmıştır. 

1923-1924 öğretim yılında, ortaokullarımızda 5 905 öğrenci öğrenim görürken bu sayı 
1989-1990'da 2 280 606'ya yükselmiştir. Aynı dönemde öğretmen sayısı 796'dan 47 239'a; okul 
sayısı 72'den 6 357'ye ulaşmıştır. 

1923-1924 öğretim yılında genel liselerimizde 1 241 öğrenci öğrenim görürken, bu sayı bu 
yıl 750 091'e yükselmiştir. Aynı dönemde öğretmen sayısı 513'ten 61 277'ye; okul sayısı 23'ten 
1 700'e ulaşmıştır. 

Meslekî ve teknik liselerimizde, 1923-1924 öğretim yılında 6 547 öğrenci öğrenim görür
ken, bu sayı 1989-1990 öğretim yılında 542 956'ya yükselmiştir. Aynı dönemde öğretmen sayı
sı, 583'ten 44 423'e; okul sayısı da 64'ten 1 605*e ulaşmıştır. 

Yükseköğretim alanında sağlanan gelişmeler ve benzeri bir seyir ve gelişme izlemiştir. 
Nitekim, 1923-1924 öğretim yılında sadece 1 üniversitemiz, 1 fakültemiz ve 8 yüksekokulumuz 
-o da iki Uç yıllık- varken, bugün bu sayı 29 üniversite, 211 fakülte ve 187 yüksekokulda 
31 007 öğretim elemanı ile -ki bunun 10 bini öğretim üyesidir- 395 151'i örgünde, 208 87İ'i 
açık öğretimde olmak üzere, toplam 604 022 öğrenciye öğrenim imkânı sağlar seviyeye gelinmiştir. 
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1989-1990 öğretim yılında değişik kademelerdeki öğrenci sayısı, 12 617 147'ye, öğretmen 
sayısı -sözleşmeliler de dahil- 438 926'ya ulaşmış bulunmaktadır. 

Kısaca millî eğitim ailemiz, yükseköğretim, çıraklık eğitimi ve yaygın eğitimi ile birlikte 
bugün 13 milyonu aşmış bulunmaktadır. (Alkışlar) 

ilkokulda okuyan öğrencilerimizin sayısı konusunda, somut bir fikir vermek için, şöyle 
bir karşılaştırma yapabiliriz : Çocuklara ve gençlere bu karşılaştırmayı yaptığım zaman, çok 
gurur duyuyorlar, heyecanlanıyorlar. "İlkokula devam eden öğrencilerin sayısı, İzlanda'nın nü
fusunun 29 katı" diyorum, çocuklarımız heyecanla geliyorlar. Lüksemburg ve Malta'nın her 
birinin nüfusunun 18 katı; İrlanda ve Arnavutluk nüfuslarının toplamının 2 katı; Norveç, Fin
landiya, Danimarka, İrlanda, İsviçre ve İsveç'in her birinin nüfusundan fazla; Danimarka, Malta, 
Lüksemburg ve İzlanda'nın nüfuslarının toplamından da daha fazla. 

Ayrıca, bu yıl ilkokula başlayan çocukların sayısı ise, İzlanda'nın nüfusunun 5 katı; Lük
semburg ve Malta'nın her birinin nüfusunun 3,5 katı; üç ülkenin ise toplam nüfusundan fazla
dır. Diğer bir ifadeyle millî eğitim ordumuz, Avrupa'nın 17 ülkesinin her birinin ayrı ayrı nü
fuslarından fazla ve büyük. Yine başka bir deyişle 1930'ların Türkiyesinin toplam nüfusu ka
dardır. 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana geçen kısa süre içinde, eğitim sistemimizin her 
alan ve kademesinde okul, öğretmen ve öğrenci sayılarında, benzerine başka bir ülkede rasta-
lanmayan ölçüde artışlar olmuş, eğitim imkânlarının yurt çapında dağılımında da önemli ge
lişmeler sağlanmıştır. 

Eğitim sistemimizin önemli bazı problemlerine rağmen, bu gelişmeler küçümsenmemeli
dir. Aksine, bu alandaki başarılarımız hepimiz için bir övünç vesilesi ve kaynağı olmalıdır. 

Bu, çok sevindirici, geleceğimiz için ümit ve güven verici; ancak, aynı oranda da sorumlu
luk ve yükümlülüğümüzü artırıcı bu gelişmelere rağmen, yine göreve başlama mesajımızda, 
eğitim sistemimizin ve uygulamamızın karşı karşıya kaldığı problemlerimizin bir kısmı da şöy
le özetlenmiştir : 

Bütün vatandaşlarımızı okur-yazar yapma amacımız henüz gerçekleştirilmemiştir. Bizde 
böyle de, Amerika'da nasıl? Amerika'da 22 milyon okuma yazma bilmeyen var; 2 milyon da 
fonksiyonel cahil var. Yani, diploması var, fakat okuma yazma bilmiyor; toplam 24 milyon. 

İngiltere'de 3,5-4 milyon arasında fonksiyonel cahil var, okuma-yazma bilmeyen var; fa
kat bu bizim için gerekçe değil tabiî. Oysa okur-yazar olmak, temel vatandaşlık haklarından 
olduğu kadar, toplum olarak çağdaşlaşmamızın ve demokratikleşmemizin de bir gereğidir. Okul 
öncesinden yüksek öğretime kadar, her düzeydeki okullaşma oranlarımız, ideallerimizin ve plan 
hedeflerimizin altında kalmıştır. Buna ek olarak, halk eğitimi hizmetlerinde ihtiyaç duyulan 
gelişmeler, yeterince ve gönlümüzce sağlanamamıştır. Eğitim imkânlarımızın dağılımındaki den
gesizlikler giderilememiştir. Bu durumun olumsuz etkileri, toplum hayatımızın her kesimine 
ve sektörüne de yansımaktadır. 

Zaman zaman yapılan bazı başarılı atılımlara rağmen, eğitim programlarımızın değişen 
ihtiyaçlar ile değişme ve gelişmelerin gerisinde kalması önlenememiştir, giderilememiştir. 

Eğitim sistemimizin değişik kesim ve kademeleri arasında, yeterli bütünlük ve tutarlılık 
sağlanamamıştır. Dershane, laboratuvar, kütüphane, atölye ve benzeri tesisler ile öğretim araç 
ve gereçlerindeki yetersizlik ve eksiklikler, eğitimin kalitesini, fırsat ve imkân eşitliğini olumsuz 
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yönde etkilemektedir. Eğitim ve öğretimde çağdaş eğitim teknolojisinin imkânlarından yete
rince yararlanılamamaktadır. Bu durum, eğitim faaliyetlerimizden beklenen sonuçların alın
masını engellemekte ya da geciktirmektedir. 

Bazı okullarımızda görülen kalabalık sınıflar ve ikili öğretim, eğitimin kalitesini ciddî öl
çüde düşürmektedir. Eğitim sistemimizin gerektirdiği nitelikli öğretmen, yönetici ve uzman per
sonelin sağlanmasında, yetiştirilmesinde ve istihdamında bu mesajın yayınlandığı tarihte ciddî 
sıkıntılar, darboğazlar vardı. 

Eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan malî kaynak
lar, gene bu mesajın yayınlandığı tarihte yetersizdi; ama arz edeceğim şekilde en yüksek seviye
sine ulaştı. 

öğretmenlerimize, yürüttükleri hizmetlerin karşılığı olan maddî imkân ve diğer destekle
rin sağlanamaması, onların güven ve huzur içinde çalışmalarını sınırlandırmaktadır. Bu sınır
lama, öğretmenlerin ve yöneticilerin morallerini, iş davranışlarını olumsuz yönde etkilemiştir, 
etkilemektedir. 

Yukarıda özetlenen problemler, ülkemiz için yeni değildir. Alınabilen bütün tedbirlere ve 
sağlanabilen bütün iyileştirmelere rağmen, bunların çoğu yıllardır devam etmektedir ve yılla
rın birikimidir. Ayrıca, bunlar sadece ülkemizde karşılaşılan ve yaşanan problemler değildir. 
Hemen hemen her ülkede görülen evrensel nitelikteki eğitim problemleridir. Bunun için, bu 
tür problemlerin varlığı ve çokluğu bizi yıldırmamalıdır, yıldırmamaktadır. önemli olan, prob
lemlerin varlığı değil, bunları ele alış, algılayış biçimimiz ve çözüm ararken takip ettiğimiz yak
laşımların ihtiyaçlarımıza, ülkemizin gerçeklerine, özel şartlarımıza, Türkiye'nin Özel şartları
na ve bilimin gereklerine uygun olmasıdır. 

Karşılaştığımız eğitim problemlerinin çoğu, bilimsel olmayan yollarla çözümlere ulaşma 
teşebbüs ve uygulamalarının sonucudur. Bu hatalı tutum, kaynaklarımızın verimli şekilde kul
lanılmasını engellemiştir. Bilimsel yaklaşım zaman alıcı görülmekle beraber, sağlıkla, doğru, 
akılcı ve kalıcı çözümlere götürücü tek yoldur. Bu sebeple, eğitim problemlerimize çözümler 
ararken, bilimsel yolların izlenmesi temel politikalarımızdan biri olacaktır. Bu politikaların uy
gulanmasında, Yükseköğretim Kurulumuzun, üniversitelerimizin ve ilgili diğer kamu ve özel 
kuruluşlarımızın, TRT ve basınımızın, özellikle de meslektaşlarımızın ve diğer vatandaşlarımı
zın değerli yardım ve katkılarıyla başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. 

tkibinli yıllara hazırlayacağımız çocuklarımıza, geçerliliğini yitirmiş, faydasız, temelde ezbere 
dayalı ve yaratıcı gücü körletici ölü bilgileri vermek yerine, onların mevcut üretici ve yaratıcı 
güçlerini geliştirici ve objektif gözlemlere, araştırmalara ve denemelere dayalı bir öğrenme ve 
öğretme sistemini, bütün unsurlarıyla okullarımıza yaymak durumundayız. Bunun alternatifi 
yoktur. Aksi takdirde yarış dışı kalmaya mahkûm olacağımızı unutmamalıyız. Bu sebeple, okul
larımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin itici, ürkütücü, engelleyici ve cezalandırıcı yönle
rine hızla son verilecektir, öbür yandan da, öğrenmeyi teşvik edici, çocuklarımızın üretme ve 
yaratma güçlerini geliştirici ve pekiştiriri yönleri desteklenip, güçlendirilecektir, öğrenci, öğ
retmen, yönetici, veli ve çevre ilişkilerinin bu anlayışa uygun olarak geliştirilip sürdürülmesine 
Özen gösterilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, göreve başladığımızda yine bu mesajımızla, aynen 
"Eğitim hizmetlerinin her türlü kısır çekişmelerin dışında tutulması, ihtiyaçlarımıza ve bilime 
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dayalı olarak belirlenecek en önemli millî devlet politikası halinde yürütülmesi şarttır." diye
rek, millî eğitimi günlük politik çekişmelerin dışında ve üstünde tutmaya özen ve titizlik göste
receğimizi, göstermeye çalıştığımızı, büyük bir içtenlikle kamuoyuna ve sizlere duyurmuştuk. 

Öğretmenlik mesleğinin geliştirilmesi ve öğretmenin toplumda layık olduğu seviyeye yük
seltilmesi için şu görüşlere yer vermiştik : 

"Eğitim sistemimizin temel unsuru Öğretmendir. Günümüzde öğretmenler, bir ülkenin in
sanlarını gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatan 'insan mühendisleri' olarak kabul edil
mektedir. Bu kutsal görevleri ile öğretmenler, bir milletin varoluş veya yokoluşunun en önemli 
amilidirler. Büyük maddî ve manevî fedakârlıklarla, yurdumuzun en ücra köşelerinde, hizmet 
aşkıyla görev yapan öğretmenlerimize, bu millî ve kutsal görevlerinde yardıma olmak ve onla
rın dertleriyle ilgilenmek, en önde gelen sorumluluğumuz olacaktır. Başta vali ve kaymakam
larımız olmak üzere, her kademedeki yöneticilerimizin en önemli görevi, öğretmenlere yardım
cı olmaktır. Bu anlayış çerçevesinde eğitim hizmetleri yerine getirilirken, karşılıklı sevgi, saygı, 
hoşgörü, adalet, her şeyde ve her yerde doğruluk ve dürüstlük, inandığımız ve dayandığımız 
temel ilkeler olacaktır. 

öğretmenlerimizi en kısa zamanda, toplumumuzda layık oldukları itibara kavuşturmak 
.en önemli hedefimizdir. Bu amaçla, öğretmen yetiştirme sistemimiz, geçmiş tecrübelerimizden 
de yararlanılarak, 21 inci yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde geliştirilecektir. İlko
kul öğretmenlerimiz dahil, bütün öğretmenlerimizin, en az dört yıllık yükseköğrenim görme
leri gerçekleştirilecektir. Bu konuda Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerle işbirliği yapıla
caktır." 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu icra planımıza göre bugüne kadar, yani 31 Mart 
1989 tarihinden bugüne kadar, 18 konunun gerçekleştirilmesi öngörüldüğü halde, 8 fazlasıyla, 
icra planımızın 26 konusu bitirilmiştir, öğretmenlerle yaptığımız toplantılarda, velilerle yaptı
ğımız görüşmelerde, öğrencilerle yaptığımız çeşitli toplantılarda edindiğimiz, Büyük Millet Mec
lisindeki eleştirilerden aldığımız bazı konuları da çalışma konusu haline getirmek suretiyle, buna 
ilaveten, 26 konuya ilaveten 25 yeni konu da çözümlenmiştir. Yani, sekiz ay onsekiz gün içinde, 
eğitimin temel konularından, şu kitapta ve bütçe raporunda da göreceğiniz gibi, Sl'i tamam
lanmış, bitirilmiş ve sonuçlandırılmıştır. 

Bundan sonra yapılacak en önemli çalışma ve hazırlıklar şunlardır : Bilim ve teknolojide
ki baş döndürücü gelişmeleri ve ilerlemeleri yakından izlemek, bunların etkisiyle sosyal ve kül
türel yapımızda ve değer yargılarımızda meydana gelen değişme ve farklılaşmaları dikkatle göz 
önünde bulundurarak, toplumumuzun yeni eğitim ihtiyaçları planlanacaktır. 

Millî eğitim sistemimiz, her şeyden önce, daha iyi insan ve daha iyi vatandaş yetiştirilme
sini sağlayarak, 2000'li yılların gerektirdiği teknik ve meslek adamlarını da yetiştirecek çağdaş 
bir yapı, yönetim ve işleyişe kavuşturulacaktır. Alternatifi olmayan bu zorunluluğun, milleti
mizin geleceği açısından en hayatî ve millî bir önem ve öncelik taşıdığının bilincinde olmamız 
gerekmektedir. 

Çocuklarımıza ve gençlerimize, ezberleme gerektiren, geçerliliğini yitirmiş, sorunlarımıza 
çözüm olmaktan ve ihtiyaçlarımıza cevap vermekten uzak, özellikle de onlardaki üretici, yara
tıcı, araştırıcı, eleştirici düşünme, yapma ve başarma yeteneğini köreltici bilgileri aktarmaktan 
vazgeçmek zorundayız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, kendini sürekli yenileyen, 
kendi kendisiyle yarışabilen, üretici, yaratıcı, medenî cesaret sahibi, yapıcı bir kişiliğe sahip, 
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sorumluluk duygusu yüksek vatandaşlar olarak yetiştirilmelerine ağırlık ve özen gösterilecek
tir. Bu anlayışla, müfredat programlarımız ve ders kitaplarımız, çağın gelişmelerine uygun ve 
ihtiyaçlarımıza cevap verebilir hale getirilecektir. 

Bugünkü uygulanış biçimiyle ekonomik yönden trilyonlara varan, yarattığı psikolojik, sosyal 
bunalımlar ve sorunlar açısından ise ölçülemeyecek kadar büyük zararlara yol açan, öğrencile
rimizin sınıfta kalması problemine, akılcı ve gerçekçi bir çözüm yolu bulunacaktır, ölçme ve 
değerlendirme sistemi, gerçek yeteneği, başanyı, öğrenmeyi, ilgi ve eğilimleri değerlendiren; 
çağdaş, üretici; yaratıcı, geliştirici, araştırmaya ve incelemeye yöneltici şekilde yeniden düzen
lenecektir. 

Son 25-30 yıldır en önemli eğitim sorunlarımızdan biri haline gelen, sayıları yüzbinleri 
bulan gencimizi ve yakınlarını maddî ve manevî yönden etkileyen, onlarda kırgınlık, hatta küs
künlük yaratan, gençlerimizin sağlığını, ilişkilerini, iş ve meslekleri ile hayata bakış tarzlarını 
olumsuz yönde etkileyen yükseköğretime geçişin veya geçemeyişin temel sebepleri tespit edile
rek, bu sistem, daha akılcı, kalıcı, ülkemizin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun, kitleleri memnun 
edecek bir hale getirilecektir. 

Yurt dışında bulunan, ancak yaşadıkları ülkelerin eğitim imkânlarından yeterince yarar
lanamayan gençlerimizin eğitim problemlerine çareler aranacaktır. Bu çocuklarımıza ve genç
lerimize, Türk Dili ve Türk Kültürünün temel unsurlarını ve değerlerini öğretmek için gerekli 
tedbirler artırılacak, yoğunlaştırılacaktır. 

Türk millî eğitim sisteminin odak noktası olan, ülkemizin geleceğinin hazırlayıcısı, insan 
mimarı öğretmenlerimizin, meslek ahlakı, heyecanı ve sevgisiyle dolu olarak yetiştirilmeleri sağ
lanacaktır. En seçkin ve en yüce varlık olan insanın yavrusunu, çocuğunu, gencini, kendi kül
türümüzün özü ve temeli olan millî ve manevî değerlerimiz, inançlarımız ve insanlığın ortak 
ideallerine göre yetiştirecek olan öğretmenlerimizi, hepimizin hayranlıkla ve saygıyla andığı öğ
retmenlerimizi, öğretmenlerimizin de öğretmenlerini yüceltebilmek için gerekli bütün tedbir
ler, alınan tedbirlere ilave olarak alınacak, artırılacak ve geliştirilecektir. 

Bu anlayış ve yaklaşımla, millî eğitim politika ve uygulamalarımızı, akla, bilime ve sevgi
ye dayandırmak suretiyle, millî, çağdaş, laik ve demokratik ilkeler doğrultusunda gerçekleştir
mek azmi, amacı ve kararlılığı içinde olduğumuzu özellikle Ve tekrar bilgi ve takdirlerinize arz 
ediyor, sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, eğitim sistemimizle ilgili bu genel görüş, tercih ve önceliklerle 
ilgili düşüncelerimizi ifade eden bu açıklamalardan sonra, şimdi de, eğitimimizin genel duru
munu, gerçekleştirilen hizmetlerin başlıcalarını ve ele alınan, planlanan yeni çalışmaları, ana 
hatlarıyla, bazılarını da atlayarak bilgilerinize arz etmeye çalışacağım. 

. Raporda olan kısımları geçiyorum : Okul öncesiyle ilgili hususları geçiyorum, ana okul
larını da geçiyorum; bunlar bilinen şeylerdir; yalnız, sizin için rakamları ilginç olabilir. 

Daha önce, ilköğretimdeki okullaşma konusuna değinildiği için ifade etmek istiyorum. 
Türkiye için artık ilköğretimde, sekiz sınıflı eğitim, -öğretim kademesinin şart olduğunu çok 
ifade edildiği için buna katıldığımızı- belirtmek istiyorum. 1970 - 1971 yıllarında denenmek 
üzere düşünce bazında ele alınan; ancak, 1981 • 1982 yıllarında 6 ilde uygulanan; fakat, görevi 
devraldığımızda da sayısı 742 olan ve bu seneki ilavelerle sayısı 940'lara varan ilköğretim temel 
okullarımızı, mutlaka yaygınlaştırmak zorundayız. Artık, dünyada, hele hele yarış halinde olma 

— 678 — 



T.B.M.M. B : 50 18 . 12 . 1989 0 : 2 

iddiasında bulunduğumuz ülkelerde, bizim gibi, 5 yıllık mecburî eğitim veren ülke yoktur, top
lum da yoktur. Aslında var; ama, var olanlar 172 devletin en alt sıralarında olanlar, zaten on
larla da hiç ahbaplığımız yoktur. Onun için, bu ilköğretimi, temel eğitim sevisende, hiç olmaz
sa 8 yılı tamamlayabilmek için -trilyonlara da varıyor ama- mevcut imkânları değerlendirerek, 
gerekli tedbirleri almak zorundayız. Sayın milletvekillerinin de bu konuda talepte bulunmala
rını, destek olmalarını, özellikle istirham ettiğimi belirtmek istiyorum. 

Genel ortaokullar konusundaki bilgileri arz ettim. İlkokul, ortaokul ve liseler hakkındaki 
rakamsal bilgileri verdim, bu kitapta çok çarpıcı grafiklerini de göreceksiniz. 

Şimdi, anadolu liselerine değinmek istiyorum : Anadolu liselerinin -bildiğiniz gibi- sayı
ları bir hayli artmıştır. Bugün toplam sayılan 135'dir. Anadolu liseleri ingilizce öğretim -eğitim 
değil- yapma amacıyla kurulmuşlardır; ama, sayılan artırıldıkça, genel liselerimizi de aratan 
liseler haline gelmiştir. Bu okullarımız, büyük şehirlerdeki genel liselerimizi de aratmaktadır. 
Bu bakımdan, bu okulların ilk kurulduğu tarihlerdeki seviyelerine, kaliteli eğitim verebilen se
viyelerine ulaştırabilmeleri için gerekli tedbirlere ağırlık verdik. Bu hususta, yurt dışından ele
manlar getirmek için, kararnameler çıkardık. Şimdi, bu uygulamadan vazgeçiyoruz; çünkü, 
oradan çeşitli sebeplerden dolayı gelinmiyor; çünkü, demokrasi idealleri gibi bazı havalar var. 
Bu yüzden, kendi bünyemizden, kendi şartlanmızla lisan öğretmeni yetiştirme meselesine el 
atıp, mutlaka anadolu liselerini bugünkü halinden kurtarma amacında olduğumuzu, fen lise
lerini de aynı amaçlar doğrultusunda geliştirmeye mecbur olduğumuzu -çağı yakalamak için-
ifadeyle yetiniyorum. Bu konudaki açıklamaları bu kitapta bulacağınızı umuyorum. 

Anadolu öğretmen liselerine de mutlaka değinmek istiyorum, çünkü, bu yılın ilk kurum
larıdır. Bu 3 yıllık öğretmen liselerimiz, adı öğretmen olduğu halde, öğretmenliği seçmeyen, 
ön lisansta yüzde 5,4'ü öğretmenliği seçen, lisansta ise yüzde 10'u öğretmenlik mesleğini se
çen, öğretmen liselerimizi, adına layık olmayan, o şekilde öğretmen yetiştirme heyecanı verme
yen, bu liselerimizi anadolu öğretmen lisesi haline getirdik, Bu sene 18 tanesini açtık. Bu lisele
rimizde 4 yıllık bir öğretim yapılarak ve tam lise kültürü ve artı tam olarak mesleğe yöneltmeyi 
planladık. Buralara, seçerek öğrenci alınmıştır; çünkü, herkes öğretmen olamaz diyoruz. Eski
den olduğu gibi, öğretmenler kurulu seçim yapmaktadır. Seçerken de, kişilik, psikolojik yapı, 
davranışlar, genel gidişat + bilgi konularına bakılmaktadır. Bildiğiniz gibi, herkes öğretmen 
olamaz; bilim adamı olabilir, ama öğretemez. Bu anlayışla hareket ederek, bu liselerin sayısını 
18'le başlattık, önümüzdeki yıl -hiçbir arkadaşım üzülmesin- mevcut bütün öğretmen liselerini 
de anadolu öğretmen lisesi haline getiriyoruz ve bunun çalışmalarını şimdiden yapmaktayız. 
Bu okullara da, öğrenciler, seçilerek alınmışlardır. 

Bir de, bu senenin değişikliği -hiç millî eğitim sisteminde olmayan- Anadolu Güzel Sanat
lar Lisesi açtık. Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesinde, "Bu tip öğrenim kurum
ları da açılır" diye bir hüküm var olduğu halde, bugüne kadar açılmamıştır. Halbuki, güzel 
sanatlar, bugünkü çağdaş eğitimin en önemli fonksiyonlarını icra eden kurumlardır, tik defa 
bu yıl, tstanbul Baltalimanın'da, iki bölümlü olmak üzere (resim ve müzik) Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesini açtık. 4 yıl öğrenimli ve lisan eğitim basamaklı. Seneye, imkân bulduğumuz
da, yer bulduğumuzda, güzel sanatlar bölümleri bulunan yükseköğretim kurumlarımızın bu
lunduğu yerlerde -Ankara, İzmir başta olmak üzere- açılmasına devam edilecektir. 

Bu yılın yeniliği olarak 'geçmişte çok az uygulanmış olsa da- çok programı liseleri dikka
tinize sunmak istiyorum. Küçük yerlere lise açmama kararındayız. S 000 nüfusun altında olan 
yerlerde lise açmak günahtır. Sosyal adaletsizliğe, bir adaletsizlik de biz ekliyoruz. 
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YASİN BOZKURT (Kars) — tsabet olur. 

MÎLLÎ EĞtTÎM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Hatta hatta, 10 bin nüfusun al
tında... Bu çocuklar, nasıl olsa yükseköğretim kurumlarına giremiyor, öğretmen gitmiyor. Gittiği 
zaman da, kaçmanın çaresini arıyor. Geçmiş yıllarda, bakıyorsunuz, köylerde yetişen, bir yığın 
en üst eğitim kurumlarını başarıyla bitiren bilim adamlarımız var, her şey var. Bunlar nasıl 
oldu? O köy çocukları, kırsal alan çocukları yükseköğretim kurumlarına nasıl girdiler? Şimdi
kiler neden giremiyorlar? Bu, sistemin sakatlığındandır, çelişkisindendir. Lütfen, bana, lise aç
mamız için gelmeyin. Açmayacağım. (ANAP sıralarından alkışlar) Yani, güzel lafları burada 
söylüyoruz, sonra, üç tane muhtar geliyor; lise istiyorsunuz benden. İstemeyin. Vermem. (ANAP 
sıralarından, "İstesek de vermeyin" sesleri) Tamam, yapmıyorum bundan sonr. Yazıktır, gü
nahtır çocuklara. 

ERSİN KOÇAK (Adana) — Endüstri meslek liselerine ağırlık verin. 
MtLLl EĞtTÎM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Ona da geleceğim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Nüfusu S 000'den aşağı inenlere çare?.. 
MİLLİ EĞÎTÎM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Evet, onlara çare... Mutlaka eği

tim imkânı... îfade edeceğim. Meslet teknik alana kaydırmak zorundayız. Geçimini sağlatmak 
zorundayız. Dünyada en akıllı kendimizi sanıyoruz. Diğer ülkelerden bu kadar akılsız mıyız? 
Yapılanlar var, uygulamalar var... 

TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Kız çocuklar ağırlıklı... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Kız çocuklar ağırlıklı... Gelece

ğim. Buna, eğitimde, "fırsat eğitimi ilkesi" denir. Bir erkeği eğitmek demek, bir kişiyi eğitmek 
demektir. Bir kızı eğitmek demek, bir aileyi eğitmek demektir ve yönetmek demektir. (Alkış
lar) Onun için, kız eğitimi ve kadın eğitimi bir numaradır. Çelişki, buna gereken önemin veril-
memesindendir. Yetersizlik bundandır. 

Ortaöğretim pansiyonlarını; yurtları, okul pansiyonlarını geçiyorum. Meslekî ve teknik 
ortaöğretim kurumlarına geliyorum. Program dışı, rapor dışı, bir cümle kayayım! Amerika 
Birleşik Devletleri, eğer Japonya gerçeğini görmesiydi, 1981'de özel komisyonlar kurdurup, "Teh
like altındaki bir millet" diye rapor hazırlatmazdı. Amerika Birleşik Devletleri, bu raporun 
çözümünü bulmak için, 1986-1987'de "bu rapora cevaptır" diye, "21 inci Yüzyılın öğretmenleri" 
başlıklı bir rapor hazırlatmazdı. Eyalet 51, eğitimi farklı, 16 bin civarında eğitim bölgesi, mer
kezî idareye şiddetle karşı bir devlet. îlk önce -günaydın- Japon mucizesi karşısında... Nereye 
gidiyor bu millet? Gençlere, uyuşturucu yüzde 60. Ortaöğretim yetersiz, başarısız. Yükseköğ
retim başarılı orada. Bakıyorlar Japon eğitimine, -aynen bizim enderun sistemini örnek aldık
ları gibi- yüzde 98 ortaöğretimde okullaşma... Meslekî teknik öğretim yüzde 98. Bundan sonra 
çare deniyor. Böylesine ademi merkeziyet ilkesiyle idare olunan bir ülke ve bundan hiç taviz 
vermeyen, okulları mahallî idarelerde ve eğitim bölgelerinde olan bir ülke... İlk defa, çanlar 
çalıyor diye, 1978'de Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluyor. Reagan kaldırmak istiyor, onu da iti
yorlar bir tarafa... Şimdi, kesinlikle, öğretmenler konusunda "müfredat programı yaratma", 
"öğretmenleri kalite bakımından standart bir seviyeye getirme", "millî gelişmeyi sağlama" gi
bi merkezî idare kavramlarından bazı noksanlıklarını gidermeye çalışıyorlar. 

Onun için, bizde de meslekî genel ve teknik ortaöğretim kurumlarına ağırlık vermek, bunları -
yaygınlaştırmak zorunda ve mecburiyetindeyiz. Konuşma metnimin yer aldığı kitapçığın bu bö
lümünde, bu konuyla ilgili, çok açıklayıcı grafiklerle, gelişmeleri bulacaksınız, göreceksiniz. 
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Bunu, zamanınızı almamak için ifade etmiyorum; ama özellikle arz etmek istiyorum : Sa
nayimizin ihtiyaç duyduğu teknik insan gücünün, yetersayı ve nitelikte işletmelerle işbirliği ya
pılarak yetiştirilmesini, meslekî ve teknik eğitimin bir sistem bütünlüğü içinde desteklenip ge
liştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak için, çok başarılı ve hayırlı bir girişim olarak 3308 
sayılı Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunu çıkarılmıştır ve bu kanun uygulamasıyla ortaya çı
kan gelişmeleri, mutlaka Türkiye'de yaygınlaştırmak, kurumlaştırmak zorundayız. Bu bakım
dan, Sayın Emiroğlu'na -onun döneminde çıkmıştır- ve Yüce Parlamentoya -oylarınızla geçmiştir-
Türk Milletinin tarihî bir şükran borcu olmalıdır, vardır; ben şahsen, Millî Eğitim Bakanı ola
rak, bu hayırlı teşebbüsten dolayı Yüce Parlamentoya ve Sayın Emiroğlu'na tebriklerimi, tak
dirlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Meslekî eğitimle ilgili çarpıcı birkaç rakam vereyim : Son dört yıla göre, 1986-1987'de 59 
707 olan öğrenci sayısı, bugün toplam olarak 411 432'ye yükselmiştir, özendirirseniz olur, de
ğer verirseniz olur. 

Anadolu teknik liseleri, anadolu kız meslek liseleri, teknik liseler, kız teknik liseleri, ana-
dolu denizcilik meslek liseleri, anadolu kız meslek liseleri, anadolu ticaret liseleri, anadolu otel
cilik ve turizm meslek liseleri, anadolu sekreterlik meslek liseleri, anadolu dış ticaret liseleri, 
anadolu aşçılık meslek liseleri, endüstri meslek liseleri, kız meslek liseleri, otelcilik ve turizm 
meslek liseleri, sekreterlik meslek liseleri, bir tane de Anadolu İmam - Hatip Meslek Lisesi 
gibi kurumlar, bu alanın demirbaş kurumlarıdır; bunu ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, özetle, meslekî ve teknik eğitimde, bu yılın hamle yılı 
olduğunu, sözcük olarak değil, rakamlarla ispatlamak istiyorum. 

Bu yıl, gerçekten, meslekî ve teknik öğretimde hamle yılı olmuştur. Nasıl olmuştur?.. Ana
dolu teknik lisesinin sayısında, bu yıl, geçen yıla oranla yüzde 60 artış sağlanmıştır. Anadolu 
teknik lisesi sayısı 20'den 31'e yükselmiştir. Bölüm sayısı 24'ten 43'e yükseltilmiştir. Anadolu 
meslek lisesi sayısı yüzde 300 artmıştır; zaten 1 tane idi, 3 tane olmuştur. Teknik lise sayısı 
132'en 156'ya çıkarılmıştır. Bunlar bu yıl oluyor. Entüstri meslek lisesi 369'dan 407'ye ulaştı
rılmıştır. Toplam olarak, geçen yıl 522 olan bu arz ettiğim okulların sayısı, bu yıl 596'ya yük
selmiştir, 1 789 olan bölüm sayısı, bu yıl 1 971'e yükselmiştir. 

Meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlarının atölye ve Iaboratuvarlarını, yeni teknolo
jilere uygun şekilde donatmak ve geliştirmek gayesiyle de, 1989 yılında çeşitli kaynaklardan 
108 milyar liralık ödenek sağlanmıştır. Bunun, sadece 73 milyar 862 milyon lirası teknik lise 
ve endüstri meslek liselerinin donatımında kullanılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yaygın eğitim alanına ve konusuna gelince; Bildiğiniz 
gibi, Türk millî eğitim sistemi iki ana bölümden oluşmaktadır. Biri, örgün eğitim; diğeri, yay
gın eğitim. Yaygın eğitim de kendi içinde ikiye ayrılmaktadır; biri genel yaygın eğitim, diğeri 
de meslekî - teknik yaygın eğitim. 

Genel yaygın eğitim hizmetlerinin başında okuma-yazma faaliyetleri geliyor; her yerde ol
duğu gibi, cehaletle savaş. Fakat, bir rakam vermek gerekirse, yaygın eğitim alanında 725 halk 
eğitim merkezi bulunduğunu ve çıraklık eğitim merkezi sayısının da 204'ü bulduğunu arz et
mek istiyorum. 

Okuma-yazma oranları... Rakamlar yanlış oluyor, en güvenilmez rakamlar da istatistikler 
galiba. En son verilere göre, 14-44 yaş grubunda 1980 yılında yüzde 76,7 olan okuma-yazma 

— 681 — 



T.B.M.M. B : 50 18 . 12 . 1989 0 : 2 

bilenlerin oranı, 1989'da yüzde 89,4'e yükselmiştir. Bu oran, erkeklerde yüzde 96,2; kadınlar
da ise yüzde 82,4'tür. Fakat bazı illerimizde, 14-44 yaş grubundaki okuma-yazma bilenlerin 
oranı yüzde 97'lere ulaştığı halde, bu oran bazı illerimizde yüzde 60'lara kadar düşebilmektedir. 

Sosyal ve kültürel yönden, yaygın eğitim çalışmalarında 1988 - 1989 öğretim yılında 405 
bin 14 kişi eğitim görmüştür. Sosyal - kültürel kurslara devam edenlerin sayısında, geçen sene
ye göre yüzde 150'lik bir artış sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri burada konuşurlarken ifade ettiler; ben de yanlışlık olmasın diye bir 
rakamı söylemek istiyorum : Usta öğretici kursiyer sayısı 31 bin 373'tir. Usta öğreticilerin sayı
sı da 31 bin civarındadır. Tabiî, bunlar içinde kadrolular azdır. 

Sayın üyeler, özel öğretim kurumları, özel fen liseleri, özel dersaneler, özel motorlu taşıt 
sürücüleri kursları konularını geçiyorum, özel eğitim alanına özel ilgi duyacaksınız ümidiyle 
bir iki şey söylemek istiyorum : Anayasanın 42 nci maddesi gereğince, hiç kimsenin öğretim 
ve eğitim hakkından yoksun bırakılamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede 4 - 18 yaş 
grubunda ülkemizde, dünya standartlarına göre 37 649 görme özürlü, 112 946 işitme özürlü, 
263 540 ortopedik özürlü, 432 956 zihinsel özürlü çocuğumuz vardır; ama Devlet İstatistik Ens
titüsünün rakamlarına bakacak olursak, bu rakamların hemen hemen yarı yarıya indiği görü
lür. Devlet İstatistik Enstitüsünün raporlarına göre de görme özürlülerin sayısı 16 172'ye İşit
me özürlülerin sayısı 24 392'ye, ortopedik özürlü sayısı 23 078*e ve zihinsel özürlü çocuk sayısı 
da 37 610'a düşüyor. Çarpıcı olan husus ise, bunların tümüne hizmet götürememiş olmamızdır 
ve bunların, ancak 16 bin 215'ine özel eğitim okullarında, 2 bin 12 'sine de kaynaştırma yoluy
la normal okullarda olmak üzere, toplam 18 bin 227'sine eğitim imkânı sağlanabilmiş olması 
gerçeğidir. 

Yurt dışı eğitim faaliyetlerimiz konusunda da zamanınızı almak istemiyorum; bu konuda
ki görüşlerimiz de raporumuzda belirtilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, gerçekleştirilen çalışmaları sizlere satır başla
rıyla arz etmek istiyorum. 

Son 8 ay 18 günde gerçekleştirilen çalışmaların başlıcalart şunlardır : Talim Terbiye Kuru
lunun statüsü, Atatürk'ün dönemindeki statüye ve seviyeye ulaştırılmıştır; çünkü, bu statü 1981 
yılında değiştirilmişti. Millî Eğitim Bakanlığının genelkurmayı, 1926 yılında kurulmuş olan Talim 
Terbiye Dairesidir; şimdi yine o hale getirilmiştir. Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilatı yeni
den düzenlenmiştir. Bu değişikliklere göre, bazı fonksiyonel ihtiyaçlardan kaynaklanan daire 
başkanlıklarının genel müdürlük haline getirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mesela; Ti
caret ve Turizm öğretim Dairesi Başkanlığı ile özel öğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı, ana 
hizmet birimlerinden oldukları için, sosyal ve kültürel kalkınmamızdaki önem ve etkinlikleri
nin süratle artması ve hizmet alanlarının yaygınlaşması gerçeğinden hareketle, bunlar genel mü
dürlük haline getirilmiştir. 

Bakanlığımızda, YÖK ve üniversiteler ile bazı yurt dışı kurum, kuruluş ve büyükelçilikle
re karşı temsil görevlerini üstlenen Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı, Yurt Dışı Eğitimi ve Dış 
İlişkiler Dairesi Başkanlığı, görev alanları ve fonksiyonları bakımından dublikasyon içindeydi; 
bunlar da birleştirilerek bir genel müdürlük haline getirilmiştir. 

Yine, bir sayın milletvekili arkadaşımızın teklif ettiği, öğretmen Eğitimi Genel Müdürlü
ğü kurulması meselesi de bu düzenleme içerisinde gerçekleştirilmiş olup, 385 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameyle kurulmuştur, düzenleme yapılacaktır. 
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Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Bakanlığımızdan ayrılmasından kaynaklanan bir 
boşluk da doldurulmuştur. Sadece okul içindeki beden eğitimi, spor izcilik faaliyetleri için bir 
daire kurulmuştur. Bu daire, gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanlığı, daha doğrusu ilgili 
genel müdürlükle spor yarışmalarında -şüphesiz ortak yarışmalarda- sıkı bir işbirliği halinde 
çalışacaktır. 

Bir yığın yurtlar alınıyor. Bu işleri yapacak bir birim yoktu. Bunun için "Ortaöğrenim 
Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı" kurulmuştur. Yurtların sayılan giderek artıyor. 

Bir çarpıcı husus; Millî Eğitim Bakanlığının yöneticilerini hizmet içinde eğitmek, üniver
sitelerle işbirliği yaparak bunları geliştirmek, mevcutların kalitelerini yükseltmek için, bağlı ku
ruluş statüsünde "Millî Eğitim Akademisi" kurulması öngörülmüştür, sağlanmıştır; şimdi bun
ların kuruluşları yapılmaktadır. Bunun için de Hasanoğlan'da, en kısa zamanda Millî Eğitim 
Akademisinin temelini atmaya çalışacağız; bunun da yurt çapında çeşitli şubeleri olacaktır. 

öğretmen yetiştirme sistemi geliştirilmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar sonucunda, arz 
ettiğim gibi, öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Yükseköğretim öğretmen yetiştirme konusunda, Yüce Parlamentoya şükranlarım var; meslek 
intiharına yönelen öğretmenlik mesleğini kurtarıcı tedbirlerde gösterdiğiniz ilgi sayesinde, bu
gün emekli olanlar + başka branşta bulunanlar "öğretmen olalım" diye yürüyüş yapıyorlar. 
Emekliye ayrılanlar, gelmek istiyor; Hepinizde bir örnek vardır mutlaka. (ANAP sıralarından 
"Var, var" sesleri) Hepinizde vardır ve fen fakülteleri, edebiyat fakülteleri, "Bizim öğretmen
lik hakkımızı aldınız. Ne oluyor?" diye yürüyüş yapıyorlar, "almadık" diye açıklıyorum, "İm
tihana giref olursunuz; ama, biz herkesi öğretmen yapmayız, öğretmenlik mesleği sadece bil
gi, beceri ve teknikle olmaz, bunların üçüyle de olmaz, onda bir başka aşk vardır, heyecan 
vardır. Onun, (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) öğretmenlik mesleğinin insanî, 
manevî ve sosyal boyutları, temelleri ve değerleri vardır, onu yapabilecek adam öğretmen ol
sun, diğeri olmasın" diyoruz ve açıkladık. 

Bu konuda demek istediğim şu : Hiç öğretmen liselerinden öğretmenliği seçmiyorlardı. 
15 Haziran 1989'da çok süratle 3580 sayılı Kanunu çıkardık, 4 010 kişiye kontenjan ayırdık; 
gelmez diye korkuyorduk, 4 010 kadroya 8 540 kişi geldi, başvurdu. Bunlar için eylülde bir 
kararname çıkardık, 200 000 lira burs veriyoruz. Yatılı olmak isteyenlere, yemek içmek dahil, 
yatak dahil net 100 000 lira veriyoruz. 

Şimdi, çok mutluluk duyacağınız bir gelişmeyi ifade edeyim : tik on sıraya başvurmak 
nerede?.. Onüçüncü sıradan gerisini istiyorlardı, hiçbir yere gitme şansı olmayan, hiçbir okula 
giremeyeceği endişesi ve korkusunda olan çocuklarımız öğretmenliği onaltıncı, onyedinci sıra
da filan yazıyorlardı. Oysa, bu 8 540 kişi, birle onuncu sıraya kadar başvurdu. Bunların içinde 
224 kişi lise birincisidir; anadolu fen liselerinde olanlar var; 70 - 80 kişi. 

Gelecek ümitlidir, güvenlidir ve inancımıza, görüşümüze, Bakanlığımızın teklifine; iki ay 
içinde çok süratle, Meclisin ilgili komisyonlarından geçerek, Millî Eğitim Komisyonu, Plan ve 
Bütçe Komisyonu, geceyarılarına kadar ve Meclis tatil olmak üzere, 15 Haziranda bu kanunu 
çıkarmaya gösterdiğiniz ilgiye, hiç ayrım yapmaksızın, aleyhte tek bir şey söylemeksizin, şük
ranlarımı arz ediyorum. Ne kadar isabetli iş yaptığımızı da, bu vesileyle bilgilerinize sunmak
tan mutluluk duyuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, fen ve edebiyat fakülteleri öğrencilerine de kontenjan 
verilmesi için Başbakanlığa kanun teklifinde bulundum; onlar da içine girecektir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, millî eğitim seferberliği dolayısıyla yaptığımız çalış
mada çok şeyler öğrendik; geçiyorum. 

öğretim yılına hazırlık ödeneği, geçen yıl 50 000 lira olarak verilen ödeneği, birinci dere
cede kalkınmada öncelikli yörelere 200 000, ikinci derecede kalkınmada öncelikli yörelere 
150 000, olağanüstü hal bölgesinde olan yerlere 200 000, diğer illerde görevli öğretmenlere de 
100 000 lira olarak ödendiğini bilgilerinize arz ediyorum. 

Geçen sene 10Û, 200, 300, 400 olan ek göstergelerin, bu yıl 400, 750, 1 100, 1 500 olarak 
gerçekleştirildiğini ve o kitabın son sayfalarındaki rakamları dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Eğitim ve öğretim tazminatı 1981'de 1 000 lira iken, bunda 1.1.1990'dan itibaren gösterge
nin 800 olarak uygulanmasıyla öğretmenlerin eline net 204 bin lira geçtiğini bilgilerinize arz 
ediyorum. 

Ek tazminatın artırıldığını ve olağanüstü hal uygulanan 11 ilde diğer illerden farklı, ayrı, 
ama kademeli bir şekilde öğretmenlerimizin çok lehine uygulandığını arz etmekle yetiniyorum. 

özel hizmet tazminatı uygulamasına başladık. Meslekî ve teknik eğitim alanında yeni okullar 
açıyoruz, yüzde 60, yüzde 30, yüzde 20 oranında yeni okullar açılıyor. Bu okullarda yeni tek
nolojinin gerektirdiği öğreticilere, elemanlara ihtiyacımız var. Oysa, meslekî ve teknik eğitim
de mevcut okullarımızdaki öğretmenlerimiz hep dış piyasaya kaymışlar. Bu okullar için öğret
men ihtiyacı 6 bin civarında. Bunları çekebilmek için, özel hizmet tazminatı çıkardık, özel hizmet 
tazminatının kültür dersleri öğretmenleri ve diğer branş öğretmenlerini üzdüğünü biliyorum; 
ama politikacı, hep de iyi görünmek için, şirin görünmek için iş yapmaz, devlet için yapar, 
millet için yapar, kurumu çalıştırmak için yapar. Bunun için biz, iki yıl öğrenimli olanlara yüz
de 20'ye kadar, dört yıl öğrenimli olanlara yüzde 40'a kadar özel hizmet tazminatı verilmesi 
sistemini, Türkiye Cumhuriyetinde ve millî eğitim sisteminde ilk defa uygulamaya soktuk. Son 
olarak açtığımız beş yıl öğrenim veren teknik liselerimizi görmenizi isterim. Bu okullarda gö
rev yapacak öğretmenleri tutabilmek ve bazı mühendisleri alabilmek için bu uygulamayı baş
lattık, şimdi gelmeler başladı. Bu, diğer öğretmenlerimize de verilmesin demek değil; hepsi birden 
isteyince olmuyor. Yapabildiğimiz anda öncelik bunlardaydı. 

Şimdi, yaptığımız ve Başbakanlığa sunmak üzere olduğumuz çalışma şudur : Diğer öğret
menleri de bu kapsama almak. Artık, bir vesileyle cevap verirken, "Personel istihdamında giz
li ve özel çalışma yapıyoruz" diye arz etmiştim; şimdi bir tanesini söyleyeyim, köylerde öğret
meni tutmak için köylere daha fazla vermek istiyoruz. Doğuda öğretmeni tutmak için verdiği
miz ücret rakamlarını görüyorsunuz, Doğudaki bir öğretmen iki mislinden fazla ücret alıyor. 
En sonda bu rakamları arz edeceğim. 

MUSTAFA NAZlKOĞLU (Rize) — Şimdiye kadar görülmemiş bir şey. Bu, çağ atlama 
Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Sayın Fehmi Bey gördü, çalıştı
ğımdan dolayı bildiğim için söyleyeyim, mesela Sakarya'nın Hendek ilçesinin Kadifekale Kö
yündeki öğretmen, Hendek'in içindekinden fazla para almalıdır ki, orada otursun, özel hiz
met tazminatını, diğer branşlarla da birlikte, buna göre kademeli ve adil yapmaya çalışıyoruz. 
Miktarı nedir?.. O, bizim müzakere tekniğimizin, taktiğimizin ayrı bir sonucu olacaktır. 
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Ek ders ücretlerindeki artışları biliyorsunuz. Geçen seneki ek ders ücreti 900 liraydı; yine 
Yüce Meclisin, özellikle Plan ve Bütçe Komisyonundaki milletvekili arkadaşlarımın gösterdiği 
yakın ilgiyle, 900 lira olan ek ders ücreti, gündüz, için 2 500 liraya, gece için 3 000 liraya çıka
rılmıştır. 

Bir değerli arkadaşımız, usta öğreticiler için ifade etti. ve "80 bin lira alıyorlar, bu ne ola
cak?" diye sordu; galiba izleyemedi. "80 bin lira alıyor" denilen o usta öğreticiler, ocaktan 
itibaren 451 bin lira alacaklar. Çünkü, bir kalem yaptık, o kalem de şu -: Ek ders ücretinin yüz
de 50 fazlası, yani 3 750 lira. Bunu ders saatleriyle çarpın, net 450 bin lira eder. Hepsine vere
miyoruz. 80 bin liradan 450 bin liraya çıkardık. O yeter mi, yetmez mi; ama artışı arz ediyorum 
usta öğreticiler için. Kadro aldıkça da, kademeli olarak bunların kadrolarını veriyoruz. 

Sayın milletvekilleri, konuşma metninden aynen şunu okumak istiyorum; çünkü, gerçek
ten Öğretmenlerin ücretleriyle ilgili. 

Yeni göreve başlayan, eşi çalışmayan, iki çocuklu bir ilkokul öğretmeni 50 ilde -bizim bu
ralar dahil- 1 Ocak 1989'da 269 187 lira alırken, 1 Ocak 1990'da yüzde 157'lik artışla 693 065 
lira alacaktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Aynı öğretmen, kalkınmada öncelikli 10 ilde, 1 Ocak 1989'da 274 854 lira alırken, 1 Ocak 
1990'da, fon hesabına yatan parasıyla birlikte -orası da kademeli çünkü- en az yüzde 169'luk 
artışla 752 912 lira alacak; yani en az alan bunu alacak, çünkü orda da sınıflandırma var. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Günde 25 bin lira yapar o efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİAKYOL (Devamla) — Ekonomistsin sen, farklı işlem 

yaparsın. 

MUSTAFA NAZİKOĞLU (Rize) — Çağ atlatmış adam, hâlâ itiraz ediyorsunuz. Çağ at
latmış millî eğitime çağ! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Aynı öğretmen, -bu rakamlar doğ
ru mu diye bakın- en çok, yüzde 260'lık artışla 1 010 121 lira alacaktır. 

Yine aynı öğretmen, eğer olağanüstü hal uygulanan 11 ilden birinde ise, fon hesabına ya
tan parasıyla birlikte; 1 Ocak 1989'da 431 476 lira alıyordu: en çok da 529 780 lira alıyordu, 
şimdi bunlar, 1 Ocak 1990'dan sonra, en az yüzde 142'lik artışla, 1 044 498 lira, en çok, yüzde 
139 artışla 1 268 898 lira alacaktır. 

M. NECAT ELDEM (İstanbul) — Sayın Bakan, bizi de öğretmen yapar mısınız? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Çok öğretmenler geliyor da şim

di "yok" diyorum; notlar hep cebinizde var. 
Müsaadenizle, 1 inci derecenin 4 üncü kademesinden de bir örnek vereyim size; başka ör

nek vermeyeyim. 
1 inci derecenin 4 üncü kademesinde, eşi çalışmayan iki çocuklu bir ilkokul öğretmeni, 

1 Ocak 1989'da 419 966 lira almakta iken, 1 Ocak 1990'da, yüzde 150'lik bir artışla, 1 103 
195 lira alacaktır. 

Aynı öğretmen, kalkınmada öncelikli 10 ilden birine giderse, -Malatya'ya mesela- 1 Ocak 
1989'da 450 635 lira alıyordu, bu önümüzdeki ay, 1 Ocak 1990'da fon hesabıyla birlikte en 
az yüzde 158'lik artışla 1 163 442 lira alacaktır, en çok da yüzde 212'lik bir artışla 1 408 151 
lira alacaktır. 

— 685 — 



T.B.M.M. B : 50 18 . 12 . 1989 O : 2 

Son olarak arz ediyorum : Aynı öğretmen, olağanüstü hal bölgesine giderse, fon hesabıy
la birlikte, 11 ilimizde, 1 Ocak 1989'da en az 602 257 lira alırken, en çok 700 S61 lira alırken, 
1 Ocak 1990'dan itibaren, en az yüzde 141'lik artışla 1 445 028 lira, en çok yüzde 139'luk bir 
artışla 1 679 428 lira alacaktır. Bürokratlar da oradadır... Genel müdürlerim o kadar para almıyor. 

MUSTAFA NAZÎKOĞLU (Rize) — Allah kesenize bereket versin. (Gülüşmeler) 
MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Şimdi yapılacak şey, başka şey

dir herhalde; orada iyi eğitim istemek, orada eğitimin hakkını vermelerini istemek. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Eğitimin hakkım verenlere bunu vermek, belki, onun 
denetlemesini yapmak... Şimdi onun sorumluluğu var. 

Çok değerli milletvekilleri, tabiî, bu rakamlara, Temmuz 1990'da yapılack düzenlemeler 
ile yine öğretim yılı başında bizim bu sene 200,150,100 olarak yaptığımız ve o zaman ne yapa
cağımız henüz belli olmayanlar hariç, -bunlar da olursa ekstradan olacaktır ve bu rakamlar 
da onlara gelecektir- öğretmenlerimize ulaşım araçlarında yüzde 50 indirim sağlanmıştır. Bu 
nedenle belediyelerimize ve bunu yapan ilgililere teşekkür ediyorum. 

öğretmenevleri ve lokalleri projesi hızla yürüyor. Bu projeyi benden evvel başlatmış olan
lara bu konuda şükranlarım var; öğretmenin haysiyetini korumak için en hayırlı işi yapmışlar
dır. Bu proje, sanırım Hasan Sağlam Paşa zamanında başlamış olup, ihya edip gidiyoruz. Çok 
hayırlı ve isabetli bir iş olmuştur, öğretmenler kahve ve kıraathane köşelerinden kurtulmuşlar
dır. Şimdi, tabiî, öğretmenevleri ve lokalleri işletmeler haline getirip, işletmemiz gerekecektir; 
çünkü, işleticisi yoktur ve öğretmen orayı işletemez, öğretmen, hem öğretmenlik yapıyor, hem 
de gidip orayı işletiyor ve sonunda problemler çıkıyor. Bu konuda rakamlar vermiyorum. 

Türk öğretmeninin oturduğu, dinlendiği ve sonra da eğitim gördüğü öğretmen Eğitim Mer
kezi ve Tatil Köyleri Projesinin, bu yıl sevineceğiniz ve mutluluk duyacağınız bir şekilde birinci 
sınıf tatil köyleri halinde uygulaması başlatılmıştır. "Başlayacaktır" demiyorum, 3 tanesi açıl
mış olup, Datça'da da bir proje uygulaması kesinleşecektir, sanıyorum. 

Bu arada, bu konuda ilgilerini, desteklerini ve katkılarını esirgemeyen Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanımıza özellikle şükranlarımı arz ediyorum; çünkü "öğretmen Günü"nde bu 
yerlerin tapularını verdi. 

Konut Edindirme Projesi ve lojman temini çalışmaları devam etmektedir. 
Lojman konusuna gelince hatırladım; lojmanı olan köy öğretmenlerinden lojman kirası 

almıyoruz. 
Öğretmen çocularına parasız yatılılık imkânları, ödev Yönetmeliğinin değiştirilmesi, öğ

retim programlarının geliştirilmesi, okul öncesi eğitim programı ve öğretim kılavuzu hazırlığı, 
çok programlı liselerin programlan ve Anadolu ve fen liselerinin geliştirilmesi çalışmaları gibi 
konuları geçiyorum. 

Bu yıl ilk defa, ders kitapları, Batı standartlarında basılmış olup -beğeneceksiniz, gören
leriniz vardır- güzeldir. Muhtevasıyla birlikte yeniden ele alınması ve diğer kitaplara da bu hu
susun bütçe imkânlarına göre yaygınlaştırılması projemiz ve düşüncemiz devam etmektedir. 

Yabancı dil öğretimi konusunda; biliyorsunuz, anketleri değerlendirdik, yabancı dilde uy
gulanan basamaklı kur sistemini kaldırdık, yerine, eskiden uygulanan mecburî hali getirdik; 
ama bu uygulamanın gerektirdiği nitelikli öğretmenleri yetiştirme çabası içerisindeyiz. Bundan 
dolayı da,hiçbir çocuğumuzu sorumlu tutmuyoruz; çünkü, onlar, geçen seneki yönetimin ge
tirdiği sistemin kurbanıdırlar. Yabancı dil öğretimine başladıkları yerden itibaren değerlendir
meye tabi tutulacaktır ve bu husus da yanlış anlaşılmamalıdır. 
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Bilgisayar destekli eğitim sistemi çalışmaları denemeleri 60 okulda başlatılmış olup, im
kân buldukça yaygınlaştırılacaktır; çünkü çok olumlu sonuçlar alınmaktadır ve bu fırsatı ya
kalamak zorundayız. 

Okul televizyonu uygulaması, geçen sene benden evvel başlamış olup, bu sene lisan ders
leri de konarak devam etmektedir. 

öğrencilerin ödüllendirilmesi uygulamasına bu yıl başlanmış olup, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramlarını, bilgide, akılda, kültürde başarılı olan çocuklarımıza ödül vermekle geçiriyoruz. 
Spor ve diğer her konuda ödül var; onlara takdirlerimiz, şükranlarımız var; ama bilgiye ödül 
yoktu, bu yıl uygulamasını başlattık. 

Öğrencilerin tatillerinin değerlendirilmesi uygulaması devam etmekte olup, bu yıl bütün 
öğretim kurumlarında ilk ve daha sonra sürecek dersler "Sevgi Projesi"yle başlatılmıştır. Bu 
konuda genelgeler gönderilmiştir, sevgi yarışması açılmıştır ve bu uygulamanın temel olması 
sağlanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, sanıyorum ki, Türkiye'nin mozaiki için, sevgi, laiklik, demokratik-
lik ve Atatürkçülük, çimentodur, harçtır, temeldir; bundan vazgeçmek gaflettir. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) Onun için, bu konuya özen gösteriyorum. Bazıları platonik 
bulur, romantik bulur; ama bizim "sevgi" kavramımız, ilgiye, bilgiye, saygıya dayanan ve so
rumluluğu kapsayan bilimsel üretici ve yaratıcı sevgi anlayışıdır; o platonik ve romantik çağ geçti. 

öğrenci giyimleri konusundaki çalışmalarımızı biliyorsunuz; bu sene yine kademeli ola
rak devam edecek. 

Yurt dışındaki soydaşlarımızın lise bitirmeleri ile ilgili büyük sıkıntı vardı; ilgili genel mü
dürler gönderilmiştir, daha gelmediler, gelmek üzereler, bunlara bir imkân sağlanacaktır. 

Yurt dışından öğretmen getirme ile ilgili bir projeyi iptal ettim. Yurt dışına 1 247 öğret
men gidecekti ve bunların devlete getireceği külfet.toplam 73 207 340 000 lira tutuyordu. Gidip 
gelenleri gördüm; öğrenmemişler, az öğrenmişler. Verilen raporları gördüm; "Niye gönderi
yorsunuz bunları öğrenemediklerine göre?" diye sordum; "Pratiklerini artırsınlar" diye cevap 
verdiler. Ben de, "Bu millet bu kadar akılsız değil" diyerek, o programı iptal ettim. Onun yeri
ne, lisan eğitim merkezleri kuruyoruz burada; burada yetişsinler ve yetiştikten sonra da 2 - 3 
ay gitsinler. 

Normal öğretime geçiş çalışmalarımız sürüyor. İlköğretim okullarının yaygınlaştırılması 
çalışmalarımızı arz ettim; burada doğu ve güneydoğuya ağırlık vereceğimizi, özellikle kızlar 
için de imkânlar sağlamaya hazır ve istekli olduğumu; yer arayışı içinde bulunduğumu ifade 
etmek istiyorum. 

Ortaöğretim pansiyonları, yurtları, sağlık hizrnetleri, hizmetiçi eğitim konusuna gelince : 
Bu yıl, en son -bir ay önce- Anadolu Üniversitesi ile yaptığımız protokolla, ilkokul öğretmenli
ğini 16 yıla çıkardığımız için, bir program uygulanacaktır. Bundan sonra, artık, ilkokul öğret
meni, 16 yıllık bir öğrenimden sonra öğretmen olabilecektir. İlköğretim 8 yıl, anadolu öğret
men liseleri 4 yıl ve 4 yıl da lisans olmak üzere 16 yıllık bir program yürütülecektir. "Diğerleri 
ne olacak" diye bir soru sorulabilir. Diğerlerinin tümünü, yani 117 500 ilkokul öğretmenini, 
lisans öncesi eğitimde başarılı olanlar ile 2 yıllık yüksekokul mezunu okul öğretmenlerini, Ana
dolu Üniversitesinde -8 Kasım 1989 tarihinde yaptığımız protokolla- 4 yıllık fakülte mezunları 
olmalarını sağlamak üzere program yapılmıştır. Bunun için de 4 bin anaokulu ve anasınıfı öğ
retmeni vardır, 2 bin civarında da halk eğitim merkezlerinde çalışan rehber öğretmenlerimiz 
vardır. 
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Millî eğitim projemiz devam etmektedir; toplam maliyeti 178.90 milyon dolar olan bir pro
jedir. Dünya Bankası ile Bakanlığımızın çok kapsamlı ve çok yönlü, sistem analizi dahil, mes
lekî ve teknik eğitime ağırlık veren ve bunu yaygınlaştırmayı amaçlayan çalışmaları sürmekte
dir; halen deneme çalışmaları devam etmektedir. 

Uluslararası ilişkiler ve XVI. Avrupa Eğitim Bakanları Konferansı gerçekleştirilmiştir. 
Türkçe sözlük ve imla kılavuzunda -fazla vaktinizi almamak için birçok yeri geçiyorum-

büyük sıkıntılar vardır, ikilik vardır; oysa, dilde birlik şarttır, millî birlik için şarttır; onun ça
lışmaları devam ediyor. 

Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımızın çocukları yerleştirilmiştir. Orada öğretmenlik ya
panlar veya öğretmenlik mesleğine destek hizmetlerinde bulunanlarla ilgili sözleşme imkânı 
sağlanmıştır; atamaları da yapılmıştır. 

öğrenci sayısından dolayı, 309 ilkokulumuz ve 20 ortaokulumuz kapatılmıştır. 
Millî Eğitim Vakfımızı çok fonksiyonel hale getirip, çeşitli şirketlerle araç, gereç, inşaat, 

öğretmenevleri, dinlenme kampları gibi şeyleri şirketler marifetiyle yapabilecek bir yapıya ve 
seviyeye getirmek için çalışmalarımız bir aydır devam ediyor; mutlaka, en kısa zamanda so
nuçlandırılacaktır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi çalışmaları eğitim öğretim açısından ağırlık taşımaktadır; te
levizyon programları dahil olmak üzere, bunlara ağırlık vereceğimizi ifade ediyorum. 

Yükseköğretim gençliğine götürülen hizmetlere geliyorum : 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1989 yılında, bilindiği gibi, 142 616 öğrenciye öğrenim 

kredisi verilmiştir, 1990 yılında 50 292 öğrenciye öğrenim kredisi verilmesi kararlaştırılmıştır. 
öğrenim kredisi, 1989 yılında 20 bin lira iken, Sayın Hasan Celal Güzel döneminde 50 bin 
liraya çıkartılmış, ekim 1989 tarihinde 75 bin liraya yükselmiş ve 1 Ocak 1990 tarihinden itiba
ren de 100 bin liraya çıkarılmıştır. Uç ayda, öğrenim kredisindeki artış, yüzde 400'dür. 1989 
yılırlda, 133 763 öğrenci adına üniversitelerimizde 7,9 milyar lira harç kredisi ödenmiştir. 

1988 - 1989 öğretim yılında yükseköğretim yurtlarında 96 357 öğrenci barındırılırken, bu 
yıl bu sayı 105 445'e ulaşmıştır. Halen 47 il ve 6 ilçede, toplam 100 yurt müdürlüğümüz bulun
maktadır. 

Elazığ'da 500, Denizli'de 280, Düzce'de 170 yatak kapasiteli yurtlar satın alınmıştır; çün
kü, paralı bulduğumuzda hemen hizmete sunuyoruz. Samsun'da 400 yatak kapasiteli yurt bi
nası satın alma çalışmaları sonuçlanmak üzeredir. 

Bolu'da 400 yatak kapasiteli, İsparta'da 120 yatak kapasiteli yurt binaları, kiralanmak su
retiyle, öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. 

1990 yatırım programına, 26 yeni proje alınmıştır. Yapımı devam eden 12 proje bulunmak
tadır. Devam eden ve yeni projelerin tamamlanmasıyla, 33 806 öğrenciye daha yurtlarda barın
ma imkânı sağlanmış olacaktır. 

Yurtlarımızda barınmakta iken, çeşitli sebeplerle öğretim süreci içerisinde mezun olama
yan öğrencilerimizin de, belirli kıstaslar ve kriterlerle, yüzde 3'Iük bir kontenjan hakkı tanın
masıyla, bir yıl daha barınma imkânı verilmiştir. 

1992 yılında, yurt ihtiyacının tamamen karşılanması hedeflenmiştir. 
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Geçen öğretim yılında kurum ve üniversite yurtlarında barınan 117 bin öğrenciye, bilindi
ği gibi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan sağlanan ödenekle, bedelsiz, sa
bah kahvaltısı verilmiştir. Bu öğretim yılında 128 bin öğrenciye verilen bedelsiz sabah kahvaltı
sı, miktarı ve kalitesi artırılarak verilmeye devam olunacaktır. 

Ayrıca, yurtlarda kalan öğrencilerin akşam yemeklerine katkı olarak başlatılan yardım, 
1988'de İSO lira iken, 1989'da 350 liraya çıkarılmıştır. Ekim 1989'da da Bakanlığa gelişimde 
500 liraya yükseltilmiştir. 

Şimdi ifade ediyorum, bu, notlarınızda yok; kamuoyu ve basın için yeni; daha önce he
saplamalarını bitirememiştim : 1990 Ocak ayından itibaren, bu katkı, 500 lira olan öğrenci ak
şam yemeklerine katkı, 750 liraya yükseltilmiştir; yani, son üç ayda yapılan artış, yüzde 114'tür; 
Ocak 1990'dan itibaren, çocuklara 750 lira katkı yapılacaktır. 

Kurum yurtlarında barınan yükseköğrenim öğrencilerinin dersleri dışında kalan serbest 
zamanlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi maksadıyla, yurtlarda, sosyal, sportif, kültürel 
çalışmalara ağırlık verilmiş; bilindiği gibi, kitaplıklar ve sergiler açılmıştır. 

Ayrıca, 10 kişilik bir öğrenci grubu, "Gençlik Değişim Programı" çerçevesinde, Pakis
tan'a gönderilmiştir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumuna, bütçe ödenekleri dışında, malî katkı olarak, Millî Eğitim Ba
kanlığı katkısı, Yatırımları Hızlandırma Fonu, Geliştirme ve Destekleme Fonu, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının ek katkısı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan, toplam ola
rak, 1989 yılı için öngörülen 125 milyar liralık bütçesine ilaveten, 78,8 milyarlık katkı yapılmış
tır; katkı oranı yüzde 63'tür. Yani, Kredi ve Yurtlar Kurumunun 125 milyarlık bütçesine; genç
lik sorunlarını, gençliğin taşıdığı büyük önemi göz önüne alan Hükümetimiz, çeşitli kaynak
lardan bu katkıyı sağlamıştır. Gençliğe verilen Önemin açık bir göstergesi olduğunu arz etmek 
için bu rakamları verdim. 

Kuruma bir öğrencinin maliyeti, bugün, asgarî ücretin üzerindedir. Net asgarî ücret, 144 
bin lira; Kurumda öğrencinin maliyeti 159 098 liradır. Bilinmesi için bunu arz ediyorum. 

Kurum yurtlarında kalan öğrencilere verilen akşam yemeği katkısının, üniversite yurtla
rında kalan öğrencilere verilmemesi büyük sorun yaratıyordu. En son, istanbul Teknik Üni
versitesinde öğrenciler ile beraber olduğum bir forumda, çocukların şikâyetlerini öğrendim. 
Daha sonra, millî eğitim gelirlerinden -fondan- katkıyı da sağlamak suretiyle, bu sorunun çö
zülmesine de karar verilmiştir; o da raporumuzda yoktur. Yani 1 Ocak 1990'dan itibaren, ak
şam yemeği katkısı kapsamına, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalmayan, üniversite yurt
larında kalan öğrenciler de alınmıştır. Böylece, yükseköğrenimde ikilik, ayrıcalık kaldırılmış, 
zedelenen eşitlik giderilmiştir. 

Arz ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Ocak ayında, bu gelişmeyle, bir öğrencinin kuruma maliyeti 216 878 liraya ulaşmış ola

caktır; yani, bir öğrencinin kuruma maliyeti 216 878 lira olacaktır. 159 098 liradan buraya çık
mıştır. Bunun dağılımını, isterseniz, bilgi için arz edeyim : öğrenim kredisi 100 bin, yatak ma
liyeti 73 878; sabah kahvaltısı 26 500 -tabiî bu bir aylık- akşam yemeklerine katkı 16 500 liradır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, öğretmenlerimizin sosyal ve ekonomik durumlarını iyi
leştirmek, onları toplumda layık oldukları saygınlığa kavuşturmak, meslekî yönden gelişmele
rini sağlamak, atama, yer değiştirme ve yurt çapında dengeli dağılımlarını objektif esaslara 
bağlamak, terfilerini kolaylaştırmak, özlük haklannı daha da iyileştirmek amacıyla, pek ço
ğunuzun değindiği gibi, öğretmen personel iş ve işlemlerinde yeni hukukî düzenlemeler yapıla
caktır, yapılması şarttır. Bakanlık, atama bakanlığı olmaktan kurtarılacaktır, politika üreten 
bakanlık haline getirilmeye çalışılacaktır. 
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Millî Eğitim Akademisi, YÖK'le işbirliği yapılarak, tam fonksiyoner hale getirilmesi ko
nusunda gerekli düzenlemelere kavuşturulacaktır. Okul öncesi eğitim kurumları yaygınlaştırı
lacaktır. Akşam liseleri artırılacaktır. Zamanı değerlendirmek için bunları birer cümle ile söy
lüyorum. 

özel eğitime muhtaç çocuklara ve gençlere sağlanan eğitim imkânlarının genişletilmesi 
ve iyileştirilmesi sağlanacaktır. 

Yaygın eğitimde teklif edilen bütün görüşler doğrultusundaki düzenlemelere girmek için, 
bu alanda da 2 yıl, 2 ay, 2 gün çalıştım. Onun sorunlarının bu çağın gereklerine uygun yönde 
çözümlenmesi için, 15-19 Ocak tarihlerinde ilk defa Millî Eğitim şûrasında tek madde olarak 
ele alınacaktır; konusu da yaygın eğitimdir. 

Ayrıca, 1990 yılı mayıs ayı içinde meslekî teknik alanda, bir yılda iki defa şûra yapamadı
ğımız için, şûra mahiyetlt meslekî ve teknik öğretim sempozyumu yapılacaktır. 

Yaygın meslekî eğitimin geliştirilmesi sağlanacaktır. 
Yükseköğretim kurumlarına devam edemeyen lise mezunlarını istihdama hazırlayacak yaygın 

meslekî eğitim programları geliştirilecektir. Projeyi yaptık, hazırlığı bitirdik, 90 milyar lirayı 
gerektiriyor. 360 bin üniversiteye gidemeyen gencimiz için, proje hazırlattırdık; ama 90 milyar 
lira gerektiği için uygulamaya koyamadık. Bunu, gelişen şartlara göre gidereceğiz; işi bitmiştir. 

Usta öğreticilerin ücretlerinin artırılmasına, sosyal güvenliklerinin sağlanmasına, kademeli 
şekilde kadro ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılacaktır. Ama, bugün, 80 bin lira, 450 bin li
raya yükseltilmiştir. Kadro tümüne verilememiştir; 5 bin civarındadır ve bu kadrolar da artırı
lacaktır. 

Eğitim sistemimizin her alan ve kademesinde genç kız ve kadınlarımızın eğitim fırsat ve 
imkânlarından azamî ölçüde yararlandırılmalarını sağlayıcı tedbirler alınacaktır. 

Yurt dışında bulunan çocuklarımızın ve gençlerimizin, millî kültürümüzden kopmadan, 
yaşadıkları ülkelerdeki eğitim imkânlarından en çok yararlanabilmeleri için, bu ülkelerle yapı
lan görüşmeler, ilişkiler artırılarak geliştirilecektir. 

Yurda dönen çocuklarımızın toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını kolaylaştırı
cı tedbirler artırılacaktır. 

Endüstrinin uzun dönemdeki insan gücü ihtiyacı tespit edilecek, meslekî ve teknik eğitim
de uygulanan müfredat programları geliştirilecektir. , 

Eğitimin kalitesini yükseltmek için ikili öğretimin kaldırılması, sınıf mevcutlarının dünya 
standartları seviyesine indirilmesi için çalışmalar sürdürülecektir; Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planında öngörüldüğü doğrultuda. 

öğretmenlerimize yüzde 50 indirimli veya parasız kitap sağlanması yolları araştırılacak
tır. Bu konuda Kültür Bakanlığımızın sağladığı yüzde 50 indirimli, öğretmenlere kitap veril
mesi davranışına şükranlarımı arz ediyorum. 

Telif eserleri mevzuatı, kitap yazımını teşvik edecek şekilde yeniden düzenlenecektir. 
Sınıf öğretmenliği ve rehber öğretmenlik geliştirilecektir. 
Meslekî ve tekniköğretim kurumlarında görevli atölye ve meslek dersleri öğretmenlerine 

sağlanan yüzde 20 ve yüzde 40'a kadar olan özel hizmet tazminatının, az önce değindiğim ger
çekler doğrultusunda, bütün öğretmenlere, branş öğretmenlerine de verilmesi gerçekleştirilecektir. 
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Eğitim programları, ders kitapları; diğer eğitim araç ve gereçleri ve eğitim metot ve tek
niklerinin bilim ve teknolojideki yeni gelişmelere uygun hale getirilmesi çalışmaları hızlandırı
lacaktır. 

Ortaokul, lise ve dengi okulların, halen 44 saate varan haftalık ders saatleri, her sınıf sevi
yesinde pedagojik esaslar dikkate alınarak, makul bir seviyeye indirilecektir. Bu konuda, bü
rokrat ve teknokratlarla birlikte, bilim adamlarının da görüşleri, şüphesiz alınacaktır. 

Ortaokul ve liselerimizde çeşitli ilmî disiplinleri ifade eden çok sayıda ders bulunduğu bir 
gerçektir; haftalık ders yükü makul bir seviyeye indirilecektir. 

Ders programlarına uygun olarak ders kitapları yazdırılacaktır. 
tlkokullarımızdaki sosyal bilgiler dersi programı ve ders kitapları yenilenecektir. 
1957'den beri yürürlükte olan Türk Dili ve Edebiyatı dersi, mutlaka günümüzün ihtiyaç

larına cevap verebilecek hale getirilecektir. Bu arada, temel dersler; fen bilgisi, matematik, gü
zel sanatlar, tarih, felsefe, din kültürü ve ahlâk dersleri de, günün ihtiyaçlarına ve gerçeklerine 
uygun hale getirilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Bakanlığımızın, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi 
planlanan bütün faaliyetleri, takdir edersiniz ki, genel bütçeden Bakanlığımıza ayrılan payla 
doğrudan ilişkilidir. Genel bütçeden millî eğitime ayrılan pay ne kadar artırılırsa, toplumumu
zun eğitim ihtiyacı da o oranda karşılanmış olacaktır. 

Bu hususu dikkatlerinize sunduktan sonra, 1990 yılı bütçemizi, 1989 yılı bütçesiyle muka
yese ederek bilgi ve takdirlerinize arz ediyorum. 

1990 yılı bütçe tasarısıyla, Bakanlığımıza, personel giderleri için 7 trilyon 500 milyon lira, 
diğer cari giderler için 303 milyar 202 milyon lira, yatırımlar için -37 milyar 740 milyon liralık 
dış kredi dahil- 878 milyar 844 milyon lira, transferler için -46 milyar 880 milyon liralık kamu
laştırma ile 114 milyar 403 milyon liralık vergi iadeleri karşılıkları dahil- 323 milyar 995 milyon 
lira olmak üzere, toplam 8 trilyon 506 milyar 541 milyon liralık ödeneğin tahsisi öngörülmüştür. 

Bakanlığımıza 1989 yılında personel giderleri için 2 trilyon 150 milyar liralık ödenek veril
mişken, 1990 yılında yüzde 225'lik artışla, 7 trilyon 500 milyon liralık ödenek öngörülmüş; 
diğer cari giderler için 1989 yılında 154 milyar 500 milyon liralık ödeneğimiz mevcut iken, bu 
ödenek miktarı yüzde 96'Iık artışla, 1990 yılında 303 milyar 202 milyon lira olmuştur. Yatırım 
için 1989 yılında 517 milyar 177 milyon liralık ödenek verilmişken, 1990 yılında, yüzde 70 ar
tıştı olarak 878 milyar 844 milyon liralık ödenek tahsis edilmiştir. Transferlerde ise, 1989 yılın
da 145 milyar 400 milyon lira olan ödenek, yüzde 122'lik artışla 323 milyar 995 milyon lira 
olmuştur. 

Genel bütçe ödenekleriyle Millî Eğitim Bakanlığı bütçe ödeneklerinin 1989 ve 1990 yılları 
itibariyle karşılaştırmaları yapıldığında genel bütçe 1989 yılında 32 trilyon 733 milyar iken, 1990 
yılında yüzde 9Hik artışla, 63 trilyon 932 milyar 724 milyon lira olmuştur. 

Bakanlığımız bütçesi 1989 yılında 2 trilyon 967 milyar 77 milyon lira iken, 1990 yılında 
yüzde 186'lık artışla, 8 trilyon 506 milyar 541 milyon lira olmuştur. 

1989 yılında Bakanlığımız bütçesinin genel bütçe içindeki oranı yüzde 9.06 iken, bu oran 
1990 yılında yüzde 13.30'a çıkmıştır. 
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1989 yılında bakanlığımıza tahsisi öngörülen ödeneğin konsolide bütçe içindeki payı yüz
de 9 iken, 1990 yılında yüzde 13.20 olmuştur. 

Bakanlığımız bütçesinin gayri safî millî hâsıla içindeki yüzde 1.83'lük 1989 payı, 1990 yı
lında yüzde 3'e yükselmiştir. 

Genel bütçeli kuruluşların bütçelerine ayrılan paylar incelendiğinde, cumhuriyet tarihi
mizde ilk defa, 1990 yılında, eğitime diğer kurumlardan daha fazla pay ayrıldığı görülmekte
dir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

3308 sayılı Kanunla kurulan "Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygın
laştırma Fonu" ile 3418 sayılı Kanunla sağlanan ek kaynaktan, 1989 yılında, 395,3 milyar lira
lık bir gelir elde edilmiştir. Söz konusu fon ve ek kaynaktan, 1990 yılında elde edilecek gelirin, 
454,5 milyar lira civarında olacağı tahmin edilmektedir. Böylece, 1990 yılı bütçemiz 8 trilyon 
961 milyar lira olacak, genel bütçeden aldığımız pay oranı da, yüzde 14'e yükselecektir. 

YÖK ve üniversiteler ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ayrılması öngörülen 
ödeneklerle birlikte bu pay, yüzde 18,4 olacaktır. 1990 yılı yatırımları için ayrılan, 878 milyar 
844 milyon liralık ödeneğin; 3 milyar 500 milyon lirası etüt-proje hizmetleri, 3 milyar lirası 
baskı giderleri, 2 milyar 144 milyon lirası taşıt alımları, 166 milyar 450 milyon lirası makine 
ve teçhizat alımları, 160 milyar 920 milyon lirası devam eden projelerin ikmali, kalan 542 mil
yar 830 milyon lirası da, yapı, tesis ve büyük onarım giderleri için kullanılacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üniversitelere geliyorum. Bilim ve medeniyet arasın
da, birbirinden ayrılmaz ve birbiriyle çok yakın ilişkiler olduğunu bilmekteyiz. Bir milletin, 
bilim ve araştırmadaki seviyesi, kapasitesi, potansiyeli ne ise, o ülkenin medeniyet seviyesi de 
odur. Medeni, ileri, çağdaş bir millet ve ülke olabilmek için, kalkınmış ve gelişmiş bir ülke ve 
toplum olmak şarttır. Kalkınma sürecini tamamlamış olmak, ekonomik, sosyal ve kültürel yön
lerden birbiriyle ahenkli, dengeli ve adaletli bir bütünlük içinde gelişmek, ilerlemek ve çağdaş
laşmak demektir. Çağımızda böyle bir gelişme, ilerleme ve çağdaşlaşmanın yegâne yolu, çaresi 
ve aracı, sanayileşmektir. Sanayileşmek için ise, teknoloji, hele bugünümüz ve geleceğimiz için, 
ileri teknoloj^, temel ihtiyaç ve ön şarttır. 

Toknoloji ise, bilindiği gibi, bilimin endüstriye uygulanmasıdır; çünkü, teknoloji, bilim, 
eğitim ve teknik üçlüsünün ürünüdür. 

Bilim ve araştırma, teknik ve eğitimle, millî özü, ruhu, benliği koruyarak, sürekli değişim 
içinde gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlayacak yeni bilgileri, becerileri, anlayışı, değerleri ve davra
nışları kazandıracak en üst millî eğitim ve kültür kurumumuz, üniversitelerimizdir. Bu bakım
dan, üniversitelerimiz, millî varlığımızın seçkin özü ve toplumumuzun beynidirler. 

Bu gerçeklerin ışığı altında, nasıl "Bir toplumun genel seviyesi, eğitimin kalitesiyle, dola
yısıyla öğretmenin toplumdaki yeri, kalitesi ve seviyesiyle eşdeğerdir" diyorsak, "Aynı toplu
mun, ülkenin, devletin'medeniyet seviyesi de, milletler ailesi içindeki yeri ve değeri de, üniver
sitelerimizin, bilim, eğitim ve araştırmadaki durumları ve seviyeleriyle aynı veya eşdeğerdir" 
diyoruz; bu görüşü benimsiyoruz ve paylaşıyoruz. 

Bu maksatla, bu genel görüş, amaç ve gelişme ilkeleri doğrultusunda, ilköğretimden yük
seköğretime kadar, millî eğitim sisteminde yeniden düzenlemeler yapılması kaçınılmaz hale gel
miştir. Avrupa ülkelerinin pek çoğunun ve Amerika Birleşik Devletlerinin dahi eğitimde kalite
yi yükseltme ve çağın gerektirdiği yönde bir eğitim verilmesini sağlama konusunda yeni arayış
lar, araştırmalar, reformlar ve düzenlemeler içinde bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz. 

— 692 — 



T.B.M.M. B : 50 18 . 12 . 1989 O : 2 

Ülkemizde, 1950 yılına kadar, İstanbul, istanbul Teknik ve Ankara Üniversiteleri olmak 
üzere, sadece 3 üniversite bulunduğunu biliyorsunuz, biliyoruz. O tarihten, 2547 sayılı Yüksek
öğretim Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan süre içinde, 16 yeni üniversite daha 
açılarak, ülkemizdeki üniversite sayısı 19*a çıkarılmıştır. 

Türkiye'de bugün, 28'i devlet ve l'i vakıf üniversitesi olmak üzere, 29 üniversite bulun
maktadır. Yurt sathına yayılmış devlet üniversiteleri bünyesinde, daha önceki bölümde de ifa
de ettiğim gibi, halen 211 faküte, 114 enstitü ve 187 yüksekokul bulunmaktadır. Bayburt İli 
hariç, bütün illerimizde ve hatta 26 ilçemizde yükseköğretim kurumu vardır. 

Ülkemizde yükseköğrenim çağındaki nüfusun çok büyük oranda artmasına rağmen, 
1989-1990 öğretim yılının başında yükseköğretimdeki okullaşma oranı, çağ nüfusu olan 18-21 
yaş grubu nazara alındığında, açıköğretim hariç, yüzde 8,8'e, açıköğretim dahil, yüzde 12,8'e 
çıkmıştır. 

1989-1990 öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında, 395 ISl'i örgün öğretim öğrenci
si olmak üzere 604 022 öğrenci bulunmaktadır. 31 007 öğretim elemanının 10 273'ü öğretim 
üyesidir. 

Yükseköğretimin, uzun vadeli öğrenci, öğretim elemanı, mekân ve finansman ihtiyaçları
nı makro ve mikro düzeyde planlamak üzere başlatılan çalışmalar bitirilmiş bulunmaktadır. 
Plana göre, 2000 yılına kadar uzanan devrede hangi alanlarda ne kadar yükseköğretim kuru
munun açılması gerektiği, mevcut ve kurulacak yükseköğretim kurumlarının hangi dallarına 
kaç öğrenci alınmasının ülke talebine uygun düşeceği, alınacak öğrencileri yetiştirmek üzere 
ne kadar öğretim elemanının yetiştirilmesi gerektiği ve hizmetlerin yapılabilmesi için daha ne 
kadar yatırıma ihtiyaç bulunduğu bilimsel olarak tespit edilmiş olacaktır. 

1981 yılında mevcut bulunan 49 meslek yüksekokulu, 1989-1990 öğretim yılında 109'a çık
mıştır. O yıllarda bu okullarda görev yapan öğretim elemanı sayısı 460 iken, bu sayı bugün 
1 150'yi bulmuştur, öğrenci sayısı ise, bu yıllar itibarıyla 10 526'dan 48 155'e yükselmiştir. 

Yükseköğretim Kurulu ile Dünya Bankası arasında "Sınai Eğitim Projesi Anlaşması" im
zalanmış ve anlaşma ile elde edilen 32,3 milyon dolarlık kredi, meslek yüksekokullarının geliş
tirilmesinde kullanılmıştır. Bu faaliyetlerin ilk aşaması olarak, 8 meslek yüksekokulu pilot okul 
olarak seçilmiş ve seçilen okullar için 199 öğretim üyesi yurt dışına gönderilmiştir. 

20 adet meslek yüksekokulu, 3 adet teknik eğitim fakültesi ve 1 adet meslekî eğitim fakül
tesi için Dünya Bankasından 110 milyon dolarlık kredi alınmıştır. Ayrıca, hükümetimizce sağ
lanacak 47 milyon dolar karşılığı ödenekle, dört yıl içinde, söz konusu meslek yüksekokulları
nın modernizasyonu da gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Bu proje için yaklaşık 600 öğretim elemanı yurt dışında eğitilecektir. Ayrıca, okulların 
fizikî mekanlarını projenin istediği hale getirmek için, üniversitelerin 1990 malî yılı bütçelerine 
23 milyarlık inşaat, 2 milyarlık onarım olmak üzere, toplam 25 milyarlık ödenek konmuştur. 
Bunun dışında, Yükseköğretim Kurulu Bütçesine, 1990 yılında 47 milyon Amerika Birleşik Dev
letleri doları bedelle getirilecek makine-teçhizatın gümrük ve diğer masraflarını karşılamak üzere, 
27 milyar Türk lirası ve geri ödeme karşılığı olarak da 70 milyar liralık ödenek konmuş bulun
maktadır. 

Mastır ve doktora yapmak üzere, bugüne kadar yurt dışına 796 araştırma görevlisi gönde
rilmiştir. 

"Dil Eğitim Köyü" inşaatı faaliyetleri sürdürülmektedir. 
Yurt dışında araştırma görevlisi yetiştirme programı paralelinde gerekli tedbirler alınmak

ta ve geliştirilmektedir. Gelişmiş üniversitelere 382 araştırma görevlisi gönderilmiş bulunmaktadır. 
Yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının yabancı dil se

viyelerini geliştirmek amacıyla, yabancı dil eğitimi gelişmiş olan üniversiteler bünyesinde kurs
lar düzenlenmektedir. Bu programlara bugüne kadar 5 455 öğretim elemanı katılmıştır. 
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1982 yılından bugüne kadar üniversitelerimizce 79 135 yayın yapılmıştır. Araştırmacıları
mızın 1982'den 1988 yılı sonuna kadar uluslararası seviyede yapmış oldukları yayın sayısı 5 
479'dur. Araştırmaları desteklemek amacıyla kurulan Araştırma Fonunun 1984 yılından bu
güne kadar desteklendiği proje sayısı ise 5 644'tür. 

Yükseköğretim kurumlarında üzerinde en çok durulan ve en önemli konu öğretmen yetiş
tiren yükseköğretim kurumlarının iyileştirilmesi konusudur. Bu konuda yapılan çalışmaların 
başlıcaları şunlardır : 

Eğitim yüksekokullarının öğrenim süresi iki yıldan dört yıla çıkarılmış; mevcut program
lar, dört yıllık süreye göre yeniden düzenlenmektedir. 

Eğitim yüksekokullarının ve eğitim fakültelerinin 2000 yılına kadar doğacak öğretim ele
manı ihtiyacı ile bu ihtiyacın ne kadarının kendi üniversiteleri nce, ne kadarının yurt dışında 
ve ne kadarının da gelişmekte olan üniversiteler adına gelişmiş üniversitelerce karşılanacağı tes
pit edilmiştir. 

1990 malî yılı içerisinde yurt dışına master ve doktora öğrencisi göndermede öğretmen ye
tiştiren yükseköğretim kurumlarına öncelik tanınacaktır. 

Gelişmekte olan üniversitelerden onlar adına mastır ve doktora yaptırmak üzere gelişmiş 
üniversitelere kadro nakli çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Bu çalışma sonucunda gelişmiş 
üniversitelere bu yıl içinde söz konusu kadrolara mastır ve doktora çalışması yaptırmak için 
öğretim elemanı alınacaktır. 

Eğitim sistemimizin ihtiyaç duyduğu nitelik ve sayıda öğretmen ve eğitimci yetiştirmek üzere 
22 eğitim yüksekokulu ile 17 eğitim fakültesinin öğretim programlarını, ders araç ve gereçleri
ni geliştirmek, fizikî kapasitelerini artırmak ve bu eğitim kuruluşlarının ihtiyacı olan öğretim 
elemanlarını yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek için Dünya Bankasından alınacak kredi 
ile ilgili çalışmalar son safhasına gelmiştir. 1990 yılı içinde uygulanmasına başlanacak olan bu 
proje çerçevesinde, halen birçok sorunla karşı karşıya olan eğitim yüksekokulları ile eğitim fa
kültelerinin daha kaliteli eğitim veren kuruluşlar haline getirilmesi de gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Yükseköğretim kurumlarının bütçe durumuna gelince: 1989 malî yılı yükseköğretim ku
rumları ödenek toplamı 1 trilyon 50 milyar 683 milyon liradır. Bu ödenek toplamının; 500 mil
yar 800 milyon lirasını personel, 147 milyar 678 milyon lirasını diğer cariler, 356 milyar 686 
milyon lirasını yatırım ve 45 milyar 519 milyon lirasını da transfer ödenekleri meydana getir
mektedir. 

1990 malî yılı bütçesi için ise, 1 trilyon 406 milyar 128 milyon lirası personel, 302 milyar 
862 milyon lirası diğer cariler, 709 milyar 206 milyon lirası yatırım ve 87 milyar 166 milyon 
lirası da transfer olmak üzere, toplam 2 trilyon 505 milyar 362 milyon lira ödenek öngörül
mektedir. 

1989 bütçe ödenekleri ile 1990 bütçe ödenekleri karşılaştırıldığında; personel ödeneklerin
de yüzde 181, diğer cari ödeneklerde yüzde 105, yatırım ödeneklerinde yüzde 98 ve transfer 
ödeneklerinde de yüzde 91'lik bir artış görülmektedir. 1989 bütçesine göre 1990 yılı bütçesin
deki genel artış oranı ise yüzde 138'dir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz azaldı, lütfen toparlayınız, 10 dakikanız kalmıştır efen
dim. İki konuşmacı ve sualler var. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, millî eğitimle ilgili genel görüşmelerimizi, eğitimimizin bugünkü durumunu, gerçekleştir
diğimiz hizmetleri, bundan sonra ele alacağımız konuları ve faaliyetleri, 1990 yılı bütçemizi, 
yükseköğretimdeki durumu ve gelişmeleri, ana hatlarıyla bilgi ve takdirlerinize arz etmeye ça
lıştım. 

özellikle millî eğitim politikası ve hizmetlerinin, bir milletin yegâne varlık, benlik, birlik, 
milletleşme, gelişme, çağdaşlaşma ve demokratikleşme politikası ve fonksiyonu olduğunu ha
tırlatmak ve pekiştirmek istedim. 
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Bilindiği gibi, günümüzde, bilim, teknoloji ve sosyal alanlarda büyük değişmeler ve geliş
meler gerçekleşiyor. Bunların, insanın iç dünyasında, yaşayışında, çevresinde, değer yargıların
da ve kültürel kimliğinde önemli etkileri oluyor, tnsan, kendi kendisi olabilme, kalabilme, ken
di kendini savunabilme ile bu değişmelerin yarattığı ortamda kendine ve kültürüne yabancılaş
mama; fakat aynı zamanda çağın gerekleri doğrultusunda yaşama ve mutlu olma çabaları içinde 
ve arasında kendisiyle ve kendi dışındaki herşeyle yarışıyor. 

Çağımızın en önemli özelliği, insanın sahip olduğu büyük zihni potansiyelin ve yetenekle
rin sınırsız kullanılarak teknolojisinden biyo teknolojiye kadar uzanan bu gelişmeler, insanlı
ğı, "yüksek teknoloji" ve bilgi toplumu seviyesine ulaştırmıştır. 

Bugün, artık kucağa alınabilecek büyüklükteki bilgisayarlarla dünyanın her tarafındaki 
bilgi bankalarına ulaşmak ve akıl almaz sayıdaki işlemleri bundan daha on yıl önce tahayyül, 
edilemeyecek bir süratle yapmak; kendi gübresini kendi üreten bitki türlerini ve hastalıklı hüc
releri arayıp yok eden ilaçları üretmek mümkün hale gelmiştir. 

Bütün bu gelişmeler, artık, işe girişte dahi üniversite seviyesinde bir öğrenim görmeyi zo
runlu kılmaktadır. Başka bir deyişle, insanlık, artık bilgi toplumu denen gelişme safhasına ulaşmış 
bulunmaktadır. Bu aşamanın en önemli özelliği, iyi yetişmiş, bilgili, araştırıcı, üretici, yaratıcı 
insan gücünden oluşan entellektüel sermayenin, fizikî sermayeye oranla ve kıyasla, daha önemli 
ve değerli oluşudur, tşte bu sebeple, millî eğitim hizmetleri günümüzde apayrı dünkünden çok 
önemli ve çok farklı bir önem, öncelik, değer ve ağırlık kazanmaktadır. 

Ülkemiz, takdir edeceğiniz gibi, bu gelişme ve değişmelere yabancı olamaz, bunların dı
şında da kalamaz, dışında kalırsa yaşayamaz. 

Orta çağdan yeni çağa geçişte, Türk Milleti, zamanın en ileri ve gelişmiş güçlü bir devleti 
iken; yeni çağdan yakın çağa geçişte bu niteliğini koruyamamış; Batının rönesans ve reformlar
la gerçekleştirdiklerine uzak ve yabana kalmak gibi büyük bir hata ve gaflete düşmüştür. Böy
lece, 18 ve 19 uncu yüzyıllardaki teknolojik gelişmelerin ve sosyal değişmelerin gerisinde kalın
mıştır. Dünyanın yeni bir çağa girdiği bugün, aynı duruma düşmemek zorundayız. 

Millî eğitimimize sağlanacak.yeni imkânlarla, günümüzün teknolojisini anlayacak, sosyal 
ve kültürel gelişmeyi sağlayacak, bu teknolojinin insana ve topluma kazandırdıklarını bilecek; 
bunları davranış haline getirecek nesiller yetiştirmek mecburiteyindeyiz. En azından, çağdaş 
teknolojiyi üretebilecek ve bu teknolojinin ürünlerinden, nimetlerinden faydalanabilecek kafa 
yapısına sahip nesilleri hızla yetiştirebilmek için, eğitimimizde yeni ve köklü değişiklikler ya
pılmasına şiddetle ihtiyaç vardır. Bu değişiklikleri yapmak, dünya ülkeleri arasındaki acımasız 
yarışta safdışı kalmamak millî bekamız açısından son derece önemlidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, son söyleyeceğim çarpıcı şeyleri söylemeyeyim, arka
daşlarımızın söyledikleri bazı şeylere cevap vereyim müsaade ederseniz. 

ALÎ RIZA YILMAZ (tçel) — Herkes hissesini alsın Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞTtMİ BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Yok, hisse yok; eğitimde millî 

politika var. Hiç kimse hissesini almayacak, hisseyi hep beraber alacağız, paylaşacağız. (Alkışlar) 
Efendim, bazı sorulara ve bazı konulara genel çerçeve içinde cevap verdiğimi sanıyorum. 

Onun için, arkadaşlarımız, eksik kalmış hissine kapıhrlarsa, yazılı olarak da cevap verebilirim. 
Ona rağmen, zamanı değerlendirmek için, süratle, çarpıcı hususlara değinmek istiyorum. 

Sayın Yılmaz, "Eğitimin özü ve biçimi politiktir" dediler. "Hangi politika?" diye sor
mak lazım. Günlük politika hariç diyoruz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ulusal... 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Evet, millî politika olarak anla

mamızı ifade etmek istiyorum. Çünkü, eğitim aslında sosyal ve politik bir teşebbüstür; doğru
dur. Ama, bizim amacımız, bunun millî politika olması, bunun ilmî olması, insanî olmasıdır, 
partilerüstü kalmasıdır. Bunda birleştiğimizi görüyorum; şükranlarımı arz etmiştim. 
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"1930'lu yıllarda bütçeden en büyük pay eğitime ayrılmıştır" dediler. Nereden çıkardınız 
bunu Allah aşkına? Yüzde 4 - 6 arasında. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — O günkü koşullarda. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİAKYOL (Devamla) — O günkü koşullar, bugünkü ko

şullar... En fazla bugünkü koşullarda ayrılmış, o zaman daha az. Arz ettiğim gibi; cumhuriyet 
tarihinde ilk defa, yükseköğretimle birlikte Milî Eğitim Bakanlığı bütçesi 1990 genel bütçesi
nin yüzde 18,4'ü ile en yüksek seviyesine ulaşmış oluyor. 

Sayın Yılmaz, "öğretmen okulları, köy enstitüleri ve öğretmen yetiştiren diğer kurumla
rın kapatılmaları kötü olmuştur" dediler. Bu görüşe katılıyorum. Hata, en iyi öğretmendir; 
hata varsa düzeltilir, düzeltilmelidir. Her insanın hatası olur, hatasız da insan olmaz; kurumlar 
da böyledir. Geçmişe göre yeni öğretmen yetiştirmede bunların tümünden de faydalandığımı
zı, tümünün de en iyi taraflarım aldığımızı arz etmekle yetiniyorum. 

Spor liseleri konusundaki hataya ilişkin görüşe aynen katılıyorum; yaz boz tahtası haline 
getirilmiştir. Garip bir tecelli olarak spor liselerinin diğer liselerle ilişkisi kurulamamıştır; ama, 
çözümü için YÖK ve Bakanlıkça -hatta komisyon da dahil- bir çalışma içindeyiz; onu arz et
mek istiyorum. 

Yurt dışına gönderilen öğretmenlerden bahsettiler. Biliyorsunuz, bu öğretmenler sadece 
Bakanlık tarafından seçilmiyor; Dışişleri, Kültür, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıkları temsilci
lerinden oluşan ortak bir Kültür Komisyonu tarafından seçimleri yapılıyor. Demek ki yine de 
hatalı olanlar var, uygulamada görüyorsunuz; hatalar, noksanlıklar olabiliyor. 

"Koruma derneklerine para toplanıyor" dediler. Genelgelerimizi, ısrarlarımızı biliyorsu
nuz; ama, artık Türk Milletinin de bir şeyi kabul ettiğini, benimsediğini görüyorum: 1982'de 
başlatılan ve hiç de zorlama olmayan; ama, eleştirilen "Kendi okulunu kendin yap" kampan
yasına, eğer bu millet yarış ederek -ben açmaya yetişemiyorum-1 trilyon 300 milyar liraya va
ran katkıda bulunmuşsa ve bu 42 bin üniteyse, bunun 30 bini derslikse, bu işte hayır var. Yani 
bunu eleştirmeyelim. Artık okul işi toplumun işidir, toplum mutlaka katılmak zorundadır; ça
resi yoktur, yetişemiyorsunuz. Atatürk 1930'larda "100 mislinden fazla öğretmene ihtiyacımız 
var" demiş. Şimdi öyle demiyoruz; "fazlamız da var, açığımız da var" diyoruz. O rakamları 
vereceğim. Fazlamızda sizin de günahınız var, benim de günahım var, benden önceki bakanla
rın da günahı var. Bunun için Sayın Maliye Bakanımızla birlikte çözüm getirmeye uğraşıyoruz; 
çünkü o yokken söylemiştim. Çok kalıcı, gerçekçi tedbirler alacaktır inşallah; sizler de rahatla
yacaksınız. Siz, kendiliğinizden getirmiyorsunuz ki; kapıya çıktığımız zaman hepimizin eline 
veriyorlar. Affedersiniz; yani "Siz" derken, bunu milletvekillerini kınamak için söylemiyorum; 
sosyal bir olgu olarak ifade etmek istiyorum. 

Sonuç şu oluyor: Türkiye Cumhuriyetinde 46 bin öğretmen fazlası var, 25 bin öğretmen 
açığı var, kapalı okullarınız var ve biz de burada demokrasi dersi veriyoruz veya siyaset yapı
yorsunuz... olmaz öyle şey! 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Hükümeti tenkit ediyorsunuz. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — özeleştiri yapıyorlar. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Eleştiriyorum; özeleştiri bu. Siz 

de vardınız canım Allah Allah! Rakam söylemeyeyim; günaha girerim. 117 bin öğretmen var; 
onları kimseye söylemedim, susun. Yani eğitim hepimizin. 

Maaşları arz etmiştim. 
Sayın Ali Uyar'a cevap veriyorum. Şiir kitabını da getirttim. Bu şiiri burada çıkarmak gü

nah. (SHP sıralarından alkışlar) 
"Atatürk'le güzeldi her şey/ Ferahtı günlerimiz/ Uzun gecelerin sonunda/ Sabahtı günle

rimiz." 
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Bunun Nesinden alınıldı bilemiyorum. 
Zamanımız yok, son kısmını okuyorum : 
"Sevgi / Kurulurdu düğün dernek / Sevgi, alınteri, emek / Atatürk doğardı ufkumuz

da / Gülümseyerek." Emekten mi korkutmuş?.. 
RIZA YILMAZ (Ankara) —• Emekten korkmuşlardır. 
MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Sizin öyle bir peygamberiniz var 

ki, "işçinizin emeğinin karşılığını alınteri kurumadan ödeyiniz" diyor. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Bizim Peygamberimiz. (ANAP sırala
rından "Bizim de Peygamberimiz" sesleri) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Öyle Peygemberimiz var ki, "İş
çinin alınteri kurumadan ücretini veriniz" diyor. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Bizim peygamberimiz öyle diyor, sizin peygamberiniz ne diyor? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Bizim Peygamberimiz; yani, böy

lesine bazı kavramları politikaya alet etmemek lazım, sürçü lisanı da fırsat, ganimet bilmemek 
lazım. 

MUSTAFA NAZİKOĞLU (Rize) — Bravo Sayın Bakan! 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Bakan, bizden gelmedi müdahale. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Kimden geldi? 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sizin gruptan geldi. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Yok hayır; sizin oradan geldi. 
"Barış, esen yeldi bahçemizde / Dostlukla türedi ocaklarımız / Atatürk diye açardı çiçek

lerimiz / Sevgiyle dolardı kucaklarımız." 
Var mı bunda bir şey? 

"Yitirdik sanmayın O'nu çocuklar / O hep başımızda gülümseyecek / Ulusuyla birlikte 
yaşayacak Ata / Çağların üstünde, çağlardan öte / Ulusuyla birlikte, sonsuzlara dek" demiş, 
Şinasi özdenoğlu dostumuz. (Alkışlar) Niye çıkmış bu, hayret. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Sayın Bakan, sorumlusu kim bunun?.. Çıkaran 
kim?.. 

MİLLÎ EĞTtMt BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — "Bağışlama kavramı, affetme 
kavramı değildir; geçmişi olduğu gibi kabullenmedir" diyor bilim adamları. Olan olmuştur, 
biten bitmiştir. Geçmişi bırakırsınız, hale bakarsınız, geleceğe bakarsınız. Çağdaş bağışlama 
kavramı bu; ama, tarih verecek olursam... Tarih vermeden, "bir kaç sene önce" diyeyim. 

ALİ UYAR (Hatay) — 1985. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — 1985'ti Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Güzel gidiyor benim bütçem; çir

kinleştirmeydim. Bir kaç sene önce diyeyim; ama, o ben değilim, önümüzdeki yıl ben onu 
koyarım oraya. (SHP sıralarından alkışlar) 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Olmadı şimdi. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Değil; ben koyarım onu. 
ZİYA ERCAN (Konya) — Koyabilirsiniz de... Yanlış olur. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Niye? 
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BAŞKAN — Efendim, konuşmayalım... Herkes ileriye bakıyor, ben de zamana bakıyo
rum. Zaman sıkıştırıyor. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI AVNl AKYOL (Devamla) — Eğitimde politika yapmıyorum 
diyorum, "Yanlış" diyorsunuz, doğrusu, haklısı, meşru olanı ne ise, onu yapacağım. Tersine, 
hiçbir şey yapmam (Alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Biz de sizden onu bekliyoruz Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNl AKYOL (Devamla) — İnandığımı ve bildiğimi yapa
rım. İnanıyorsam, biliyorsam sonuna kadar yaparım. (Alkışlar) 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — O zaman, Türk-tslam sentezcilerini de temizlemeniz lazım. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım... Zaman çok kısaldı... Sayın Bakan bitir
mek üzere... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNl AKYOL (Devamla) — Efendim, bu arada, hazır elime 
gelmişken ifade edeyim, Sayın Ali Uyar'ın görüşünü belirttiği kitabı buldum, getirttim; "İs
lam Mezhepleri Tarihi" Profesör Doktor Neşet Çağatay, Profesör Doktor İbrahim Agâh Çu
bukçu yazmışlar. O metinleri de gördüm. Size verilen cevapta, bizim yardımcı kitabımız değil 
bu; üniversitenin. Biz üniversiteden görüş alırız ve naklederiz, aksettiririz; ama, şu arada oku
dum. Aynı şeyleri tasvip etmediğim, Türkiye'nin gerçeklerine uygun bulmadığım, insan haysi
yetiyle bağdaştırmadığım için; domekrasinin özü, insana verilen değerdedir, bu inançla, hiçbir 
kelimesini aynen okumak istemiyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

ALİ UYAR (Hatay) — Okuyun, okuyun... 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNl AKYOL (Devamla) — Hayır... Hayır; benim takdirim
de. Okumuyorum... 

Şunu okuyacağım: Türkiye Cumhuriyetinde bilim adına da olsa, gerçekçilik adına da olsa 
bazı şeylerin, hem demokrasi idealleri, hem insan ahlakı ve haysiyeti ve hem de şu coğrafya
nın, mozaikin özelliği ve güzelliği açısından söylememek lazım. Söylenmeseydi, yazılmasaydı 
ne olurdu? Son cümlesi var; adamın şahsına ait değil, öncelikle şunu ifade ediyorum: Bu pro
fesörlere ait değil o görüş... 

ALİ UYAR (Hatay) — Ama, kitapta var Sayın Bakan. 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNl AKYOL (Devamla) — Geleceğim, oraya geliyorum... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreyi çok aştık, lütfen... Bunları yazılı olarak da cevaplandı
rabilirsiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNl AKYOL (Devamla) — Peki efendim. Yalnız, şunu ce
vaplayayım, diğerlerini yazılı olarak vereyim, fazla zamanınızı almayayım. . 

Sayın Uyar; okuduğum iki paragrafta, sizin dedikleriniz var. Burada, "Mısır'daki Fâtımi-
ler Hükümdarı Hâkim Bin Emrullah'ın Veziri Hamza Bin Ali yazdığı eserde..." deniyor. Son
ra onu bırakmış, Süleyman Efendiye gitmiş; sana ne o kadar?.. Gitmiş işte; bilim adamı. Birin
ci cümlenizde anlattığınız Hamza Bin Ali'den, diğeri de Süleyman Efendiden. Sonrakiler bu 
iki yazarın görüşleri. Ben, bu iki yazarı tanıyorum, sevgiyi, saygıyı işleyen kişilerdir. Sonunda 
şöyle deniyor: "Bunlar herhalde Musayrilerin giyinişine önem vermemelerinden dolayı uydu
rulmuş şeylerdir. Çünkü, bu durumu kanıtlayacak başka eser yoktur." Başka eser yoksa, sen 
eserine niye alıyorsun? Başka eser yoksa bunu buraya niye alıyorsun? 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu konudaki görüşümü arz ettim, sanıyorum tatmin 
ettim. 

ALÎ UYAR (Hatay) — Ama, kitap duruyor Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Sayın YÖK Başkanı burada, onun 

gereğini... (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Başkan, son olarak, birkaç cümleyle akademik hürriyet konusuna değinmek is

tiyorum. 
Herhalde, İngiltere demokrasisinden daha ileri demokrasiye sahip değiliz. İngilizler, İn

giltere Birleşik Krallığı adına, geçen sene (1988'de) 237 maddelik -17 de açıklayıcı maddesi var-
bir reform kanunu çıkardılar. Çok enteresandır. Onu tercüme edelim, okuyun; neıistir. Orada 
dikkatimi çeken şu: İngiliz bilim adamları, politikacıları oturmuşlar, her şeyi tarif etmişler, ta
nımlamışlar; sadece akademik hürriyeti tanımlayamamışlar. Bilim adamlarına ve politikacıla
ra söylüyorum. Akademik hürriyetin ne olduğu konusunda uzmanlaşamanuşlar, anlaşamamışlar 
ve akademik hürriyet hakkını bu reform kanunlarına koymamışlar. Şunu demek istiyorum. 
Buraya şuradan geldim. Bunun münasebeti şu: Akademik hürriyet açısından, biz bir şey diye
meyiz; yazar bunu yazmış, çizmiş. Her şeyi de savunuyoruz, herkes yazsın çizsin diyorsunuz; 
ama o, eğitim aracı olunca, dikkatli olmak zorundasınız; bu, bir eğitim aracıdır. Millî Eğitim 
Bakanlığı Talim Terbiye Kurulundan geçmeden, hiçbir eğitim aracı okullara giremez; eğitimci
ler bunu bilir. Bu, İklim Terbiye Kurulunun keyfi için değil, bazı değerleri, idealleri, birliği, 
beraberliği, mutluluğu, düzeni korumak, kollamak için, davranışları doğru yola sokmak için, 
dosdoğru harekete sokmak için yapılıyor. Bu yüzden onu YÖK Başkanımızın dikkatlerine su
nuyorum; sonucunu da nasıl olur diye merak ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, not aldığım diğer arkadaşlarımın görüşlerine yazılı cevap 
vereceğimi arz ediyor, bilginize, güveninize şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. (ANAP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

Sağolun, varolun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Pek muhterem arkadaşlar, gruplar adına yapılan konuşmalar sona ermiştir. 
Şahıslara söz vermeden önce bir hususu karara bağlamak istiyorum. 
Sayın Rıza Yılmaz'ın, sataşmadan dolayı söz istemi vardır. 
Rıza Bey, zabıtları mükerreren okudum, şahsınıza bir sataşma yok. Onun için, size söz 

vermeyeceğim. Israr ediyorsanız oya koyacağım. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Vazgeçiyor Sayın Başkan. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Lehte, Sayın Şevki Göğüsger; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Eğitim Ba

kanlığının 1990 malî yılı bütçe tasarısı lehinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesi
leyle, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, şu ana kadar yapılan konuşmaları, mümkün olduğu kadar tekrar 
etmeye çalışacağım. < 
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Kitap ve öğretmen, millî eğitimin temel iki unsurudur. Temel Eğitim Kanunumuzda ifade
sini bulan, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin, millî, 
ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vata
nını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 
olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline 
getirmiş vatandaşlar olarak yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı, bağlı her derecedeki öğ
retim kurumlarında, özellikle öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim hizmetlerini planla
mak, programlamak ve yürütmekle görevli bulunmaktadır. 

Bakanlık, bir yandan vatandaşların fizik, moral güç ve yeteneklerinin gelişmesini sağla
yan, beden eğitimi, spor, oyun, izcilik, boş zamanları değerlendirme ile ilgili faaliyetlerini yü
rütmek ve yaygınlaştırmak; diğer yandan, toplumun refah ve mutluluğunu artırmak, millî bir
lik ve bütünlük içinde, iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve 
nihayet, Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline getirmek 
üzere, memleketimizin en ücra köşesine kadar yayılmış okulları ve öğretmenleriyle 13 milyon 
civarında öğrencimizi eğitmeye çalışmaktadır. 

Bakanlığın eğitmeye çalıştığı öğrenci sayısı -biraz önce Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi-
bugün bazı devletlerin nüfusundan kat be kat fazladır. Takdir edersiniz ki, bu büyüklükteki 
eğitim ordumuza hizmet götürmenin bazı zorlukları da olacaktır. Ama, inanıyoruz ki, bu zor
lukları en iyi şekilde aşacağız ve aşılacaktır da. Nitekim, 1990 malî yılı bütçesi ile ilk defa Ana
vatan Partisi döneminde Millî Eğitim Bakanlığına genel bütçeden ayrılan pay, Millî Savunma 
Bakanlığına ayrılan payı geçmiş bulunmaktadır. Umuyoruz ki, önümüzdeki yıllarda bu oran 
daha da artacaktır. 

Kanunlarımızda ve hatta Anayasamızda nasıl bir gençlik yetiştireceğimiz yazılıdır. Okul
larımızda uygulanan müfredat programlarında bunları görmeyi arzu ediyoruz. Filvaki, Millî 
Eğitim Bakanlığınca bu yıl basılan bazı okul kitaplarında bu husus gerçekleştirilmeye çalışıl
mıştır, bunu takdirle karşılıyoruz; ama özellikle ortaokul ve liselerimizde okutulan millî coğ
rafya, yurttaşlık bilgisi, tarihimiz, edebiyat ve sanatımıza da gereken önemi veren, daha muh
tevalı ders kitapları hazırlanmalıdır, özellikle matematik alanında ileriye gidilmiştir; bunu kü
çümseyenleyiz. Aynı gelişmenin, sosyal ve kültürel ağırlıklı derslerde de sağlanacağına inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ağaç yaş iken eğilir. Araştırmacı, deneyimci ve gözlemci bir genç
lik, ancak ve ancak okul sıralarında yetiştirilir. Çocuklarımız oyunu sever. Kaldırılan ödev mü
essesesinin bir kez daha gözden geçirilmesinde fayda olacağı kanaatini taşıyorum. Çocukları
mız oyunlarını oynasınlar; ama evlerinde ödev yapmaktan da alıkonmasınlar. Başka türlü, araş
tırmacı, incelemeci, tetkik edici gençliği yetiştirmemiz mümkün olmayabilir. 

Sınıf geçmek için okula gelmek yeter hale getirilmemelidir. Çalışkan olmak, çalışmak önemli 
olmalıdır. Sınıf geçmek ve mezun olmada öğretmene değer verilmeli, sınıf geçmek için öğrenci 
10 defa imtihan olmamalıdır. 

Eğitim sistemimizin temel unsuru, muhakkak ki, öğretmenlerimizdir. Eğitim gibi, insan 
yetiştirmek gibi bu kutsal görevleriyle, öğretmenler, bir milletin var oluş veya yok oluşunun 
en büyük âmilidir. Atatürk'ün "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak muallimlerdir" veciz 
sözü ile ifadesini bulan ve bize bir harf öğretene kırk yıl köle olmayı öğreten inancımız doğrul
tusunda bizleri yetiştiren öğretmenlerimize toplum içinde gereken saygınlığını kazandırmalı
yız. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Millî kültürümüze sahip çıkabilecek öğretmen yetiştirme konusundaki düzenlemeleri ve 
teknik öğretmenlere değişen oranlarda ilave ödeme yapılması uygulamasını takdirle karşılıyo
ruz. Bunu takdir etmemek mümkün değildir; ancak, gençliğimizi, çocuklarımızı yetiştiren sa
dece teknik öğretmenler değildir. Fen ve kültürel derslerin öğretmenleri mağdur edilirse, kırı
tırsa, temel bilgileri almayan çocuklarımız atölyede başarılı olamaz; atölye öğretmenleri de ba
şarılı olamaz. Çocuklarımız, toplumları millet yapan, devlet yapan unsurların başında gelen 
millî kültürümüzden yoksun yetişir, öğretmen, Öğretmendir, hangi kademede olursa olsun, görevi 
öğretmenliktir. Orta dereceli okullarda görev yapan sosyal, kültür ve fen dersleri öğretmenleri 
bugün ilkokullardaki öğretmenlerimizden daha az maaş alır hale getirilmemelidir. 

Değerli arkadaşlarım, öğretmenler, kırk yıl kölesi olacağımız öğretmenler, milletleri kur
taracak olan öğretmenler, toplum içinde saygın olmalıdır. Uzaktan gören, korktuğu için değil, 
sevdiği için saygı duymalıdır. Bu da, öğretmenin, bilgili, öğretici ve gerçekten toplum içinde 
önemli bir yerin kendisine sağlanmasıyla, bir bütünlük içinde görülmesiyle mümkün olacaktır. 

Bu sebeple, teknik öğretmenlere sağlanan malî imkânların ortadan kaldırılarak, bütün öğ
retmenlerimizi, kapsayacak tarzda en kısa zamanda yeniden düzenlenilerek, malî ve sosyal haklar 
bakımından aralarında bir denge sağlanılmasında fayda mütalaa edildiği kanaatındayım. 

Diğer taraftan fen dersleri öğretmenleri, öğrenimleri gereği diğer hizmet sınıflarında, özel
likle teknik ve sağlık hizmeti sınıflarında bir kadroya, bir göreve getirildikleri zaman, bir dere
ce yukarıdan başlamaktadırlar; ama aynı eğitimi yapan bir kimse öğretmen olursa bir derece 
geriden göreve başlamaktadırlar. Bu da öğretmenliğin cazip olmasını bertaraf eden bir diğer 
fonksiyondur. Bunun da ortadan kaldırılmasının, millî eğitimimiz, öğretmenimiz ve eğitim ve 
öğretim hizmetleri sınıfı açısından önemli bir yararı olacaktır kanısındayız. Bunların düzeltil
mesini bekliyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Göğüsger, bir dakikanız kaldı, toparlamanızı rica ediyorum. 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — Az kaldı Sayın Başkanım, hemen toparlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığımızdan alınan tedbirlerle çı
raklık eğitimi, normal eğitime geçiş, okuma seferberliği gibi konulardaki gelişmeleri takdirle 
karşılamamak mümkün değil; ancak Türk dili, güzel Türkçemiz de bugün gün geçtikçe bozul
maktadır. Millî kültürümüze ve dilimize okul kitaplarında, müfredat programlarında gereken 
önemin verilmesi inancındayım. Gençlerimiz, büyüklerinin konuşup, yazdığı dili anlamaz hale 
gelmemelidir. Oysa dil, millî kültürümüzün odak noktasını teşkil etmektedir. 

Kültürün ve kültür değerlerinin gelecek nesillere aktarılması, dilde istikrarla olur. Gerek 
güzel yurdumuz Türkiye'de ve gerekse yurt dışında yaşayan binlerce vatandaşımızın yanında 
bütün Türklere, Türklüğe hizmet edecek çalışmaların yapılmasında sayısız faydalar olacağı ka
naatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, bugün gençliğimiz doğru dürüst 10 millî marşımızı söyleyebilecek 
durumda değildir. Bu bakımdan, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, daha küçük yaştaki, ilko
kul sıralarındaki çocuklarımıza ve hatta büyüklerimize, hiç değilse 10 millî marşımızın, küçük 
kitapçıklar haline getirilip dağıtılmak suretiyle öğretilmesinde fayda olur inancındayım. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamız "Din ve ahlak eğitim ve öğretimi, devletin gözetim ve 
denetimi altında yapılır; din kültürü ve ahlak öğretimi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında oku
tulan zorunlu dersler arasında yer alır" hükmünü amirdir, Bu hükmün gereği yerine 
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getirilmelidir. Millî kültürümüzün bir başka fonksiyonu da din kültürüdür. Her insanımızın 
biç değilse namaz kılacak kadar din kültürüne, dîn bilgisine sahip olabilecekleri düzeyde bir 
öğretim sistemi geliştirilmelidir. Zira, laiklik demek dinsizlik demek değildir. Laik olması ge
reken, devlettir; insanoğlu inançsız olamaz. Dolayısıyla, ona, mensubu bulunduğu dinin ku
ralları, okul sıralarında öğretilmelidir. O zaman, belki, bazı çevrelerin şikâyet ettiği Kur'an kurs
larına ihtiyaç da kalmayabilir. 

Değerli arkadaşlarım, ideali ve görevi, yurdun her köşesinde bu milletin çocuklarına hiz
met etmekten başka hiçbir şey olmayan öğretmenlerimiz, bigünah, katledilmektedir. Bunları, 
devlet olarak, Bakanlık olarak, sessiz sedasız defnetmemeliyiz; bunları, devlete, millete, ka
muoyuna mal etmeliyiz; onların arkasında olduğumuzu göstermek zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konuya işaret etmek istiyorum: Yılın öğretmeni seçilmek
tedir. tyi bir uygulamadır, teşvik edicidir, takdirle karşılıyoruz; ancak, bunun belli ve objektif 
kriterlere bağlanmasında ve uygulamanın bu objektif kriterler içerisinde yürütülmesinde sayı
sız faydalar olacağını da ifade etmeden geçemeyeceğim. 

Bir de, -Sayın Bakanım da işaret ettiler- özellikle il içi nakillerde uygulanmakta olan ra
por ve mahkeme kararı sisteminden mutlaka vazgeçilmelidir. Çünkü, bugün, yolu olmayan, 
telefonu olmayan, vesaiti olmayan köy kalmamıştır. Bu uygulamayla, köyler öğretmensiz, okullar 
öğrencisiz kalmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, birkaç kelimeyle de, YÖK'te cereyan eden olaylara değinmek is
tiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Göğüsger, bu hususa çok temas edildi. Zamanımız doldu. Arkadaşlar 
bir an önce bitirmek ve gitmek istiyorlar. 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — Sayın Başkanım, bir iki cümleyle değineceğim. 
Bugün, okuma hürriyeti vardır, meslek seçme hürriyeti vardır; ama bazı fakültelerimizde, 

özellikle ilahiyat fakültelerinde okumak isteyen, özellikle kız öğrenciler yüzde 4'lük bir baraj
la, mahkûm edilmektedir. Bunu, demokratiklikle veya hukuk devletiyle veya vicdan ve din hür
riyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir. 

Diğer yandan, değil mi ki din hürriyeti var, vicdan hürriyeti var, düşünce hürriyeti var, 
o halde üniversitelerimizde namaz kılan gençlerimizin cezalandırılmasını anlamak mümkün 
değil. Neden cezalandırırlar? Bunların kusuru nedir? Diğer taraftan, istanbul'da patrikhane 
açılırken, Ayasofya kapalı dururken, namaz kılmak için müsait bir yer bulan öğrencilerimizi 
cezalandırmayı, okuldan atmayı nasıl karşılıyoruz? 

Değerli arkadaşlarım, bu yıl karşılaştığımız bir başka konu da, özellikle açıköğretime de
vam etmek isteyen gençlerimizin mağdur edilmeleridir. Birinci basamak sınavında, ikinci ba
samağa girip girmeyecekleri sorularak, birinci basamak sınavında başarılı oldukları takdirde 
açıköğretime alınacakları taahhüt edildiği halde, bu öğrencilerden bir kısmı 109 puanda kal
mıştır. Gerekçesi ne olursa olsun, idarenin taahhüdünü yerine getirmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, uzatmak istemiyorum, bu vesileyle sözlerimi, Büyük Atatürk'ün bir 
cümlesiyle bağlamak istiyorum: 

"Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve 
irfan ile insanlık meziyetinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsah ola
caksınız. 

öğretmenler, yeni nesil sizlerin olacaktır." 
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Aleyhinde, Sayın Türkân Akyol; buyurun efendim. 
TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygıy

la selamlayarak söze başlamak istiyorum. 
Çok yorgun olduğumuz gecenin bu geç saatinde, sözümü uzatmamaya özen göstereceğim. 
Her şeyden önce, şahsım adına ve Grubumun temsilcisi olarak, Sayın Millî Eğitim Baka

nına, son derece uygar, aydın, bütün eleştirilere hoşgörü ile bakan, mükemmel performansı 
için saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. (Alkışlar) 

İkinci ve çok önemli bir teşekkürüm de, öğretmenlere getirdikleri imkânlar içindir. Ger
çekten, fevkalade sevinçle karşıladık. Kendilerinin de beyan buyurdukları gibi, katkısı olan tüm 
bakanlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. 

Efendim, söz alma nedenin, hepinizin tahmin ettiği gibi, Yüksek öğretim Kurulunun yö-" 
netimi konusundaki görüşlerimi kısaca size sunmaktır. 

Elimde kocaman bir dosya var, içinde sadece -sanıyorum son iki ayda- Yüksek öğretim 
Kurulu için basında çıkanlar yer alıyor. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Türk üniversiteleri 1980 sonrasında 
2547 sayılı Yasa ile yönetilmektedirler. Bu yasa, yine çok iyi bildiğimiz gibi, 12 Eylül sonrası, 
demokrasinin kesintiye uğradığı olağanüstü bir dönemin ürünü bir yasadır. 

Bu 12 Eylül dönemiyle, pek çok kurum, çok ciddî yara aldı. Her şeyden önce, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kapatıldı, siyasî partiler kapatıldı, siyasal yasaklar kondu, birçok kurum 
siyasetle uğraşmaktan men edildi, tüm sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek kuruluşla
rı, herkes ayrı ayrı, belli ölçüde bedel ödedi; ama inanıyorum ki, en ağır bedel ödeyen kurum, 
bu yasa ile yönetilen Yüksek öğretim Kurulu ve üniversiteler oldu. 

Üniversitelerin içlerinde uygulamanın sekiz yılı bitti. Bu sekiz yıl demek, dört yıllık bir 
lisans eğitimi süresinin iki misli demektir, yani en az, tüm dört yıllık lisans eğitiminde iki ku
şak yetiştirdi bu üniversiteler. Sekiz yıldır yalnız YÖK konuşuluyor, hâlâ da devam etmekte. 

"Neler oluyor YÖK'te?.." diye, yükseköğretim kurumlarında ya da Yüksek Öğretim Ku
rulunun yönetiminde diye iki kez Yüce Meclise, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak öneri ge
tirdik. Biri bir Meclis araştırması önerisi, diğeri bir genel görüşme önerişiydi. Bütün ricaları
mıza, sağlıklı olduğuna inandığımız bütün gerekçelerimize rağmen, Yüce Meclis kabul bu-
yurmadı. 

Belki o gün bu araştırmaları yapsaydık, belki bugün, bir ölçüde haksızlık etmeme duru
munda kalabilirdim; bilmiyorum, ama en azından bildiklerimi söylemek istiyorum. 

YÖK'ün yönetimini oluşturan tek ve merkeziyetçi Yüksek öğretim Kurulu, bütünüyle atama 
ile gelmiş üyelerinden oluşur. 

Şimdi, sayın rektörlerim ve YÖK üyelerim bunun en azından üçte birinin Üniversitelera
rası Kurulca seçildiğini söyleyecekler. . 

Bu kurulun Başkanını Cumhurbaşkanı atar. Bu Kurulun üçte birini Cumhurbaşkanı tayin 
eder, atar, bu Kurulun üçte birini hükümet atar ve bu Kurulun üçte biri Üniversitelerarası Ku
rul üyelerinin arasından seçilir; ama bu üyeler de şimdi -Yükseköğretim Kanunu gereğince- yi
ne atanarak gelmiş kadrolardan oluşmaktadır. Bütünüyle tayinle gelen, tam merkeziyetçi ve 
olağanüstü yetkilerle donatılmış bir kurulun eline, tüm yükseköğretimin ve üniversitelerin yö
netimini bıraktınız. Üniversitelerin bir tek niteliği vardır; bu kurumların kendine özgü 
fonksiyonları, ancak özgürce düşünebilecek bir ortam sağlandığında gerçekleştirilebilir. 
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Bu ortam, düşünce özgürlüğüdür. Düşünce özgürlüğünün temel aracı ya da güvencesi de, eski
lerin "Muhtariyet" dediği mutlaka idarî özerkliktir. Nedense, her muhtariyet lafında, Yüce 
Parlamentoda çok saygı duyduğum sayın milletvekillerimizi de dahil olmak üzere, gereksizlik 
ve bir fazlalık izlenimi alınır. Bunun, haklı olmadığı muhakkak da, gerekçelerine kısaca değin
mek gereği duyuyorum. 

Tayinle gelen kişilerin yönettiği üniversitelerde, zincirleme giden en üst makamdan en alt 
makama kadar, eğer bir evvelki yöneticinin iki dudağı arasında istikbalinizi hissederseniz, öz
gürce düşünemez, özgürce araştıramaz, bilgi toplayamaz, şüphe duyamaz, tartışamaz, eleştir
mezsiniz. Bir başka deyimle, eğer bu yöneticileri şu ya da bu yönde ve maksatlı bir biçimde 
yerleştirirseniz; bırakınız bilim üretmeyi, özgürce düşünmeyi; çok kısa bir sürede tüm Türki
ye'nin veya -daha geniş tutayım- bir ülkenin gençliğini şu yada bu istikamete yönlendirme im
kânına sahip olursunuz; asıl en tehlikelisi, işte budur. Bunu, kesinlikle bir örnek vererek söyle
miyorum; ama, taşıdığı potansiyel tehlikeyi hatırlatmak için vurgulama gereğini duyuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, fevkalade sevinçle görüyoruz, düşün özgürlüğü gereği, bu
gün hep beraber, tüm partiler, 141, 142 ve 163'ün; yani, düşünce özgürlüğünü kısıtlayan mad
delerin kaldırılmasını tartışıyoruz. Sekiz senede nerelerden nerelere geldik, şu Yükseköğretim 
Kurulunda bu tahribat dışında? O halde, düşünceye sınır çekilemez, düşün sınırlanamaz, hele 
üniversitelerde... Bu kurulun yaptığı birtakım iyi şeyler de olabilir; ama, bu kurulun, bu yöne
tim biçiminin açtığı yaranın hiçbir biçimde affedilir bir mazereti olamaz. 

Bu kurum geldiği zaman sadece iki temel gerekçe ve fonksiyon için geldi: 1. - Türkiye'nin, 
işgücü ve istihdam planlaması yapmak. Sayın üyeler, sekiz yıldır yapılmayan tek şey budur. 
2. - Tüm Yükseköğretim kurumları arasında bir koordinasyon (eşgüdüm) görevidir. Bunun da 
ne kadar yapıldığının takdirlerini sizlere bırakıyoruz. Mutlak olan şu var ki, bu merkeziyetçi 
ve bir deyimiyle keyfi yönetim, tüm tahribatını da göstermiştir. 

Bu konuda, elimdeki belgeleri sunmaktan utandığımı söylemek isterim. Taraflı yapılan
lar, yasalara rağmen yapılanlar, yönetmeliklere rağmen yapılanlar, bir yönetmeliğin yalnız çık
tığı sene kaç kere değiştiği ve bunun sınırsız örnekleri var. 

Sayın Başkanım, izninizle konuşmamın son cümlelerini söylüyorum, özetle, bu kanunu 
değiştirmek artık kaçınılmazdır. Bu geçiş döneminin takdirini tarihe bırakacağız .tıpkı 12 Eylül 
olayının takdiri gibi, bunları tarih değerlendirecektir; ama, bu kanundan sonra üniversiteleri 
restore etmek, yine özgür, yine bağımsız, yine özgür düşüncenin hâkim olduğu bir bilim, çağ
daş bilim kurulu üniversiteleri restore edebilmek için, bu kanunu, yine sizlerle birlikte, bu Par
lamentonun içerisinde değiştireceğiz. Türkiye'ye de dünyanın içerisindeki yeri gibi, layık oldu
ğu, kendine yaraşır bir üniversite sistemi gelecektir. Bunu söylemeye ve bu sözü almaya şu ne
denle gerek gördüm, onu da huzurlarınızda arz edeyim: Geçtiğimiz günlerde, hep, kamuoyun
da, yükseköğretimce bir yeni kanun teklifi veya kanun değişikliği teklifleri hazırlandığı yazıla
rı çıktı. Bir, özgün üniversite kavramı, bir, vakıfların devletçe beslenilmesi olayı, yönetmelik
ler, tüzükler, yeterince değişiklikler gibi çok ciddî bir karmaşa getirdi. Bu kanun ancak bir tek 
şekilde değiştirilebilir; bu Parlamentoda, tüm bu konuda uğraş veren saygıdeğer bilim adamla
rının da katkısıyla, tüm partilerin ortaklığı ile olabilir. 

Bunu arz etmek için söz almıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor, Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Muhterem arkadaşlar, grupları ve şahısları adına konuşmalar bitmiştir. 
Şimdi, sorulara geçiyoruz efendim. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımızı tespit eriyorum: 
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Sayın Alpaslan, Sayın Ergin, Sayın Bozkır, Sayın Kul, Sayın Ersin, Sayın Çakır, Sayın 
Yılmaz, Sayın Miski, Sayın Ilıman soru sormak istemiştir. 

Soru sormak isteyenlerin tespiti işlemi bitmiştir. 
Sorulara geçiyoruz; soruların kısa olmasını rica ediyoruz. 
Sayın Alpaslan, buyurun. 
H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, yakın geçmişte Orta Doğu Teknik Üni

versitesinde bir kısım öğrencilere bir suç isnadında bulunuldu. Bununla ilgili tebligat var elim
de. Özet olarak şöyle : "17.11.1989 ve 18.11.1989 tarihlerinde -ki, 18.11.1989 tarihi, cumartesi 
günüdür- Fizik Bölümü, Üçlü Anfı binasının alt katında namaz kıldığınız üniversite idarecile
ri ve öğretim üyeleri tarafından tespit edilmiş olup, hakkınızda, ibadete tahsis edilmeyen bir 
yerde namaz kılarak eğitim ve öğretimi aksattığınızdan ötürü disiplin soruşturması açılmış bu
lunmaktadır. Bu fiiliniz, öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9c, 9d ve 9i maddelerinin kapsamına 
girmektedir. Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyannca savunmanızı yapmak üzere 13 Aralık 
1989 Çarşamba günü saat 14.00'te Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Sekreterliğinde hazır bu
lunmanız; size tebliğ edilen gün ve saatte yazılı ve geçerli sayılabilecek bir neden ileri sürmeksi
zin bulunmadığınız takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağınız önemle tebliğ olunur. 

Prof. Dr. Yuluğ Tekin Kurat 
Soruşturmacı" 

Sayın Başkanım, bu okuduğum disiplin kovuşturması, Ortadoğu Teknik Üniversitesinde 
kırk kadar öğrenciye tebliğ edilmiştir. Bahsedilen Fizik Bölümünün Üçlü Anfilerinin bulundu
ğu yerde, onsekiz yıldır açık bulunan bir mescit vardır, ki bu onsekiz yıl içerisinde Sayın Erdal 
İnönü'nün rektörlüğü ve öte yandan da Deniz Gezmiş'in Ortadoğu Teknik Üniversitesinde ba
rındığı yıllar vardır. O yıllarda bu mescit açık kalmıştır; bugün kapanmıştır. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Hemen oraya geldik. 
H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) — Efendim, düşünce hürriyeti yerleşsin diye 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım. Sayın Bakan bunlara cevap verecek. 
Buyurun. 
H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) — Bu mescit yakın zamanda idarece kapatılmıştır. Ancak, 

öğrencilere, öğrencilerin toplu halde bulunduktan merkezlerden fevkalade uzak bir mahalde 
bir mescit tahsis edilmiştir, öğrencilerin namaz vakitlerinde, namazlarını eda edebilmeleri için 
buraya gidip gelmeleri bir hayli zaman almakta ve derslerine yetişememektedirler. 

Sayın Başkanım, burada bir suç isnat ediliyor. Bu suç, namaz kılmak ve suçun işlendiği 
yer de, yıllardır orada namaz kılınan ve Üçlü anfilerin altında, bodrum katında, merdiven ara
lığı olarak bilinen bir yerdir. 

Dünyada hürriyet rüzgârlarının estiği, Sovyetlerde ve Bulgaristan'da bile din hürriyetinin 
karşısındaki engelleri yıktığı bir dönemdeyiz. Biraz evvel Sayın Akyol'un iftiharla bu kürsü
den beyan ettiği gibi, ülkemizde 141, 142 ve 163'ün kaldırılmasına imkân sağlayan bir vasatın 
yaşandığı bir dönemdeyiz. 

Sayın Başkanım, özellikle, hürriyetlerin geliştiği bu ortamda... (SHP sıralarından, "So
ruya gelelim" sesleri) 

BAŞKAN — Soruyu sorun efendim. 
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H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Efendim, biz, SHP'den, bu tür soru sorma alışkanlığı
nı edindik... 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim... Her milletvekilinin hakkı sual sormak. 
Buyurun. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Bir hürriyetler manzumesinden bahsediyorsak eğer, bunu 

bizim için de kabul etmek durumundasınız. 

Anayasamızın 24 üncü maddesinde, din ve vicdan hürriyeti teminat altına alınmışken, bu 
izahat çerçevesinde, YÖK tarafından uygulanan ve Ortadoğu Teknik Üniversitesince yapılan 
bu uygulamaya nasıl bir cevap verilecektir? Bu uygulama devam edecek midir? Gazi Üniversi
tesinde beş yıldır açık bulunan Eğitim Fakültesinde mescit kapatılmıştır. Bu uygulamalar Tür
kiye'deki diğer üniversitelere de teşmil kılınacak mıdır? Bu tür ideolojik sayılan eylemler, ne 
zamandan beri din ve vicdan hürriyetinden sayılmamaktadır? 

öte yandan, ideolojik birtakım eylemler yapmak üzere, öğrenciler üzerinde baskı yapan 
gruplara bu maddeler uygulanmış mıdır? 

Açıklık olsun diye, sadece ilgili maddenin (c) ve (d) fıkralarını okuyacağım. 
9 uncu maddenin (c) fıkrası: "Siyasal ve ideolojik amaçlar dışında boykot, işgal, engelle

me gibi eylemlere teşebbüs etmek veya yükseköğretim kurumunun hizmetlerini aksatacak dav
ranışta bulunmak." 

(d) fıkrası: "Dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetler
de bulunmak." 

(i) fıkrası: "Yükseköğretim kurumlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikteki bir 
eyleme öğrencileri veya diğer kimseleri tahrik etmek." 

9 uncu maddenin bu fıkraları ışığında, namaz kılmak için, çok zorlayıcı bir şekilde, kam
pusun çok kenarına konulan bir mescitten istifade imkânı olmayan öğrencilerin, uygun bir alan
da, yıllardır devam edegelen bir imkânı değerlendirmek hususunda gösterdikleri bu dinî hürri
yetlerinin engellenmesine devam edilecek midir; yoksa bir kolaylık sağlanacak mıdır? 

Bu hususun sorulmasını arz ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 

Muhterem arkadaşlar, çalışma süremizin bitmesine çok kısa bir zaman kalmıştır. 

Soruların cevaplandırılmasına kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan, bütün sualleri aldıktan sonra mı cevaplandıracaksınız, yoksa teker teker mi 
cevap vereceksiniz? Ayrıca, yazılı cevap verme hakkinizin olduğunu hatırlatmak benim görevim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (İstanbul) — Ayrı ayrı cevap vereceğim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan'ın sorusuna cevap vermek üzere, buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Sayın Alpaslan, önce ben bir so
ru sorayım : 141, 142 ve 163 üncü maddelerle ilgili bana atfen bir cümle geçti; o ben miyim, 
yoksa Bayan Akyol mu? 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Bayan Akyol efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Efendim, affedersiniz, bunun tescili 

için soruyu sordum. 
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İkincisi, Türkiye'de namaz kılmak yasak mı?.. Değil. (Gürültüler) 

H. FECRÎ ALPASLAN (Ağrı) — Efendim, böyle bir usul var mı? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Hayır hayır, üslubum. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Orta Doğu'da yasak edilmiş Sayın Akyol. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Biliyorum, biliyorum. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — YÖK ilgililerinin bizi tatmin etmesi bakımından, sizin... 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Anladım canım... 

Şimdi, Sayın Alpaslan, ben bunu size sormadım. Benim sorum size değil, genele; ama 
gözümün önünde sizsiniz de, onun için siz alındınız... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen, sual sormadan cevaplandırın... 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Hayır, bu'da bir üsluptur. Yani, 
diyorum ki, Türkiye'de ne zamandan beri namaz kılmak yasak?.. Böyle sorayım. Yasak değil... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Tabiî, bunu etrafınıza bakarak söylerseniz daha mem
nun olacağız, sizi alkışlayacağız; yanınıza bakarak söylerseniz sizi alkışlayacağız. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşursak, biz bu işin içinden çıkamayız. 
MlLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Şimdi, ben, Sayın Alpaslan'ın 

sorusunu sordum, bilgi aldım. 

Durum şudur : YÖK tarafından denetçi gönderilmiştir. YÖK de, olayı inceleme ve soruş
turma safhasında... 

ZİYA ERCAN (Konya) — Buzdolabına alacaklar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Hayır, buzdolabına alınmaz, buz
dolabına alamaz; Sayın Alpaslan onu yine sorar. İnceleme safhasında olduğunu arz ediyorum, 
en kısa zamanda bilgi verilecektir, sonuçlandırılacaktır. 

MUSTAFA NAZİKOĞLU (Rize) — Bu cesareti nereden buluyor onlar? 

MİLLÎ EĞTİMt BAKANI AVNİ AKYOL (istanbul) — Yaygınlaştırma konusu olamaz. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Efendim, burada incelenecek bir husus yok Sayın 
Bakanım... 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Denetçi vermiş... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — İnsanlar namaz kılıyor, suç teşkil ediyor ve siz bu suçun 
incelendiğini belirtiyorsunuz; böyle cevap olmaz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Hayır, arz edemedim... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevabınız bitti mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Bitti efendim... Cevabım; konu 
YÖK tarafından denetleniyor, soruşturuluyor; süratle, çok süratle yapılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergin. 

ALİ ŞAKlR ERGİN (Yozgat) — Sayın Başkanım, aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eği
tim Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ediyorum. 

Yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden herhangi bir sebeple veya başörtüleri 
sebebiyle disiplin soruşturmasına tabi tutulan öğrencilerin, son savunma haklarını sağlayan 
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öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin, soruşturmanın sonuçlandırılmasıyla ilgili 20 nci maddesinin 
(c) fıkrası ne maksatla yürürlükten kaldırılmıştır ve öğrenciden son savunma neden alınma
maktadır? Bugün, idam mahkûmlarının bile son savunmalarının alındığı bir dönemde, öğren
cinin savunması alınmadan cezayı bir an evvel katileştirmek ve öğrenciyi bir an evvel okuldan 
uzaklaştırmak için savunma alınmadan ceza verme yönüne gidilmektedir. Bu, ne maksatla kal
dırılmıştır? Birinci sorum budur. 

İkinci sorum : Kaldırılması düşünülen başka maddeler ve fıkralar da var mıdır? 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Var; 141 ve 142... 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — 1402 var... 
BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmayalım efendim. 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — 1402'Ierin sürüm sürüm sürünüyor... 
BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız bu mevzua dair cevap istiyor, bütün umumî kanunlar 

muvacehesinde konuşmuyor. 
Buyurunuz Sayın Ergin. 

ALÎ ŞAKÎR ERGÎN (Yozgat) — Sorularım bu kadar efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap verecek misiniz? 
MtLLÎ EĞÎTtM BAKANI AVNÎ AKYOL (İstanbul) — Evet efendim. Bu konuyu ayrıca 

inceleteceğim; fakat şu anda elimde bulunan kanunun 24 üncü maddesi savunma hakkıyla il
gilidir. Madde "Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez, soruşturmayı yapanın veya di
siplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte sa
vunmasını yapmayanlar..." diye devam ediyor madde. 

ALÎ ŞAKÎR ERGÎN (Yozgat) — Sayın Başkan, 20 nci maddenin (c) fıkrası... 
MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI AVNÎ AKYOL (İstanbul) — Ama, 24 üncü maddede de sa

vunma hakkı var. 
ALÎ SAKİR ERGİN (Yozgat) — 20 nci maddenin (c) fıkrası... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — 20 nci maddeye bakıyorum; fa

kat bu benim okuduğum kanundur. Burada yönetmelik olmadığı için, sorunuza yazılı olarak 
cevap vereceğim. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Sayın Bakan, YÖK'çüler yönetmelik getirmemişler mi? 
BAŞKAN — Sayın Ergin, Sayın Bakan yazılı cevap vereceklermiş efendim. 
Sayın Bozkır, buyurunuz efendim. 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Sayın Başkan, 12 Martta dışarıdan bakan olup 

da 12 Eylülün hesabını ANAP'tan soran bakanlara sual soramayacağımız için, Sayın Bakan
dan, şu sorularımın cevaplandırılmasını istiyorum : 

Ülkemizin ilk özel üniversitesi Bilkent'tir. İkinci olarak Bezmi Âlem Üniversitesi için ya
pılan teşebbüs, bildiğimiz kadarıyla, şu anda muallaktadır. Bunun sebebi, yükseköğretim Ku
rulunun bu konuda evvela müspet, sonra da menfi mütalaa vermesidir. 

Sorum şudur : Yükseköğretim Kurulu, neden ayrı iki karar vermiştir? Son kararın gerek
çesi nedir? Sizin görüşünüz, bunların hangisinin doğru olduğu merkezindedir? 

İkincisini, eğer yanlış görüyorsanız Bezmi Âlem Üniversitesinin kurulması için ne düşün
mektesiniz? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

MÎLLt EÖÎTtM BAKANI AVNÎ AKYOL (İstanbul) — Sayın Bozkır'a yazılı olarak ce
vap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — \azılı cevap vereceklermiş efendim. 

Buyurunuz Sayın Kul. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, sizin aracılığınızla, Sayın Bakandan, şu so
ruların cevaplandırılmasını istiyorum. 

Türkiye'de demokrasi ne zaman askıya alınmışsa, bundan en büyük zararı, mutlaka, öğ
retmenler görmüştür. 12 Martta öğretmenler gözaltına alınarak ceza almışlar, işkence görmüş
ler ve öğretmenlerin tek örgütü olan dernek kapatılmıştır. 

12 Eylül olmuş, yine öğretmenler aynı sıkıntıları yaşamış; öğretmenlerin örgütü olan 
TÖB-DER kapatılmıştır. Bu gün için de öğretmenlerin örgütlenme hakları ellerinden alınmış
tır. Bugünkü Türkiye, dünyada öğretmenleri sendikasız olan altı ülkeden birisi olma ayıbını 
taşımaktadır. Bugün, Türkiye'de, hak dağıtanlara örgütlenme hakla tanınırken, hak dağıtana 
karşı hakkını alma durumunda olan kesimlere örgütlenme hakkı tanınmamaktadır, öğretmen
lerin tek örgütü olan ve ancak emekli öğretmenlerin üye olabildiği Eğit-Der'e, çalışan öğret
menlerin üye olabilmesi konusunda Sayın Bakanımız açık ve net bir şey söyleyebilirler mi? Eği
timciler Derneğinin öğretmenler sendikasına dönüştürülmesi konusunda yasal engellerin kal
dırılması hususunda herhangi bir çalışma var mıdır? 

Sayın Bakandan bu sorularımın cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI AVNt AKYOL (İstanbul) — Yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, "yazılı olarak cevap vereceklerini" ifade ettiler. 

Sayın Ersin?.. Yok. 

Sayın Çakır, buyurun efendim. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, birinci sorum şudur : Üniversitelerde öğre
tim özgürlüğü ne durumdadır? 

İkinci sorum : Üniversitelerde YÖK döneminde öğretim üyelerinin görevlerine son veril
miş midir? Verilmişse, miktarı nedir? 

Üçüncü sorum : Vakıf ünivesiteleri olarak nitelendirilen yükseköğrenim kurumları, ya
bana ülkelerde ve Türkiye'de ne durumdadır? Bilkent Üniversitesi mütevelli heyetinde parla
menter ve bakan var mıdır? 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Var; hepsi ANAP'lı... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (İstanbul) — Efendim, çok süratle cevap vere
yim. Aslında, hazırlığım vardı, orada cevap verecektim, zaman kalmadığı için ifade edeme
dim. Bakanlardan da söz edildiği için, burada cevap vermek istiyorum. 

Üniversitelerde, geçen sekiz yıl içinde hiçbir öğretim elemanının akademik özgürlüğü ko
nusunda bir kısıtlama olmadığı gerçeğini Sayın Rektör de ifade etti. Hiçbir işlem yapılmamış, 
hiçbir kişi bu açıdan cezalandırılmamış, soruşturmaya alınmamış vesaire. Bu arada, şu anda 
bir doküman da önümde, belki çarpıcı olur. Orada ifade edecektim. "Vizon"un bir bölü-
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münde Sayın Mümtaz SoysaFın bir söyleşisi var; diyor ki, "Bana, hiçbir zaman, 'bu dersleri 
lütfen okutmayın* denmedi. Askerî rejim zamanında da söylenmedi, 12 Eylülden sonra da söy
lenmedi. Yalnız söylenmedi değil, ben ortama göre konuşmak ya da söylediklerimde bir deği
şiklik yapmak gereğini hissetmedim." Akademik yönden bu. Yönetim ayn tabiî. Bir kişinin 
tabiî; ama bir göstergedir. Mümtaz Bey o kadar şey değil; kişilikli ve doğru bildiğini söyleyen 
bir profesör, yazar. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Bizi vatan haini ilan etti, biliyorum. 
MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Öyle mi? 
BAŞKAN — Sayın Şahin... 
Buyurun efendim. 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — 1402'ye sokulmaması diyeti. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Evet, ikinci soru... 1402 mi?.. 
BAŞKAN — Efendim, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) ^- ikinci soru, binlerce öğretim ele

manının görevinden alınması meselesi. 
1402 sayılı Kanunla yaklaşık 70 dolayında öğretim üyesi dışında, mahkeme kararı hariç, 

hiçbir kişinin görevine son verilmediğini, yetkili, ilgili, sorumlu kurum bana ifade ediyor. 1402 
sayılı Kanunla ilgili, Danıştay içtihadı birleştirme kararı ferahlık yaratmış ve bu yönde yeni 
çalışmalara başlanmıştır. 

Üçüncü soru, vakıf üniversiteleriyle ilgiliydi. Yükseköğretim kurumları hariç, kazanç amacı 
gütmemek şartıyla üniversite kurulabilmektedir. Biliyorsunuz, Amerika'da en büyük, en başta 
gelen, onların ileri üniversitelerinden 25 kadarının vakıflarca kurulan üniversiteler olduğunu 
biliyorsunuz. Bunların bir kısmına da devletçe yardım yapılıyor, bazılarına yapılıyor. Mesela, 
benim oğlumun bulunduğu üniversite Washington'daydı. Az yardım etti diye, Reagan'a -tesadüf 
oradaydım- oy vermediler. Yani, Washington Üniversitesi de bir vakıf üniversitesidir. Bu gibi 
yardımlar yapılabiliyor. 

Japonya'da 458 üniversitenin 329'u özel kurumlarda. Bilgi kaynaklarımızda bu var ve bun
ların giderlerinin de yine yüzde 30 - 35'i kamu kaynaklarından karşılanıyor, önemli olan, kâr 
amacı gütmeyen yükseköğretim kurumlarının kurulmalarının özendirilmesi ve devlet kaynak
larına bunların katkılarının sağlanması. Çeşitlilik, verimlilik, rekabet, falan filan gibi bütün 
dünyanın benimsediği üniversiter, bilimsel, akademik alanda, platformda daha verimli, çağ
daş, yeni araştırmalar, bilgiler üretmeleridir. 

Efendim, Bilkent Mütevelli Heyetine gelince : Doğrudur Sayın Çakır. Bir arkadaşımız da 
burada ifade etti. Maliye Bakanımız Sayın Pakdemirli ile Komisyon Başkanımız Sayın Karhan 
da bu heyetin üyeleridir. Bugün için, Anayasamızın 82 nci maddesini açınız, bakınız, bir engel 
yoktur. Engel ne zaman olacaktır? Ben vakıfçı olarak tamnıyoum, biliniyorum, biliyorsunuz; 
ben çok çalıştım. Bir de Anayasanın 82 nci maddesine dayanılarak çıkarılan bir kanun vardır. 
Ne zaman yasak olacaktır? Eğer bu vakfa devlet yardımı olursa, derhal oradan -Anayasanın 
o maddesi, "yönetim ve denetim kurullarından" der- ayrılmaları gerekir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Para alıyorlar mı? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKA?II AVNİ AKYOL (İstanbul) — Hayır, kesinlikle para almıyorlar. 
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HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Bakan, teşekkür ederim. 

MlLLÎ EĞtTÎM BAKANI AVNt AKYOL (istanbul) — Ben teşekkür ederim. Sağolun. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, buyurun. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanımızdan cevap

landırılmasını istediğim sorumun biri Sayın Bakanımızın son konuşmasıyla cevaplandığı için 
o sorumu yöneltmeyeceğim. 

Biraz önce bu Mecliste de çok talihsiz bir şekilde ifade edildi, "Yükseköğrenim kurumla
rımızda kurulan derneklere üye olan çocuklarımızın, gençlerimizin kötü aile çocukları olduğu" 
söylendi. 

BAŞKAN — Yok, öyle bir şey söylenilmedi. O zaptı tekrar okumanızı rica edeceğim ve 
hatta birkaç arkadaşa okutturunuz; orada bir sürçü lisan dahi olsa, bu, o manaya gelmez. Siz 
o bakımdan sataşmadan dolayı söz istediniz; şahsınıza sataşma yoktu, ben de onun için söz 
vermedim ve bunu açıklayacaktım. Hiçbir zaman öyle bir şey yok, bunu burada tasrih ediyo
rum Sayın Yılmaz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Oysa, ben biliyorum ki, biraz önce ANAP Grubundan soru 
soran arkadaşımız uzun uzun görüşlerini anlattı soruya dönüştürebilmek için; onun için izin 
verirseniz ben de görüşlerimi soruya dönüştürmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, 'teiniz, bir hususu tasrih ettim; çünkü benimle de ilgili, cevap ver
mediğim bir husus. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Oysa, ben biliyorum ki, çok kısa süre içerisinde yaptığım 
araştırmaya göre, eski Bakanlar Kurulumuz üyelerinden Sayın Veysel Atasoy, eski Millî Eğitim 
Bakanımız Sayın Hasan Celâl Güzel, demokrasi ve hür düşünce dernekleri yönetiminde öğ
renciyken çalıştıklarını bu kürsüden iftiharla duyurdular. Şimdi, yeni Bakanlar Kurulumuz
dan İçişleri Bakanı, Devlet Bakanı, Dışişleri Bakam da hür demokrasi derneklerinden geliyor
lar ve bir de Sayın Işın Çelebi sosyal demokrasi derneklerinden geliyor. Ben öyle inanıyorum 
ki, bu derneklerde çalışan öğrencilerimizin hepsi de, o derneklerde çalışmayan öğrencilerimi
zin olduğu gibi, iyi aile çocuklarıdır. Sayın Bakanımız bu görüşe katılıyor mu? 

MÎLLÎ EĞtTtM BAKANI AVNt AKYOL (istanbul) — Bu görüşe katılıyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bir başka sorum: Sayın Bakanımız konuşmalarında açıkla
dılar, "Meslekî ve teknik öğretimde görevli atölye ve meslek dersi öğretmenlerine ödenmesi 
gereken tazminatın ödendiğini ödenmekte olduğunu" söylediler. Dün, meslekî ve teknik öğre
timde çalışan bir öğretmer/arkadaşımızdan, bir kısım okullarda bunun yüzde 40'a varan oran
larda ödendiğini... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (istanbul) — ödemeye başlanmadı, kendinizi 
yormayın. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ama, ödenen okullarda da. 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (istanbul) — Affedersiniz, hiç ödenmedi. Bir 
yanlış anlaşılma var; çıkarılması kararı alındı, Maliye Bakanlığımız şimdi... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Geri kesildiğini öğrendik. Sayın Bakanım; ödenen okullar
da da, bu paraların, bu ödeneklerin geri alındığını, geri kesildiğini öğrendik. Bu konuda öğret
men arkadaşlarımızın aydınlanması açısından Sayın Bakanımız ne söyleyeceklerdir? 

Teşekkür ediyorum. 
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AK YOL (istanbul) — Ben teşekkür ederim. 

Efendim, bu özel hizmet tazminatı konusu herhalde yanlış anlaşıldı. Maliye Bakanlığımı
za yaptığımız teklifle biz ilke kararını çıkarmıştık, şimdi uygulama kararı çıkacak, miktarlar 
tespit edilecek. Bunu böyle ifade etmiştim. Demek ki, bazı saymanlarımız, bilmeden, o karar
nameye göre ödeme yapıyorlar, o anlam çıkıyor. Bunun üzerine gideriz, araştırırız, inceleriz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN —- Sayın Miski, buyurun. 

ÖNER MÎSKt (Hatay) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana iki soru yöneltmek 
istiyorum. 

Birincisi, konuşmalannda da açıkça belirttikleri gibi, öğrenci sayıları azalan birçok okul 
kapatılmış bulunmaktadır. Anayasamızın amir hükümlerine göre, temel eğitim hizmetlerinden 
belli yaştaki bütün ilkokul çocuklarının yararlandırılması lazımdır. Bu nedenle, ufak mezra
larda okulun yetişemediği yerlerde bulunan çocuklarımız dahil, kapatılan okulların bulundu
ğu yerlerdeki çocuklarımız için kitle eğitim araçlarından da yararlanılarak özel bir eğitim siste
mi düşünülmekte midir? Eskiden olduğu gibi, köy enstitüleri açılması düşünülmekte midir? 
Çocukların üretime dönük bir biçimde eğitimi planlanmakta mıdır? Yoksa, bunları kendi ka
derleriyle başbaşa bırakmak durumunda mı kalacağız? 

İkinci sorum, öğretmenlerin yaz aylarında açmış oldukları kurslarda öğrencilerce belli ücret 
ödenmektedir. Bu ücretten yüzde 50 miktarı öğretmene verilmekte, onun dışında kalan bir kıs
mı okul müdürüne, idarecisini ve geri' kalan belli bir miktadı da il millî eğitim müdürlüğüne 
tahsis edilmektedir. Bunun gerekçesi nedir? Doğrudan doğruya emeği veren kişi öğretmense 
neden bunun tümü öğretmenlere verilmemektedir? Bu haksızlık devam edecek midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Bakan cevap verecek misiniz? 

MİI.LÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Vereceğim. 

Sayın Miski, gerçekten, ufak mezralarda sorunumuz vardır; sayıların azalmasından, öğ
renci adedinin azalmasından veya bildiğimiz doğu ve güneydoğudaki durumdan kaynaklanı
yor. Bunlar için bir eğitim vermek mecburiteyinde olduğumuzu biliyoruz. Devletin görevi; bundan 
kaçamayız. Onları kaderleriyle başbaşa bırakamayız; çünkü, artık eski kadercilik anlayışı de
ğişti. Onların kaderi, bizim kaderimizle özdeşleşti, ayıramazsınız. O yü/den, gerçekçi tedbirler 
alınmaktadır ve araştırılmaktadır. Bunlar için otobüslü eğitim, yatılı bölge okullarına onları 
getirme, büyük merkezlere + açıköğretim ve yaygın eğitim gibi çalışmalarla bunları mutlaka 
eğitime sahip kılmak istiyoruz. 

İkincisi, kurslardaki ücret, dediğiniz gibidir; bu, son yedi sekiz senedir uygulanan bir dü
zendir öğretmenlere verildiği gibi, yöneticiler de almaktadır. 

Üzerinde duracağım. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — İl millî eğitim müdürü?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Üzerinde duracağım, inceleyeceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Teşekkür ederim. 
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Sayın Rıza Ilıman'ın sualleri bize yazılı olarak gelmiştir, ben sualleri okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yanıtlanmasına yardımlarınızı say
gılarımla arz ederim. 

Rıza Ilıman 
Çorum 

1. Şu anda 1989 öğretim yılına göre, öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinden 24 bin 
kişi öğretmenliğe başvurmuş, 3 bini ancak görev alabilmiştir. Gerisi işsizliğe terk edilmiştir. 
Bunların yerine vekil öğretmen tayini yapıldığı da bir gerçektir, ayrıca öğretmen açığı da var
dır. Bunlara niçin görev verilmiyor? Bunları nerelerde istihdam etmeyi düşünüyorsunuz? Gö
rev verilmeyecekse, ihtiyaç yoksa bunları niçin bu okullara aldınız? Ümitsizliğe itmek büyük 
bir haksızlık değil midir? 

2. OYAK örneği öğrtemenler yardımlaşma kurumu kurmayı düşünüyor musunuz? Böy
le bir kuruluşun geçmişte engellendiği görüşüne katılıyor musunuz? Bu engellemenin nedeni 
nedir? 

3. Çorum ilinde öğretmen gereksinimi olduğunu Bakanlığa duyurduğumuzda alınan yamt 
elimdedir, ilkokullarda 56, ortaöğretim kesiminde 176 öğretmen fazlalığı olduğu bildirilmek
tedir. öyle ise, örnek olarak 5 sınıflı 46 öğrencisi bulunan Erdek Köyü, 458 öğrencisi bulunan 
Mecitözü Temel Okulu neden öğretmen sıkıntısı çekmektedir? Bu il'e niçin vekil öğretmenler 
görevlendirilmektedir? Bize iletilen bilgilerin doğruluk derecesi nedir? Bu öğretim yılında ül
kemizdeki öğretmen açığı ne kadardır, kapalı okul var mıdır? 

4. 12 Eylül askerî hukuku ile yargılanan, kapatılan ve yöneticileri mahkûm edilen TÖB-
DER, Türkiye öğretmenler Derneği, Ankara 9 uncu Asliye Ceza Mahkemesince aklanmış, is
nat edilen suç ve eylemi yapmadıkları sonucuna varılmış ve mahkemece beraat etmişlerdir. Bu
na göre, bu dernek işlerini sürdürecek mi? Mahkûm edilip cezaevinde yatan yöneticilerin mağ
duriyeti nasıl giderilecek? öğretmenlere örgütlenme, sendika kurma hakkını ne zaman vere
ceksiniz? AT, Avrupa Topluluğuna girmek isteyen ülkemiz için bu durum bir engel ve noksan
lık sayılmıyor mu? 

5. Ayrancı Ticaret Lisesinde, iki öğretmen (Cudi Üstünel, Çiğdem Avcı) Tebliğler Dergi
sinde tavsiye edilmeyen kitapları öğrencilerine okutmak için tavsiye etti diye cezalandırılmış 
ve sürgün edilmişlerdir. Olay Bakana birkaç kez iletilmiş, yine, Sayın Bakan, TV'de, okumayı 
öğütlemiş, suç sayılmadığını duyurmuştur. Ancak, bu öğretmenler hâlâ görevlerine döndürül
memiştir. Kitap okutmaktan ceza alan bu Türkçe öğretmenlerini görev yerlerine iade edecek 
misiniz? 

öğretmeni rahatsız eden ve sebepsiz ceza verenler hakkında bir işlem yapacak mısınız? 
Okumayı suç sayan bu yöneticilerle okumayı nasıl özendireceksiniz? Yasak kitaplar var mı? 
6. 12 Eylül ve sonrasında yargılanıp beraat eden ya da keyfi güvenlik soruşturmalarıyla 

görevlerinden alınan öğretmenleri tekrar görevlerine başlatacak mısınız? Bunların mağduri
yetlerini önleyici tedbir düşünüyor musunuz? 

Bakanlığa yapılan başvuruları yanıtsız kalmaktadır. Yıllardır bekleyen dilekçe ve başvuru
ları bir türlü sonuç vermemiştir. Bu konuda açık ve net bir açıklama yapacak mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (İstanbul) — Evet, yazılı ve net bir açıklama 
yapacağım efendim. 

BAŞKAN — Yazılı ve net bir açıklama yapacaksınız. 
- Böylelikle, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi ile kesinhesabının görüşmeleri tamamlanmıştır. 

Millî; Eğitim Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabı ile bakanlığa bağlı Yükseköğretim Kurulu, 
üniversite bütçeleri ve kesinhesaplarınm oylamalarını yapmak ve yarınki programda yer alan 
kuruluşların bütçelerini ve kesinhesaplarım görüşmek üzere 19 Aralık 1989 Salı günü saat 
10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.20 

• 
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