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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 31 arkadaşının, öğretmen

lerin içinde bulundukları sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını top
lumda layık oldukları statüye kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1) 

2. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 13 Arkadaşının, öğretmen
lerin toplum içinde layık oldukları yere oturtulması için çözülmesi gereken me
seleleri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/1) 

o 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurutu saat 15.00'te açıldı. 

Başkanlıkça, 19 uncu Yasama Döneminin Türk Milleti ve demokrasi için yararlı ve başarı
lı çalışmalarla geçmesi dileğinde bulunuldu. 

Genel Kurulu ziyaret eden Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Atayeviç Niyazov 
ve beraberindeki Heyete Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denildi. 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 31 arkadaşının, öğretmenlerin içinde bulunduktan 
sıkıntıların çarelerini araştırmak ve bu meslek mensuplarını toplumda layık oldukları statüye 
kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması (10/1), 

Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 13 arkadaşının, öğretmenlerin toplum içinde la
yık oldukları yere oturtulmaları için çözülmesi gereken meseleleri konusunda genel görüşme (8/1), 

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge üzerindeki öngörüşmelerin 4 Aralık 1991 ta

rihli 11 inci Birleşiminde; genel görüşme açılmasına ilişkin önerge üzerindeki görüşmelerin de 
sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

TBMM İhtisas komisyonlarına üye seçimi, aday listelerinin basım işi henüz tamamlan
madığından, ertelendi. 

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından 4 Aralık 1991 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.28'de son verildi. 

Başkanvekili 
Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İstanbul Kocaeli 

Kadir Ramazan Coşkun Halil ibrahim Artvinli 

e 
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. BİRtNCt OTURUM. • 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveldli Yılmaz Hocooğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Bartın Milletvekili Hasan AkyoPa kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz istemi vardır. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

7. —Denizli Milletvekili Muzaffer Artct'mn, Gokova Termik Santralı inşaatına ilişkin gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gökova Kemer Termik Santralı ve Aliağa Termik Santralı ile ilgili olarak, 
Denizli Milletvekili Sayın Muzaffer Arıcı*ya söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Arıcı. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MUZAFFER ARICI (Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yeni Hükümet, gü

venoyu aldıktan sonra iki önemli konuda karar aldı: Bunlardan birisi Eskişehir Cezaevini ka
patmak, diğeri de Kemerköy Termik Santralının kuruluş çalışmalarını durdurmak oldu. 

Bir zamanlar Sayın Erdal inönü'ye, "İktidara gelirseniz ne yapacaksınız?" diye sorduk
larında, "ANAP ne yaptıysa tersini yapacağız" demişti. Galiba, yeni Hükümetin neleri yapa
cağı, böylece net bir şekilde belli olmaya başladı. (SHP sıralarından "Doğru" sesleri) 

Yalnız, termik santralın kuruluş çalışmalarının durduruluş şekli de çok enteresan oldu : 
Başbakan "Durdurun" dedi, ilgili Bakan ve Çevre Bakanı bilahara inceleme yaptılar ve "dur
durma değil, buzdolabına koyduk" dediler. 

Koalisyon hükümetlerinde, ayrı partilerden olan bakanlar arasında koordinasyon eksikli
ği bir nebze hoşgörülebilirse de, Başbakan) ilgili Bakan ve Çevre Bakanı aynı partiden olması
na rağmen, bu olayda büyük bir koordinasyonsuzluk ve çok garip bir devlet idaresi tarzı orta
ya çıktı. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda, 1984 ve 1986 yıllarında, Mecliste çok geniş görüşmeler 
yapılmıştır. Konuyu merak edenler varsa, daha geniş bir şekilde, Tutanak Dergilerinden takip 
edebilirler. Ancak, bu konuda, kısaca şunları söylemek istiyorum : 15 Eylül 1983 tarihli Eko
nomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu kararları İle Polonya Elektrik Firmasına, kredili anah
tar teslimi esasına göre, 25 Haziran 1984 tarihinde ihale edilen kemerköy Termik Santralrüç 
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üniteden müteşekkil olup, her bir ünite 210 megavatlıktır. Kemerköy Termik Santralı Yatağan-
Yeniköy-Kemerköy üçgeni içinde bulunan 800 milyon ton kömür potansiyelinin, enerji üreti
minde değerlendirilmesini amaçlayan termik santrallardan birisidir. 

Hepimizin bildiği gibi, Türkiye'de, düşük kalorili elektrik enerjisi üretmeye müsait iki kö
mür üretme bölgesi vardır. Bunlardan birisi bu bölge, diğeri de Afşin ve Elbistan bölgesidir. 
Santral yerinin seçiminde birinci etken, kömür yataklarına yakın olmaktır. Kemerköy Santralı 
tam kapasite ile çalışır hale geldiğinde, yılda*5 900 000 ton kömür tüketecektir. Soğutma suyu
nun rahat karşılanması ve diğer bazı sebeplerle, santralın yeri denize yakın tespit edilmiştir. 
Şu anda, işlerin yüzde 80'den fazlası bitirilmiş olup, çevre yönünden önemli olan desülfirizas-
yon tesislerinin yapımı yakında ihaleye çakarılacaktır. Santralın yapımı engellenmediği takdir
de, altışar aylık aralıklarla olmak üzere, birinci ünitesi Aralık 1992'de üretime geçecektir. 

Termik santralların çevre yönünden doğal dengeyi bozan tesirleri, desülfirizasyon tesisleri 
kurularak giderilmektedir. Bugün, Japonya'da, Amerika'da, İsveç'te ve dünyanın birçok ye
rinde termik santrallar çalışmakta olup, çevreye hiçbir etkisi de olmamaktadır. 

Kıymetli milletvekilleri, biz bu memleketi 7 defa gelip 8 defa gidecek olanlardan, günde 
dört beş saat programlı elektrik kısıntısı yapılır halde teslim aldık, tik defa Çevre Bakanlığını 
biz kurduk; çevre ile ilgili düzenlemeleri ilk defa biz getirdik. Hiçbir elektrik üretim tesisine 
bir tuğla bile ilave etmeseniz, üç dört yıl kısıntısız olarak yetecek kadar elektrik enerjisi imkanı 
bırakarak ülkeyi sizlere teslim ettik. Günde üç dört saat eletrik kısıntısı olan... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Arıcı, bir dakika efendim... 
Çok değerli arkadaşlarım, mümkün olsa da Yüce Meclisin şu andaki görüntüsünü bura

dan görebilseniz. İstirham ediyorum... Görüşme ihtiyacı, konuşma ihtiyacı olan arkadaşlarım 
kulise çıkabilirler. Burası, oturmak ve dinlemek içindir; ayrıca, sataşmak için de değildir. 

Devam buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ülkemizin hidroelektrik enerji kaynakları sınırlıdır ye termik santrallara muhtacız. Gün-. 

de üç dört saat elektrik kısıntısı olan, sanayii durmuş, hayatın felç olduğu bir ülke teslim al
mak istemediğimiz için, bu kararın yeniden gözden geçirilmesini, trilyonlarca lira paranın top
rağa gömülmesinin önlenmesini istiyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Sağ olun, var olun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıcı. 
Gündeme geçiyoruz... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Cevap yok mu? Hani, aynı anda cevap verilecekti 

Sayın Başkan? 
ŞADAN TUZCU (İstanbul) — Cevap vermeme hakkına da sahipler. 
BAŞKAN — Efendim, malumualiniz, Hükümet cevap verme hakkına sahiptir; ancak, Baş

kanlığa bir müracaat vaki olmadığı için, gündem dışı konuşmaları tamamlanmış kabul ediyo
rum ve gündeme geçiyorum. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Fransa'ya gidecek olan Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in dönüsüne kadar, Çevre 

Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmişinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumfıurbaş-
kanlığı tezkeresi (3/41) 
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BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi var
dır; okutuyorum : • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
OECD Çevre ve Kalkınma Bakanları Toplantısına katılmak üzere 1 Aralık 1991 tarihinde 

Fransa'ya gidecek olan Çevre Bakanı B. Dogancan Akyürek'in dönüşüne kadar, Çevre Bakan
lığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

, Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

IV. —SEÇİMLER 
1, — Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonlarına üye seçimi. 
BAŞKAN — Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
Bu kısımda, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarına üye seçimi yapacağız. 
Komisyon üyelikleri için siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların listeleri bastırılıp, sayın" 

üyelere dağıtılmıştır. Şimdi, İçtüzüğün 21 inci maddesine göre, her komisyon listesini ayrı ayrı 
okutup, oylarınıza sunacağım. 

Buyurun. 

Uğur Aksöz 
Mehmet Cemal Öztaylan 
Bestami Teke 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Yahya Uslu 
Osman Seyfi 
Nevzat Ercan 
İhsan Saraçlar 
Cafer Sadık Keseroğlu 

Yüksel Yalova 
Hasan Korkmazcan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
Avni Akyol 
İsmet Kaya Erdem 
Mehmet Keçeciler 

' - -
O. Mümtaz Soysal 
Faik Altun 
Sedat Yurtdaş 
Mustafa Yılmaz 

İ. Melih Gökçek 
Ali Oğuz 

Anayasa Komisyonu (21) 
D. Y. P. (9) 

Adana 
Balıkesir 
Hatay 
Kırıkkale 
Manisa 
Nevşehir 
Sakarya 
Samsun 
Sinop 

Ana. P. (6) 
Aydın 
Denizli 
Gümüşhane 
Bolu 
İzmir 
Konya 

S. H. P. (4) 
Ankara 
Antalya 
Diyarbakır 
Malatya 

R. P. (2) 
Ankara 
İstanbul 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu (21) 
D. Y. P. (9) 

Ali Yalçın öğütcan 
Cemil Erhan 
Baki W 
Hasan Namal 
Ali Rıza Gönül 
Hasan Afşar 
H. Cavit Erdemir 
Nevzat Ercan 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 

Hasan Fecri Alpaslan 
Halil Şıvgın 
Esat Canan 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Murat Başesgioğlu 

-
Cemalettin Gürbüz 
Abdülkerim Zilan 
Cemal Şahin 
Orhan Doğan 

Bahattin Elçi 
Ahmet Dökülmez 

Adana 
Ağrı 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Konya 
Kütahya 
Sakarya 
Şanlıurfa 

Ana. P. (6) 
Ağrı 
Ankara 
Hakkâri 
tstanbul 
İstanbul 
Kastamonu 

S. H. P. (4) 
Amasya 
Batman 
Çorum 
Şırnak 

R. P. (2) 
Bayburt 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler 
edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu (21) 

Ethem Kelekçi 
Baki Tuğ 
Ali Karataş 
Mehmet Cemal öztaylan 
Asım Kaleli 
Nevzat Çobanoğlu 
M. Sabri Güner 
Tevfik Diker 
Mustafa Kaçmaz 

D. Y. P. (9) . 
Afyon 
Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
tçel 
İzmir 
Kars 
Manisa 
Van 

— 263 



T.B.M.M. B : . l l 

Yücel Seçkiner 
Gürhan Çelebican 
İsmail Safa Giray 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Süha Tanık 
Faruk Saydam 

Celal Kürkoglu 
Abuzer Tanrıverdi 
Naif Güneş 
Selim Saddak 

Mukadder Başeğmez 
Cevat Ayhan 

Ana. 1 

S. H. 

R. 

4 . 12 . 1991 

P. (6) 
Ankara. 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Manisa 

P. (4) 
Adıyaman 
Adıyaman 
Siirt 
Şırnak 

P (2) 
İstanbul 
Sakarya 

O : 1 

BAŞKAN — Okunan listeyi oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mustafa Dursun Yangm 
Nazmi Çiloglu 
İsmail Köse 
Mehmet özkaya 
Hannan özübek 
Ahmet Bilyeli 
Ahmet Sezai Özbek, 
Ömer Şeker 
Kadir Bozkurt 

Mehmet Çevik 
Hasan Çakır 
Mümin Gençoğlu 
İlhan Kaya 
Bahri Kibar 
Şerif Bedirhanoğlu 

Timuçin Savaş 
Kemal Tabak 
Nizamettin Toğuç 
Mehmet Erdal Koyuncu 

Hüsamettin Korkutata 
Abit Kıvrak 

İçişleri Komisyonu (21) 
D. Y. 

-

Ana. 

S. H. 

1 

R. 

P. (9) 
Ankara 
Bolu 
Erzurum 
Gaziantep 
Gaziantep 
İçel 
Kırklareli 
Konya 
Sinop 

P. (6) 
Ankara 
Antalya 
Bursa 
İzmir 
Ordu 
Van 

P. (4) 
Adana 
Adıyaman 
Batman 
Siirt 

P. (2) 
Bingöl 
Konya 
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BAŞKAN — Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Sait Kemal Mimaroğlu 
Tunç Bilget 
Fethi Âkkoç 
Arslan Adnan Türkoğlu 
Erkut Şenbaş 
Nurhan Tekinel 
trfan Demiralp 
Halil Başol 
Fethiye özver 

Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Sağdıç 
Kâmran tnan 
Hüsamettin örüç 
Cem Kozlu 
Cemal özbilen 

Ali Dinçer 
M. tstemihan Talay 
Atilla Mutman 
Muzaffer Demir 

İsmail Coşar 
Abdullatif Şener 

Dışişleri Komisyonu (21) 
D. Y. P. (9) 

Ankara 
Aydın 
Bursa 
Çorum 
İzmir 
Kastamonu 
Samsun 
Tekirdağ 
Tekirdağ 

Ana P. (6) 
Ankara 
Ankara 
Bitlis 
Bursa 
İstanbul 
Kırklareli 

S. H. P. (4) 
Ankara 
içel 
tzmir 
Muş 

R. P. (2) 
Çankırı 
Sivas 

BAŞKAN — Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Ahmet Sanal 
Baki Durmaz 
Nahit Menteşe 
Süleyman Ayhan 
Ayvaz Gökdemir 
Nurettin Tokdemir 
İsmail Kalkandelen 
İsmail Karakuyu 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

Millî Eğitim Komisyonu (21) 
D. Y. P. (9) 

Adana 
Afyon 
Aydın 
Çanakkale 
Gaziantep 
Hatay 
Kocaeli 
Kütahya 
Niğde 
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Mehmet Seven 
Bülent Akarcalı 
Osman Ceylan 
Melike Tugay Haşefe 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 

İbrahim özdiş 
Salman Kaya 
Mehmet Gülcegün 
Ural Köklü 

Kâzım Ataoğlu 
Mustafa Baş 

B : 11 4 . 12 . 1991 

Ana. P. (6) 
Bilecik 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Rize 
Rize 

S. H. P. (4) 
Adana 
Ankara 
Mardin 
Uşak 

R. P. (2) 
Bingöl 
İstanbul 

O : 1 

BAŞKAN — Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 

Sanayi ve 
. * 

Bilâl Güngör 
Sami Sözat 
Tevfik Türesin 
Mustafa Fikri Çobaner 
Mehmet Köstepen 
Abdurrahman Ünlü 
Hasan Kılıç 
Mehmet Cebi 
Muhtar Mahramlı 

Hüseyin Aksoy 
Rasim Zaimoğlu 
Halit Dumankaya 
Timur Demir 
Cemal Tercan 
Şükra Yürür 

Mustafa Doğan 
Atilla Hun 
Azimet Köylüoğlu 
Ender Karagöl 

Şaban Bayrak 
Ahmet Remzi Hatip 

Teknoloji ve Ticaret Komisyonu (21) 
D. Y. P. (9) 

Ankara 
Balıkesir 

1 Bolu 
İsparta 
İzmir 
Kırıkkale 
Ordu 
Samsun 
Tekirdağ 

Ana. P. (6) 
Eskişehir 
Giresun 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
Ordu 

S. H. P. (4) 
Gaziantep 
Kars 
Sivas 
Uşak 

R. P. (2) 
Kayseri 
Konya 
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BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler.., Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve TUrizm Komisyonu (21) 
D. Y. P. (9) 

Turgut Tekin 
Hayri Doğan 
Ömer Lütfı Coşkun 
Bahattin Şeker 
Haydar Baylaz 
Şükrü Erdem 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Latif S akıcı 
Abdürrezzak Yavuz 

Yusuf Namoğlu 
Sabri Öztürk 
İsmail Sancak 
Gürol Soylu 
Mehmet Bahattin Yücel 
Cengiz Bulut 

Muhammet Kaymak 
Mehmet Adnan Ekmen 
Mehmet Sincar 
Ziya Halis 

Abdülillah'Fırat 
Hüseyin Erdal 

Adana 
Antalya 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bursa 
Eskişehir 
Muğla 
Şanlıurfa 

Ana. P. (6) 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 

S. H. P. (4) 
Adana 
Batman 
Mardin 
Sivas 

R. P. (2) 
Erzurum 
Yozgat 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu (21) 
D. Y. P. (9) 

Mustafa Küpeli 
Adil Aydın 
Ahmet Şeref Erdem 
Kadir Güçlü 
Evren Bulut 
Abdullah Kınalı 
Osman Özbek 
Ümit Canuyar 
Muzaffer İlhan 

Adana 
Antalya 
Burdur 
Bursa 
Edirne 
Hatay 
Konya 
Manisa 
Muğla 
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Ana. P. (6) 
Hamdi Eriş 
Abbas tnceayan 
tlker Tuncay 
Ali Er 
Gazi Barut 
Nevşat özer 

Mehmet Alp 
Coşkun Gökalp 
Ali Yiğit 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

Zeki Ünal 
Musa Demirci 

S. H. P. (4) 

R. P. (2) 

Ankara 
Bolu 
Çankırı 
içel 
Malatya 
Muğla 

) 
Kars 
Kırşehir 
Mardin 
Tunceli 

) . . • • • ; ' - . 

Karaman 
Sivas 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler., 
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul et-

Sağlık ve 

ismet Attila 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Ahmet Küçükel 
Mustafa Zeydan 
Y. Fevzi Arıcı 
Ali Su 
M. Kâzım Dinç 
ibrahim Arısoy 
Cemal Aîişan 

Halil ibrahim özsoy 
Süleyman Hatinoğlu 
Ergun özdemir 
Recep Ercüment Konukman 
Emin Kul 
Mustafa Kılıçarslan 

Ali Uyar 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Emin Sever 
Fahri Gündüz 

Ahmet Fevzi înceöz 
Kemalettin Göktaş 

Sosyal Işh ;r Komisyonu (21) 
D. Y. P. (9) 

^ 

Ana. 

S. H. 

-

R. 

Afyon 
Diyarbakır 
Elazığ 
Hakkâri 
içel 
içel 
Kocaeli 

^Niğde 
Samsun 

P. (6) 
Afyon 
Artvin 
Giresun 
istanbul 
istanbul 
Sakarya 

P. (4) 
Hatay 
Mardin 
Muş 
Uşak 

P. (2) 
Tokat 
Trabzon 
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BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. ' 

TBMMM 

Mikail Aydemir 
Ahmet Şeref Erdem 
Nurhan Tekinel 
Muzaffer İlhan 
Ahmet Neidim 

Yaşar Erytlmaz 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 

Mustafa Yılmaz 
Remzi Kartal 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu (11) 
D. Y. P. (5) 

Ağrı 
Burdur 
Kastamonu 
Muğla 
Sakarya 

Ana. P. (3) 
Ağrı 
Ordu 
Şanlıurfa 

S. H. P. (2) 
Gaziantep 
Van 

Fethullah Erbaş 
R. P. (1) 

Van 

BAŞKAJN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Dilekçe Komisyonu (15) 
D. Y. P. (6) 

Bursa 
Erzurum 
Kocaeli 
Şanlıurfa 
Zonguldak 
Zonguldak 

Ana P. (4) 
İstanbul 
İstanbul 
Samsun 
Şanlıurfa 

S. H. P. (3) 
Adıyaman 
Erzincan 
Şırnak 

R. P. (1) 
Sivas 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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İbrahim Gürdal 
Abdülmelik Fırat 
İsmail Amasyalı 
Sedat Edip Bucak 
Adnan Akın 
Necdet Yazıcı 

Salih Ergün 
Mehmet Cavit Kavak 
Adem Yıldız 
Seyyit Eyüpoğlu 

Mahmut Kılıç 
Mustafa Kul 
Mahmut Almak 

Ahmet Arıkan 
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Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu (35) 
D..Y. P. (14) 

M. Halit Dağlı' 
Orhan Şendağ 
Abdullah Ulutürk 
İrfan Köksalan 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Sayın 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Rahmi özer 
A. Hamdi Üçpınarlar 
Mehmet Gözlükaya 
Bestami Teke 
İrfettin Akar 
Ali Eser 
Şinasi Altıner 

> 
Edip Safder Gaydalı 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yavuz Köymen 
Kemal Naci Ekşi 
Temel Gündoğdu 
Şadan Tuzcu 
Yusuf Bozkurt özal 
Nabi Poyraz 
Ali Kemal Başaran 

H. Uluç Gürkan 
Ali ibrahim Tutu 
Bahattin Alagöz 
Fuat Çay 
İbrahim Gürsoy 
Zeki Naci Tarhan 
Hilmi Yükselen 

Salih Kapusuz 
Ahmet Derin 
İbrahim Kumaş 

Adana 
Adana 
Afyon 
Ankara 
Balıkesir 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Denizli 
Hatay 
Muğla 
Samsun 
Zonguldak 

Ana. P. (9) 
Bitlis 
Çorum 
Giresun 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Malatya 
Ordu 
Trabzon 

S. H. P. (7) 
Ankara 
Erzincan 
Gaziantep 
Hatay 
İstanbul 
Kars 
Kırşehir 

R. P. (3) 
Kayseri 
Kütahya 
Tokat 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu (40) 
D. Y. P. (16) 

Veli Andaç Durak 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 
Hüseyin Balyalı 
Melih Pabuççuoğlu 
Necmi Hoşver 
Mustafa Çiloğlu 
Yılmaz Ovalı 
Nevfel Şahin 
M. Haluk Müftüler 
Rıfat Serdaroğlu 
Alaettin Kurt 
Mehmet Ali Yavuz 
Refaddin Şahin 
tlyas Aktaş 
Hasan Peker 

Adana 
Aksaray 
Aksaray 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Denizli 
İzmir •/ 
Kocaeli 
Konya 
Ordu 
Samsun 
Tekirdağ 

Ana P. (9) 
Mehmet Nedim Budak 
Cengiz Altınkaya 
Rüştü Kâzım Yücelen 
Adnan Kahveci 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Güneş Taner 
Işın Çelebi 
Münir Doğan Ölmeztoprak 
Ekrem Pakdemirli 

Ankara 
Aydın 
İçel 
tstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Malatya 
Mapisa 

H. P. (9) 
Amasya 
Denizli 
Diyarbakır 
Hatay 
Hatay 
İstanbul 
İzmir 
Kırklareli 
Tunceli 

R. P. (4) 
N Bitlis 

Kahramanmaraş 
Kayseri 

. Konya 
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S. 
Haydar Oymak 
Adnan Keskin 
Mahmut Uyanık 
Mehmet Dönen 
Nihat Matkap 
Algan Hacaloğlu 
Veli Aksoy 
İrfan Gürpınar 
Kamer Genç 

Zeki Ergezen 
Recep Kırış 
Abdullah Gül 
Mustafa Ünaldı 
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ler., 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen-

, Kabul edilmiştir. 

tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu (21) 
D. Y P. (8) 

Uğur Aksöz Adana~ 
Mustafa Tınaz Titiz Ankara 
Mehmet Özkan tzmir 
Hacı Filiz Kırıkkale 
Rıza Akçalı Manisa 
Esat Kıratlıoğlu Nevşehir5' 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu Şanlıurfa 
Ali Uzun ' Zonguldak 

Feridun Pehlivan 
Muzaffer Arıcı 
Fevzi tşbaşaran 
Refik Arslan 
Eyüp Aşık 
Mahmut Orhon 

Ahmet Türk 
Sırrı Sakık 
Zübeyir Aydar 
Şahin Ulusoy 

Hasan Mezarcı 
İbrahim Halil Çelik 

Ana P. (6) 
Bursa 
Denizli 
İstanbul. 
Kastamonu 
Trabzon 
Yozgat 

S. H. P. (4) 
Mardin 
Muş 
Siirt 
Tokat 

R. P. (2) 
İstanbul 
Şanlıurfa 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Dilekçe Komisyonunda bağımsız milletvekillerine düşen bir üyelik 
için, Tokat Bağımsız Milletvekili Sayın Ahmet özdemir aday olmuştur. 

Aday olmak isteyen başka bağımsız sayın üye var mı? Yok. 
Sayın Ahmet özdemir'in Dilekçe Komisyonu üyeliğini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda bağımsız milletvekillerine düşen 2 üyelik için, 

Yozgat Bağımsız Milletvekili Sayın Yaşar Erbaz ve Bartın Bağımsız Milletvekili Sayın Hasan 
Akyol aday olmuşlardır. 

Aday olmak isteyen başka bağımsız sayın üye var mı? Yok. 
Sayın Yaşar Erbaz ve Sayın Hasan Akyol'un Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üye

liklerini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda bağımsız milletvekillerine düşen 2 üyelik için, Trabzon Ba

ğımsız Milletvekili Sayın Koray Aydın ve İstanbul Bağımsız Milletvekili Sayın Nami Çağan aday 
omuşlardır. 
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Aday olmak isteyen başka bağımsız sayın üye var mı? Yok. 
Sayın Koray Aydın ve Sayın Nami Çağan'ın Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerini oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
tnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda bağımsız milletvekillerine düşen lıyüyelik için, 

Kahramanmaraş Bağımsız Milletvekili Sayın ökkeş Şendiller aday olmuştur. 
Aday olmak isteyen başka bağımsız sayın üye var nu?. Yok. 
Sayın ökkeş Şendiller'in tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, komisyonların, toplanarak, İçtüzüğün 25 inci maddesine göre, baş

kan, başkanvekilir sözcü ve katip üyelerini seçmeleri gerekmektedir. 
Komisyonlar, toplantılarını, kendilerine ayrılan salonlarda yapacaklardır. 
Komisyonların toplantı saatlerini bildiriyorum : Anayasa, Adalet, Millî Savunma, İçişle

ri, Dışişleri, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İncele
me, Dilekçe; Kamu İktisadî Teşebbüsleri; Plan ve Bütçe, tnsan Haklarını İnceleme komisyon
ları bugün saat 16.00'da toplanacaklardır. 

Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım Orman ve Köyişleri, Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonları ise bugün saat 16.30'da toplanacaklardır. 

Komisyonların toplantı yer ve saatleri, ayrıca, ilan tahtalarına asılmış ve grup yetkililerine 
de bildirilmiştir. 

Seçimlerini bugün yapamayan komisyonların yarın^ yani, 5 Aralık 1991 Perşembe günü 
saat 14.00'te toplanarak seçimlerini tamamlamalarını rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, gündemimizin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına 
Dair öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 31 arkadaşının, öğretmenlerin içinde bulundukları 

stkıntdarın çarelerini ve meslek mensuplarını toplumda layık oldukları statüye kavuşturmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 31 arkadışının, Öğ
retmenlerin içinde bulundukları sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını toplumda la
yık oldukları statüye kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergenin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"öğretmenlerin içinde bulundukları sıkıntıların tespiti, çarelerinin ortaya konulması, bu 

mesleğin mensuplanm toplumda layık oldukları statüye kavuşturmak ve alınacak tedbirleri 
araştırmak" Üzere Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. 25.11.1991 

Necmettin Erbakan 
(Konya) 

ve 31 Arkadaşı 
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GEREKÇE 
Millet hayatında ve toplumun gelişmesinde, eğitimin ne kadar önemli ve vazgeçilmez ol

duğu izahtan varestedir. Beşikten mezara kadar bilgi tahsil etmek ve ilim öğrenmek de, hiç şüp
hesiz insan olmanın gereğidir. 

Eğitim ve öğretimin en önemli hususu ise öğretmenlerdir. Bizi 2000'Ii yıllara hazırlaya
cak, geleceğ"mizi inşa edecek onlardır. Geleceğin teminatı da onlardır. Geçmişle gelecek ara
sında sağlam köprü, onların marifetiyle gerçekleşecektir. 

Millî birlik ve beraberliğimizin temininde, millî birliğimizin korunmasında, kültürümü
zün nesilden nesile aktarılmasında en büyük görev ve sorumluluk öğretmenlerdedir. Çağı doğ
ru anlamada ve doğru yorumlamada öğretmen rehberdir. Millî ve insanî değerlerin kazanılma
sında ve yaşatılmasında öğretmen model insandır ve öyle olmalıdır. 

İşte, bütün bu sebeplerden dolayıdır ki, öğretmenlerin, toplumda layık oldukları statüye 
kavuşmaları şarttır. Ancak, bugün için öğretmenler, sadece bir defa, 24 Kasım günü hatırla
nan, eline bir demet çiçek tutuşturularak savulan bir insan ve meslek konumuna getirilmiştir. 

Dağ başlarındaki mezralara kadar giderek devleti temsil eden, Devlet hizmetini büyük bir 
fedakârlıkla sürdüren bu mübarek mesleğin insanlarına, devlet ve millet olarak, minnet ve şükran 
borçluyuz. Onların hayat şartlarını yükseltmek, bugün çektikleri sıkıntılardan kurtarmak, on
lardan azami verimi sağlamak, ülkeyi yönetenlerin en başta gelen görevidir. Ne yazık ki, bugü
ne kadar yeterince yerine getirilememiştir. Sayıları yarim milyona varan bu insanlar geçim sı
kıntısı içindedirler. Enflasyonun en fazla mağdur ettiği kesimlerin başında öğretmenler gel
mektedir. Hayat standartları fevkalade düşüktür. Yeterli sosyal haklan yoktur. Kendini yenile
me, geliştirme ve yeni bilgiler edinme imkânlarından mahrumdur. Yine, bugün için öğretmen
lik, adeta çaresizlik mesleği haline gelmiştir/Ağırlaşan hayat şartları içinde öğretmen ezilmek
te ve kendisine başka çıkış yolları aramaktadır. Birçok seçkin öğretmen, özel dersanelerin ka
pısını aşındırmaktadır. Mesleğe ilgi azalmıştır. Uygulanan eğitim politikaları sebebiyle, nere
deyse öğretmenlik kimliği kaybolmaktadır. 

önümüzde bütün vahameti ve boyutları ile duran her sorun, bir parti sorunu değildir; 
bir devlet ve millet sorunudur. Partilerüstü ve partiler arasında milletçe üzerinde ittifak edece
ğimiz belki de tek sorundur. Millî varlığımızın korunması ve Sağlam bir gelecek kurmamız, 
bu soruna elbirliğiyle eğilmemize ve konuyu kökten halletmemize bağladır. Vakit geçmeden 
konuyu bütün yönleriyle ortaya koymak ve çareler bulmak bu Meclisin ve heyetin görevidir. 

Türk öğretmeni, kendisine sağlanacak her imkânı büyük bir katma değer olarak ve katla
yarak millete geri iade edecektir. 

Böylesine önemli bir konuyu bir araştırma konusu yapmakta ve her yönüyle sorgulamak
ta fayda vardır. Açılacak bir Meclis araştırması, Hükümete ışık tutacak, yol gösterecektir. Bu 
fedakar mesleğin mensupları, Meclisin yapacağı bu çalışmalardan dolayı moral bulacak, göre
vine bir başka duyguyla sarılacaktır; çünkü, bu meslek, moral mesleğidir. 

öğretmenlerin içinde bulunduğu sıkıntılara çare bulabilirsek, önemli bir sosyal problemi 
çözmüş olacağız. Onları daha mutlu ve müreffeh kılmak, toplumda daha itibarlı bir hale ge
tirmek, hepimiz için bir vicdan borcudur. Neticede öğretmene saygı, hepimize saygıdır. . 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sıra
sıyla, hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergede imzası bulunan sayın milletvekillerinin bi
rine söz vereceğim. 
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Konuşma süreleri, hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önergedeki imza sahibi sayın 
milletvekili için 10 dakikadır; 

Meclis araştırması üzerindeki ilk konuşmayı yapmak üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Kok
sal Toptan'a söz veriyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisi
mizin çok değerli üyeleri; 19 uncu Dönemin ilk Meclis araştırması önergesinin görüşme konu
sunun öğretmenler olması, bu Bakanlığın başında bulunan bir siyasetçi için, açıkça ifade ede
yim, bahtiyarlıktır. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) Hele bu önergeyi veren değerli arkadaş
larımızın, tamamen objektif kalarak, öğretmenlerimizin karşı karşıya bulunduğu sorunları her
kesin kabullenebileceği bir ölçü içerisinde ifade etmiş olmaları da, öğretmenlerimizin önünde 
bulunan sorunların çözümü için çok önemli bir şanstır. Bu sebeple Yüce Heyetinizi, değerli 
Başkanımızı saygıyla selamlayarak sözlerime başlarken, önergeyi veren Sayın Necmettin Erba-
kan ve arkadaşlarına da şükranlarımı ifade etmeyi bir borç sayıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çağımız bir bilgi çağıdır. Toplumlar, bilgi çağına yak
laşabildikleri ölçüde çağı yakalama, çağdaş olabilme şansına sahip olabilmekte; aksine, bilgi 
toplumu olamama yahut bilgi toplumuna erişme konusunda engellerle karşılaşabildikleri öl
çüde, çağdaş olabilmenin uzağına düşmektedirler. 

Bilgi toplumu olabilme, kuşkusuz çağdaş gelişmeleri vakit geçirmeden -hatta önemli bir 
kısmını- hemen yakalayabilmeye bağladır. Teknolojinin bu denli büyük boyutlara ulaştığı ça
ğımızda bilgi toplumu olmak kolay bir iş değildir. Pek çok teknolojiyi kullansanız da, pek çok 
teknolojinin getirdiği karşı kültürlere karşı koyabilmeniz, tedbirler alabilmeniz, yine kendi top
lumunuzu bilgi dolu bir toplum haline getirebilmenizle doğru orantılıdır. 

Çağ, elektronik serpintiler gibi, kültürel serpintilerinde gelişmiş ülkeler tarafından, az ge
lişmiş, yahut gelişmemiş olan ülkelerin üzerine akıtıldığı, dağıtıldığı bir çağdır. Buna, toplum
lar ne kadar çok karşı koyabilir, direnebilir, kendi kültürlerini ne kadar çok koruyabilirlerse, 
çağdaşlaşma, ilerleme ve kalkınma konusunda da o kadar şanslı olurlar. Bu yabancı kültürlere 
karşı, bir toplumu koruyacak olan eğitimdir ve bu eğitimi verecek olan da insandır, öğretmen
dir. İşte, Sayın Erbakan ve arkadaşlarının Yüce Heyetinizin önüne koyduğu, Türkiyemizdeki 
öğretmen sorunlarının araştırılması, bunlara Yüce Meclisin çareler üretebilmesi amacını gü
den önergenin çağın bu kadar büyük mesafeler aldığı, Türkiyenin de bu çağa ayak uydurmaya 
çalıştığı bir zamanda verilmesi, Türkiyemiz için apayrı bir önem taşımaktadır. 

Bu genel değerlendirmelerin ışığında kendimize bakacak olursak, zaman zaman içimizi 
ferahlatan, zaman zaman bizi endişelendiren tablolarla karşı karşıya kalmaktayız. Hükümet
ler, birbirini takip ederek, eğitim alanında, öğretmen alanında çok büyük işler yapmışlardır. 
Bugün, bir kısmı terör, bir kısmı köylerin boşatması gibi çeşitli nedenlerle üçbine yakın okulu
muzun kapalı olduğu Türkiyemizde, her köyümüzde bir ilkokul bulunabiliyorsa, her ilçemizde 
lise ve her nahiyemizde ortaokul varsa ve pek çok şehrimizde üniversite kurabilmişsek, bu, bi
zim içimizi rahatlatan bir tablodur. Buna karşılık, giderek artan, büyük boyut kazanan tekno
lojiye ayak uydurabilme konusunda önümüze baktığımız zaman, sıkıntılı bir tablo ile karşı karşıya 
bulunduğumuzu hemen tespit etmek mümkün. 

Gelişmiş toplumlar, millî gelirlerinden millî eğitime ayırmış oldukları payı, millî savun
malarına ayırmış oldukları payın devamlı üstünde tutmaktadırlar. Türkiye'de, zaman zaman, 
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millî eğitime ayırdığı payı diğer harcamalarının üstünde tutmaktadır; ama, Türkiye'nin geliş
miş olan ülkeler seviyesine varabilmesi ve onların hızını yakalayabilmesi için, millî eğitime ayırmış 
olduğu payı çok daha yukarılara çıkarmak gibi bir zorlukla, bir mecburiyetle karşı karşıya kal
dığını da hemen ifade etmek istiyorum. İlkokullaşma oranında yüzde 100'Iere yakın bir oranı 
yakalayabilen Türkiye'de, ortaokul düzeyinde baktığımız zaman birdenbire bu oran yüzde 55 
- 58'Iere düşmekte, üniversite düzeyinde baktığımız zaman ise -mektupla öğrenimi de dahil 
edersek- bu oran çok daha aşağılara, yüzdç 12 - 13'lere inmektedir. Bu, bizim önümüzdeki 
parlak olmayan tablo. Türkiye'nin, bu parlak olmayan tabloyu, imkânlarını zorlayarak, bütçe 
imkânlarını zorlayarak aşması, düzeltmesi, değiştirmesi gerekmektedir; çünkü, 500 bini aşan 
-ordu gibi- öğretmen kitlesiyle Türkiye bu dertleri aşabilecek bir güce, bir potansiyele sahiptir. 
öğretmenlerin maddî bakımdan, psikolojik bakımdan ve mekân olarak eksiklerini tamamla-
yabilirsek, bu öğretmen ordusuyla, Türkiye'nin önündeki sorunları aşmamız kolaylaşacaktır. 

öğretmenlik, toplumun en saygın mesleğidir. Bu, zaman içerisinde yara almıştır, öğret
men menşeli arkadaşlarımız sık sık söylerler, "eskiden bir öğretmen için on kız talip olurdu, 
şimdi ise, öğretmen evleneceği zaman sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor." Belki bu, öğretmenin 
kazancında yeterli yükselmenin sağlanamamasından kaynaklanmaktadır; ama, öğretmenleri
mizin toplumdaki saygınlıklarının daha aşağılara düşmüş olmasından da kaynaklandığı kesin
dir. Türkiye'nin bunu düzeltmesi lazım. Türkiye, öğretmenine, yine olması lazım gelen düzeyi 
sağlamalıdır. Bu, hususlar, bu araştırmayla ortaya konulacak birtakım tedbirlerin Yüce Meclis 
tarafından kanun şeklinde hayata geçirilmesiyle olabileceği gibi, hükümetlerin alacağı birta
kım idarî önlemlerle de halledilebilir, çözüme kavuşturulabilir. 

Bunların neler olduğunun ayrıntısına girmiyorum; ama, önergede çok güzel ifade edilen 
bir iki hususu, ayrıntıyrvermek suretiyle huzurunuzda ifade etmek istiyorum : Bu kadar bü
yük fedakârlığı üzerinde taşıyan öğretmenlere, devletimizin çok şey vermesi, onlara vereceğini 
kat kat geri alması demektir. O sebeple, önergede de ifade edildiği gibi, öğretmenlere yapılacak 
olan yatırımlar, boşa giden yatırımlar değil, tam tersine, katma değer olarak bize, milletimize, 
devletimize, toplumumuza geri dönecek olan yatırımlardır. Onun için, bundan kaçınmamak, 
kaçmamak gerekir. , 

Hiçbir toplumdaki öğretmenler, bizim öğretmenlerimiz kadar fedakâr olamaz. Türkiye'
de hiç kimsenin gidemediği, gidemeyeceği yerlere bizim öğretmenlerimiz, canım dişine taka
rak, yürüyerek, bazen at sırtında gider, kışın orada yaşayan halkımızın zaman zaman doktoru' 
olur, zaman zaman dert ortağı olur, zaman zaman borçlarını ödemekte çektiği sıkıntının kefili 
olur. Velhasıl, o ücra köyde kaderiyle başbaşa kalmış, zaman zaman yolu kapanmış olan insa
nımızın her derdinin ortağı olur. 

Sevgili arkadaşlarım, yine önergede de ifade edildiği gibi, bu büyük fedakârlığı taşıyan 
öğretmenlerimiz büyük sıkıntılarla karşı karşıyadırlar. Bazı sıkıntılarını da biz artırıyoruz. Böl
geler arasında dağılım eşitsizliği yardır. Türkiye'nin birçok yerinde öğretmen açığı olmasına 
rağmen bazı illerimizde, özellikle büyük illerimizde çok büyük öğretmen fazlası vardır. İstan
bul'da, büyük miktarda hem öğretmen fazlası vardır hem de öğretmen açığı vardır. İstanbul'
un belli yerlerindeki liselerde, ilkokullarda yığılma şeklinde Öğretmen fazlası vardır; ama, İs
tanbul'un beş kilometre yahut on kilometre kenarındaki bir gecekondu semtinde öğretmen açiğı 
vardır. Türkiye'nin bunlara çözüm bulması lazımdır. 
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Bu araştırma önergesi, Yüce Heyetiniz tarafından kabul gördüğü ve sadece bu konu için 
Yüce Heyetiniz bir sonuca vardığı takdirde, Türk millî eğitimine çok büyük bir hizmet yapıl
mış olur. Çünkü, Türkiye'de standart kadrolara baktığımız zaman, öğretmen açığı gözükme
mektedir; ama, Türkiye'nin Doğusuna, Güneydoğusuna, Karadeniz Bölgesine, tç Anadolu'
nun pek çok iline gidiniz, öğretmen eksiği vardır; ama, biraz evvel de söylediğim gibi, bazı 
bölgelerde de öğretmen fazlası vardır. Buna Türkiye'nin bir çare bulması lazım, buna hepimi
zin bir çare bulması lazımdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; öğretmenlerimizin dertleri, sadece birkaç öğretme
nin yapacağı işin, bu dağılımdaki bozukluk sebebiyle bir öğretmene yüklenmesinden kaynak
lanmamaktadır, öğretmenlerimizin, ders kitaplarının dağıtımından, ders kitaplarının içeriğine 
kadar uzanan çok daha değişik dertleri, sorunları vardır. Öğretmenlerimiz, ders kitaplarının 
içine yığılan, bana göre pek çoğu hiç de gereği olmayan bilgilerle doldurulmuş kitaplardaki 
yazılanları, çocuklarımıza aktarmak gibi bir sorumlulukla karşı karşıyadırlar. 

Türkiye'de her Millî Eğitim Bakanı arkadaşımız gelmiş "Bunu düzelteceğim" demiş, ben 
de geldim, ben de "bunu düzeltmek için çalışacağım" diyorum. Şimdiye kadarki arkadaşları
mız -en azından büyük oranda- bunda bir başarı sağlayamamış; çırpınmalarına, çabalamala
rına rağmen sağlayamamış. Ben ne yaparım, bilmiyorum; ama, bu araştırma buna da bir ışık 
tutarsa, Yüce Meclis bu konuya da bir yön verirse, sanıyorum yine hem millî eğitimimize hem 
öğretmenlerimize ve hem de gelecek olan neslimize büyük bir iyilik yapmış oluruz. Her yerde 
söylüyorum; bir Amerikalı çocuk, yahut bir İsveçli çocuk. Türkiye'nin, dünya coğrafyasının 
neresinde olduğunu bilmek zorunda değildir de, bizim çocuklarımız Güney Amerika sıradağ
larını niye bilmek zorundadır, yahut Mississippi Nehrinin debisini niye öğrenmek zorundadır, 
bunu anlamak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; öğretmenlerin sorunlarıyla ilgili, huzurunuza getirilmiş olan Hü
kümet Programında, öğretmenlerimizin pek çok sıkıntısını hafifletebilecek, aşağılara çekebi
lecek birtakım tedbirlere yer verilmiştir. Bunların başında, öğretmenlerimizin, Anayasa deği
şikliği yapılmak suretiyle, sendika kurabilmelerine imkân verecek bir yaklaşımın Hükümet ta
rafından benimsenmiş olması vardır. Çünkü, bu şekilde, uygulayıcı olanlarla uygulayacak olan, 
karar verecek olan siyasî mekanizma arasında bir diyalog kurmak mümkün olacak, uygulayı
cının dilekleri siyasî iktidara, karar verecek olan organa aktarılmak suretiyle bir işbirliği sağ
lanmış olacaktır. 

Bunun gerçekleşmesine kadar, Bakanlığımız, geçici bir önlem olarak şöyle bir uygulamayı 
başlatmıştır : Öğretmenlerimizin, uygulamayla ilgili görüş ve düşüncelerini değerlendirmek üzere, 
Bakanlığımız bünyesinde bir birim kurulmuştur. Öğretmenlerimiz uygulamayla ilgili dilekleri
ni, şikayetlerini, öngördükleri tedbirlerin neler olduğunu bildirmeleri halinde o birimde değer
lendirmeler yapılacak, uygulanabilir olanları uygulamaya geçirilecektir. 

öğretmenlerimizin daha pek çok sıkıntısının yanında, haziran ayında başlayacak olan ve 
birçok milletvekili arkadaşımızı çok zor durumda bırakacak, aynı zarrfanda Bakanlığı çok zor 
durumda bırakacak tayin ve nakil istekleri gelmektedir. Tayin ve nakil isteklerinde şimdiye ka
dar pek çok tedbir alınmış, uygulamaya konulmuş; ama, bir türlü şikayetlerin önüne geçileme
miştir. Bilmiyorum bunu nasıl aşarız? Değerli milletvekili arkadaşlarımızın da yardımlarıyla, 
onların da Türkiye'deki bu genel sıkıntıyı bilerek bu istekleri Bakanlığa intikal ettirmeleri ha
linde, bu büyük sıkıntının önemli bir bölümünü beraber aşma imkânını bulacağız. 
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Ben, bu araştırmanın, öğretmenlerimizin, söylediğim ve söyleme gereğini şimdilik en azından 
duymadığım pek çok sıkıntısına çareler üretebileceğine yürekten inanıyorum. O sebeple, Hü
kümet olarak, bu araştırma Önergesini veren Refah Partisinin Değerli Genel Başkanı Sayın Er-
bakan'a ve arkadaşlarına huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. 

Gruplarımızın, bu araştırma önergesinin kabulü istikametinde oy kullanmasını Hükümet 
adına rica ediyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına konuşmalara geçiyoruz : 
Refah Partisi Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç; buyurun. (RP sıralarından al

kışlar) 

RP GRUBU ADINA AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Refah Partisi Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Arkadaşlarımızın verdiği, öğretmenlerimizin içinde bulunduğu sıkıntıları araştırarak hal 
çarelerinin bulunmasını amaçlayan Meclis araştırma önergesi üzerinde Grubumun görüşleri
ni, bir öğretmen arkadaşınız olarak açıklamak için kürsüye gelmiş bulunuyorum. Bu arada, 
Sayın Bakanımın önergeye olumlu yaklaşımından dolayı da kendilerine huzurunuzda teşekkür 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, eğitim, her meselenin temelidir. Eğitim problemini halletmiş bütün mil
letler, sosyal ve ekonomik meselelerini de halletmişlerdir. Biz bu meselemizi çözemezsek, diğer 
bütün meselelerde hedeflenen yere varamayız. Sayın Bakanımın da ifade ettikleri gibi, gelmiş 
geçmiş bütün hükümetler bu meselenin üzerinde durmuş; ancak, gelinen nokta, aşağıdaki arz 
edeceğim şekilden öteye geçmemiştir. 

Eğitimin iki temel elemanı vardır; bunlardan biri öğretmen, digeri.de okuldur. Öğretme
nin durumuna şöyle bir göz atıyoruz : Hergün gazetelerden şahit olduğumuz hadiseler... Öğ
retmen, okuldan arta kalan zamanında pazarda limon satıyor, domates satıyor, geceleri taksi
cilik yapıyor, öğrencilerini taşıyor, yaz tatillerinde işportacılık yapıyor, boya badana yapıyor... 
Bu öğretmen arkadaşımız, ertesi günü okula gidip ders veriyor, çocuklarımızı okutuyor ve Türk
iye'yi 2000'Ii yıllara taşıyor... 

Gelin arkadaşlar, hep beraber, öğretmenleri bu durumdan kurtaralım, toplum içinde hak 
ettikleri itibarı kazandıralım. 

Öğretmenlerimiz maddî sıkıntı içindedir; onları mutlaka bu sıkıntılardan kurtarmak ge
rekir; aksi takdirde, verim almak mümkün değildir. Göreve yeni başlayan bir öğretmen arka
daşımız, ayda ortalama 1 milyon 400 bin lira maaş alır. Bugünün şartlarında, bu parayla bir 
öğretmen ailesinin geçinmesi mümkün değildir. Geçmişle mukayese edersek, 1974 yılında, bir 
teknik öğretmen 1 100 lira maaş alırken, 1 000 lira da ek ders ücreti alıyordu; yani, maaşının 
yüzde 90'ı, ek ders ücreti olarak, öğretmene ödeniyordu; ancak, bugün bu oran yüzde 15'lere 
düşmüştür. Bu durum mutlaka düzeltilmeli, eski orana göre, ücretler yeniden tespit edilmelidir. 

Yurdumuzun her köşesinde; mezrada» köyde, kasabada ilim öğreten; ahlaklı, millî ve ma
nevî değerlerine bağlı, çağı doğru anlayan ve yorumlayan insanlar yetiştiren öğretmenlere, loj
man, kademeli olarak mutlaka temin edilmelidir. Lojmanda oturmayanlara lojman tazminatı 
ödenmelidir. 
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Eğitim yılı başında her öğretmene ödenen, öğretmenler arasında "giyim - kuşam parası" 
olarak bilinen kırtasiye gideri 200 000 liradır; günün şartlarında bu 200 000 lira çok gülünç 
bir rakamdır. Bunun, mutlaka makul bir seviyede artırılması gerekir. 

tik ve orta dereceli okullarda, mevcudu 40'ın üzerinde olan sınıflarda ders yapan öğret
menlere mutlaka yıpranma tazminatı verilmelidir. Öğretmenlik de, polislik ve askerlik gibi, yıp
ratıcı bir meslektir. Hizmete, bu yıpratıcılık mutlaka esas alınmalıdır. 

Öğretmene, faydalı olabileceği yerde çalışma fırsatı Verilmeli, rotasyonda adil davranıl-
malı, özür grupları yeniden gözden geçirilmelidir. Çünkü, rotasyondan kurtulmak için, eşleri 
adına işyeri açmak zorunda kalan Öğretmenlerimiz, buralarda çalışmakta ve verimli olama
maktadırlar. 

öğretmenlerden kesilen zorunlu tasarruf kesintilerine son verilmeli ve bu kesintiler iade 
edilmelidir. . . i 

Öğretmen, kendisini ilgilendiren her konuda kendisini temsil hakkına sahip olmalıdır. Ta
lim ve Terbiye Kurulu, atama ve disiplin komisyonları, şura ve diğer komisyonlarda, öğretmen-

. 1er, kendilerinden seçtikleri üyelerle temsil edilmelidirler. 
Okul yöneticisi hem şikayetçi hem de sorgulayıcı olmamalıdır; öğretmenin .yargıya baş

vurma hakkı olmalıdır. 
Muhterem milletvekilleri; öncelikle, yeni anayasa, demokratik hak ve özgürlükler, düşün

ce ve fikir hürriyeti, inandığını yaşama hürriyeti Meclisin gündemindeyken, öğretmen arka
daşlarımıza, düşüncelerini, sınıfta, grograma bağlı kalmadan, serbestçe ifade etme hürriyeti 
verilmelidir. Eğer bunu sağlayacak olursak, öğretmenlerimiz daha verimli ve daha üretken olur, 
kendilerini sürekli yenileme ihtiyacını hissederler. 

Ekonomide geliştirdiğimiz rekabet sistemini, eğitimde de uygulayabiliriz, önce, her öğret
mene yeterli bir maaş takdir edilmeli; artı, öğrenciye de, öğretmenini seçme hürriyeti verilmelidir. 

öğretmen, sendika kurma hakkına sahip olmalıdır. Hükümet programında bunun yer al
ması ve Sayın Bakanımızın müteaddit sebeplerle bunu açıklaması, öğretmen arkadaşlarımızı 
sevindirmiştir. Öğretmenler, okullarda rahat çalışabilecekleri bir ortama mutlaka kavuşturul
malıdır. 

Muhterem milletvekilleri, öğretmen yetiştiren okullar ve öğretmenlik mutlaka cazip hale 
getirilmelidir. Bugün, öğretmenlik, çaresizlik mesleği haline gelmiştir; başka tarafa gidemeyen, 
boşta kalan öğrencilerin, boş kalmamak için seçtikleri bir meslek dalı olmuştur. Halbuki, di
ğer meslekler gibi, cazip bir meslek haline getirilse, zeki ve çalışkan öğrencilerin tercih ettiği 
bir meslek haline gelecek ve öğretmenin kendisinden kaynaklanan problemler de kendiliğin
den halledilmiş olacaktır. 

İnanıyorum ki, eğer bizler, bir şeyi, yapmadan önce detaylı araştırır, ondan sonra yapar
sak, umulan neticeyi kolayca elde edebiliriz. , 

Değerli arkadaşlarım, altyapı hazır değilken, kredili sisteme geçmek, uygulamada birçok 
sıkıntıyı beraberinde getirecektir. Mesela, Ankara'daki ortaokul ve liselerde sınıflar bu sistem
le 70 -"80 kişiye çıkmıştır. Bir Öğretmen, bu sınıfta nasıl ders yapacak ve nasıl sağlıklı bir sınav 
yapacaktır? 

Türkiye şartlarında temel eğitimin sekiz yıl olması, son derece sakıncalıdır. Hem fizikî 
hem de sosyal yapı, şu anda buna müsait değildir. , 
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Türkiye'de şu anda, Sayın Bakanımın ifade ettiği gibi, 3 binin üzerinde okul, öğretmen
sizlikten veya değişik sebeplerden dolayı kapalıdır. Bu okulların büyük bir kısmı Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'dadır. Bu bölgelerdeki okulların birçoğunda da vekil öğretmenler görev yap
maktadırlar. Pedagoji öğrenimi görmeyen bu öğretmenlerin, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını 
ne derece karşıladıkları tartışma konusudur. 

Ortaöğretimde yeterli ücret alamayan öğretmenlerimiz, özel dershane ve özel okullara kay
makta, dolayısıyla, nitelikli öğretmen açığı gittikçe artmaktadır. Bunu önlemek için, bir öğret
mene, hem okulda, hem de dershanede çalışma imkânı sağlanmalıdır. 

öğretmen alımında yeterlilik sınavı kaldırılmalıdır. Zira bu uygulama, öğretmenler ara
sında hoşnutsuzluk doğurmaktadır. 

Dengeli öğretmen dağılımı mutlaka sağlanmalıdır. Şehir merkezlerinde öğretmen yığılmakta, 
köy ve kasaba okulları öğretmensizlikten kapanmayla yüz yüze gelmektedir. 

Üniversiteye girişte sistem, mutlaka adil bir hale getirilmelidir. Bunu, şöyle bir örnekle 
açıklamak istiyorum : Mesela, Ankara Fen Lisesini düşünelim. Bu okulda öğretmen kadroları 
hazır, eğitim araç ve gereçleri hazır, her türlü fizikî şartlar hazır, buradan öğrenci mezun edi
yoruz. Öbür tarafta, Elazığ'ın Kovancılar Lisesi: öğretmen yok, varsa bile stajyer, fizikî şart
lar müsait değil, araç ve gereç yok. Bu liselerden mezun olan öğrenciler, üniversite sınavlarında 
aynı sorularla karşı karşıya geliyor. İnanıyorum ki, bu adil bir sistem değildir. Mutlaka, üni
versite sınav sistemi adil bir hale getirilmelidir. 

Öğretmenin ders yükü mutlaka hafifletilmeli; çünkü öğretmen, araştırmaya, derse hazır
lanmaya zaman ayırmak zorundadır. İlkokullarda olduğu gibi, girsin girmesin, ortaöğretimde 
çalışan öğretmen arkadaşlara mutlaka ders ücreti verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, huzurunuzu daha fazla işgal etmek istemiyorum. Çocuklarımız, ge
lecekte ülkemizi, milletimizi emanet edeceğimiz büyüklerimizdir. Onlar, öğretmenlerinin elin
de, her şekli almaya müsait balmumu gibidir, öğretmen, en az anne kadar, baba kadar, onla
rın fikren gelişmesinde etkilidir, onları istediği şekle koyabilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 24 Kasım öğretmenler Gününde öğretmenin elini öp
mek, eline bir demet gül vermek, "En büyük, öğretmendir" demekle, öğretmenlerin sorunları 
halledilmez. 

Bütün bu saydığım ve sayamadığım konulardan maksat, öğretmenlerimizin, içinde bulun
dukları bu kötü şartlardan kurtarılmalarıdır. Bu konuda verilen Meclis araştırması önergesi
nin Yüce Heyetinizce de kabulünü takdirlerinize arz ederim. 

Refah Partisi Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunç. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, bir şey arz edebilir miyim acaba? 
BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Takdir buyuracağınız gibi, burada, çok önemli bir ko

nuyu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Komisyonların Başkanlık Divanı seçimleri nedeniyle millet-
vekillerimiz Genel Kuruldan ayrılmak zorunda kalmışlardır. Birleşime ara verilmesi veya bu 
konunun görüşülmesinin yarına ertelenmesi acaba uygun olur mu? 

BAŞKAN — Efendim, tabiî, seçimlerini tamamlayan, sayın komisyon üyelerinin, çok önemli 
olduğunu ifade buyurduğunuz.bu görüşmeleri ihmal etmeyecek idrak ve takdir içinde olduğu
na güveniyorum. ' 
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. MAHMUT ALINAK (Sımak) — Zorunlu olarak ayrıldılar. 
BAŞKAN — Umarım, seçimler biter bitmez avdet edeceklerdir. 
Yüce Meclisin daha ilk araştırma önergesinde ara vermek yerine, lütfederseniz değerli grup 

başkanvekilleri, değerli arkadaşlarımızı davet ederseniz, çok memnun olurum. 
Teşekkür ederim. 
MAHMUT ALINAK (Sımak) — Sayın Başkan, çağıramayız; çünkü seçim yapıyorlar. 
BAŞKAN —Doğru Yol Partisi Grubu adına, Çanakkale Milletvekili Sayın Süleyman Ay

han; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN AYHAN (Çanakkale) — Sayın Başkan ve Yüce Mec

lisimizin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayısı 13 milyona varan eğitim ordumuzun içinde, yaklaşık yarım milyon civarındaki öğ

retmenlerimizin içinde bulundukları sıkıntıların tespiti, çözüm çarelerinin ortaya konulması 
ve bu mesleğin mensuplarını layık oldukları maddî ve manevî imkânlara kavuşturmak amacıy
la, Anayasamızın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü madde
leri gereğince Meclis araştırması açılması konusunda, Doğru Yol Partisi Meclis Grubu adına, 
yüksek huzurlarınızda söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, fikri hür, İranı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmenin mü
cadelesini vermiş ve daha da verecek olan öğretmenlerimizin ihtiyaçlarına ve sorunlarına Yüce 
Meclisimizin çareler araması, çok sevindirici bir olaydır. ; 

Yıllarca, eğitimin temel taşı, vazgeçilmez unsuru olmuş, eğitim sistemimizin odak nokta
sını teşkil etmiş, Yüce Milletimizin geleceğini yönlendirmiş, toplumun ham meyvesi olan insa
na şekil ve ruh vermiş, bütün diğer meslek mensuplarından daha önemli bir görevi yüklenmiş 
bulunan saygıdeğer öğretmenlerimizin maddî ve manevî sorunlarına, arzu edilen seviyede, bu
güne kadar fazla önem verilmediği ortadadır. 

Ülkemizde yaşanan siyasî istikrarsızlık, öğretmene değer veren siyasî partilerin, program
larında öngördükleri çözümleri gerçekleştirememelerine neden olmuştur. Eğer bir partinin eğitim 
görüşü.ve onun bir parçası olan öğretmenlik, rasgele değil de, sistemli, bilinçli ve disiplinli bir 
anlayış içerisinde ele alınmış, samimî, bir inanış içerisinde düşünülmüşse, orada öğretmen de 
mutlu olmuştur. 

Hür ve demokratik rejimimizin yürümesi için, bilgili, karakterli, faziletli, ahlaklı, kültür
lü, geniş bir dünya görüşüne sahip; düşünen, vatanını, milletini, bayrağını canından çok aziz 
bilen; ekonomik yönden kalkınmamıza hizmet edecek, Türk Milletinin her ferdini huzur ve 
güven ortamı içerisinde mutlu bir şekilde yaşatmayı eğitim anlayışı olarak gören partiler; öğ
retmene de gereken saygınlığı kazandırmaya çalışmışlardır. Bu konuda, Adalet Partisi ve Doğ
ru Yol Partisi, Türk milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî manevî ve kültü
rel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima 
insan haklarına saygılı; Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, yapıcı, 
yaratıcı ve verimli insan gücünün yetişmesinde en büyük hizmeti geçen öğretmenlerimize dai
ma saygılı ve koruyucu olmuştur. Böylece, bir taraftan, Yüce Türk Milleti için, medeniyetçilik 
yolunda medenî ve kalkınmış ülkelerin seviyesine çıkma mücadelesi verirken, öte yandan, millî 
birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmayacak sosyal ve kültürel sahada en büyük kuvvet unsuru 
olan öğretmen ihmal edilmemiş; aynı zamanda, Türk Milletinin ve çağdaş uygarlığın yapıcısı, 
yaratıcısı ve seçkin bir'ortağı görülmüştür. 
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Nitekim, Millî Eğitim Temel Kanununda da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi, öğret
menliğin bu çerçevede düşünülmesi sonucunda, tercih edilen meslekler arasında görülmesine 
bağlıdır; ama, ne yazık ki, bizlerin düşündüğü manada, siyasî iktidarların bazıları bizler gibi 
düşünmediğinden, öğretmenlik mesleği, toplumumuzda gereken saygınlığa kavuşturula
mamıştır. 

Bugün, üniversitelerimizin öğretmen yetiştiren dallarına yapılan tercihler, alt sıralarda yer 
almaktadır, öğretmenlik mesleğinin, Almanya'da olduğu gibi, tercih edilen ilk, üç meslek ara
sında yer alması sağlandığı gün öğretmenin hayat standardı yükselecek, mesleğin değeri arta
cak; öğretmen, anladığımız ve istediğimiz manada, toplumda gerçek saygın yerini alacaktır. 

Bölgeler arasında görülen ekonomik, kültürel ve sosyal farklılıklar, diğer devlet memurla
rında da olduğu gibi, öğretmenlerimizin belirli bölgelere yoğun tayin taleplerini artırmakta, 
yıllardır çözülemeyen dengesiz öğretmen dağılımı tablolarının ortaya çıkmasına sebep olmak
tadır. Halbuki öğretmenlerimiz, bacanın tüttüğü her yerde, bayrağın dalgalandığı en aziz ücra 
yurt köşesinde görev yapmakta ve devletin tek temsilcisi şerefini taşımaktadırlar; en ağır hayat 
şartlarında, etrafına ışık saçarak, eriyen mum misali, fedakarlığın en büyük Örneğini vermek
tedirler. Can güvenliği olmasa bile, ailesinden, sevdiklerinden ayrı kalsa bile, en ağır ve en acı 
şartlarda görev yapmayı millî bir vazife kabul eden öğretmen, rotasyon, mecburi hizmet zorla
maları dışında, kendisine sağlanacak maddî ve manevî imkânlarla, bu bölgelere gönüllü gide
cektir. Tedbirler en kısa zamanda alınmalıdır. Biz bu görüşteyiz. 

Öğretmenlerimizi ikinci bir iş yapma zorunluluğundan kurtarmalıyız, öğretmenlerimizi, 
simit satarken, pazarcılık yaparken, öğrencisi veya velisiyle karşılaşıp mahcup olan başı eğik 
kişiler olmaktan da kurtarmalıyız. Öğretmenlerimiz, mutlaka, cumhuriyetin ilk yıllarındaki 
gibi, maddî ve manevî itibarlarına kavuşturulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, öğretmenlerimizin en önemli sorunlarından bir tanesi de, öğretmen 
tayinleridir. Öğretmenlerimiz, her yılın temmuz ayında, kitleler halinde, Millî Eğitim Bakanlı
ğının koridorlarında -özellikle, bir politikacının peşinde- oradan oraya koşuşturuyorlarsa, bu, 
sistemin sağlıklı, iyi, adaletli işlemediğindendir. Bu mesleğin mensupları içinden gelen bir ar
kadaşınız olarak çok iyi biliyorum ki, bu görüntüden, meslektaşlarım, çok, ama çok rahatsız
dırlar; fakat örnekler ve uygulamalar, onları böyle davranmaya itmektedir. Adil, eşit ve ger
çekçi bir uygulama, bu davranışlara, bu üzücü durumlara son verecek, öğretmenimizin saygın
lığı o'zaman artacaktır, öğretmenler arasında ideal olan, Ayyıldızlı Bayrağımın dalgalandığı 
her yerde göreve hazırım inancını verecek, adil, gerçekçi bir tayin mevzuatının tekrar çıkarıl
masıdır. 

Ayrıca, tayin işlemleri, mutlaka, okulların öğretim yılı sonu gelmeden, en geç her yılın 
mayıs ayı sonunda yapılmalıdır. Böylece, yaz tatili içinde tayin ve atamaya yönelik işlemler ta
mamlanmalı, yeni öğretim yılı, zamanında, istenilen şekilde başlatılmalıdır. 

Diğer önemli bir konu da, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerimizin teftiş ve soruştur
ma sorunudur. Bu alanda, öğretmenlerimiz, içinde bulundukları manevî sıkıntıdan kurtarıl
malıdır. Ortaöğretimdeki teftiş sistemine benzeyen bir uygulamaya yer verilerek, daha bilim
sel, öğretmenin etkinliğini yükselten, daha modern ve teknik bir sisteme gidilmelidir. Öğret
men, her gün müfettiş korkusu yaşamaktan ve terfisi, tezkiyesi tek kişinin iradesine bağlı ol
maktan kurtarılmalıdır. Böylece, Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarına ters 
düşmeden, yüce milletimizin öz değerlerine cevap verecek tarzda ilköğretimde yeni bir teftiş 
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sistemi getirilmeli, öğretmenlerimizin sıkıntıya ve bunalımlara girmesine sebep olan bu çağdışı 
uygulamadan derhal vazgeçilmelidir düşüncesinde ve görüşündeyiz. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, öğretmenlerimizi rahatsız eden diğer konu; ders kitapları, 
Ölçme ve değerlendirme sistemleri ile sık sık oynanmasıdır. Ders yılı sonunda, Millî Eğitim Ba
kanlığından çekilen bir telgrafla, sınıf geçme kolaylığı artık getirilmemeli, ders kitapları ikide 
bir değiştirilerek, eğitim, yaz boz tahtasına çevrilmemelidir. Öğrencinin ne kadar başarı elde 
ettiğini ölçen ve değerlendiren, öğretmene vicdanî bir sorumluluk yükleyerek yetki veren; öğ
renciyi çalışmaya sevk eden, hakkaniyet ve adalet ölçülerine dayanan kalıcı bir sistem getiril
melidir. 

Doğru Yol Partisi, öğretmene daha fazla kişilik kazandırma peşindedir; öğretmene saygı 
prensibini, ecdadından aldığı bir ahlak ve terbiye anlayışı içinde düşünür bu prensibi esas alır 
ve "Peygamber mesleği" denen öğretmenliğe gerçek manada eli öpülesi öğretmeni bulma, ya
şatma amacındadır. Bunun için, "öğretmen, tehlikelidir, devletin gözünde sakıncalı bir kişi
dir; öğretmen, devlet yıkandır" diye düşünen zihniyete, getireceği tedbirlerle "Dur" diyecek 
ve öğretmeni, toplumda, seven ve sevdiren, sayan ve saydıran bir manevî kimliğe kavuşturmak 
için her çeşit çalışmayı yapacaktır. 

Doğru Yol Partisi, öğretmene verilecek değeri, milletimize verilecek değerle eş tutmakta
dır. Nihayet, Doğru Yol Partisi, öğretmeni, bayrak gibi, ezan gibi kutsal görmektedir. Öğret
menin, bir taraftan bu millî ve manevî vasıflı kimliğine kavuşmasını sağlayacak, diğer yönden, 
menfî ve sapık güçlerin elleriyle karalanmasına fırsat vermeyecek; meslekî haklarının demok-

. ratik yollardan savunulmalarına imkân tanıyan sendikalaşma hakkı en kısa zamanda verile
cek, böylece, öğretmenlerimizin ezilmesinin, horlanmasının ve sömürülmesinin önüne geçile
cektir. 

Sayın milletvekilleri, elbette, ekonomi ile eğitim birbirine paraleldir. Eğitim, ne kadar eko
nomiye dayanıyorsa, ekonomi de eğitime o ölçüde muhtaçtır. Toplumu yönlendiren iki büyük 
kuvvetten birisi olan, organize kuvvetin kendisi olan öğretmen, ekonomik yönden güçlendiril
mesi halinde, eğitim de o ölçüde güçlenecektir. Yeni kurulan Hükümetimiz, bu gerçeği dikkate 
alarak, öğretmenlerin ve eğitimin önündeki sorunları çözebilmek için, gerek sendikalaşma ve 
gerekse üniversite konusunda programına özel hükümler koymuştur. Ayrıca, "çağdaş, laik, et
kin ve yaygın bir eğitim sistemini yürürlüğe koyacağım" demekle; şeffaf, sade, kaynakları ve
rimli kullanılan; ders kitapları yozlaşmaya değil, uzlaşmaya ve kendi kültürümüze dayanan, 
yaratıcı ve bağımsız bir kişiliği kazandıran bir sistemi getirecektir inancındayız. Bu yapılırken, 
öğretmenin maddî durumu asla ihmal edilmemeli, konut ve lojman durumu, maaş ve ücretle
rindeki dengesizlikler, yetersizlikler halledilmeli, öğretmenevleri çoğaltılarak daha yararlı hale 
getirilmeli, tedavi yöntemleri kolaylaştırılmalı ve hasta bir öğretmen, sevk kağıdı için kapı kapı 
dolaştırılmamalıdır. 

Köylerde çalışan öğretmenlere, çalıştıkları sürenin belli bir miktarı kadar yıpranma payı 
verilmesi gerekir. 

Öğretmenlerin ders ücretlerinin bir katsayıya bağlanması, her yıl maaş katsayısı arttıkça, 
ders ücretlerinin de otomatikman artırılması, öğretmenlere giyim-kuşam ücreti ödenmesi, her 
yıl sene başında verilen eğitim ödeneğinin en az bir maaş tutarında olması, öğretmenlerimiz 
için özel bir personel kanunu çıkarılması en büyük dileğimizdir. 
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öğretmenlik mesleğini onurlu kılmak, gerekli saygınlığa kavuşturmak için gereken eko
nomik, sosyal ve kültürel tedbirlerin bir an evvel alınmasını, Doğru Yol Partisi Meclis Grubu 
olarak istemekteyiz. Bunun için, Meclis Araştırması açılması isteğini, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına olumlu buluyor, düşüncemizi Yüce Heyetinize saygıyla arz ediyoruz. (DYP, SHP ve RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına, Şırnak Milletvekili ve Grup Başkanvekili Sa

yın Mahmut Aiınak; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Parlamentomuzun, böylesine önemli bir konuyla ilgili olarak çalışmaya başlamış olma
sından dolayı duyduğum mutluluğu sizlere arz etmek istiyorum. Sözlerime başlarken, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğitimi halkın ihtiyaçlarına cevap vermeyen bir ülke
nin geleceği parlak olamaz. Bugün, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri eğitimdir. Yılla
rın ihmali ve kasıtlı davranışları, eğitim sorunlarını da dağ gibi büyütmüştür. Bunları çözüm
lemek için acil ve radikal önlemlere ihtiyaç vardır. Eğitim hayatında ne yapılacağı ve nasıl yapı
lacağı bilinmezse, çözüm yolunda da bir adım atmak mümkün olmayacaktır; mümkün olma
yacağını da, geçtiğimiz yıllar apaçık ortaya koymuştur. 

Son sekiz on yıldır eğitim konusunda hükümetler çok şeyler vaat ettiler, çok konuşmalar 
yaptılar. Hatta, öğretmenler için bir gün bile yapıldı, "öğretmenler Günü"nün 11 incisini ge
çen hafta kutladık; ama, geçtiğimiz yıllarda, eğitim ve öğretmen sorunları, değil çözümlen
mek, daha da karmaşık sorunlar yumağı haline geldi; çünkü, eğitimde halkın ihtiyaçlarından, 
halkçı çözümlerden, öğretmenlerin özlemlerinden tamamen uzaklaşıldı. 

Öğretmenlerin söz hakkını kısıtlayarak, onları susturarak, cezalandırarak eğitim sorunla
rı çözümlenemez. Oysa, öğretmenlerin en doğal hakkı olan örgütlenme hakkı bile kısıtlanmış 
durumdadır. Bu hak bile kendilerinden tamamen esirgenmiştir. 

Bugün, Millî Eğitim Bakanlığı, belli bir görüş yanlılarınca adeta kilitlenmiş durumdadır. 
Bu kadro ile Sayın Avni Akyol bile başa çıkamamıştı. Millî eğitim kadrolarının tümüyle yeni
lenmesi şarttır. Eğitim yöneticilikleri, çağdaş, demokrat, laik kadrolarla donatılmazsa, ne ka
dar ileri programlar yapılırsa yapılsın, eğitimden istenilen sonuç alınamaz ve yarının Türkiye-
sine göre insanlar yetiştirilemez. Biz, millî eğitimde, falan kişi görevden alınsın ya da falanca 
kişi getirilsin demiyoruz; kendilerini, kimlerin daha iyi yöneteceğine, en sağlıklı bir biçimde 
öğretmenler karar versin istiyoruz. Öğretmenlerin kendi yöneticilerini seçmeleri, eğitim demok
rasisinin en temel ve vazgeçilmez koşuludur. Bütün eğitim kurumlarında, ilçe ve illerde, eğitim 
yöneticilerini öğretmenlerin seçmelerine fırsat verilmelidir, öğretmenlerimizi seviyorsak, onla
ra güveniyorsak, bir dakika bile geçirmeden bu ilkeyi uygulayabilmeliyiz ve uygulamak duru
mundayız. Öğretmenler, ancak bu yolla, yaptıkları işte söz ve karar sahibi olur ve eğitim at
mosferini demokratikleştirebilirler. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde adaletsizliklerin en belirgin olanı, belki de, eğitimdeki 
adaletsizliktir. Bu düzen, millete açıkça, "paran varsa oku" diyor. Devlet okullarına, hele hele 
geri bölgelerde ve gecekondu bölgelerindeki okullara devlet, tebeşiri ve öğrencilerin yazılı sı
nav kağıdını bile göndermeyip, bunların parasını öğrencilerden toplarken, özel okulculuk ve 
özel dershanecilik bugüne kadar adeta körüklenmiş durumdadır. Üniversite sınavına gire-
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bilmek için özel dershanelere avuç doluşu para yatırmak şart haline gelmiştir. Ana ve babalar, 
çocukları için amansız bir yarışa sokulmuştur. Eğitimin sırtından özel okulculuk ve dershane
cilik kamburu, bu nedenle mutlaka kaldırılmalıdır. Bunun yolu, üniversiteye giriş usulünü de
ğiştirmek ve devlet okullarını, yoksul halkın okuduğu okullardan başlayarak, öğretmen, araç, 
gereç ve altyapı yatırımları bakımından desteklemektir. Bütçe imkânları zorlanmalı ve en kısa 
zamanda ikili öğretime son verecek önlemler alınmalıdır. 

Çağı atlamaktan, çağı yakalamaktan söz ediyoruz; fakat, hala okul kitapları arasına çağ
daş yazarların kitapları sokulmamaktadır, okul kitaplıklarına gazete ve dergi alınmamaktadır, 
öğrencinin yurt ve dünya sorunlarıyla ilgilenmesi, neredeyse yasak hale getirilmiştir, öğrenci
ler yönetime katılamıyor, öğretmenler katılamıyor; okul hayatı, kuru bir törenler yığınından 
ibaret kalmıştır. Disiplin yönetmelikleri, onların her an suç işleyecekleri farz edilerek hazırlan
mıştır. Eğitim, ders kitaplarının ezberlenmesi esasına göre düzenlenmiştir. Böyle bir eğitim or
tamında, ne öğretmen, ne öğrenci, ne de başkaca bir öğretim ve eğitim unsuru, yaratıcı yete
neklerini ortaya koyabilmektedir. Okul idareleriyle, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iliş
kiler tamamen kopmuş durumdadır. 

Değerli milletvekilleri, ortada olan tablo bu. Gerçek şudur ki, öğretmenlerimize yazık oluyor, 
öğrencilerimize yazık oluyor. 

tzin verirseniz burada, şu anda içinde bulunduğumuz hukukî mevzuata ilişkin, konuyla 
ilgili hukukî çarpıklıklara ilişkin birtakım örnekler de sunmak istiyorum Sayın Genel Kurula. 

2908 sayılı Dernekler Kanunu, diğer kamu görevlileri gibi, öğretmenlerin de derneklere 
üye olmasını, Millî Eğitim Bakanının iznine bağlamıştır. 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanununun 21 inci maddesi, Özel Öğretim Kurumları Kanununa tabi öğretmenlerin işçi sendi
kalarına üye olmalarını yasaklamıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11 inci maddesi, 
taraf ülkelerde herkesin sendika ve dernek kurabileceğini, kurulmuş olan dernek ve sendikala
ra üye olabileceğini belirtmektedir. Bu sözleşme, Türkiye tarafından da 10.3.1954 tarihinde 6366 
sayılı Kanunla kabul edilmiştir. Anayasanın 90 inci maddesi, "Usulüne göre kabul edilen ulus
lararası sözleşmelerin Anayasaya aykırılığının iddia edilemeyeceğini" belirtmektedir. Anayasa 
Mahkemesi, başka kararlarında olduğu gibi; yani birçok kararında olduğu gibi, 27.9.1967 ta
rih ve 1967/29 sayılı Kararında, Avrupa tnsan Hakları Sözleşmesinin 11 inci maddesini bir ana
yasa kuralı olarak değerlendirmiş, sözleşmenin anayasal bir değer taşıdığını ortaya koymuştur. 

Yine, Danıştay da, başka kararlarında olduğu gibi, 1991/933 sayılı Kararında, uluslarara
sı sözleşmelerin Türkiye'de idareyi ve yargıyı bağladığını, uygulanmasının da savsaklanamaya-
cağını, Avrupa tnsan Hakları Sözleşmesinin sağladığı insan haklarını, Türkiye'deki herkesin 
kullanabileceğini, buna aykırı düzenlemelerin geçersiz olacağını hükme bağlamıştır. 

Bu açık hukukî duruma rağmen, hükümetler, bugüne kadar memur sendikalarının kuru
luşu ve çalışmasının önüne hukuk dışı ve akıl dışı uygulamalar getirmeye, engeller koymaya 
devam etmişlerdir, Valilikler, kuruluş aşamasındaki sendikaların kuruluş bildirimlerini alma
yarak, kurulmuş sendikaların işyerlerini kanunsuz olarak mühürleyerek, en temel insan hakla
rından biri olan örgütlenme hakkını ayaklar altına almaktadırlar. İçişleri Bakanlığı, 28 Şubat 
1990 günlü genelgesiyle, valiliklere, memur sendikalarının yasaklanması ve kapatılması, kapı
larının mühürlenmesi konusunda talimat vermiştir, emir vermiştir. 
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Değerli milletvekilleri, birbuçuk yıl önce kurulan Eğitim-îş Sendikasının İstanbul ve Kar
tal temsilcilik binaları ile Eğit-Sen'in Genel Merkezi istanbul Valiliğince mühürlenmiş; ancak 
başvurulan mahkemenin kararı ile açılabilmiştir. 

Eğitim-lş Sendikasının eğitim ve öğretmen sorunlarıyla ilgili karikatür sergisi bile hazme-
dilememiş, Ankara Valiliğince yasaklanmış, bu yasaklama kararı da, yine mahkeme kararı ile 
kaldırılmıştır. Karikatürden korkan bir yönetim nasıl demokratlık iddiasında bulunabilir ve 
"demokrasi" kelimesini nasıl ağzına alabilir, telaffuz edebilir; anlamakta zorluk çekiyorum. 
Ne yazık ki, ülkemizde karikatür sergilerini açabilmek için bile mahkeme kararlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Memur sendikalarının kapatılması ve faaliyetten ahkonulmasristemi ile valiliklerce bir
çok dava açılmıştır. Bu davalarda, sendikalar aleyhine hiçbir karar çıkmadığı halde, sırf, hak
kında dava açılmış olduğu gerekçesi ile sendikalar önüne idarî engeller çıkarılmaktadır, idare
nin, mahkemelerden önce mahkum etmesi, sanıyorum ki, sadece ülkemize özgü bir uygulama
dır. Memurlar ve öğretmenler, "gölge etmeyin, başka ihsan istemeyiz" diyorlar, öğretmenle
rin sendika hakkını güvenceye alacak yasal ve anayasal düzenlemelere kadar -biz Sayın içişleri 
Bakanından rica ediyoruz- Bakanlıkça bu genelge iptal edilmeli; valilikler ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı, kısa zaman içerisinde, bu davaları geri çekmelidirler. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 ün
cü maddelerinin yasadan çıkarılmaları doğrultusunda bir karar verdi ve bu maddeler Ceza Ya
sasından çıkarıldı; ama, ilginçtir ki, bu maddeler, Millî Eğitim Bakanlığı düzeyinde hala yü
rürlüktedir ve geçmiş yıllarda bu maddelerden mahkûm olduğu, hatta hatta, mahkûm bile ol
mayıp sadece yargılandığı için görevine son verilen öğretmenler, yeniden göreve alınma
maktadır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanımız buradadırlar. Sayın Bakanın duyarlılığını biliyoruz ve bu 
konuda, Sayın Bakanın ilgili davranacağına da inanıyoruz. Burada, Sayın Genel Kurulun hu
zurunda, değerli milletvekillerinin huzurunda, bu sorunları, ortadan kaldırılması gereken bu 
çelişkileri, Sayın Bakana, bir defa daha iletiyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığı içinde, Meclis iradesini bile tanımayan birtakım kadrolaşma hare
ketlerine rastlanmaktadır ve ciddî bir kadrolaşma vardır. Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenler
le barışmak istiyor ise, bu kadrolaşmayı, en kısa zamanda dağıtmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, ilkokul öğretmenleri Yardımlaşma Sandığı bir öğ
retmen kuruluşudur. Milyarlarca liralık mal varlığı, öğretmenlerin maaşlarından kesilen öden
tilerden oluşmuştur. Buna rağmen, Millî Eğitim Bakanlığı 1985 yılında tLKSAN'ın ana statü
sünde yaptığı değişiklikle, bu kuruluşa müdahale etmiş, bu kuruluşun genel kuruluna, seçil
memiş delegeleri göndererek, hukuk dışı bir uygulama içine girmiştir. 

Millî eğitim müdürlüklerine, illlerden seçilecek delegeleri veto etme yetkisi getirilmiştir. 
Bunun sonucu olarak da, tLKSAN, gelirleri öğretmen ödentileriyle karşılanan; ancak, yöneti
mi Millî Eğitim Bakanlığı bürokratlarına ait bir kuruluş haline getirilmiştir. Bu ana statü anti
demokratiktir. Bu yolla seçilenler, öğretmen ve üye iradesini yansıtmaktan uzaktır. 

öğretmenler, şimdi, maaşlarının yüzde 2'si düzeyine çıkarılan ödentileri ödememek için, 
manevî bir isyan halindedirler. İLKSAN ödentileri, öğretmenler için kanunsuz ve haksız bir 
vergi haline getirilmiştir. 
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Son yıllarda, ilkokul öğretmenlerine, iki yıllık bir önlisans eğitimi yaptırılmıştır. İntibak
larının da, bu yeni öğrenim düzeyine göre düzenlenmesi ve bu düzeye göre ayarlanması gerek
mektedir; ancak, 657 sayılı Yasanın 12 nci maddesi, bu durumdakilerin, intibaklarında, Em
sallerinin üzerine çıkarılamayacağı şeklinde bir hüküm içermektedir. Bakanlığın buna göre yaptığı 
uygulama, adaletsiz bir sonuç yaratmakta, çalışırken öğrenim yapanı, çalışırken öğrenim yap
mayanla bir tutmaktadır. 

Bu konuda açılan davalarda; Sivas İdare Mahkemesi 1990/498, Ankara Altıncı tdare Mah
kemesi 1990/170, Diyarbakır tdare Mahkemesi 1989/134 ve Danıştay İçtihatları Birleştirme Ku
rulu 1985/3 sayılı kararıyla, çalışırken öğrenim yapanla yapmayanın birbirini emsal teşkil ede
meyeceğini, çalışırken öğrenim yapanın emsalinin, yine kendisi gibi, çalışırken öğrenim yapan 
biri olabileceğini; yani emsalinin kendisi olduğunu hükme bağlamış ve açılan davaları, davacı
ların lehine sonuçlandırmıştır. 

Yılın öğretmenlerinin seçimlerinde kullanılan ölçüler ve bu ölçülere göre yapılan seçimler, 
öğretmenlerin tasvibini kazanmaktan uzaktır. Bu seçimlerde, öğretmenlerin hiçbir etkisi, katı
lımı, söz ve karar sahipliği olmadığı için, bu ölçülerle seçilenler de, öğretmenler nezdinde hiç
bir itibara sahip olamamaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, her yıl idarece bir çıplak maaşla ödüllendirilen öğretmenlerin seçi
minde de hiçbir objektif ölçü yoktur. Bu uygulama, tamamen bir kayırma ve bir torpil aracı 
haline gelmiştir. O kadarki, bu ödül listelerinde kazara ya da yanlışlıkla(l) adlarına yer verilen 
öğretmenlerimiz, kayırılanlarla aynı liste içinde olmaktan son derece rahatsız olmaktadırlar. 
Bu seçimlerin isabetli yapıldığı konusunda öğretmenlerin, idareye karşı hiçbir güvenleri kal
mamıştır. Bu seçimler ya öğretmenlerin katılımıyla oluşacak demokratik yönetimlerle yapıl
malı ya da tamamen uygulamadan kaldırılmalıdır. 

öğretmenlerin terfileri de ayrı bir sorundur. Kimin terfi edebileceği ya da edemeyeceği 
konusunda kimsenin hiçbir bilgisi ve müdahale olanağı da yoktur. Bu konu, adeta bir devlet 
sırrı gibi gizlenmekte olup, öğretmenin ve memurun dışındadır. Bu nedenledirki, siciller, kişi
sel sürtüşmelerden, siyasal görüş ayrılıklarından ve öznel değerlendirmelerden etkilenmeye son 
derece açık hale getirilmektedir. Bu sorun, bütün memurlarla ilgili olup, ancak, memurlar içinde 
en kalabalık grubu oluşturan ve eğitim - öğretim hizmetlerini en yakından ilgilendiren kesim 
olan öğretmenlerimizi çok daha önemli oranda ilgilendirmektedir. Bu nedenle, siciller, sicil notlan 
açık olmalı ve devlet sırrı olmaktan çıkarılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu kürsüde daha birçok sorun tartışılacak, konuşulacak; ama, be
nim arz etmek istediğim husus şudur : Bu kürsüden, mümkün olduğunca, çözümler ve alter
natifler üretmek durumundayız. Çünkü, sorunlar üst üste yığılmıştır ve bu sorunları hep bir
likte yaşıyoruz ve görüyoruz. "Bu sorunların çözümü nedir?"in cevabını, bu kürsüden müm
kün olduğunca çok somut bir şekilde ortaya koyabilmeli ve bunları hayata geçirmeye çalışma
lıyız. Aksi halde, bu kürsü -bağışlayınız ama- süreç içerisinde, bir ağlama duvarına dönüşmek
ten öteye geçmeyecektir. 

Bu nedenle, öğretmenlerimizin karşı karşıya bulundukları sorunların ortadan kaldırılma
sı için önerilerimiz neler olmalıdır, hangi alternatifleri ortaya koymalıyız, çözümlerimiz neler 
olmalıdır ve yaklaşımlarımız nasıl olmalıdır; bunları burada tartışmak ve giderek karmaşık hale 
gelen bütün bu sorunları ortadan kaldırmak durumundayız. Ben, bu nedenle, izin verirseniz... 
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BAŞKAN— Sayın Alınak, sürenizi 4 dakika aştınız; toparlamanızı rica ediyorum. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Sayın Başkanım, tek safya kaldı; bitirmek üzereyim. 
BAŞKAN — 4 dakika aştınız, mümkün mertebe toparlayın. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Oldu Sayın Başkanım. 
Memur sendikalarının, bu arada öğretmen sendikalarının hukukî olup olmadıklarına da

ir tartışmalara artık son verilmelidir. Ülkemize yaraşan, demokrasidir. Demokrasinin gereği, 
insan haklarının eksiksiz bir şekilde uygulanması bu arada^ sendikalaşma hakkıdır. Bunun ge
reği olarak : 

1. İçişleri Bakanlığının 28 Şubat 1991 günlü genelgesi iptal edilmelidir. 
2. Memur sendikalarının kapatılması istemiyle idare tarafından açılan davalar geri alın

malıdır. 
3. 2821 sayılı Yasanın özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin sendikalara üye 

olmalarını yasaklayan 21 inci maddesi kaldırılmalıdır. 
4. Son sekiz yılda, millî eğitim örgütünde yapılan atamalar yeniden gözden geçirilmelidir. 
5. Doğuda ve güneydoğuda okulların karakol olarak kullanılması uygulamasına son ve

rilmelidir. 
6. YÖK sistemine son verilmelidir. 
7. Mevzuat, okullardan başlanarak, eğitim örgütünün her kademe ve'aşamasında çalı

şanların insiyatifini, katılımını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 
8. Sendika hakkının doğal bir uzantısı olarak, sözleşme hakkı, toplu başvuru hakkı ve 

grev hakkı önündeki 657 sayılı Devlet Memurları Yasası ve Türk Ceza Yasasındaki engeller kal
dırılmalıdır. I 

Sayın Başkanım, izninizle, bir cümlelik bir parantez açmak istiyorum : Burada, önerge 
sahibi Refah Partisi Grubunun sözcüsü, öğretmenlere sendikalaşma hakkının verilmesi gerek
tiğini savundu. Elbetteki memurlarımıza, öğretmenlerimize, bütün çalışanlara sendika kurma 
hakkı verilmelidir. Bu hak, demokrasinin, gereği ve "Olmazsa olmaz" koşulu durumunda olan 
bir haktır; ancak, grev yapma hakkını ve toplusözleşme hakkını; yani, memurun, öğretmenin 
ve bütün çalışanların pazarlık yapma hakkını içermeyen bir sendika kurma hakkı, bizce, al
datmacadan başka bir şey değildir. Çünkü, memur, kendi hakkını savunmayan, kendi ekono
mik ve sosyal haklarının savunuculuğunu yapamayan bir sendikayı değil, kendi grev hakkını 
koruyacak, toplusözleşme hakkını savunacak ve pazarlık gücünü memur adına ortaya koyabi
lecek özgür bir sendikacılığı istemektedir. 

Son olarak, İLKSAN, öğretmen Evleri gibi öğretmen kuruluşları, öğretmenlerin serbest 
seçimle görevlendireceği yönetimlere bırakılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, böylesine bir önergeyi bu kürsüye Genel Kurula getirdikleri için, 
Refah Partisi Grubuna teşekkür ediyoruz. Sorunların burada tartışılması, çözümlerin burada 
üretilmesi ve topluma yaygınlaştırılması en büyük dileğimiz ve özlemimizdir. 

Bu nedenle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak, öğretmenlerimizin sorunlarına 
ilişkin olarak getirilen bu araştırma önergesine "evet" oyu kullanacağız. 

Sayın Başkanım, sizin ve değerli milletvekillerimizin zamanını fazlaca aldığımdan dolayı 
hepinizden özür diliyorum, çok çok teşekkür ediyorum. (SHP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alınak. 
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Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Anavatan Partisi Grubu sözcüsü olarak, Bolu 
Milletvekili Sayın Avni Akyol; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA AVNİ AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, sayın milletvekili arka
daşlarım; öğretmenlerin içinde bulundukları sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını 
toplumda layık oldukları statüye kavuşturmak için alınacak bedbirleri tespit etmek üzere, Ana
yasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri gereğince Meclis 
araştırması açılması isteğinde bulunan Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Nec
mettin Erbakan ve 31 milletvekili arkadaşının önergesi dolayısıyla Anavatan Partisi Grubu adına 
huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Sizleri en içten, en gönülden duygularla, sevgi ve saygılar
la selamlıyorum. 

Sayın Erbakan ve arkadaşlarına iki yönden Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Birincisi, 
19 uncu Dönem Meclisimizin ilk önergesinin öğretmenlerle ilgili olmasındandır. Daha açık bir 
ifadeyle, öğretmenlerin durumunun ve sorunlarının Yüce Meclisimizin Genel Kurulunda görü
şülmesine ve bu suretle bilgi edinilmesine vasıta olmalarından, dolayısıyla bugünkü imkânı sağ-
lamalarındandır. 

İkinci teşekkürüm, iktidarımız döneminde yapılan çalışmaları açıklama, yapamadıkları
mızı belirtme ve bunların tutanaklara geçmesine vesile oldukları içindir. 

Bu Meclis araştırması önergesiyle, yine dün okunan Çorum Milletvekili Sayın Muharrem 
Şemsek ve 13 milletvekili arkadaşının verdikleri genel görüşme açılmasına ilişkin önergedeki 
-bana göre- ortak yanılgı, öğretmenlik mesleğinin değil, öğretmenlik sorunlarının öncelikle ve 
sadece ele alınmış olmasıdır. Bu bakımdan, her iki önerge de -grup adına yapılan konuşmalar-
daki eleştiriler dahil- ne meslekî bütünlük yönünden doğru ne de ilmî yönden gerçekçi ve isa
betlidir; tek yönlüdür, tek yanlıdır, fert boyutludur, günlük politik amaçlı ve hesaplıdır. Her 
iki önergeye bakıyorum, en çok, günlük politikadan arındırılma isteği var ve de bunun üzerine 
şikayet var; oysa, aslolan, öncelikli zorunluluk olan öğretmenlik mesleğinin niteliğinin yüksel
tilmesidir. Niteliğin ve yeterliliğin yükseltilmesi, toplumda statünün, yani öğretmenlik mesle
ğinin değerinin ve yerinin yükseltilmesidir. Şüphesiz, toplumdaki, devlet düzeni ve hiyerarşi-
sindeki değeri ve yeri yükselen mesleğin sorunları, bu mesleğin mensupları öğretmenlerimizin 
ihtiyaçları tamamen bitmeyecek; mümkün değil; ama, büyük ölçüde, en aza indirilecektir. Öğ
retmenler, daha itibarlı, saygın bir seviyeye ve konuma yükselecektir. Geleceğimiz açısından 
da mutlaka yükselmelidir ve mutlaka yükseltilmelidir. 

Sosyal bir sistem olan eğitimin, sadece fert boyutu görülmüş, ele alınmış; ancak, bu bo
yutla ilgili olarak bugüne kadar neler yapıldığı hiç araştırılmamış, sorulmamış, gönderilen me
sajlar, kaynaklar dahi -maalesef- okunmamıştır. Kaldı ki, eğitim sisteminin, fert boyutundan 
sonra, ilmî yönden bir de kurum boyutu vardır, müessese boyutu vardır. Nasıl fertlerin -
konumuzun ve önergenin gereği olarak- öğretmenlerin kişilikleri, ilgi ve ihtiyaçları, eğilimleri t 

ve beklentileri varsa, kurum boyutunun gereği olarak da öğretmenin hizmet verdiği toplumun, 
devletin ve milletin öğretmenden bekledikleri vardır, görev ve sorumlulukları vardır. Meseleyi -
böyle bir bütüncü yaklaşımla ele almak, gerçekçi, akılcı ve ilmidir. 

Görülüyor ki, sorunlar, daha çok, günlük olayların etkisiyle ve daha çok da hevesiyle or
taya atılmıştır. Bu anlayış ve yaklaşımla, iktidarımız döneminde yapılan hizmet ve yatırımları 
Yüce Meclisin bilgilerine, ilgilerine ve takdirlerine arz etmek istiyorum. 
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Yeni dönem Meclisimizin ve yeni Hükümetimizin daha çok hizmet ve yatırım imkânı ver
mesini diliyorum. Verecekleri bu yöndeki yatırım imkanlarında, öğretmen İçin ve öğretmenlik 
mesleği için yapacakları her olumlu harekette* bizi, ANAP olarak yanlarında bulacaklarını özel
likle ifade etmek istiyorum, Çünkü, göreve başladığımız ilk günden beri, şahsen göreve başla
ma mesajında belirttiğimiz Anayasa ve Millî Eğitim Temel Kanununda öngörülen genel amaç
lar ve temel ilkeler doğrultusunda, öncelikle öğretmenlik mesleğini yükseltmeyi, buna paralel 
şekilde ve bununla birlikte, millî eğitim sistemimizi iyileştirmeyi; ancak, millî, çağdaş, laik ve 
demokratik ilke ve değerlere uygun yönde geliştirmeyi amaç edindik. Hükümetler olarak, bu 
yönde cumhuriyet tarihimizde ilk ve en büyük bazı hizmet ve yatırımları gerçekleştirdik. Bun
ları, şimdi, zabıtlar için, tarih için gelecek için, görenler ve görecekler için arz edeceğim. 

Bunları yazılı veya basılı olarak yayımlayarak Türkiye çapında bütün okullara, ilgililere, 
ilgili sandıklarımıza duyurduk ve gönderdik. Bu gibi önergeler karşısında, aydınlatma, benim
setme ve yönlendirme amacı güden yayınları yapmış olmanın gereği, bugünlerde daha iyi anla
şılıyor; gelecekte daha da çok anlaşılacaktır. 

Görevden ayrılırken de, bütün parlamenterlere gönderdiğimi sandığım, kendimize, öğret
menlerimize, milletimize saygımızın, demokrasinin gereği olarak hesap verme yönündeki gö
rev ve sorumluluk anlaşımızın sonucu ve davranışına uygun şekilde görevden ayrılma mesajı 
yayımladık. "Söylenmiş ve söylenecek doğru, haklı, iyi, güzel, gerekli söz ve düşünceler içinde 
en etkileyici ve en değerli olanı toplumun ve insanlığın yararına ve hayrına uygulamaya 
konabilenleridir" diye bir önsözle başladığımız bu mesajın 32 sayfalık bölümlerinde, yapılan
ları, yapılamayıp yeni Hükümete devredilenleri, açık seçik, gerçekçi ve namuslu biçimde orta
ya koyduk ve Sayın Bakanıma da daha ilk günden arz ettim. Eğer bunlar -günlük gailelerden 
uzak kalıp- incelenmiş olsaydı, okunmuş olsaydı, her ikf önergede bulunan pek çok dileğin 
ve şikayetin gereklerinin yapıldığı görülecek, önergelerin amaç ve yönlerinde değişiklik yapıl
ması ihtiyacı duyulacaktı gibi geliyor bana; öyle düşünüyorum. 

"öğretmenler Her Şeye Layıktır. Onlar İçin Ne Yapılsa Azdır" başlıklı öğretmenler Gü
nü mesajımızda aynen şöyle demiştik. Oradan okuyorum : "Millî Eğitim Bakanı olarak göre
ve başladığım 31 Mart 1989 tarihinde Hükümet olarak ilk düşüncemiz, öğretmenlik mesleğini 
içinde bulunduğu durumdan kurtarmak; ikinci düşüncemiz, eğitimin niteliğini yükseltmekti. 
Adeta takınaklı duygu ve düşünce gibi daima gönlüm öğretmende, aklım sistemdeydi. İnanı
yordum ve hala inanıyorum ki, öğretmenlik mesleğini yükseltmek, öğretmenin toplumdaki ye
rini ve değerini yükseltmektir, öğretmenin toplumdaki yerinin ve değerinin yükselmesi, layık 
olduğu saygınlığa kavuşması toplumun seviyesinin yükselmesiyle eşdeğerdir. Öğretmenin kişi
liği, karakteri, onuru, gururu, huzuru ve mutluluğu ile toplumun ortak bilinci, manevî kişilik 
ve karakter özellikleri, huzuru, mutluluğu, güvenliği ve refahı arasında tam bir paralellik ve 
uyum vardır. 

Bu görüş, anlayış ve inançla en içten duygu ve düşüncelerle öğretmeni sevmek, milleti sev
mektir; öğretmenlik mesleğini yükseltmek milleti yüceltmektir; öğretmeni sevmek Atatürk'ü 
de sevmektir; çünkü, Atatürk, en büyük öğretmendir, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Mille
tinin ilk, tek ve ebedî başöğretmenidir". Böyle diyerek seslendim sizlere ve Türk Milletine. 

"Bu sözlerimizin bütün öğretmenlerce ve milletçe benimsenmiş olmasından büyük bir mutr 
Iuluk duyduk ve duyuyoruz. En güzel, en anlamlı, yüceltici ve yönlendirici sözleri Atatürk'ten 
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duymuş olan Türk öğretmeni, kendisi için söylenen bütün güzel sözlere fazlasıyla layıktır ve 
bu sözlere daima layık olmaya çalışmıştır ve çalışmaktadır. Böylesine kutsal bir fedakarlık mes
leğini seçmiş olan öğretmenler için, hayat şartlan ve toplumun gelişme amaçları karşısında, 
her zaman, ne yapılsa azdır dedim ve diyorum. Bugüne kadar da inancım yolunda ve uğrunda 
büyük bir azim, kararlılık, zevk ve heyecanla çalıştım, Hükümet olarak da çalıştık" diye me
sajımda ifade etmiş, arz etmiştim. 

Şimdi geliyorum, kurum boyut açısından... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Şahsınız adına mı konuşuyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Sayın, lütfen... 
AVNt AKYOL (Devamla) — Sayın Sayın, sayın Sayın gibi oturun. 
BAŞKAN — Evet efendim, Sayın sayındır. 
AVNt AKYOL (Devamla) — Sayın Sayın gibi oturun; siz eskisiniz, biraz deneyiminiz var. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Siz de eskisiniz. 
AVNt AKYOL (Devamla) — Eskiyiz; ama, eskiliğiniz fark edilsin... Aramızda yeniler var... 
Geliyorum şimdi kurum boyutu açısından öğretmenlik mesleğinin niteliğinin yükseltilme

siyle ilgili hizmet ve yatırımlara, yaptıklarımıza. Süratli geçeceğim burayı : 
1. Son iki yılda 61 anadolu öğretmen lisesi açılmıştır. Eski 28 öğretmen lisesi 5 119 öğ

rencisiyle eğitimine devam etmektedir. Anadolu öğretmen liselerinde 7 492 kız ve erkek öğren
ci öğrenim görmektedir. 

2. 8-9 Haziren 1989'da yapılan öğretmen yetiştirme danışma kurulu toplantısında -ki, 
bu toplantıya dönemin Sayın Başbakanı, ilgili bakanları, eski ve yeni uzmanlar ve öğretmenler 
katılmışlardır- öğretmen yetiştirme modelleri, öğretmenin hizmet içi eğitimi, öğretmenin istih
damı, öğretmenin sosyal statüsü, bugün gündeme getirilen konular dört ihtisas komisyonunca 
araştırılmış; müfredat programları, eğitim ortamı, mesleğin cazip hale getirilmesi, millî eğitim 
akedemisi kurulması gibi temel sorunlar ve konularla ilgili bütün teklif ve tavsiyelerin gerekleri 
yapılmıştır. 

Bu kitabı Millî Eğitim Bakanlığından alabilirsiniz, Sayın Bakandan alabilirsiniz. Yapılan
lar, konuşmalar, çalışmalar orada... 

Sistemin ana unsuru, odak noktası öğretmendir. Hiçbir şey de öğretmen kadar değerli, 
öğretmen kadar önemli ve öğretmen kadar gerekli değildir; çünkü," öğretmenlik mesleği, top
lumumuzun millî ve ortak şuurunu, millî ve manevî değerlerinin özünü ve ruhunu, millî kültü
rü aşılayan, yaşatan ve geliştiren tek karakter mesleğidir, ikincisi yoktur. 

Göreve başlamamızdan 2 ay 8 gün sonraki ilk büyük icraatımızın, öğretmenlik mesleğinin 
niteliği konusunda olması tesadüfi değil, bu ihtiyaçların gereği ve bilinçlidir. Meclis araştırma
sı önergesinde sözü edilen durum ve sorunlar ile bazı şikâyetler, olsa olsa, 32 ay öncesine ait 
olabilir, bugünün sorunları değildir. 

Gerçekten, öğretmenlik mesleği, çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz, önergelerdeki gibi, bi
zim de eleştirğidimiz ve katıldığım, adeta "meslek intiharı" diye tanımlanan bilimsel bir duru
ma, sonuca ve özelliklere yoğunlukla sahip hale gelmişti. 

3. Mesleğin cazip hale getirilmesi yollarından biri olarak, ilk defa 15 Haziran 1989 tari
hinde, Türkiye Cumhuriyetinde, 3580 sayılı Kanunu bu Yüce Meclis çıkardı. 

önergede, mesleğe ilginin azaldığı iddiası var. Gerçekte ve hayatta tersi var; rakamları arz 
edeyim. Bu-kanundan sonra ilginin beklenmedik şekilde arttığını, mutluluk verici bir olay, 
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gelecek için de ümit ve güven verici bir sonuç olarak görüyoruz. Hangi hükümet olursa olsun, 
mademki millî eğitim devlet politikasıdır, partiler üstüdür; o açıdan bakıyoruz soruna, rahat
sız olmaya gerek yok. 

Bu kanundan önce, öğretmenlik mesleği "hiçbir şey olamaz ise, bari öğretmen olsun" an
layışıyla, üniversitelere girişte, en son sıralarda tercih edilmekteydi. Sayın sözcüler bunu ifade 
ettiler; ancak, bu kanunla, başarılı öğrencilerin öğretmen olmaları özendirilmiş, üniversiteye 
girişte ilk 10 sırada öğretmenliği tercih edenlere burs ve yatılılık imkânları, mecburi hizmet kar
şılığı olarak, tanınmıştır, sağlanmıştır. Ne olmuştur sonuç : Rakamlara bakınız... Hiç kimse 
söylemedi; hiç kimse bugün, bu gerçekleri görmedi ve söyleyemedi. Bu kanunla öğretmenlerin 
yüceltilmesi sorunlarının giderilmesi, kişiliklerinin toplumda daha üst düzeylere ulaştırılması 
konusunda sağlanan sosyoekonomik ve kültürel çeşitli imkanlar sayesinde, 1990 yılında öğren
ci yerleştirme sınavına başvuran 547 179 adaydan 73 807 si, 1991 yılında da başvuran 604 612 
adaydan 86 817'sİ öğretmenliği -burada ifade edildiği gibi, değil son sıralarda, değil ilk 10'da, 
değil ilk 5'te- birinci tercih sırasında seçmiştir. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — özel okullara ders vermeye gidiyorlar. 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, grubunuzun değerli görüşlerini sözcünüz dile getirdi. İs

tirham ederim... 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Bazı konuları bilerek konuşsak iyi olur... Burası Meclis... 
Dediğiniz rakam yüzde 1,5'tir. öğretmen yüzde 2,2 dir. Bakanlığı yeni devrettim.., 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Keyfinden giden yok. 
BAŞKAN — Efendim, böyle karşılıklı konuşma usulümüz yok. İstirham ediyorum... 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Rakamları bilerek lütfen... 
Bakınız ne oldu sonuç!.. Bu nereden özendirildi; Yüce Meclisten çıkan kanunla 1989'da 

öğrencilere aylık 200 bin TL. burs verdik. 1990 yılında bu rakamı 300 bin liraya yükselttik. 
1991 yılında (bu yıl) 450 bin liraya yükselttik. Hodri meydan, 750 bin lira yapın! Yapmalı... 
Sayın Bakan yapacak, yürekten güveniyorum, kendisi otuz yıllık arkadaşımdır, kendisine des
tek olurum. 

SHP de konuştu, muhalefet gibi... Şaşırdım. Bari ben iktidar gibi konuşayım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Ben konuşayım iktidar gibi... 

öğretmenlik mesleği hepimizin, bütün partilerin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği 
ile ilgili. 

Burslu öğrenci sayısı bugün 14 021 Yükseköğrenimde 14 021 kişi var, tığ gibi, seçilerek 
gelen, birincilikle gelen, özel okullardan, fen liselerinden, anadolu liselerinden gelen çocukla
rımız var. . » ' 

Yatılı olan öğrenci sayısı 612. Yatılılara her türlü giyim, araç, gereç yanında, 1989'da 100 
bin lira, 1990'da 150 bin lira harçlık verdik. Bu yıl, 1 Ekimden itibaren 200 bin lira harçlık 
veriyoruz. 

1986 yılındaki çarpıcı; ama, gelecek için ümit verici bir gerçeği ifade edeyim. 1986 yılında, 
öğretmenlik mesleğini seçme oranı, çağ grubuna göre yüzde 5,4 idi. Bugün, 1990'da -değil 1 
inci 2 nci 3 üncü tercihlerde- sadece birinci tercihte başvuranlar, yüzde 13,49; yani yüzde 13,5. 
Bu sene (1991'de) yüzde 14,36'dır. Birinci sırada... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Açıkta kalmayalım diye tercih yapıyorlar. 
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AVNt AKYOL (Devamla) — Biraz oku; Ahmet'ciğim, biraz oku... Hep mühendisliğe dal
ma, bu da insan mühendisliği. Madde mühendisliğini değil, insan mühendisliğini anladığınız 
gün vatanı da, milleti de, demokrasiyi de, şu ilişkileri de kurtarır, iyileştirir, güzelleştirirsiniz. 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) — Mühendisin de öğretmeni var. 
AVNt AKYOL (Devamla) — Bari sen çıkma aradan. Sana kaldı yani... 
Değerli arkadaşlarım, ilkokul öğretmenlerinin öğrenimleri, ortaokul ve lise öğretmenleri 

gibi, dört yıllık lisans seviyesine yükseltilmiştir. Böylece anadolu öğretmen lisesi öğrenimi üze-. 
rine 4 yıllık lisans öğrenimi ile bugün Türkiye Cumhuriyetinde ilkokul öğretmeni 16 yıllık bir 
eğitimden sonra sınıfa girebilmektedir, 16 yıl... Daha da önemlisi, Cumhuriyet tarihimizde ilk 
defa öğretmenlik mesleğinde hem en üst seviyede eğitim ve öğretim verilmesi hem de menşe 
birliği sağlanmıştır. 72,5 dahi değil, kaç çeşit öğretmenlik mesleği olduğunu Sayın Bakanım 
incelediklerinde daha iyi göreceklerdir. Ben, ayrıcalık yapmış olmamak, öğretmenleri üzeme-
mek için bunları açıklamaktan imtina ediyorum. 

Bir gerçeğe değinmek istiyorum; çünkü, 1983'ten sonrasının hesabı soruldu, 1980 öncesi
nin hesabı sorulmadı. Benim de içinde şerefle olduğum gibi... Hiç inkâr etmedim; ama, hata 
orada ise, ona da gitmelidir. " 

Bakın, mektupla öğretimle öğretmen yetiştiriyorsunuz; sanra da, "bu meslek karakter 
mesleğidir" diyorsunuz... Üç yıllık bir eğitimi birbuçuk iki ayda yapıyor, hızlandırılmış, su
landırılmış bu eğitimle öğretmen yetiştiriyorsunuz!.. Ben hayatımda en sert konuşmayı, bura
da Sayın Necdet Uğur'a karşı yaptım. Zabıtları açın okuyun. "İhanettir, gaflettir, dalalettir" 
dedim. 1978 - 1979 döneminin zabıtlarına bakın. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sebebi neydi, onu da söyleyin! 
BAŞKAN — Sebebi, sizin, şu anda hiç hakkınız olmadan münasebetsiz müdahaleniz. İs

tirham ederim... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — İstirham ederim... Daha işin başında çok kötü örnek olursunuz, bunun da 

müeyyidesi vardır. Böyle şey olmaz! 
Devam buyurun Sayın Akyol. 
AVNt AKYOL (Devamla) — Ah onlara girsek burada oturamazsınız... 
Benzeri pek çok ve pek çeşitli yollarla öğretmen istihdamı; yedeksubay öğretmen, vekil 

öğretmen, Yay - Kur'la, yaygın eğitimle öğretmen yetiştirme uygulamaları ve özellikle 1974'ten 
sonra öğretmen okullarının kaldırılması, klasik lise haline dönüştürülmesi, başarılı hizmetler 
verdiği halde, geliştirileceği yerde 1954'te kapatılan köy enstitüleri uygulaması, ilköğretmen okul
ları uygulaması, öğretmenlik mesleğinin erozyona uğramasını, meslek intiharına doğru yönel
mesini sağlayan en önemli gerekçelerdir. Kimseyi suçlamıyorum, olaylar üzerine gidiyorum ve 
olması gerekeni söylüyorum. Bunları görmezsek, dünü bilmezsek ileriyi göremeyiz. Ne kadar 
geriye bakarsanız, o kadar ileriyi görürsünüz. 

Öğretmenlik mesleği, bu tutum ve uygulamalarla, nitelik, kimlik, kişilik, karakter, mes
lek ahlakı ve aşkı, önderlik, öncülük ve rehberlik, örneklik ve modellik yönlerinden büyük 
yaralar almıştır, sarsıntılar geçirmiştir, bildiğimiz sonuçlara ulaşmıştır maalesef; ama, ekono
mik sorunlar karşısında, sadece Türkiye Cumhuriyeti mi böyle; sanmayın... Evrensel boyutları 
var... Bu, Amerikan Eğitim Sistemi" kitabında görülmektedir. Amerika'ya gittiğimizde bü
yükelçilik vasıtasıyla gezdiğim için maiyetimde özel sektör mensuplarına tahsis edilen şoför, bir 
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lisede tarih öğretmeni idi ve bende ismi vardır. Dallas'a gidilip, bilgisayar merkezleri gezildi-
ğinde yine heyete verilen şoför papaz idi. Florida bu konuda perişandı. Hemen çözemeyiz bunlan, 
onun için arz ediyorum; ama, ne kadar iyileştirirsek o kadar iyileşiriz, eğitimin ne kadar sevi
yesini yükseltirsek; bu Parlamentonun da, toplumun da, insan ilişkilerinin de, demokrasinin 
de, kamu yönetiminin de seviyesini ve kalitesini çağdaş seviyeye ulaştırırız. 

5 inci madde : Millî Eğitim Akademizinin açılmasının gerekleri yapılmıştır, ilk defa, ka
nun tasarısı hazırlanmış, kanun tasarısı Sayın Bakanın elinde, Başbakanlıkta; 16 Kasım 1990'da 
Ankara'da Sayın Özal tarafından temeli atılmıştır. 

istanbul Kandilli Lisesi yanmış, harap halde olan lise, akademinin öğretmen evi olarak 
kullanılması için restore edilmektedir. Datça'da alınan tesisler, ilavelerle bu hale getirilmekte
dir. Antalya Çolaklı'da alınan tesisler sonuçlanma safhasındadır, tamamen bu amaçla günde
me gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, süreniz dolmuştur, toparlamanızı rica ediyorum. 
AVNt AKYOL (Devamla) — Hemen bağlarım, nasıl olsa bundan başka bir önerge daha 

var... Kaç dakika geçti?.. 
/ • 

BAŞKAN— 9 dakika kadar süreniz vardır, sizden önceki değerli sözcü 9 dakika fazla 
konuşmuştur. O bakımdan, 9 dakika hakkınız olabilir. 

AVNl AKYOL (Devamla) — Olabilir mi? 
BAŞKAN — Olabilir efendim; adalet esastır. 
AVNt AKYOL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Onu önce söyleseydiniz de beni korkutmadaydınız, terledim çünkü. Şimdi, Sayın Başkana 

çok teşekkür ediyorum. 
iddiaların aksine, hiçbir şey yapılmamış gibi, ilk defa atama yönetmeliği çıkarılmıştır, stan

dart kadro uygulaması çıkarılmıştır, hizmet puanı esasları getirilmiştir; ama, Sayın Bakanın, 
bu kışa sürede haklı olarak -yürekten katılıyorum- şikayet ettiği gibi, benim de geçen yıllar 
burada şikayet ettiğim gibi; eğer elinizi öğretmen tayinlerinden çekerseniz, Sayın Bakan da ra
hatlar, millî eğitim sistemi de rahatlar. Bu görüşlerimi, Grubumda ve Hükümette açık seçik 
söylemiş bir Millî Eğitim Bakanıyım; işte arkadaşlarım da burada. 450 bin kişi, memurlarla 
birlikte 600 bin kişi, bunun içinde yüzde 1, binde 1 oranında kural dışı atama çıkmadan olmu
yor, eski alışkanlıklar birden yıkılmıyor, tik defa, okulda, Kurum Yönetici Atama Yönetmeli
ğiyle kariyer sistemi uygulamaya konmuştur. Iktiara söylüyorum; rahat bırakın, uygulasınlar. 

Yine ilk defa, merkez ve taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfındaki yöneticilerin 
kariyer ve liyakatlarına göre atanmalarını sağlayıcı yönetmelik yürürlüğe konmuştur. Bu ko
nuda noksan mı var; düzeltirsiniz. 

Valilere, öğretmenleri, ilkokul ve ortaöğretim müdürlerini atama yetkisi" verilerek merke
zin yükü hafifletilmiştir. 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Mecliste görüşülecek. Eğer 
çıkarsa, merkezin görevleri 6'ya düşecek, bütün görevler bölgelere ve valiliklere gidecek, sis
tem daha da rahatlayacak. 

- 2 ve 3 yıllık yükseköğrenimli öğretmenlere açık öğretimle lisans tamamlama imkânları ve
rilmiştir; buna emekliler de dahildir. Lisansüstü eğitim yapma başarısını gösteren öğretmenler, 
okulu nerede bitirmişlerse orada görevlendirilmişlerdir. 

Çok çarpıcı bir husus; menşe birliğini sağlamak için, ortaöğrenimli öğretmenlere, açıköğ-
retim programlarıyla önlisans yaptırılmış, bu öğretmenlerden 121 bininin maaşları intibak 
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ettirilmiştir. Buraya, bu konuda bir şikâyet de getirildi; Millî Eğitim Bakanlığı Personel Daire
sinin uygulamasından bahsedildi. Bunlar 1 inci derecenin 1 inci kademesine yükseltilmişlerdir; 
kadro sorunu yoktur. 

Buraya kadar yaptıklarımız, mesleğin yüceltilmesi, saygınlığına kavuşturulması, statünün 
yükseltilmesi, devlet hiyerarşisindeki yerinin belirlenmesi ile ilgili kurum boyutunun gerekleriydi. 

Şimdi, fert boyutuna geliyorum; çok önemli... Kişisel, ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaç
larla ilgili... tik defa 1 Temmuz 1984'te çıkarılan Eğitim ve öğretim Tazminatının, 9 Nisan 1990 
tarihinde en yüksek devlet memuru maaşına göre hesaplanması öngörülmüştür. 

Senelere göre rakamları veriyorum : Bu rakam 1989'da 70 400 liraydı. Bu ödenek yüzde 
845 artışla 15 Eylül 1991'de net 665 525 lira oldu. Katsayıyı bu hükümet değiştirmese de, öğret
menleri kurtarmak için otomatik sisteme bağladık, 15 Ocak 1992'de bütün öğretmenlerin eli
ne sadece bu ödenekten 944 700 lira geçecektir. 

Meslekî ve teknik okul öğretmenlerine ilk defa geçen yıl, özel Hizmet Ödeneği Kanunu 
çıkarılmıştır. Verilmekte olan bu ödenek yetersizdir, artırılsın. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan öğretmenlere eködenek verilmesi uygulaması 
başlatılmıştır. Kalkınmada öncelikli yörelerdeki hizmetlerinde başarılı geçen iki yıllarının kar
şılığında ek ödenek verilmektedir. Rakamları arz edeceğim şimdi. Devlet bu meselede doğu 
için daha ne yapsın?.. Batının doğusunda onu ele alamadım; Zonguldak'ta, Bolu'da, -terör 
hariç- doğudan kötü doğular var. Bu puanlamalarla onlar ele alınsın diyorum. Doğuda iki yıl 
başarılı hizmette hiçolmazsa resmî dil olarak Türkçeyi öğretsinler. Bu başarılı hizmet karşılı
ğında ek bir kademe ilerlemesi sağlandı. 

Ayrıca, ilk defa 1988'de 50 bin lira olarak ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğine, Re
fah Partisine mensup bir arkadaşımız "Kırtasiye ödeneği" dedi. Hayır, bu ödenek, öğretim 
yılına hazırlık ödeneğidir. Öğretmen, öyle, kırtasiyeye kadar düşmesin. 

1989'da üç kademeli adil sistem getirildi. Buradaki 50 ilde Ödenekler, olağanüstü hal böl
gesi ve kalkınmada öncelikli yöreler açısından önce 100; 150; 200 bin liraya, 1990'da da 150; 
225; 300 bin liraya yükseltildi. 

Bu sistem, 1991'de, kalkınmada öncelikli yörelerle olağanüstü hal bölgeleri bir grup, diğer 
50 il bir grup olarak ikiye ayrıldı. 1991'in Eylül ayında bu ödenek 50 ile, 300 bin lira; diğerleri
ne, 400 bin lira olarak ödendi. 

Ek ders ücreti: Sonuca getiremediğim, bitiremediğim; fakat, hükümette son safhaya ge
len, Maliye Bakanlığındaki değerlendirmeler dolayısıyla son günlere yakın Başbakanlığa inti
kal ettirilen, ettirildiğini Sayın Kahveci'den duyduğum katsayı meselesi var. Sayın Bakanıma 
üç şey emanet ettim, birisi de buydu. Onun mutlaka çıkması lazım. Öğretmenler 1989'da gün
düz 900 lira ek ders ücreti alıyordu. Bunun yüzde 25'i kesildiğinde, eline net 675 lira geçiyordu. 
Gece 1 300 lira alıyorlardı; bunun da yüzde 25'ini kestiğinizde, eline 975 lira geçiyordu. Bu 
rakarri 1990'da gündüz 2 500 lira, gece 3 bin lira; 1991'de gündüz 4 bin lira, gece 4 700 lira 
oldu. Buna rağmen yetersizdir, diyorum. Bunun katsayıya bağlanması konusunda grup sözcü
lerinin görüşlerini aynen paylaşıyorum ve hazırlıkların tamam olduğunu söylüyorum. Genel 
finansman içinde katsayının takdiri Sayın Hükümete, Sayın Bakanımıza ve Sayın Bakanımızın 
rülasyonlarına bağlıdır. , 

Şehit öğretmenlerimizin ailelerine ve varislerine 20'şer milyon lira para verildi. 
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Başarılı öğretmenlerden 1989'da 8 625'ine, 1990'da 8 745'ine, 1991'de 7 891'ine birer aylık 
maaş karşılığında ikramiye verildi. 

''Usulsüzlük var, huzursuzluk var" deniyor. Ba öğretmenlerin başarılarını belirleyen vali, 
millî eğitim müdürlüğü. Devlet idaresinde, birinden birine güveneceksiniz ve aksi sabit olma
dıkça, insanlara saygı ve güven duyacaksınız. Bu durum düzeltilmelidir, geliştirilmelidir; ama, 
bu imkân öğretmenlerden kaldırılmamalıdır; çünkü burada böyle bir teklif gördüm. 

öğretmenlerin, Türk Hava Yollan gibi bazı ulaşım araçlarından özel indirimli olarak ya
rarlanmaları sağlanmıştır. 

Yeni göreve başlayan ilkokul öğretmeninden örnek vermek istiyorum; çünkü, bu konuda 
"doğuda aç, sefil" diye çok edebiyat yapıldı. Size, karşılaştırmalı olarak bir tabloyu sunmak 
istiyorum : 50 ilde 31.3.1989'da eline 259 625 lira geçen öğretmen, 15 Eylül 1991'de yüzde 455 
oranındaki artışla, 1 441 626 lira almaktadır. Hemen, "Acaba maaşı mı?" diye sorarlar. Diğer 
eklerle beraber, toplamı bu rakamdır. Onlar da bu devletin Hazinesinden çıkıyor, öğretmenin 
cebine giriyor. 

Kalkınmada öncelikli 10 ilde, en az ve en çok olan maaş durumunu söylemek istiyo
rum : 1989'da öğretmenin eline en çok 270 292 lira geçiyordu, bu rakam 15 Eylül 1991 tarihin
de en az 1 619 156 liraya; en çok da 1 925 953 liraya yükselmiştir. 

Olağanüstü Ha! Bölgesindeki 13 ilde yeni mezun bir öğretmenin eline 1989'da en az, net 
421 bin küsur, en çok da 533 275 lira geçiyorken, 15 Eylül 1991'de yeni mezun olan öğretmenin 
eline en az 2 391 808 -durumuna göre, kötü yerlere göre- en çok da 2 957 028 lira geçiyor. Bu
na, "maaş karşılığı" denilmesin, polemik konusu yapılmasın diye hemen arz ediyorum. Bun
lar bekâr bir ilkokul öğretmeninin aylık geliridir ve aylık 40 saatlik ek ders ücreti de dahildir. 
Müdür yetkili öğretmenler için ek ders ücreti 60 saat olarak alınmıştır. Kalkınmada öncelikli 
10 il ile olağanüstü hal uygulanan 13 ilde öğretmenlerin fon hesaplarına yatırılan miktarlar 
da buna dahildir. Evli, ancak, eşi çalışan 2 çocuklu öğretmenler için bu paraların dışında ayrı
ca 47 bin lira veriliyor. Bu rakam, bu hesaplarda yok. Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu öğretmen
lere de ayrıca 164 500 lira veriliyor. 

Bu konu ile ilgili olarak son bir misal vereyim : 50 ilimizdeki uygulamaya göre, bir .öğret
men aynı tahsili görmüş olan bir diğer devlet memurundan 595 260 lira fazla almaktadır. 

27 Eylül 1991 tarihli ve 91/2344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile öğretmenler için 1 inci 
dereceden 439 635 kadro sağlanmıştır. Artık, öğretmenlerin terfi edememe korkusu yoktur; 
başarılı oldukları sürece, otomatikman en üst dereceye çıkabilmektedirler. 

Sosyal hizmetlerle ilgili olarak da şunları söylemek istiyorum : 1983'te sayısı 79 olan öğ-
retmenevi, 1991'de 315'e yükselmiştir. 1983'te sayısı 83 olan öğretmen lokalleri 1991'de 191'e 
yükselmiştir; 75 öğretmenevinin yapımı devam etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, tamamlamanızı rica ediyorum. 
AHMET SAYIN (Burdur) — 9 dakika bu kadar uzun mu? 
BAŞKAN — Sayın Sayın, müsaade buyurun izah edeyim. Edersem, özür dileminizi rica 

ediyorum. 
Değerli Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu Başkanvekili 9 dakika fazla konuştu. Sayın 

Akyol da, artı 9 dakikasını şu anda doldurdu ve ben, emsal olarak, "adalet olsun" için 9 daki
kayı kullandırdım; ama, izin verin, bir veda "cümlesi, bir veda paragrafı da takdir hakkım ol
sun. Yani, illa usulü, bir sözcü ne kadar aşarsa, onun hakkı o kadar mı olur? 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul).— Sizin lafınızdı o. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sizin lafınızdı o; siz söylediniz, "Adaletten yanayım" 

dediniz; ama, adaleti tatbik etmiyorsunuz. 
BAŞKAN — Adaleti, Sosyaldemokrat Halkçı Parti... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Adaletçi olun. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun söyleyeyim; haklı fikirlerin gürültüye ihtiyacı 

yok; bağırmanız gereksiz. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sizden öğreniyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Akyol, grup sözcünüz kadar artı süre kullandı ve o süre dolduğunda 

ben, kendisine, tamamlanmasını rica ettim. Bunu, zamanla öğrenirsiniz. 
Tamamlayın Sayın Akyol. . 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Çok şey öğreneceğiz sizden!.. 
BAŞKAN — Gayet tabiî. Siz geleli 4 gün oluyor, ben 4 dönemdir buradayım; öğretmek 

görevim. 
Buyurun Sayın Akyol. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Adaleti sizden öğreneceğiz. 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Sayın Başkan, sözlerimi bağlıyorum. Saygılar sunarak yeri

me oturmak isterdim, bu kadar tartışmaya sebebiyet vermek istemezdim. Müsaade ederseniz 
iki paragrafla bağlayayım. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sayın sözcü, sizden özür dilerim; size kastım yok. 
AVNİ AKYOL.(Devamla) Sağ olun. 
BAŞKAN — Efendim, asıl özürü benden dilemeniz gerekir. Sizin grup sözcünüz Sayın 

Almak, 9 dakika fazla konuştu; hakkı mıydı? Ben ona anlayış gösterdiğim zaman doğru olu
yor da, bir başka sözcüye aynı süreyi tanıyınca haksızlık bunun neresinde? 

Buyurun, Sayın Akyol. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Taraflısınız Sayın Başkanl 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi şöyle bağla

mak istiyorum. Bizlere, iktidarımıza az yaptınız diyebilirsiniz, daha çok yapmalıydınız diyebi
lirsiniz. Bunu tartışırız, görüşürüz; ama, kıyaslarız. Dünlerle kıyaslarız, neleri yapıp yapmadı
ğımızı anlamaya çalışırız; fakat, olanların, yapılanların -bilerek yapıldığını sanmıyorum- ace
leye gelmekten ötürü gereğince ortaya konamamış olmasından dolayı, bu uzun açıklamayı yapma 
ve tutanaklara geçirme imkânı aramaya çalıştım. Epeyi eksikler var, eksik kalanları bir başlca 
vesileyle, bir başka zaman arz ederim. 

öğretmenlik mesleğini yükseltmek, öğretmenlerin haklı ve meşru olan ekonomik, sosyal 
ve meslekî ihtiyaçlarını karşılamak ve bunlarla ilgili sorunları çözümlemek için -inanınız siya-
seten arz etmiyorum- daha yapacak çok iş ve çok hizmet var. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyorum. Öğretmene saygının sözde ve tuta
naklarda kalmaması için, Meclis araştırması açılmasını ve komisyonun kurulmasını, ANAP 
Grubu olarak istediğimizi ve buna "evet" diyeceğimizi arz ediyorum, Sayın Erbakan'a ve 31 
arkadaşına tekrar -inanınız- içten ve gönülden şükranlarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, size ve Yüce Meclise en derin saygılarımı arz ediyorum. (ANAP ve RP sıra
larından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Araştırma önergesi üzerindeki son sözü önergedeki imza sahipleri adına, Kahramanma

raş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'ye veriyorum. 
Buyurun Sayın Dikici. (RP sıralarından alkışlar) 

HASAN DlKlCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben onbeş 
sene öğretmenlik yapmış bir üyeyim. Refah Partisi Grubumuzda öğretmenlik yapan birçok ar
kadaşlarımız mevcuttur. ANAP Grubu adına konuşan Sayın Avni AkyoPun telaşla ve kendisi
ni savunmak için, yaptığı konuşmasını ve gayret sarf etmesini çok yadırgadım. Asıl önergenin 
iyi niyetli kastını bir yana bırakarak, önergeyi hazırlayanları itham etmeye kalkmasını da, aynı 
telaşın sebep olduğu yanlış bir davranış olarak değerlendiriyorum; çünkü, bu önergede Sayın 
Bakanın bir hizmet yapmadığı şeklinde hiçbir beyan yoktur, önergenin, "Sayın Bakanın ne 
yapıp yapmadığı" diye bir kastı da yoktur. Bu önergemiz sadece bugünkü gerçeğe dayanmak
tadır. Bundan önce bir şeyler yapılsın yapılmasın, gerçek odurki, şu anda 500 bin öğretmen 
sıkıntı içerisindedir. Biz, bu sıkıntıların giderilmesini istiyoruz, önergenin kastı budur. Yüce 
Meclis, tasvip edip de araştırma komisyonu kurulduğu zaman, bu komisyon, Sayın Bakanın 
ne yapıp yapmadığını veya ne kadar yapabildiğini de araştırıp, inceleyip ortaya dökecektir. Onun 
için, daha komisyon kurulmadan savunma yapmaya gerek yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öğretmenlerin içinde bulundukları sıkıntıların tespi
ti, çarelerinin ortaya konulması, bu mesleğin mensuplarının toplumda layık oldukları statüye 
kavuşturulması ve alınacak tedbirlerin araştırılması üzerine, Anayasanın 98 inci Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince Meclis araştırması önergesinde im
zası bulunan bir üye sıfatıyla huzurunuzdayım. 

İnsan, eğitilmeye ve eğitim görmeye mecbur bir şekilde yaratılmıştır. Onun sahip olduğu 
birtakım kabiliyet ve özellikler ancak i eğitim ve öğretimle şekillenmektedir. Doğuştan itibaren, 
her insan, eğitilmeye ve birisinden bir şeyler öğrenmeye muhtaçtır. Bu, eğitimin ve öğretimin 
değişmez kuralıdır. Eğitim ve öğretimin esas unsurlarından birisi ve hatta en önemlisi öğret
mendir. Eğitim ve öğretimde çağdaş teknolojik gelişme, öğretmenin eğitimdeki fonksiyonunu 
hiçbir zaman ikinci dereceye düşürememiştir. öğretmen daima önde olmuştur ve önde olacak
tır. öğretmenlik hiçbir zaman eğitimden ayrı düşünülemez. Halbuki, ülkelerin kaderleri eği
timle şekillenmektedir, amacına ulaşmaktadır. Kalkınma okulda başlamaktadır. Metodu, zih
niyeti, müfredatı, örfü, ananesi, psikolojik temellerî  millî bünyesine göre yürütülmeyen eği
tim sistemleri, hiçbir zaman başarılı değillerdir. 

Yukarıda da işaret ettiğim gibi, eğitim ve öğretimin esas unsurlarından birisi ve hatta en 
önemlisi, öğretmendir, öğretmenin durumunu bu şekilde tespit ettikten sonra, bugünkü eği
tim sistemi içerisinde Türk öğretmeninin konumunu çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Cumhu
riyetin kuruluş yıllarından beri, öğretmen konusunda, öğretmen yetiştiren kurumların tesisi, 
"konumu; müfredat programı ve öğrenci seçimi, öğretmenlerin istihdamı, öğretmenlerin hiz
met içi eğitimi, yurt sathında öğretmen dağılımı, öğretmenlerin sosyal hakları, terfileri ve öte
ki hakları, öğretmenlerin tecziye ve ödüllendirilmeleri konusunda neler biliyoruz? 

öğretmen, en büyük mektep olan hayatın yol göstericisidir, öğretmen, bizi beşikten ala
rak, mezara kadar götürüp teslim eden, dünyanın en ağır sorumluluğunu omuzlarında taşıyan 
insandır. Kişiler gibi, nesiller ve devletler de öğretmenin eseridir. Devletleri ve medeniyetleri 
kuran, yaşatan hep öğretmenler olmuştur. Öğretmenin saygı gördüğü, saygın tutulduğu ülke
ler mutlu ve ileri ülkelerdir. 
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Dünyamız, ekonomik ve teknolojik alanda çok hızlı bir değişim sürecinden geçmektedir; 
tabular yıkılmakta, yarın nasıl olacak sorusuna hiç kimse cesaretle cevap verememektedir. Bu 
hızlı değişim ve gelişmenin bir amacı var; daha ileri gitmek, ileri ve medenî ülkeler safında 
söz sahibi olmaktır. Şayet, bir ülke, bu hızlı değişime ayak uyduramıyorsa ve geri kalıyorsa, 
bunun tek sorumlusu öğretmene gerekli önemi vermeyenlerdir; ama, ileri gitmiş ve kalkınmış 
bir ülke söz konusu ise, yine sorumluları, öğretmene gereken önemi ve değeri veren yetkililerdir. 

Bunun en güzel örneği bizim tarihimizde vardır : öğretmenin yüceltildiği, saygınlaştırıldı-
ğı dönemlerde, şan ve şerefle, medeniyetin ve ahlakın zirvelerine tırmanmışlardır; öğretmene 
saygının kaybolduğu dönemlerde ise, uçurumlara yuvarlanılmıştır. Selçukluları Anadoluda hâkim 
kılan, bir öğretmen olan Nizamülmülktür. Osmanlılar, öğretmeni yücelttikçe yükselmişlerdir. 
Şehzadeler daha küçük yaşta öğretmenlerine emanet edilerek yetiştirilmişlerdir. Böylece, dev
letin geleceği, öğretmenlerin şehzadelere verdikleri köklü bir eğitimle güven altına alınmıştır. 

Ülkemizde, öğretmen, huzur ve refahtan yoksun, her üç yılda bir göçe zorlanan bir insan 
konumundadır. Günümüzde, öğretmen, maddî ve manevî sıkıntı içindedir, öğretmenin bu sı
kıntısı, çocuklarımıza, dolayısıyla toplumumuza yansımaktadır, öğretmenin huzuru ve refahı, 
öğrencilerimizin başarısı demektir. Öğrencilerimizin başarısı ise, milletimizin refahı demektir. 

Öğretmenlerimizin çözüm bekleyen temel meselelerinden bir kısmını arz etmek istiyorum. 
öğretmenlik mesleğinde yüksek moral esastır. Bugün, morali sıfır olan öğretmenimizin mora
lini yükseltmek esas amacımız olmalıdır, öğretmenin maaş ve diğer ücretleri, bugünün ekono
mik koşullarına ayak uyduramamaktadır. Ayrıca, özel eğitim kurumlarıyla ortaöğretimdeki ek 
ders ücretleri farkının kaldırılması şarttır. 

Toplumumuzun en çok yıpranan insanı öğretmenlerimizdir. Yıpranma payını hak eden öğ
retmene bu hak çok görülmemelidir. Eşi öğretmen olanlar mecburi hizmete tabi tutulurken, 
eşi öğretmen olmayanların mecburi hizmete girmemesi, öğretmenler arasında farklı bir uygu-. 
lama olmaktadır. 

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde ev kiraları malumunuzdur. Kira konu
sunda çok büyük sıkıntı içerisinde olan öğretmenlere lojman tahsis edilmeli veya kira yardımı 
yapılmalıdır. 

Türkiye'de hastanelerimizin durumu bilinmektedir öğretmenlerin zamanında ve daha rahat 
tedavileri için bütün tedbirlerin alınması şarttır. 

Günümüzün ekonomik şartlarındaki öğretmenlerimizin, kendi imkânlarıyla.konut edin
meleri mümkün değildir. Bunun için, devlet imkânlarıyla öğretmenlere konut edindirme yolla
rı bulunmalıdır. . 

Bugüne kadar süregelen atama ve yer değişürmelerdeki her türlü siyasî baskılara son ve
rilmelidir. öğretmenlik mesleği siyasetüstü tutularak, öğretmenler arasında büyük sıkıntılara 
sebep olan bu durum kökünden halledilmelidir. s 

Davranış ve giyimleriyle toplumun bütün kesimlerine, özellikle öğrencilerine, en güzel ör
nek olacak öğretmenlerimizin, günün şartlarına göre giyinmeleri esastır. Bunun için, öğret
menlere giyim yardımının verilmesi gerekir. 

öğretmenin ulaşım problemi, özellikle büyük şehirlerimizde çok büyüktür. Söz konusu 
büyük şehirlerde, öğretmenlerimizin vaktinde derse yetişmeleri için, bütün tedbirler alın
malıdır. 
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Eşi çalışmayan öğretmenlerle kırsal kesimde görev yapan öğretmen çocuklarına özel ders
hanelerden kontenjan ayrılacağı gibi, devlet yurtlarında kalmak isteyenlere de öncelik tanın
malıdır. 

Meslekî alanda eser sahibi olan öğretmenler teşvik edilerek özendirilmeli, maddî ve ma
nevî olarak ödüllendirilmelidir. 

Mecburi hizmet uygulaması, öğretmeni bazı tedbirler almaya zorlamaktadır. Bunlar, ya 
özür grubuna girmek için bir yakınına rapor alıyor veya eşini sigorta yaptırmak için zorlanı
yor. Bunun için, mecburi hizmete bir çözüm aranmalıdır. 

öğretmen, ekonomik zorluklar içerisindedir; yeni çıkan meslekî eserleri alamamaktadır. 
Bunun için, kendi dalı ile ilgili basım ve yayımlar ücretsiz olarak verilmelidir. 

Merkezî bölgelerde ortaokul ve lise sınıflarında öğrenci sayısı 60 ila 80'i bulmuştur. Bu 
da, öğretmen ve öğrencinin başarı durumuna menfî yönde etki etmektedir. Merkezî bölgelere 
yeni okulların veya ek binaların yapılması gerekmektedir. 

Hükümet Programında yer alan sözleşmeli ve grevli sendika hakkı, öğretmenlere bir an 
önce verilmelidir. 

öğretmenlik bir gönül işi ve sanattır. Bunun için, öğretmen olmak isteyenlerde bazı meziyet 
ve kabiliyetler aranmalıdır, öğretmen kaynağının tek olması şarttır. 

öğretmenlerin hizmet içinde verimliliklerini artırabilmek için ve eğitim alanında, çağdaş, 
teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek üzere hizmet içi eğitimlerine önem verilmelidir. 
Bunun için, kısa süreli ve geçici eğitim merkezleri yerine, bilimsel araştırmaya dayalı, kalıcı 
eğitim merkezlerine ihtiyaç vardır. Meslekte yirmi yılını dolduran hanım ve erkek öğretmenle
re, istediği zaman emekli olma hakkı verilmelidir. 

Günümüzde hâlâ 5 sınıfın veya l'den fazla sınıfın bir arada ders yaptığı bilinmektedir. 
Eğitim ve öğretim yönünden sağlıklı olmayan birleştirilmiş sınıflar konusuna acilen çözüm ge
tirilerek, bu tür okullarda görev yapan öğretmenlerin sıkıntısı giderilmelidir. 

Devlet katkısı olmadan, hayırsever vakıflar, dernekler ve vatandaşlarca yaptırılan, eğiti
me hazır bekleyen bütün okullar açılmalıdır. 

Güneydoğuda canı pahasına görev yapan öğretmenlerimizin huzur içinde çalışabilmeleri 
için, her türlü can güvenliği tedbirlerinin alınması şarttır. Güneydoğuda, terör nedeniyle kapa
lı tutulan yüzlerce okulun eğitim ve öğretime derhal açılması ve öğrencilerin bir an önce okul
larına kavuşturulması lazımdır. 

Yeni mezun olan, deneyimsiz bir hanım öğretmen terör bölgesine atanmaktadır. Bir yan
dan terör, diğer yandan yalnızlık, meslek bilgisinde yetersiz, genç öğretmenimizi yıldırmaktadır. 

Emekliliği hak ederek emekli olan öğretmenlerimiz, emekli olduktan sonra da, mesleğini, 
istediği yerde yapabilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sonuç olarak, öğretmenlik bir sanattır, bir ruh işidir, 
bir fedakârlık işidir, öğretmen, geleceğimiz olan çocuklarımız için kendisini feda eden, nesil
ler yetiştiren, her zaman için özveride bulunan insandır. Çünkü, öğretmen, irade gücümüzü, 
bir koyumcu maharetiyle işleyen sanatkârdır. Öğretmenlik peygamber mesleğidir. Öğretmenle
rin meselesi milletimizin meselesidir. İstesek de istemesek de, bu büyük ve değerli kitlenin sı
kıntısı önümüzdedir. Bugün ele alamazsak, yarın ele almak mecburiyetinde kalacağız. Tür-
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kiye Büyük Millet Meclisi olarak, öğretmeni, onun problemlerini ele alalım, inceleyelim; bu, 
bizim için bir görevdir; bu sorumluluk bizimdir, bunu gerçekleştirelim. 

öğretmenlerimize ait problemlerin çözümünde, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Toptan'a 
her zaman yardımcı olacağımızı belirtir; takdir Yüce Meclisin der, Meclise saygılar sunarım. 
(DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Dikici. 
Böylece, Meclis araşürması açılmasına ilişkin önerge üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmış 

bulunmaktadır. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım : 
Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis araştırması yapacak komisyonun 11 üyden kurulmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden başlamak üzere, üç ay olmasını oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. -r- Çorum Milletvekili Mulıarrem Şemsek ve 13 arkadaşının, öğretmenlerin toplum içinde layık 
oldukları yere oturtulması için çözülmesi gereken meseleleri konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; gündemimizin 2 nci sırasında yer alan, Çorum Millet
vekili Muharrem Şemsek ve 13 arkadaşının, öğretmenlerin toplum içinde layık oldukları yere 
oturtulması için çözülmesi gereken meseleleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin görüşülmesine 
geçiyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum. 
Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu : 24 Kasım öğretmenler Günü ve öğretmen meselelerinin görüşülmesi: 
Bir milletin hür, bağımsız, refahlı, mutlu yaşayabilmesi, toplumun ve milletin geleceğinin 

teminat altına alınması için, insanlarının çok iyi eğitilmesi ve kaliteli birer eleman haline geti
rilmesi gerekir. Bunun için de, eğitimin temel unsuru olan öğretmenlerin yıllardır bekleyen me
selelerinin halledilmiş olması gerektiği tartışılmaz bir gerçektir. 

Son zamanlarda öğretmenlerimizin içinde bulunduğu elverişsiz durum herkesin malumu
dur. Basından ve bizzat öğretmenlerle yaptığımız temas ve görüşmelerden elde ettiğimiz bilgi
lere göre, öğretmenlerin sıkıntıları, daha da ileri safhadadır, öğretmenler için kutlanan öğret
menler Gününün daha da anlamlı hale gelebilmesi için TBMM nin konuyu etraflı bir şekilde 
ele alarak görüşmesini faydalı görmekteyiz. 

Bugün öğretmenlerimizin bir kısmı, okuldan artan zamanlarını, pazarcılık, taksicilik, kah
vecilik, yaparak değerlendirmeye çalışmaktadırlar. Bu durum devletimizin de itibarını zedele
mektedir. Bunun yanında, öğretmenlerimizin görüşülerek çözülmesi gereken meselelerini şu 
şekilde tespit etmek mümkündür. 
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1. öğretmenlerin maaş ve ücretleri günün şartlarına uygun değildir. Aynı işe farklı öde- ; 
melerin yapıldığı ve ek ders ücretinin yükseköğretim kurumlarında asgarî 25 000, özel öğre
tim Kurumlarında ise 50 000 TL. Ortaöğretimde brüt 5 000 TL. dir. Bu açık adaletsizlik, hak
sızlıkların Yüce Meclisimizce düzeltilmesi gerekir. 

2. Görevleri icabı, polis ve subaylara verilen yıpranma payının öğretmenlere de verilmesi 
gerekir. Çünkü, öğretmenler de en az subay ve polisler kadar yıpranmaktadır. 

3. Devlet Memurlarına yapılan kira yardımından öğretmenlerin mahrum bırakılması bir 
haksızlıktır. Bunun acilen düzeltilmesi ve öğretmenlere de kira yardımının yapılması gerek
mektedir. 

4. öğretmenlerin Sağlık Hizmetlerinden daha rahat bir şekilde faydalanmaları için tam 
teşekküllü öğretmen hastanelerinin açılması gerekmektedir. 

5. öğretmenlerin büyük şehirlerde ulaşım problemi çözümlenmelidir, öğretmen, göre
vine tam zamanında ulaşabilmesi için diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının servis araçların
dan yararlanabilmelidir. 

6. Köy ve kasabalarda görev yapan öğretmenlerin Üniversite çağına gelmiş çocukları
nın, özel Dersanelerden, Bakanlık kontenjanı ile yararlandırılmaları sağlanmalıdır. 

7. Çeşitli hayır kurumları ve hayırsever vatandaşlar tarafından inşa edilen ve öğretime 
hazır hale getirilen tmam hatip ve başka öğrenim kurumlarının açılması ve böylece hem öğret
menlere hem de onların çocuklarına imkân hazırlanmalıdır. 

8. Branşları ile ilgili yayın ve diğer basın malzemelerinin öğretmenlere ücretsiz ulaştırıl-
masr sağlanmalıdır. 

9. öğretmen atamaları ve yer değiştirilmelerinde her türlü siyasî mülahazaların üstünde 
hareket edilmeli, öğretmenler arasında ayrımcılığa son verilmelidir. 

10. Her ne kadar, öğretmenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi iseler de, mesle
ğin gereği ve çalışma şartları itibarı ile diğer devlet memurlarından farklı mütalaa edilmeleri 
gerekir. Bunun için de, öğretmenler için özel öğretmen personel kanununun çıkarılması gerek
mektedir. Zira çalışma ve hizmet alanı itibarı ile, Silahlı Kuvvetlerin ve Adalet mensuplarının 
özel kanunlarla idare edilmeleri bu espriden kaynaklanmaktadır. 

11. öğretmenler, kendi dalında okul dışı özel öğretim kurumlarında da mesleklerini icra 
edebilmelidirler. Nitekim doktorlar, avukatlar ve daha başka meslek mensupları mesleklerini 
özel olarak da icra edebilmektedirler. Bu imkân öğretmenler için de sağlanmalıdır. 

12. öğretmenler arasındaki ekonomik ve meslekî dayanışmayı sağlamak için halen sa
dece ilkokul öğretmenleri için hizmet veren tLKSAN müessesesinin bütün öğretmenleri içine 
alabilecek.ve hizmetlerini ve imkânlarını bütün öğretmenler için kullandırır hale getirilmesi 
gerekir. Bunun için bir kanun değişikliği yapılmalı ve öğretmenler Yardımlaşma Kurumu (ÖYAK) 
kurulmalıdır. 

13. Millet ve devlet bütünlüğüne halel gelmemek kaydıyla, öğretmenlere, grevli ve toplu
sözleşmeli sendika hakkı tanınmalıdır. Bunun için acilen yasal düzenleme yapılmalıdır. 

14. öğretmenler arasındaki menşe birliği sağlanmalı ve öğretmenliğin bir ihtisas mesleği 
olduğu gerçeğinden hareketle, bu mesleği, ancak özel meziyetleri ve meslek formasyonunu ka-, 
zanmış kişilerin icra etmesi sağlanmalıdır, öğretmenlerimizin yetışmelerindeki kaynak farklı
lıklarının giderilmesi için, gerekirse bir öğretmen üniversitesi kurulması tartışılmalıdır. 
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15. Ömrünü mesleğine ve milletine hasretmiş öğretmenlerin, toplum içinde yitirilmiş olan 
itibarlarının yeniden verilmesi ve toplum içinde, baş köşede, layık olduğu yere oturtulması için 
her türlü meselelerinin acilen çözümlenmesi ve meslekte 20 hizmet yılını dolduran hanım öğ
retmenlerin ve 25 yılını dolduran erkek öğretmenlerin emekli olabilmelerinin sağlanması gerekir. 

Yukarıda ana başlıklar ve maddeler halinde sıraladığımız hususların açıklığa kavuşturul
ması ve öğretmenlerimize ferahlatıcı bir çalışma ortamının hazırlanması için; Anayasamızın 
98, İçtüzüğümüzün 99 ve 100 üncü maddeleri gereğince, Yüce Meclisimizde Genel görüşme 
açılmasını konunun ciddî şekilde tartışılmasını arz ve teklif ederiz. 

Muharrem Şemsek 
(Çorum) 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, içtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması 
hususunda, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına, önergedeki birinci imza sahibi veya 
onun göstereceği bir sayın milletvekiline söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önergedeki imza sahipleri adı
na konuşacak sayın üye için 10 dakikadır. 

Şimdi, görüşmelere geçiyoruz. 
ilk sözü, Hükümet adına, Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan'a veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisi
mizin değerli üyeleri; aynı günde, öğretmenlerimizin dertlerini, sıkıntılarını içeren, aşağı yuka
rı aynı mahiyette; ama, hukukî sonuçları bakımından farklı iki önergenin görüşülmesinden 
mutluluk duyuyorum. 

Hemen sözümün burasında, biraz evvel görüşmesi tamamlanan Meclis araştırması öner
gesinin, bütün gruplarımız tarafından, bütün mitletvekillerimiz tarafından kabul görmesini de, 
şükranla ve minnetle karşılıyorum. 

Kurulacak olan araştırma komisyonunun, öğretmenlerimizin içinde bulunduğu, eğitimi
mizin içinde bulunduğu sıkıntılara, dertlere çare bulacağına Hükümete yol gösterecek mahi
yette bir çalışma yapacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum. 

Bakanlığımızın bütün birimlerinin, Genel Kurulunuz adına görev yapacak.olan o komis
yonumuzun emrinde olduğunu hemen sözlerimin burasında da ifade etmek istiyorum. 

öğretmenlerin sorunu ne kadar çok konuşulursa, o sorunlara çözüm bulmak da şüphesiz 
o kadar kolay olacaktır. O sebeple, aynı mahiyetteki iki önergenin konuşulması, aynı mahiyet
teki iki önergenin birçok kere daha konuşulması, bizim için memnuniyet vericidir. 

Değerli arkadaşlarımın, araştırma önergesi üzerinde görüşlerini açıklarlarken, Genel Ku
rulun tadı tuzu sayılan birtakım sataşmalarla zaman zaman sözleri kesildi ise de, ben bunu 
konuya duyulan ilginin önemine atfediyorum. Genel Kurulun, tartışmaları ileri boyutlara gö
türse bile, sonuç itibariyle her zaman sağlıklı sonuçlara varacağına olan inancımı yine ifade 
etmek istiyorum. Gerçi, konuşmalar biraz faaliyet raporu şeklinde, biraz faaliyet raporunun 
tenkidi şeklinde oldu; ama, yine söylüyorum, ne kadar çok konuşursak, o kadar çok çözüm 
bulma imkânımız olacağı için, konuşmadan kaçmamak gerekir. Genel görüşme açılması öner
gesini veren Sayın Şemsek ve değerli arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. 
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önergede 15 madde halinde sıralanan sorunları ret ve inkâr etmek mümkün değil. Sayın 
Akyol da ifade ettiler, ben de araştırma önergesi üzerindeki görüşlerimizi açıklarken ifade et
tim; öğretmenlerimiz için, eğitimimiz için Türkiye'de çok şeyler yapılmıştır; ama, çok şeyler 
de önümüzde durmaktadır. Geriye takılıp kalmanın hiçbir yararı yoktur, gerinin eleştirilecek 
tarafları çoktur, taa ötelere de gidilebilir, mektupla eğitime kadar varan birtakım eleştiriler ya
pılabilir; ama, denir ki, "O zaman, mektupla eğitimi niye kaldırmadınız?" Başka eleştiriler 
de yapılabilir. Önemli olan, geçmişten dersler alıp, geçmişin yanlışlarını, eksikliklerini, aksak
lıklarını tespit edip, onlardan ileriye doğru bakmak, geleceğe doğru bakmaktır. Eğitim siste
mimize de, öğretmenlerimizin dertlerine, sıkıntılarına da bu açıdan baktığımız zaman, söyle
diğim gibi, önümüzde pek çok sıkıntının bulunduğunu tespit etmekte zorluk çekmemekteyiz. 

Sayın Şemsek ve arkadaşlarının önergesinde sıralanan ve öğretmenlerimizin içinde bulun
duğu sıkıntılar ile, önerilen birtakım çözümler, aslında, bizim Hükümet Programında bir bö
lümüyle, bulunmaktadır. Bir kısmı, benim, öğretmenler için 24 Kasımda düzenlenen törenler
de ifade ettiğim konuşmalarda var; bir kısmı da göreve başlama mesajımda var; 

Bunu, şunun için ifade ediyorum : Aslında, ortaya konulan sıkıntıları Türkiye'de herkes 
paylaşmaktadır. Bu sıkıntılara çözümde ise, büyük bir fikir ayrılığı içerisinde olduğumuzu san
mıyorum; ama, önümüze bir kaynak sorunu çıkmaktadır. Sorun tamam, çözümler belli; ama, 
nasıl yapılacak? İşte, burada karşımıza kaynak sorunu çıkmaktadır. Türkiye, bütçesinden -biraz 
evvel de söyledim- büyükçe bir kısmını millî eğitime ayırmak zorundadır. Bütçe, Yüce Genel 
Kurulunuza gelecek, burada tartışılacak, komisyonda tartışılacak, orada da söyleyeceğim, Hü
kümette de anlatmaya çalışacağım; Hükümet Programında ifade edildiği şekilde, önümüzdeki 
yıllarda, millî eğitime, millî gelirden ne kadar çok pay ayırabilirsek, Sayın Şemsek ve arkadaş
larının önergesinde ortaya konulan sorunlara, o kadar çok çözüm bulma imkânımız olacaktır. 

önergede ifade edilen 20 ve 25 hizmet yılını bitirenlerin, yaşına bakılmaksızın emekli ola
bilmelerine imkân sağlayacak yasal düzenleme, bizim Hükümet Programımızda da, bildiğiniz 
gibi, öngörülmektedir. Hükümet, önümüzdeki günlerde yahut aylarda bununla ilgili bir ka
nun tasarısını, zannediyorum Yüce Heyetinizin önüne getirecektir.' 

öğretmenler Yardımlaşma Kurumu... önergede ifade edildiği şekilde ÖYAK yahut bizim 
düşündüğümüz şekilde TÖYAK üzerinde bir çalışma başlatmış bulunuyorum. 550 bin kişiyi 
içine alacak böylesine bir yardımlaşma sandığının, öğretmenlerimize çok büyük rahatlıklar sağ
layacağına ben de yürekten inanıyorum. Bunu dile getiren arkadaşlara yürekten katılıyorum. 
Bu çalışmayı belli bir süre sonra tamamlayıp huzurunuza getirebilirsem, sanıyorum, Bakanlık, 
çok önemli bir meselesini aşmış olacaktır. Bunun kolay olmadığını biliyorum. Halen çalışma
larını sürdüren "İLKSAN" diye, ilkokul öğretmenlerini içine alan bir yardımlaşma sandığı var; 
onlarla da görüşüp, bunu genişletip, bütün öğretmenler camiasını içine alacak bir yeni organi
zasyona gitme çalışmalarını yapıyorum; umarım orada bir sonuç elde etme imkânı bulacağız. 

Yine, önergede ifade edilen öğretmen atamaları ve yer değiştirmeleriyle ilgili sorun, ger
çekten, biraz evvel de konuştuğumuz gibi, eğitimimizin önünde duran büyük sorun; ama, mil
letvekili arkadaşlarım olarak sizin de önünüzde duran büyük bir sorun. Henüz senenin ortası; 
ama, bana şu ana kadar -tebrikle beraber- gelen arkadaşlarımın önüme koydukları öğretmen 
yer değiştirme isteklerinin sayısı zannediyorum beşyüzü buldu. Bunları yerine getirmemizin 
mümkün olmadığını Yüce Heyetinizin takdir edeceğini umarım, önergede de ifade edildiği şe
kilde, belli mazeret gruplarının dışına bunu taşırdığımız takdirde, öğretmen nakillerinde, 
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atamalarında objektiviteyi kaybettiğimiz takdirde, bu işin önünü almakta ne sizin için ne de 
Bakanlık için imkân bulmak mümkün olacaktır. 

Sanıyorum, Yüce Heyetiniz, Meclis araştırması önergesini kabul ettikten sonra, bu genel 
görüşme önergesine de "ret" demeyecektir. Dediğim gibi, öğretmenlerin sorunlarını ne kadar 
çok konuşursak, çözümü bulmak o kadar kolay olacaktır, önümüzdeki günlerde de, bu genel 
görüşme önergesi kabul edildiği takdirde, öğretmenlerimizin bu önergeyle ortaya konulan so
runları ve diğer sorunları hakkındaki görüşlerimizi daha geniş bir şekilde ifade etme imkânını 
bulacağız. 

Ben, Hükümet adına, bu genel görüşme önergesinin kabulünü sizden rica ediyorum, is
tirham ediyorum ve o nedenle sözlerimi fazla uzatmıyorum. 

Bu düşünceler ışığında, genel görüşme önergesine Hükümet olarak müspet baktığımızı, 
açılması yolunda oy kullanılmasını rica ettiğimizi ifade eder, Yüce Heyetinize saygılar suna
rım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Nurettin Tokdemir; buyurun. (DYP sıralarından 

alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Çorum Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek ve 13 arkadaşı, öğretmenlerimize fe
rahlatıcı bir çalışma ortamının hazırlanması için, Yüce Meclisimizce genel görüşme açılmasını 
istemişlerdir. Bu cümleden olarak, öğretmenlerimizin meselelerini maddeler halinde dile getir
mişlerdir. Bahsi geçen meseleler hakkında, Grubumuz adına görüş ve düşüncelerimizi arz et
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Konuşmama başlarken, hepinizi en derin saygılarımla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir toplumu ayakta tutacak, kalkındıracak, vatana 
ve millete faydalı evlatlar yetiştirecek olan, yalnız öğretmenlerdir. Kendileri yanan bir mum misali 
erirlerken çevrelerine ışık tutanlar, aydınlatanlar yine onlardır. 

Toplumların gelişmesi, kalkınması, çağdaşlaşması ve demokratik gelişmiş dünya devletle
ri içerisinde yer almasında, o ülkede yaşayan insanların eğitim ve kültürü fevkalade rol oynar. 
Bu kültürü ve kalıcı eğitimi veren en kutsal kurum da, eğitim ve öğrenim kurumlarıdır. 

Bu kurumların temel unsuru öğretmenler, öğrenciler, dolayısıyla çocuklarımızdır. Bu ba
kımdan, öğretmenler, millî varlığımızın, millî kültürümüzün çarpan yüreği, atan nabzı, hisse
den vicdanı ve konuşan dilidir. Öğretmen, sabrın, hoşgörünün, ve sevginin timsalidir, öğret
men, iyi insanlar, büyük insanlar yetiştirebilmek için çaba sarf eden bir sanat adamıdır. Öğret
men sayesinde, yarının devlet adamları, komutanları, mühendisleri, doktorları, işçileri, sanat
kârları; hülasa, toplumun her ferdi onun elinde şekillenir. Bu bakımdandır ki öğretmen, bir 
milletin mimarı, ona son şeklini veren kişidir, O mimarın hammeddesi insandır. Şairin dediği gibi; 

"Seni anlatmaya gücüm yok benim, 
Vasıfların sayılmaz ki, çok senin." / 

Sayın milletvekilleri, vasıfları ve önemi saymakla bitmez olan öğretmenlerimize, devleti
miz özel bir önem vermelidir. Bu ülkenin 13 milyon çocuğunu kendilerine teslim ettiğimiz 420 
bin civarında sevgili öğretmenimizin pek çok sıkıntılarının var olduğu aşikârdır ve herkes tara
fından bilinmektedir. Bunların bir kısmı, bozulmuş dengelerden, bir kısmı da, devletin bu işle
re ayırdığı kaynakların yetersizliğinden ileri gelmektedir. Bu hususu aydınlatmak için bir tek 
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rakam vermek istiyorum : Devletimizin, eğitim, sağlık ve sosyal güvenliğe ayırdığı pay, gayri 
safi millî hâsılanın yüzde 8'idir. Batı ülkelerinde bu oran; gayri safi millî hâsılanın yüzde 29'udur. 

Bu konuda, Sayın Bakanımızın göreve başlama mesajlarıhdaki "Eğitimde başarılı olma
nın temelinde, her şeyden önce, öğretmen unsurunun olduğunu bilmekteyim. Bunun için, öğ
retmenlerimizin, toplumumuzda huzur, güven ve saygınlık içerisinde çalışmalarına imkân sağ
lamak, öncelikli ve önemli görevimiz olacaktır, öğretmenlerimizin, günlük kaygılardan uzak; 
okuyan, inceleyen, araştıran, öğrendiklerini öğreten bir duruma gelebilmeleri için, maddî ve 

I 

manevî her türlü destek sağlanacaktır" sözünü gerçekleştirmek, bizim için en büyük görev ola
caktır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin sıkıntısı, örgütsüz toplum oluşudur. Biz, bu örgütlü 
toplumu başarmalıyız. Millet ve devlet bütünlüğüne zarar vermemek kaydıyla, öğretmenleri
mize, Hükümet Programında belirtilen "öğretmenlerimizin sendika kurmaları için anayasal 
değişiklikler yapılacaktır" cümlesi, Hükümetimizin bir taahhüdüdür. Ayrıca, Millî Eğitim Ba
kanımızın, "öğretmenler arasındaki dayanışmayı güçlendikmek, eğitim ve öğretimin daha iyi 
yürütülmesi ve sorunlarının çözümü yönünde alınan önlemlere katkıda bulunmak; öğretmen
lerin, sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesini sağlamak amacıyla, sendika kurmala
rı için gerekli anayasal değişiklikler yapılacaktır" sözlerinden anlaşıldığı üzere, öğretmenleri
mize sendikalaşma imkânı kazandırılacaktır. Bu olayı, demokratikleşme alanında atılmış önemli 
bir adım saydığımızdan dolayı da, Grup olarak desteklemekte ve istemekteyiz. 

Şunu da sevinçle ifade edeyim ki; bu sendikalaşma olayından sonra, bizlere, günlerden 
beri sayısız mektup ve telgraf gelmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bilim ve teknolojinin dünyadaki ilerlemesi içinde, kendi araştırma
larıyla yer alamayan ülkelerin, sadece kopyacılık yaparak muasır medeniyetler seviyesine eriş
mesi mümkün değildir. Gençlerimizin yeteneklerini eğitim yoluyla ortaya çıkarmak, maddî ve 
manevî kalkınmamızın temel dayanağı ve en kıymetli hazinesidir. İstikbalimizin yegâne güven
cesi olan gençlerimizin ülkeye faydalı olmaları açısından, onlara aydınlık ufuklar açacak olan 
öğretmenlerimiz için ne kadar fedakârlıkta bulunsak azdır. Minicik yavrularımızı şekillendirip 
hayata hazırlayan bu insanlarımızı, sadece 24 Kasımlarda sembolik törenlerle hatırlayıp, ne 
yazık ki, pek çoğu gerçekleştirilemeyen vaatlerle avutmak ne derece isabetlidir?.. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sonuç olarak, öğretmenlerimizin çeşitli dertlerine eğil
memizin Grubumuz için fevkalade önemli bir hadise olacağını ifade etmek istiyorum. Bu dert
leri, sıkıntıları dile getiren ve bunların hal çareleri için, ciddî manada Meclis görüşmesi isteyen 
sayın milletvekillerine, huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Sayılan hususların hallini kâfi görmemekteyiz. Biz, öğretmenlerimize daha çok şeyler ver
mekte, Grubumuz olarak, kararlıyız. Milletvekillerimizin, mıntıkalarımızdaki çeşitli sorunla
rı, devlete, Meclise, Hükümete getirirken, bizleri yetiştiren öğretmenlerimizi hiç unutmayacak
larını görüyor, bu duygu ve düşünceler içinde, Grubum adına, 13 milyon çocuğumuzu teslim 
ettiğimiz öğretmenlerimizi huzurunuzda sevgiyle anıyor, Yüce Meclise saygılar sunuyor ve bu 
görüşmeye olumlu baktığımızı arz etmek istiyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokdemir. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Bolu Milletvekili Sayın Avni Akyol; buyurun. 
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ANAP GRUBU ADINA AVNl AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Şemsek ve 13 arkadışının verdikleri genel görüşme önergesine aynen katıldığımızı, ANAP Grubu 
olarak benimsediğimizi, öğretmenlerimizin sorunlarının çözümüne çok büyük katkılar sağla
yacağına inandığımızı özellikle sözlerimin başında arz ediyorum; Yüce Meclisi Saygıyla selam
lıyorum. Tabiî, bundan önceki Meclis araştırması konusunda bütün görüşlerimizi arz ettiğim, 
ifade ettiğim için onlara kesinlikle değinmeden, sadece sendikayla ilgili -katıldığımız, 
savunduğumuz- görüşe ilave, farklı bir görüş açısından sizleri düşündürmek istiyorum. 

Hatırlayacak olursanız, Meclis araşttrması dolayısıyla yaptığım ilk konuşmamda, kurum 
ve fert boyutuna değinmiştim. Sendikalaşma olayı, fert boyutu açısından, öğretmenin ve çalı
şanların kişiliklerinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarımı) karşılanmasına dönük, demokrasinin 
gereği olan bir organizasyon; ama, meseleye kurum boyutu açısından bakacak olursak, bir başka 
örgütlenme biçimi acaba düşünülemez mi diye arz' ediyorum. 

Bunu, iki yıl önce, Sayın Erbakan'ın, Sayın Erdal İnönü'nün katıldıkları, Eğit-Der'in yaptığı 
uluslararası boyutlu bir sendika toplantısında arz etmiştim. O zaman, sanki sendikaya karşı 
bir alternatif üretiyormuşum gibi algılandı ve yorumlandı; değildi. Bu görüşümü, geçen hafta, 
yine SHP'nin, DYP'nin temsilcilerinin de bulunduğu iki günlük bir eğitim toplantısında, bir 
profesör ortaya attı. O zaman, oradaki arkadaşlara, "Gördünüz mü; meselenin özü buradadır" 
dedim. Onu arz ediyorum; bu teklifi, ANAP Grubu olarak getireceğimizi arz ediyorum; o da 
şu : Odalaşma... 

Sendika, hakları arayan, o konuda pazarlıklara girişen bir teşkilatlanma; demokratik açı
dan şart, katılıyoruz, ANAP hükümetleri olarak hiç karşısında olmadık ve dedik ki, 'Anaya
sada değişiklik yapılsın, 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılsın." Benim ağzımdan çıkan sözler 
bunlardı ve biz buna varız. Hiçbir zaman bunun karşısında olmadım; basından bunu izleyen
ler ve sendikacılar da bunu ifade ediyorlar; ama, öğretmenlik mesleğinin, eğitim politikaları
nın, toplum boyutu açısından, gerek bilimsel yönüyle, gerek mesleğin daha üst düzeydeki nite
lik açısından durumunu gözleyen ve kollayan, sendikayla çelişmeyen, sendikaya ters düşme
yen, sendika ile yarışmayan bir başka projeyi,,diğer meslek gruplarında olduğu gibi, üst dü
zeyde odalaşma projesini Yüce Meclisin huzuruna getireceğimizi arz ediyor, saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Şırnak Milletvekili ve Grup Başkanvekili Sa

yın Mahmut Alıhak; buyurun. 

SHP GRUBU APINA MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; hepinizi Grubum ve şahsım adına, saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kabul edelim ki, 19 uncu Dönem Parlamentosu, yeni bir mesaj ve
riyor, yeni bir görüntü sergiliyor ve yeni bir imaj yaratmaya çalışıyor. 18 inci Dönemde Meclis 
araştırmaları ve genel görüşmeler konusunda çektiğimiz sıkıntılar zabıtlarda mevcuttur; on
larca Meclis araştırması ve genel görüşme isteği burada gerisingeri çevrilmiş ve iktidar partisi
nin çoğunluk oylarıyla reddedilmişti; bakanlar, her nedense, anlayamadığımız ve kavrayama
dığımız birtakım sebeplerle, genel görüşme ve Meclis araştırması isteklerine şiddetle karşı çıkı
yorlardı; ama, görüyoruz ki, Millî Eğitim Bakanımız, Genel Kurula, "Meclis araştırması önergesi 
kabul edilsin, genel görüşme önergesi kabul edilsin" diye ricada bulunuyor. Bu, güzel bir 
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gelişme. Diliyoruz ve umuyoruz ki, bu gelişme, dönem sonuna kadar artarak devam eder. Bu 
duyarlığından dolayı Millî Eğitim Sayın Bakanına huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önerge, Başkanlık Divanı tarafından okundu, dinledik, inceledik; 
ama, önerge, eksiklikler ve çelişkilerle dolu olan bir önerge, eksik bir önerge; soruna, köktenci 
yaklaşımı bir tarafa bırakan, palyatif çözümler öneren politik amaçlı bir önerge. Bu böyle ol
makla birlikte, SHP grubu olarak bu önergeye evet oyu kullanacağız. Ancak; izninizle bir iki 
konuya değinmeden de geçemeyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, önergede İLKSAN'ın bütün öğretmenleri kapsaması gerektiğine iliş- . 
kin bir öneri var. Kapsasın, buna itirazımız yok'; ama, bilinmelidir ki, 1985 yılında İLKSAN 
Ana Statüsünde yapılan değişiklik ile millî eğitim müdürlerine il delegelerini veto etme gibi, 
çarpık bir yetki verilmiştir, hukuk dışı bir yetki verilmiştir. Öğretmenlerin iradelerine ipotek 
koyan, onları yok sayan bir karar verilmiştir ve bunun sonucu olarak da, İLKSAN'ın yönetimi 
-daha önce Meclis araştırması önergesi hakkında yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi- Millî 
Eğitim Bakanlığındaki bazı bürokratların eline geçmiştir. Yani, bir öğretmen kuruluşu şu anda 
bürokratların tekelinde bulunmaktadır, öncelikle bu konuda yapılması gereken şey, İLKSAN 
yönetiminin seçiminde öğretmenlerin söz ve karar sahibi olabilmeleri sağlamaktır. Bu nedenle, 
İLKSAN'ın, bütün öğretmenleri kucaklaması gerektiğine ilişkin öneri bu anlamda eksiktir, bu 
anlamda yetersizdir. 

önergede, özel dershanelerin devamına ilişkin bir öneri var. Köylerde ve kasabalarda çalı
şan öğretmenlerin çocuklarının özel dershanelerde okutulabilmelerine ya da kendilerine bir kon
tenjan tanınmasına iüşkin bir öneri var. 

Değerli milletvekilleri, bunun anlamı şudur : Parası olan, çocuğunu dershaneye göndere-
bilen, avuç dolusu para akıtabilen varlıklı insanlar çocuklarını okutabilecek; ama, işçisiyle, 
esnafıyla, memuruyla, Öğretmeniyle dar gelirli milyonlarca insan çocuğunu okutamayacak... 
Bu nadenle, soruna köktenci çözümlerle yaklaşmak gerekir. 

Eğitimde adalet ve eşitlik... Tamam; ama, bunun ilk koşullarından birisi de, sadece var
lıklılara, sadece parası olanlara hizmet eden özel okulların kapatılmasıdır. Parası olanın çocu
ğu okuyacak, üniversiteye girebilecek; ama, parası olmayanın çocuğu okuyamayacak, üniver
siteye giremeyecek... Bu olmaz. Bu, fırsat eşitliği de, eğitim eşitliği de öğretim eşitliği de değildir. 

Yine önergede "öğretmenler özel olarak da çalışabilmeli" deniyor. Yani, özel dershaneci
liğin, özel eğitim kurumlarının devam ettirilmesine ilişkin öneri, düşünce bu konuda da yine 
öne çıkmaktadır. 

Maaş ve ücretlerin günün koşullarına uydurulması doğru; ama, eksik. Maaş ve ücretleri, 
bugün için günün koşullarına uygun hale gitirirsiniz; ama, enfsasyonu kontrol altına almadığı
nız sürece, memurun cebine bugün giren para, iki ay sonra pula dönecektir. Dolayısıyla, çözü- u 

mün sadece burada olduğunu ileri sürmek, gerçeği görmemekten başka bir şey değildir. 
Değerli arkadaşlarım, Hükümet Programı görüşmeleri sırasında Sayın Başbakan da be

lirtti, Sayın İnönü de belirtti, Hükümet Programında da mevcuttur; önümüzdeki sorun, en 
acil sorun, en önemli sorun, toplumun demokratikleştirilebilmesidir, toplumun özgürleştirile-
bilmesidir, Toplum, demokrat bir toplum olmalıdır, özgür bir toplum olmalıdır ve bütün halk 
katmanları, gelecekleri üzerinde söz ve karar sahibi olabilmelidir. Bunu sağlayamadığımız sü
rece, hiçbir toplum kesiminin ya da kesitinin kendi geleceğini güvence altına almasını ya da 
alabilmesini sağlayamayız; alınacak bütün terbirler geçici olacaktır, alınan bütün tedbirler kı
sa zamanda çıkmaza girecektir. 
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Değerli milletvekilleri, çözüm ve ilk adım, bütün çalışanlar için -az önce de arz ettiğim 
gibi, bütün çalışanlar için- bütün memurlar için bu bütün öğretmenler için, grevli, toplusöz
leşmeli sendika kurma hakkının verilmesinden geçer. Bunun başka çözümü yoktur. 

Sayın Avni Akyol'un çabalarını biliyoruz, sıkıntılarını da biliyoruz. Aşamadı... Yoğun bir 
mücadele verdi. Bilmiyorum Sayın Akyol kabul ederler mi, etmezler mi; ama, Sayın Akyol'un 
gücü de birtakım şeylere yetmedi, aşamadı... Bütün içtenliği ile mücadele verdi; ama, aşamadı 
birtakım güçleri... 

Sorun, burada -az önce de belirttiğim gibi- öğretmenlerimizi söz ve karar sahibi haline 
getirmektir. 

Sayın Akyol'un odalara ilişkin önerisini kavrayamadım, kavramakta zorluk çekiyorum. 
Odalar, Öğretmenleri greve götürme imkânına sahip olabilecek mi? öğretmenler, devletle ma
saya oturup, ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin olarak pazarlık yapma hakkına kavuşabile
cek mi? Şayet, Mimarlar Odası, Mühendisler Odası ya da başka odalar gibi bir işlev görecekse 
bu oda, takdir buyurursunuz ki, Öğretmenlerimizin ve memurlarımızın ihtiyaçlarına cevap ver
meyecektir. 

Ben, sözlerimi daha fazla uzatarak değerli zamanınızı almak istemiyorum. Beni dinledi
ğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alınak. 
Refah Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; hepinizi en derin saygıyla selamlarım. 
Bir meseleyi arz etmek üzere ilk defa çıktığım bu kürsüden 19 uncu Dönem çalışmalarının 

milletimize ve hepimize hayırlar getirmesini Cenabı Hak'tan dilerim. 

öğretmenlik mesleğinin önemi ve toplumda kazandırılması gereken yeri hakkında yapıla
cak çalışmalar, elbette birinci derecede bir öneme sahiptir. Bundan evvelki Meclis araştırması 
önergesi hakkında yapılan görüşmelerde, fikirlerimiz, aslında genel görüşme anlamında beyan 
edilmiştir; ama, bu konu, ne kadar tekrarlansa ve üzerinde ne kadar görüşülse, önemini kay
betmeyecektir. O bakımdan, ben, burada Grubumuzun görüşlerini tekrarlayarak bazı ilaveler
de bulunacağım. 

Bu önemli konuda fikirlerimizi tekrarlama imkânını sağladığı için Sayın Şemsek ve arka
daşlarına teşekkür ederim. 

Bütün bir milletin yavrularını ellerine teslim ettiğimiz ve ellerinde yoğrulmasını istediği
miz bu meslek erbabının elbette ki önemli problemleri vardır ve bundan evvelki görüşmelerde 
bunları da dile getirdik. Halbuki, bunun tersi olmalıdır; yani, geleceğimizi teslim edeceğimiz 
yavrularımızı emanet ettiğimiz bu elemanların, mümkün mertebe, problemlerden arındırılma
sı ve problemsiz bir ortamda yaşatılması gerekir. Değilse, onlardan nasıl şefkat bekleyebiliriz? 
Sanatkârane bir ruh ile çocuklarımızı işlemelerini nasıl isteyebiliriz? Halbuki, bizim isteğimiz 
budur. Çocuklarımıza şefkat göstermeleri gerekir, çocuklarımızı sanatkârane bir ruhla işleme
leri gerekir. Stres ve sıkıntı içersinde olan bir eleman, elbetteki bunları yapma imkanını bulamaz. 

Biliyoruz ki, öğretmenlerin görevi, yalnız bir şeyler öğretmek değildir; yavrularımızn, ay
nı zamanda, istikbalde o hizmetleri en verimli bir şekilde yapabilecek bir haletiruhiyeyi ka-
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zanacak şekilde eğitilmeleri gerekir. Yani, öğretmenlerin vazifesi, yalnız öğretim değil, eğitim
dir; hem de bakanlığının ismine göre millî eğitimdir, öğretmenler, millî bir eğitimi vermekle 
yükümlüdürler. 

Aslında burada bu vesileyle her türlü çalışmamızın öğretmenleri ilgilendirdiğini ifade et
mek istiyorum. Her meslek erbabının verimliliği öğretmenlerimize bağlıdır; çünkü, her türlü 
iş insana dayanır; insan ise, öğretmenlerin ellerinde işlenir. 

Ben, hekim olarak hastaneleri düşünüyorum. Hastanelerde elbette ki insanların hastalık
ları tedavi edilir, ameliyatlar ve pansumanlar yapılır; ama, o insanlar, her şeyden evvel, hekim
den şefkat, ilgi ve yakınlık isterler; yani, insana, insanca muamele edilmesini isterler. Peki, bu 
elemanlar, bu verimliliği nasıl sağlayacaklar? Ben, eğitimimizi düşünüyorum da, bu insanla
rın, bu muameleleri yapamamalarının normal olduğunu görüyorum. Bugün en çok şikâyet edilen 
konulardan birisi de budur, hastanelerdeki şefkatsizliktir. Hekim olarak bir tek bu yönünü söy
lüyorum ve diğer meslekleri de buna benzetebiliriz. 

tnsanı tanımayan, insana insanca değer vermeyi bilmeyen insan, üstelik, eğitimde, ilkoku
la başlağıdı günden üniversiteyi bitirdiği güne kadar her şeyi "madde madde madde, para para 
para, menfaat menfaat menfaat" diye öğrenen insanlar veya böyle bir eğitime tabi olanlar, el
bette ki, sonunda, insanı, insan olarak tanımaktan uzak kalırlar. 

Onun için diyorum öğretmenlerimiz millî eğitim vermek mecburiyetindeler. Millî eğitim 
vermek o kadar kolay bir iş değildir; sabır, şefkat ve huzur isteyen bir iştir. Ondan dolayı da 
öğretmenlerimizi, bu ortamı sağlayacak bir duruma getirmemiz gereklidir. 

Biraz evvel anlattığım yönü ile öğretim ve eğitimle uğraşmak, çok ağır ve sorumlulukla 
yüklü bir iştir. Elbette üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. Bunu değerlendirirken öğretmenleri 
herkes bir açıdan görmemelidir. İlkokuldan, ortaokuldan, üniversiteye kadar bütün öğretim 
elemanlarının durumlarını gözden geçirmeliyiz. Aslında birbirinden de ayrılmaz; her birinin, 
her safhada kendine göre değeri vardır. Üniversitede, yetişkin insanlarla veya adolescence (gençlik) 
çağı dediğimiz çağdaki insanlarla uğraşmanın ayrıca yükü, ilkokulda yeni teslim alınmış yav
ruların ayrı bir yükü vardır; bu yüklerin her birinin gözden geçirilmesi, ayrı ayrı değerlendiril
mesi gerekir. 

Daha evvel, arkadaşlarımız, Grubumuz ve Önerge sahipleri adına bu konudaki fikirleri
mizi söylediler. Aklımıza gelen bazı problemlere çözümler hakkında da kısaca bilgi vermek 
istiyorum : 

öğretmenlerin çocuklarına, eğitim imkânları ite sahip çıkılmalıdır. Bunun anlamı, aslın
da kendi çocuklarımıza sahip çıkmak demektir. Öğretmenlerin bilimsel aktivitelere katılmala
rı, günümüzde önemli bir problem olarak ortada durmaktadır. Katılmak istiyorlar; ama, bu 
akademik çalışmalar merkezî bir sistemle yapılmadığı için, öğretmenlerin çoğu bundan mah
rum kalmakta veya yaklaşamamaktadır. Bütün öğretmenlere akademik çalışma imkânlarını sağ
layacak bir merkezî eğitim sistemi geliştirilmelidir. Bu, mutlaka çözülmesi gereken bir problemdir. 

Dar gelirliler içerisinde bulunan öğretmenler, ev sahibi olmada, evlenmede, çocuğunu ev
lendirmede hep stres içerisindedir. Bu basamaklarda özel desteklerle desteklenmesi gerektiği 
kanaatindeyiz. 
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Millî eğitim ifadesinin canlılık kazanması için rehber öğretmenlik sistemlerinin geliştiril
mesi gerekir. Hizmetiçi eğitime önem verilmesi gerekir. Öğretmenler çok kere bu hizmetiçi eği
timden mahrum olarak çalışmaktadırlar, öğretmenler yabancı yayınları da takip etme imkân
larına sahip olmalıdırlar. Hem yayınların ulaşması bakımından, hem de o yayınları anlayacak 
lisan eğitiminin sağlanması bakımından desteğe ihtiyaçları vardır. 

Ders ücretlerinde adil ve yeterli bir seviye sağlanması gerekir. Rotasyon ya kaldırılmalıdır 
veya adil bir sistemle gerçekleştirilmelidir. 

Böylece, evvelki görüşlerimize ilave olarak bunları söylemek istedim. Hakkında Meclis araş
tırması açılmasına karar verilmiş olan bu hususta, önergenin kabul veya reddedilmesi hususu
nu Genel Kurulun iradesine arz ediyorum. 

Hepinizi, tekrar, saygı ile selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir. Görüşülmekte olan konu tamam

lanıncaya kadar süre uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiş, süre uzatılmıştır. 

Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu Başkanvekili ve sözcüsü Sayın Alınak'ın konuşması 

esnasında, geçmiş Millî Eğitim Bakanlarına atıfta bulunmasını sebep göstererek, millî Eğitim 
eski Bakanlarından Sayın Vehbi Dinçerler, yerinden kısa bir açıklama yapmak istemiştir. 

İçtüzüğün 61 inci maddesi uyarınca, kendisine yerinden kısa' bir açıklama yapmak üzere 
söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Dinçerler. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, açıklamam çok kısa olacak... (RP 

sıralarından "Duyulmuyor, kürsüye çıksın" sesleri) 
BAŞKAN — O zaman, kürsüye buyurun Sayın Dinçerler. Mademki Genel Kurul bu ko

nuda mutabıktır, duyulmasını temin bakımından buyurun efendim. Atıf münasebetiyle açık
lama için, 61 inci ve 70 inci maddeyi müştereken yorumlayarak söz vermiş oluyorum. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi say
gı ile selamlıyorum. 

Sayın Alınak, hem genel hem de özel anlamda, bizim kendi dönemimizde araştırma öner
gelerini -kategorik olarak, hangisi olursa olsun- hatta genel görüşme ve gensoru önergelerini 
reddettiğimizi ifade ettiler. Bunun bir bölümü doğrudur; ama, bize atfedilen bölümünde bazı 
eksiklikler var, zabıtlara geçmesi bakımından müsaade ederseniz tamamlayayım. 

1984 - 1985 yıllarında bu hizmeti yapmak bize nasip oldu. O zaman SODEP ve daha son
raki SHP, özellikle, bizim tatbikatımıza dönük olarak çok ağır eleştirilerde bulundular. Bu, 
zabıtlarda vardır. Sebeplerini ve özünü söylemiyorum; ama, her zaman bu kürsüye geldiğimiz
de şunu iddia etmişizdir : Millî eğitim meselesi kutsal bir meseledir, öğretmen meselesi kutsal 
bir meseledir. Bu meseleyi, gazetelere verilen beyanlar yerine; bir tartışma ve polemik havası 
içinde konuşma yerine, "lütfen, bir araştırma önergesi getiriniz, gensoru önergesi getiriniz, ge
nel görüşme önergesi getiriniz, bizim grubumuz destekleyecektir" diyerek, çok samimi duygu
larla istiham etmişizdir; ama gerek benim dönemimde, gerekse Sayın Akyol'un döneminde ve 
benim hatırladığım kadarıyla da diğer iki bakan arkadaşımızın döneminde böyle bir önerge 
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gelmemiştir efendim. Çok bariz olarak arz ediyorum : Gelseydi, kesinlikle biz de, o günkü ik
tidar olarak, buna "evet" diyecektik ve bu meselenin araştıralmasını isteyecektik. Çünkü, mil
lî eğitimde yapılan işleri, hatta eğitimin, terbiyenin ve maarifin her konusunu hiç kimseden 
saklamak mümkün değildir. 12 milyon civarında öğrenci ve 500 bine yakın öğretmen ile -her 
halükârda adı üstünde- eğitim ve öğretim yapıyorsunuz; bir yerden bir bilgiyi, bir davranışı, 
bir düşünceyi aktarıyorsunuz; gizli kalamaz bu. O bakımdan bu konuyu düzeltmek istedim. 

Müsaade ederseniz, bu fırsattan istifade ederek, bir duygumu da Yüce Heyetinize arz ede
yim : Bütün partilerin, eğitim konusunda bugün birlikte hareket etmeleri, inşallah 19 uncu 
Dönem için büyük bir haslettir, büyük bir hayırdır. Bu hayra vesile olduğunuz için de hepinize 
saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum efendim. (ANAP, RP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. v 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkanım, bir şeyi arz etmek istiyorum. 70 inci 
madde açık... 

BAŞKAN — Dikkat ederseniz, önce 61 dedim Sayın Alınak. isterseniz ben söyleyeyim : 
Bir sayın üyenin, kısa bir açıklama yapmak üzere söz talebi hakkında, Başkanın, takdirine bağlı 
olarak, yerinden söz verme imkânı vardır. Buyurun okuyun... 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Tasarrufunuza saygı duyuyorum; ancak, Sayın Dinçer-
ler'in konuşması, benim kürsüde yaptığım konuşmaya cevap mahiyetinde olmuştur; bu bir. 

İkincisi, konuşmamda "Millî Eğitim Bakanlığının tasarruflarına ilişkin önergeler geldi ama 
kabul edilmedi" şeklinde herhangi bir şey söylemedim. Benim söylemek istediğim ve söyledi
ğim, genel anlamda Meclis genel görüşme önergeleri ile araştırma önergelerine geçit verilmedi, 
kabul edilmedi. Benim konuşmam, şu ya da bu şekilde, Sayın Dinçerler'in dönemini kapsamı
yor; ama,- şu bir gerçektir : Anavatan Döneminde Meclis araştırması ve genel görüşme önerge
leri, bu Meclisten "evet" oyu ile geçmemiştir. Hatırlayabildiğim kadarıyla ve yanılmıyorsam, 
sadece, çevre sorunlarına ilişkin bir araştırma önergesi burada "evet" oyu alabilmiştir. 

BAŞKAN — Belediyeler var, terlik ihracı var... Müteaddit var da, şimdi yeri değil tabiî... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Birkaç tane önergenin dışında buradan geçmemiştir. 
BAŞKAN — Konu tavazzuh etmiştir zannediyorum. Başkanlığın söz vermesinde de bir 

takdir hatası olmadığını bu izahatınızla teyit buyurdunuz. 
Teşekkür ederim. , 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Cevap hakkı doğmadı cevap vermemesi gerekir. 
BAŞKAN — Efendim, zaten, "nasılsınız?.." dese, "hamdolsun iyiyim" dedi mi, hem açık

lama hem cevaptır; başka mümkün değil yani... Kaldı ki, ivi niyet esastır, gayet olumlu bir 
çalışma idrak ediyoruz, hamdolsun. -

Son sözü, önergede imzası bulunan sayın milletvekilleri adına, Erzurum Milletvekili Sa
yın Oktay öztürk'e veriyorum. 

Buyurun Sayın öztürk. ' 
OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) — Sayın Başkan, değerli üyeler; şahsım ve arkadaşlarım 

adına saygılar sunuyor, Yüce Meclisin 19 uncu Dönem çalışmalarının hayırlı olmasını diliyo
rum. Bu arada, genel görüşme önergemize peşinen olumlu yaklaşan bütün grupların temsilci
lerine huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. 
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Sayın milletvekilleri, bağımsız milletvekilleri olarak, Türkiye'nin önemli meselelerinden 
biri olarak gördüğümüz öğretmen meselelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir genel 
görüşmeyle ele alınmasını faydalı gördük. Teklifimizin kabul edilerek meselenin Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde etraflı bir şekilde değerlendirilmesinin, yeni kurulmuş Hükümete de bir 
ufuk kazandıracağı kanaatindeyiz. 

Bugün, öğretmenlerimizin içinde bulunduğu problemler, Türk Devletinin itibarını zedele
yecek şekilde vahimdir. Hepimiz birer öğretmenin eseriyiz, öğretmenlerine gerekli önemi ver
meyen toplumlar başka meselelere ne kadar önem verirse versin, bu meselelerin çözümü müm
kün olmayacaktır. 

Bugün, öğretmenlerimiz, ücret, sosyal haklar, maaş ve yetiştirilme meseleleri bakımından 
çok büyük zorluklar içindedirler. Derslerinden artan zamanlarda; taksicilik yaparak, pazarcı
lık yaparak, çay ocaklarında garsonluk yaparak geçimlerini temin etmeye çalışan kişilerdir. Bun
ların varlığı düşünülürse, durumun vahameti daha iyi anlaşılır. Bugün, öğretmenlerimize öde
nen ücret bakımından büyük adaletsizlik vardır. Aynı öğretmenin, aynı işi yükseköğretimde 
yaptığı zaman, saat başı 25 bin Türk Lirası, özelöğretimde 50 bin Türk Lirası, ortaöğretimde 
4 bin veya 5 bin liraya yakın bir miktar da ücret aldığı tespit edilmiştir. Görüleceği gibi, büyük 
bir ücret adaletsizliği vardır. 

öğretmen her kesime insan yetiştirir. Devleti idareye muktedir insanı yetiştirir; ama, ken
disi, yetiştirdiği insanların itibarlarını hayal bile edemeyecek duruma gelmiştir, öylesine bir 
sorumsuzluk, öylesine bir vurdumduymazlık ki, kışın ortasında öğretmenin tayini çıkar, aile
ler parçalanır, "öğretmensiz okul kalmayacak" teziyle memleketin her tarafına öğretmen ta
yin edilir; ancak, gelin görün ki, bugün, devletin bile varlığını hissettiremediği, kısaca devletin 
etkili olmadığı yere öğretmen tayin edilir; ama, ne olur, bölücü eşkiya okulları yaktığı gibi, . 
bu öğretmenlerin boynuna Türk Bayrağını sarıp, ağzına kurşunu sıkabilmektedir. Bu uğurda, 
ellinin üzerinde öğretmenin şehadet mertebesine ulaştığı da bilinen bir gerçektir. Bu manzara 
karşısında öğretmen, elbetteki, bu gibi yerlere gitmek istememektedir. Ancak, o zaman da ya 
istifa ediyor, ya da bir yolunu bulup canını kurtarmaya çalışıyor. 

öğretmenin ancak bazı günlerde birtakım yaldızlı cümlelerle sırtı sıvazlanır, gönlü hoş 
tutulmaya çalışılır; fakat, kimse, bu öğretmenin içinde bulunduğu sıkıntıları dile getirmez. 

öğretmenevleri açılmıştır; ama, birçok öğretmen buraların kapılarından içeri bakamaz. 
Eğer, biraz daha lüks bir yer ise, yüksek kademedeki devlet ricaline hizmet vermenin ötesinde 
bir işe yaramaz. 

öğretmen, kendi dertlerini ancak başka ağızlardan dile getirebilir; kendisi ise, bu imkân
dan yoksundur. 

Bir öğretmen, dilediği şekilde -yönetmeliklere aksi davranış olsa dahi- okula gedebilmek-
tedir; ama, bir başkası, sırf inancından dolayı başını örtmektedir; fakat, okullarda ona "öcü" 
gibi bakılmaktadır, hatta derslere sokülmamaktadır. Merak ediyoruz, acaba diyoruz, Türkiye, 
kalkınmasını tamamladı, aya çıktı da, bu başı örtülü öğretmenlerimiz mi paçalarından tutup 
aşağıya çektiler? Bunu da anlayabilmiş değiliz! (Bağımsızlar ve RP sıralarından alkışlar) 

Bugün, öğretmenliğe müracaatta bir imtihan sistemi yaşanmaktadır, öğretmenlerimizi kü
çültücü ve daha mesleğin başında, onlara onur kırıcı bir şahsiyet tanımaktadır. Birçok yerde 
öğretmen yetiştiriyorsun ve bunları alıyorsun imtihana tabi tutuyorsun; ondan sonra da ka-
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zanamıyor, bir sonraki dönemde, aynı öğretmen, kazanamayan öğretmen imtihana giriyor, has
belkader o zaman kazanıyor. Bu öğretmenin sınıf içerisindeki şahsiyetinin ne olacağını da yüksek 
takdirlerinize sunuyoruz. 

Sağlık hizmetlerinden gereği şekilde istifade edememektedirler. Tayin ve nakillerde siyasî 
mülahazalar etkili olmaktadır. Hulasa, Türk öğretmeninin bugün şevki kırılmıştır; yeniden bu 
şevke kavuşturulması gerekir. Özlenen nesilleri, Türk şahsiyetini temsil eden gençleri yetiştire
cek olan, öğretmendir; ancak, bu çarpık şartlar içinde, millî şahsiyete sahip, geleceğimizin te
minatı olan gençleri yetiştirmek mümkün değildir. Hiçbir şey olamıyorsan bari öğretmen ol 
felsefesi bu ülkede tamamen yok olmadıkça, bu ülkenin geleceğinden ümitvar olmak da müm-

' kün değildir. 

Bu noktadan olmak üzere, özet olarak diyoruz ki, öğretmenin hür bir şekilde, devletin 
millî eğitim politikasına uygun eğitim yaptırabilmesi sağlanmalı, bunun için görev yaptığı her 
yerde can güvenliği sağlanmalı, aile mensuplarıyla birlikte, korkudan ve baskıdan uzak bir şe
kilde, hizmet etmesi temin edilmelidir, öğretmene mutlaka sendikal hak tanınmalıdır; hem de 
sendikadan ne anlaşılıyorsa o hak tanınmalıdır, öğretmenlerin maaş ve ücretleri günün şartla
rına uygun hale getirilmelidir. Görevleri icabı, polis ve subaylara verilen yıpranma payının öğ
retmenlere de verilmesi gerekir. Devlet memurlarına yapılan kira yardımından öğretmenlerin 
de istifade etmeleri sağlanmalıdır. Sağlık hizmetlerinden rahat bir şekilde faydalanma imkânı 
sağlanmalıdır. Büyük şehirlerdeki ulaşım problemlerinin sıkıntılarından arındırılmaları yolu
na gidilmelidir. Tayin ve atamalarda, yer değiştirmelerde, her türlü siyasî mülahazanın üstünde 
hareket edilmelidir. Yalnız ilkokul öğretmenleri için değil, bütün öğretmenleri içerisine alacak 
şekilde öğretmen Yardımlaşma Kurumunun (ÖYAK) kurulması mümkün kılınmalıdır ve bü
tün bunlardan önemlisi de, öğretmenlerimizin yılda bir defa bazıları onurlandırılmamalı; on
lar, mevcut şartlar içerisinde eğer çalışıyorlar ise, hepsi eli öpülesice, hepsi yılın adamı olmaya 
layık insanlardır. 

Bu duygu ve düşünceler içeresinde, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Bağımsızlar ve RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Böylece, genel görüşme önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Genel görüşme önergesini oylarınıza sunuyorum : Genel görüşme açılmasını kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel görüşme günü Danışma Kurulunca tespit edilecek ve Genel Kurula sunulacaktır. 
Bu arada, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın Güney, geçen dönemde, tıp eğitimi 

araştırması konusunda verilmiş olan bir araştırma önergesinin Meclisimizce kabul edildiğini, 
araştırma komisyonun çalışmasını tamamladıktan sonra sonucunu kitap halinde bastırıp sa
yın milletvekillerine dağıttığını Yüce Meclisin bilgisine sunulmak üzere bir pusulayla arz etti; 
ben de Yüksek Heyetinize arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün, gündemimizde görüşecek başka konu kalmamıştır. Gündem
deki sözlü soruyu görüşmek için, 5 Aralık 1991 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.15 

o 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
11 İNCİ BİRLEŞİM 

4 . 12 . 1991 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlara üye seçimi. , 

• ' . • • • • • 4 • ' 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 31 arkadaşının, öğretmenlerin içinde bu
lundukları sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını toplumda layık oldukları statüye 
kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1) 

2. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 13 arkadaşının, öğretmenlerin toplum içinde 
layık oldukları yere oturtulması için çözülmesi gereken meseleleri konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önerge
si (8/1) 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, üreticilerin ürün bedeli alacaklarına ve bazı 
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 




