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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR ' 

1. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, Balkan ülkelerinden gelen 
göçmenler ve Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza ilişkin gündem dışı konuş
ması ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun cevabı 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, çiftçilerin içinde bu
lunduğu durum ve sıkıntılar konusundaki gündem dışı konuşması ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

-3. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, yükseköğretim kurumların
da bazı Öğretim üyelerinin kılık kıyafet konusunda davranışları hakkındaki gün
dem dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın cevabı 
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Sayfa 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 497,500 

1. — tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Geçici Başkanlığının, komisyo
nun Başkan seçimine ilişkin tezkeresi (3/215) 497 

2. — tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, komisyonun baş
kanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/216) 497 

3. — Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Geçici Başkanlığının, komis
yonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/217) 497 

4. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Geçici Başanlığı-
nın, komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi 
(3/218) 498 

5.— Millî Savunma Komisyonu Geçici Başkanlığının, komisyonun başkan, 
başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/219) 498 

6. — Bir Milletvekiline izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeres (3/214) 500 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 499 

1. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp ve 29 arkadaşının, Maliye ve Güm
rük Bakanlığına ait tütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve 
üretici birliklerine ait depolarda, geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edi
len suiistimalleri ortaya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/4) 499 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 501 

A) GÖRÜŞMELER 501 

1. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 13 arkadaşının, öğretmen
lerin toplum içinde layık oldukları yere oturulması için çözülmesi gereken me
seleleri konusunda genel görüşme (8/1) 501:541 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. ' 
Başkanlıkça, 19 uncu Yasama Döneminin ülkemiz, milletimiz ve demokrasi için hayırlı 

ve başarılı geçmesi dileğinde bulunuldu. ' 
Devlet Bakanı Mehmet Kahraman, Birleşmiş Milletler tnşan Hakları Evrensel Bildirgesi

nin kabulünün 43 üncü yıldönümü nedeniyle gündem dışı açıklamada bulundu; DYP tzmir 
Milletvekili Mehmet Özkan, ANAP Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, SHP Şırnak Milletvekili 
Mahmut Almak, RP Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk de aynı konuda grupları adına 
görüşlerini belirttiler. 

Van Milletvekili Remzi Kartal, Türkiye'de insan haklarına, 
Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi de, insan hak ve hürriyetleri ile Yükseköğretim Kuru

mu yöneticilerinin başörtüsü konusundaki tutumlarına; 
ilişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Senegal'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Ba

kanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan : 
Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın dönüşüne kadar, Maliye ve Gümrük Bakanlığı

na, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un, 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İs

kân Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin; 
Fransa ve İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, Devlet 

Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin, 
Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar, Millî Sa

vunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in, 
Vekillik etmelerinin uygun bulunduğuna; 
Senegal'e gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkan

lığına, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine; 
İlişkin Cumhurbaşkanlığı; 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonunda 

Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek Türk gruplar için siyasî parti grup başkanlıkla
rınca aday gösterilen asil ve yedek üyelere ilişkin Başkanlık; 

Tezkereleri ile, 
Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 38 arkadaşının, tüketiciyi korumak ve kaliteli 

mal üretimini ve üreticisini teşvik etmek için alınacak tedbirleri (10/2), 
Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, ülkemizdeki özürlülerin prob

lemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikaları (10/3) 
Tespit etmek amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Meclis araştırması önergelerinin gündemde yerlerini alacağı, öngörüşmelerinin sırasında 

yapılacağı açıklandı. 
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9 Aralık 1991'de basılıp dağıtılan ve aynı günkü gelen kâğıtlarda yer alan, 2972 sayılı Ma
hallî idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 un
cu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, 48 saat geçmeden gündeme alı
narak, gündemdeki konulardan önce görüşmelerine başlanmasına ve görüşmelerin bitimine 
kadar, çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin DYP ve SHP Grup Başkanvekilleri önerisi kabul 
edildi. 

2972 Sayılı Mahallî tdareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın-. 
da Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/10) (S. Sa
yısı : 1) yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği ve kanunlaştığı bildirildi. 

11 Aralık 1991 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 20.36'da son verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen , Lütfü Esengün 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Manisa Erzurum 

, 0__ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

11.12.1991 Çarşamba 

Kanun Hükmünde Kararnameler 

1. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik kapılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/216) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1991) 

2. — 2949,3202 ve 7471 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Hükmünde Kararname (1/128) (Millî Savunma ve Thrım, Orman ve Köyişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 13 inci Dönemden) 

3. — 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat 
Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanunun 13 üncü Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (1/145) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18 inci Dönemden) 

4. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (1/205) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18 in
ci Dönemden) 

5. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/206) (Millî Savunma ve İçişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.1991) 

6. — Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddeleri ile Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu
nun 17 ieni Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/258) 
(Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.1991) 
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7. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararna
me (1/14) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18 inci Dö
nemden) 

8 — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İliş
kin Kanun Hükmünde Kararname (1/15) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden) 

9. — Sigorta Murakabe Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/129) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 18 inci Dönemden) 

10. — Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (1/108) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden) 

11. — Doğalgazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/133) (Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarifti : 18 inci Dö
nemden) 

12. — 3143 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Genel Kadro 
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/151) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden) 

13. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/155) 
(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 înd Dönemden) 

14. — Doğalgazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/163) (Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dö
nemden) 

15. — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/160) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden) 

16. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/202) (Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 ind Dönemden) 

17. — 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
19.4.1983 Tarihli ve 66 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6235 Sayılı 
Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/19) (Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18 ind Dönemden) 

18 . — 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname (1/20) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden) * 
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19. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün-
-de Kararname (1/50) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Anayasa komisyonlarına) (Baş

kanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden) 

20. — 13.12.1983 Tarih ve 180 Sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/60) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Anaya
sa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden) 

21. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me (1/137) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Anayasa komisyonlarına (Başkanlığa 
geliş tarihi : 18 inci Dönemden) 

22. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/166) 
(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 18 inci Dönemden) 

23. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Hükmünde Kararname (1/177) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden) 

24. — 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname (1/181) (Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Büt
çe komisyonları) (Başkanlığa geliş tarihi : 18 inci Dönemden) 

25. — 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me (1/190) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18 inci Dönemden) 

Teklifler , 

, 1. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayı
lı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 27.6.1984 Tarihli ve 3031 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesi ile getirilen Geçi
ci 18 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/20) (Millî Savunma Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1991) 

2. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Tarihli ve 1076 Sayılı 
Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 Sayılı Ka
nunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/21) (Millî 
Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1991) 

3. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 2 Arkadaşının, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununun 12.10.1988 ve 3478 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 1 inci Maddesinin 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Fıkralarının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/22) (Millî Sa
vunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1991) 
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Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde bulunan yabancı üs ve askerlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/6) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1991) 

2. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, faizsiz kredinin hangi kaynaktan, kimlere vt 
nasıl verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/7) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.12.1991) 

3. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet Bakanı ve Bursa Milletvekili Cavit Çağ-
Iar'ın, hisselerini devrettiği şirketlerine ait banka ve S.S.K. borçları bulunup bulunmadığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.199İ) 

. . Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp ve 29 arkadaşının, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğına ait tütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve üretici birliklerine ait depo
larda, geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suiistimalleri ortaya çıkarmak ve bun
dan sonra yapılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/4) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1991) 

o 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi IŞIKLAR 
KÂTİP ÜYELER : Lütfü ESENGÜN (Erzurum), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

, . ; ,,„.'„-,. _ - 0 ;—, 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkuh'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı yardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, 3 arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 

TV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR 
1, —Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, Balkan ülkelerinden gelen göçmenler ve Bulgaris

tan'da yasayan soydaşlarımıza ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Orhan Küercioğlu'nun cevabı 
BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sayın Mümin Gençoğlu, göçmen ve soydaş sorunları ko

nusunda. 
Buyurun Sayın Gençoğlu. 
Süreniz 5 dakika Sayın Gençoğlu, uymanızı istirham ediyorum. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, dün gündem dışı konuşan arkadaşlara 

hiç müdahale edilmedi, bugün de beş dakikayı lütfedin artık. 
BAŞKAN — Sayın Gençoğlu, ben süreyi anımsatayım da, makul ölçüler içerisinde... mü

samaha edebiliz. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; insan hakları ile ilgili haftanın başlaması nede

niyle Yüce Meclisin değerli milletvekilleri dün burada güzel konuşmalar yaptılar. Dikkatle din
ledim, kendilerine teşekkür ederim. 

Ben de, yine aynı konuya, bir nebze paralel olarak, Balkan Ülkelerinden göç etmiş ve hâlâ 
orada kalan soydaşlarımızla ilgili olarak gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu nedenle, ko
nuşmama başlamadan evvel, hepinize saygılar sunuyorum. , 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, Bulgaristan'da yaşayan ve sayıları 2 milyon ci
varında olan Türk asıllr Müslüman din kardeşlerimizin, Bulgar Hükümetinin 1984 senesinin 
son aylarında uygulamış olduğu asimilasyon politikası sonucu uğradığı mezalim, yüksek ma
lumunuzdur. Başta Yüce Türk Milleti olmak üzere, o günkü hükümetin almış olduğu tedbir-
Ter, Türkiye genelinde kurulan dernekler, yani topyekûn oluşturulan kamuoyu, içte ve dışta 
yapılan mitingler ve çalışmalar sayesinde; bu zulmü uygulayanların başında gelen Jivkov ve 
rejimi ve bu insanlık dışı uygulamayı yapanlar, geç de olsa, yerinde alınan bir kararla, Bulgar 
Halkı tarafından yönetimden uzaklaştırılmışlar ve bu insanlarımız kurtarılmıştır. 
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Tabiî bunlar kolay olmamış; yine hepinizin, Türk kamuoyunun ve hatta dünyanın bildiği 
gibi, pek çok aileyi yerinden yurdundan etmiş ve dört sene gibi bir aradan sonra, yani 1989 
senesinde büyük göç başlamıştır. Böylece, Türkiye'ye, iki Üç ay gibi kısa bir sürede 350 bin 
civarında soydaşımız, zorunlu olarak göç ettirilmiştir. 

Bu büyük göç, beraberinde, gerek yerini yurdunu bırakanlar ve gerekse orada kalanlar 
açısından birtakım sorunlar getirmiştir. Bu sorunlardan bazıları kısmen de olsa çözümlenebil
miş ise de, orada kalanlarla, burada yaşayanların, Hükümetimizden beklediği çok önemli ve 
acil meseleler vardır. İzninizle ve müsamahanıza sıvınarak bunlara kısaca değinmek istiyorum : 

Esasen, bunları, hükümet programı okunurken veya hükümet programı okunduktan he
men sonra dile getirecektim; ama, zamanın kısıtlı ve sınırlı olması nedeniyle, huzurlarınıza çı
kıp ifade edemedim. Gönlüm isterdi ki, okunan hükümet programında, altı sene gibi uzun 
bir mücadeleden sonra, Bulgaristan'da kalan 1,5 milyon civarındaki soydaşımızın geleceği, Tür
kiye'ye göç etmiş ve Türk vatandaşlığına alınmış 250 bin civarındaki göçmen kardeşlerimiz ile 
halen gelmekte olan, parçalanmış ailelere mensup kardeşlerimizin yarınları konusunda neler 
düşünüldüğü ve ne gibi tedbirler alınması konusu bulunsun. Bunlara hiç yer verilmemiş ve ko
nu, programın 52 nci sayfasında, yalnızca bir cümle ile "Bulgaristan ile sosyal, kültürel ve eko
nomik ilişkilerimizi geliştireceğiz" şeklinde geçiştirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri aklınıza hemen şu düşünceler gelebilir : "Hükümet programı okun
muş, tenkitler yapılmıştır. Gençoğlu, sen hâlâ hükümet programından bahsediyorsun!" Ha
yır, değerli milletvekilleri, yukarıda da belirttim, zamanın kısıtlı ve sınırlı oluşu, güncel ve önemli 
bir konuyu bu kürsüden sizlere antalabilmekten beni mahrum etmiştir. İşte bunun içindir ki; 

bugün burada gündem dışı söz alarak, gerek Bulgaristan'da yaşayanların, gerekse yurdumuza 
göç eden ve ettirilen soydaşlarımızın halli gereken bir yığın sorunları olduğunu kısa ve özet 
olarak sizlere arz etmeye çalışacağım. 

Yukarıda bir nebze temas ettiğim gibi, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın haklarının 
birçoğu iade edilmiş olmasına rağmen, geri dönenlerin cüzi bir kısmı umduğunu bulamamış, 
büyük bir kısmı da, Türkiye'de ticaret yapıp geriye dönmüştür. Soydaşlarımızın, Bulgar Hü
kümetince alınan varlıkları da "henüz kendilerine iade edilmemiştir. 

Bulgaristan'da, son yapılan seçimler sonucunda oluşan parlamentoda ve yeni Anayasa
sında; "Demokratikleşmeye gidiyorum; din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın azınlıklara saygılı 
olacağım; özellikle Türkçe eğitim veren okullar açacağım ve Türkçe derslere başlatacağım" de
nilmiş olmasına rağmen, hâlâ, Türklerden ve Türk isminden bahsedilmemekte ve Türk çocuk
ları için Türk öğretmenler tayin etmemek suretiyle Türkçe tedrisat yapan okullar açılmamak
tadır. Sözümona, göstermelik olarak, Türkçe okuma haftada 4 saat olarak ilan edilmiş; ama, 
bu dahi gerçekleşmemiştir. Yakınlarını, ana, baba ve kardeşlerini dahi görmek için Bulgaris
tan'a gidiş-gelişler bir düzene konulmamıştır. Yurdumuza gelenlerin Bulgaristan'la ilgili sosyal 
haklarının tanınması ve Türkiye'mizde geçerli olması sağlanmamıştır. 

Konut sorunları konusunda, bundan evvelki hükümet zamanında kısmen halledilme ve 
düzenlemeye doğru gidilmişse de, zaman ve imkân bakımından tam bir çözüme ulaştırılama
mıştır. 
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Yurdumuza sığınan ve turist vizesiyle gelip, geri dönmek istemeyip yakınlarının yanların
da kalmak isteyenlerle ilgili bir hal tarzı getirilememiştir. Şu anda Türkiye'ye turist ve transit 
vizeyle gelen 30-40 bin'civarında soydaşımız vardır. Banlar, her ne kadar turist olarak akraba 
ziyareti maksadıyla gelmişlerse de, adı geçenlerin tamamı, parçalanmış ve bölünmüş aileler
dendir. Gerek bu kişiler ve gerekse orada kalan pek çok soydaşımız, konsolosluklarımızdan 
iki seneye yakın bir zamandan beri göç vizesi almak üzere beklemişlerse de, halen vize alama
mışlardır; çareyi turist vizesi almakta bulmuşlar ve bulmaktadırlar. Türk makamları, bunlara, 
turist olarak geldikleri için ikamet belgesi vermemekte ve vatandaşlığa almamakta, dolayısıy
la, bu soydaşlarımız çocuklarını da Türk okullarına kaydettirememektedirler. 

Bu ve buna benzer konulardan hiçbirinin hükümet programında yer almaması, halk dü
zeyinde bir konuya temas edilmemesi, sadece ve kısaca bir cümleyle "Bulgaristan'la siyasal, 
kültürel ve ekonomik ilişkiler" ifadesiyle geçiştirilmesinin sehiv olduğu inancındayım. 

Pek tabiî ki, hükümet programına bu saydıklarımın tamamı alınamayabilir; ancak, konu
nun önemine ye ehemmiyetine binaen, Hükümetimizin, okunan programda, bu kadar hassas 
ve güncel olan bu meseleyi kısa iki cümleyle kaleme almış olması, altı seneden beri bu uğurda 
mücadele veren (BAL-GÖÇ) Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Baş
kanlığı yapmış olan bendenizi üzmüş bulunmaktadır. Bugün de huzurlarınızda bu mukaddes 
çatının altında bir milletvekili olarak bulunuyor ve bu konuda Hükümetimizce -daha fazla za
man kaybetmeden-alınmasına ve yapılmasına gerek duyduğum önemli konuları kısaca ve şöy
lece sıralıyorum : 

1. Zorunlu göç nedeniyle Türkiye'ye gelip de muhtelif vesilelerle tekrar Bulgaristan'a dö
nenlerin, el konulan ve alınan varlıkları kendilerine derhal iade edilmelidir. 

2. Bulgaristan'da yaşayan Türk kardeşlerimizin, çocuklarını Türce okutulabilmeleri için 
Türk mektepleri açılmalı ve eskiden olduğu gibi, bu tedrisat, ilkokuldan başlamalı, üniversite
ye kadar devam etmeli ve bunlar için Türk öğretmenler tayin edilmelidir. 

3. 1989 göçünden evvel parçalanmış aile nispeti yüzde 30 civarında iken, bugün bu du
rum, nerede ise yüzde 100'e ulaşmıştır. Orada kalanlar Türkiye'ye gelebilmek için iki seneden 
beri hâlâ vize sırası beklemeye devam etmektedirler. Bunların içinde anası babası evlatları hat
ta ve hatta karısı veya kocası Bulgaristan'da kalanlar vardır. Bu bakımdan, göç, bir çözüm de
ğildir; bunun yegâne çözümü çifte vatandaşlık veya serbest dolaşımdır. 

4. Yukarıda belirttiğim gibi, şu anda Türkiye'de turist veya transit vize ile gelip de geriye 
dönmek istemeyen 40 bin civarında soydaşımız vardır ve bunların durumu son derece kritiktir. 
Hükümetimizin, bu soydaşlarımız için bir çözüm bulmasını ve Türk makamlarınca vatandaş
lığa alınmasını önemle rica ediyor ve öneriyorum. 

5. Bundan evvelki hükümet, Türkiye'ye zorunlu göçle gelen vatandaşlarımız için 40 bin 
civarında konut yaptırılmasını planlamış, bunun 10 bini yapılmış ve yapılmakta olup, ikinci 
10 binden bir kısmının da bazı illerde altyapısına başlanmıştır. Yani, bundan evvelik hükümet, 
projeyi 40 bin konut üzerine başlatmış -ki, bu proje 53 bin aileyi kapsamaktadır- şu ana kadar 
1 400'ü dağıtılmış, 8 600 civarındaki konut da dağıtılmak üzer olup, 10 binin yapımına da baş
lanmıştır. Oysa, sadece Bursamız'da 20 bin aile vardır. 

BAŞKAN — Sayın Gençoğlu, toparlayınız. 
MÜMİN GENÇOĞÜJ (Devamla) — Bitiriyorum efendim; müsaade edin, bir sayfam kaldı. 
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BAŞKAN — Bir sayfa çok... 15 dakika oldu... 
MÜMÎN GENÇOĞLU (Devamla) — Geriye kalan 20 bin konut için de kısa zamanda ça

lışmalara başlanması gerekir. 
BEYTULLAH MEHMET GAZlOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, sayın konuşmacrBur-

sa milletvekilidir; toleranslı davranın birazcık. . 
BAŞKAN — Peki efendim. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Devamla) —Tüm bunlara ilaveten, Hükümetimden özel bir ri

cam olacak. Türkiye genelinde konut meselesi tüm vatandaşlarımızın büyür bir sorunudur. Soy
daşlarımız için her ne kadar Avrupa tskân Fonundan 250 milyon dolarlık bir para gelmiş ve 
böylece bu insanların çok iyi şartlarla konut sahibi olmaları temin edilmiş ise de, soydaşlara 
tanınan imkânlar çerçevesinde veya bu imkânlara yaklaşık müsait şartlarla konut sıkıntısı için
de kıvranan diğer vatnadaşlanmıza da Hükümetimizin -soydaşlarımıza olduğu gibi- Hazineye 
ait yerlere konut yapmasını ve bunların da ev sahibi olmasını önemle öneriyorum. Böylece, 
göçmen-yerli ayırımı yapılmamış ve eşitlik sağlanmış olacaktır. 

6. Soydaşlar için yapılan konutların dağıtımı esnasında, Bulgaristan'da Türklük uğruna 
mücadele veren, Belene Adasında yatan, hapishanelerde çürüyen ve bu uğurda şehit olanların, 
bilahara Türkiye'ye gelen ailelere, hiç peşinatsız olarak, taksitlerini ödemek üzere, öncelik ta
nınarak, konut verilmesini öneriyorum. Bu durum, bundan evvelki Hükümetin konut yapımı 
ve dağılımı ile ilgili şu elimde gördüğünüz broşüründe de yer almıştır. 

7. Bulgaristan'dan zorunlu göç nedeniyle veya bundan evvel Türkiye'ye gelmiş olan göç
menlerin, Bulgaristan'daki mal varlıkları hakkında iki taraf hükümet yetkililerinin bir araya 
gelerek gerekli anlaşmayı yapmalarını ve oradaki mal varlıklarının Türkiye'ye transferlerinin 
teminini öneriyorum. 

8. Bulgaristan'daki akrabalarını ziyarete giden göçmen Türk vatandaşlarımızdan alın
makta olan çıkış fonunun, senede bir defa gidenlerden alınmamasını ve bu fonun kaldırılması
nı rica ediyorum. 

9. Balkanlar'dan Türkiye'ye göç etmiş ve Türkiye'ye yerleşmiş göçmen vatandaşlarımız
dan, bulundukları ülkelerde çalışmış oldukları sürelerin, yani geçmiş hizmetlerine ait on sene
lik borçlanma ile ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunma aşamasındayım. Bunun da 
bir an evvel kanunlaştırılmasını Yüce Meclisten talep ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, basından ve TRT'den izliyorum; iki komşu ülkenin hükümet ve dev
let yetkilileri, Türkiye'de dostane bir ilişki içinde görüşmelerini sürdürüyorlar; şahsen bundan 
son derece mutluluk duyuyorum. Ancak, bu ilişkiler sözde ve ekranda kalmamalıdır. Bulgar
lar tarafından, eskiden olduğu gibi, bir aldatmaca olmamalıdır. Eğer Bulgarlar bunda samimi 
iseler, daha fazla vakit geçirmeden, Yüce Meclisin bu kürsüsünden, Hükümetimize, Türk ka
muoyuna ve dolayısıyla bu konu ile ilgili iki komşu ülkenin yetkililerine vermiş olduğum mesa
jı ve teklifleri bir an önce görüşüp karara bağlamalıdırlar. Bunu bekliyor ve tahakkukunu ta
lep ediyorum. 

Dış politikada aktif olacağını ve iç politikada da sorunların çözümleneceğini vaat eden 
yeni Hükümetin, Bulgaristan'da yaşayan ve göç eden soydaşlarımıza sahip çıkacağı inancını 
taşımaktayım. Ümit ediyor ve inanıyorum ki, Sayın Demirel Hükümeti, gerek Bulgaristan'da 
kalan 1,5 milyon civarındaki soydaşımızın geleceği ve gerekse Türkiye'ye zorunlu göçle gelen 
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ve Türk vatandaşlığına alınan 250 bin civarındaki soydaş göçmenlerimizin, özellikle yukarıda 
zorluklarını dile getirmeye çalıştığım bu insanların sıkıntılarına kısa zamanda çözüm getirecektir. 

Bir hususu daha arz ederek sözlerimi bitireceğim. Türk basın tarihinde mümtaz bir yeri 
olan ve Hürriyet Gazetesinin banisi merhum Sayın Sedat Simavi'nin mezarı başında ölüm yıl
dönümünde bölücü ve yıkıcılar tarafından konulan tahrip gücü yüksek bombanın patlaması 
neticesinde gazeteye mensup Vahit Alpata arkadaşımızın dışında başka bir kimseye bu bomba
nın bir zarar vermemesi bizleri mutlu etmiştir. Bu menfur ve iğrenç saldırıyı şahsım ve Anava
tan Partisi adına şiddetle kınıyor, kendilerine ve tüm basın camiasına geçmiş olsun diyor; Ser 
dat Sivami'ye Alla'tan rahmet niyaz ediyorum. Allah bir daha böyle günler göstermesin. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. \ 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Bu kadar uzun mu konuşulacaktı Sayın Başkan? 
BAŞKAN -r Tabiî, bu sırada yapılan gündem dışı konuşmalar emsal teşkil etmeyecek; 

çünkü, bu hafta tnsan Hakları Haftası. Bundan dolayı, kürsü hakkı, milletvekili hakkı, üste
lik de muhalefet milletvekili hakkı olduğu için tolerans gösteriyoruz. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Or
han Kilercioğlu; buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) ' 

DEVLET BAKANI ORHAN KlLERCtOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Sayın Gençoğlu'nun konuşmasına Hükümetim adına cevap vermek için kürsüde bu
lunuyorum. Konuşmama başlamadan önce, ben de, bugün yapılan menfur saldırıyı Hüküme
tim adına şiddetle kınamaktayım, bunu bir kere daha burada bildirmekten huzur duyuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Gençoğlu'na teşekkür ediyorum; yarın başlayacağım iki günlük 
gezim için bana ön notlar vermişlerdir. Zaten, Hükümet programımızın okunacağı gün de zan
nedersem buna benzer ve iki maddeyi içeren bir açıklamada bulunmuştu. Bu konuşmadan sonra 
hemen kendilerini telefonla aramış, teşekkür etmiştim ve daha sonra kendileri odama gelerek 
bir süre de görüştük, verdiği bilgilere o zaman da teşekkür etmiştim, 

Dün benim kendilerini aramamdan sonra.bu sabah kendileri beni aradılar ve bugün Mec
listeki oturum aralarında bulacağımız fırsatlarda kuliste oturarak tekrar dertleşecektik; ama, 
şu andaki konuşmalarıyla bu fırsatı bana şimdi yermiş oluyorlar. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetim henüz daha 11 inci gününde. Sayın Gençoğlu'nun be
lirttikleri hususlar geçmiş dönemin temennileri ve yapılmış icraatları. Tabiî, bunları hemen ce
vaplayacağım; ama, bugünden bunların yükünü almak herhalde insafsızlık olur. Zaten, Sayın 
Gençoğlu temennilerini belirttiler, bu işlerin hızlandırılmasını istediler. 

Hükümet programları, hepimizin bildiği gibi, genel esasları belirler ve benim bakanlığım 
için de, biraz sonra söyleyeceğim hususlar gündeme alınmıştır. Bu konuda çok mesafe kaydet
tiğimi söylemek istiyorum ve yarın Bursa, istanbul ve Tekirdağ bölgelerindeki, bağrımıza bas
tığımız soydaşlarımızla kucaklaşmak için bir geziye çıkıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Bulgaristan ile plan politik yaklaşımımız, münasebetlerimiz gayet 
açık bir şekilde Hükümet programımızda yer aldığı gibi, Sayın Dışişleri Bakanımız tarafından 
da zaman zaman açıklanmıştır. Çok şükür, Varşova Paktının dağılması, göçmenler ve soydaş-
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larımızdan dolayı Bulgaristan ilç, olan problemlerin, geçmiş dönemlere oranla, süratle yumu
şaması sebebiyle, ilişkilerimiz, oldukça olumlu ve ılımlı bir havaya girmiştir. Bu, Yüce Meclis
çe bilinmektedir. 

Zamanınızı fazla almamak için, konulara geçiyorum : Göçmenlerimizin, soydaşlajımızın, 
değerli kardeşlerimizin sorunları bizim sorunlarımızdır. Hükümetim, bu sorunların halledil
mesi, için, her türlü imkânı kullanmaktadır, kullanacaktır. 

40 bin konut planlandığı belirtilmiştir, doğrudur. Yalnız, bunun 20 bini proje safhasına 
getirilmiştir. Bugün teslim edilen konut ise 1 028 adettir, inşaatlar halen devam etmektedir. 
Bakanlığımca, Yüce Meclisinize, inşallah müsait bir zamanda, bu konuda tekrar bilgi sunula
caktır. Elbette ki, gelen soydaşlarımızı konut meselesinde huzura kavuşturmak için inşaatlar 
devam edecektir; yapımları hızlandırılmaktadır; yeni konutların yapımı da plana alınmaktadır. 

Bu arada şunu da söyleyeyim : Bugüne kadar, peşin ödeme yapanlara konutların tahsis 
edilmesi planlanmıştır. Bakanlığımca yapılan planlamada, ödeme yapamayanların, fakruza-
ruret içinde bulunanların da bu konutlardan yararlandırılması gündeme alınmıştır. 

Mal varlıklarının iadesi konusu Dışişleri Bakanlığımızın gündemindedir; bu konuyla ilgili 
görüşmeler de devam etmektedir, 

Vize konusuna gelince; halihazırda 30 bine yakın vatandaşımız vize beklemektedir. Vize 
konusu üzerindeki çalışmalarımız da devam etmektedir. 

Konut fonu konusu ve soydaşlarımızın Bulgaristan'daki hizmetleriyle Türkiye'deki hiz
metlerinin birleştirilmesi konusu Bakanlar Kurulumuzun yarınki gündemindedir. Bu hususu 
da bilgilerinize sunarım. 

Değerli milletvekilleri, elbette ki, çalışmalarımızın başında, parçalanmış ailelerin bir an 
evvel birleştirilmesi gelmektedir. Bu, bizim çalışmalarımız içerisinde, Bakanlığımın başta ge
len sorumluluğudur. 

Sayın Gençoğlu'nun temennileri ve gündeme getirdiği konular üzerinde Bakanlığım has
sasiyetle duracaktır. Konutların dağıtımında, benim şahsen yaptığım incelemelerde bulamadı
ğım, Belene Adasında ve diğer yerlerde mezalime uğramış soydaşlarımıza ve şehit ailelerine 
elbette ki öncelik verilmesi ve benzer konuların gündemde tutulması lazım. 

Çıkış fonu konusu da, biraz evvel belirttiğim Bakanlar Kurulumuzun yarınki gündemindedir. 

Değerli milletvekilleri, gündemde daha birçok konu var, bu nedenle fazla zamanınızı al
mayacağım. özet olarak sizlere şunu sunmak istiyorum : Hükümetim, Bulgaristan'dan gelmiş 
olan soydaşlarımız için -konu o olduğu için onu söylüyorum- her türlü hazırlıklar içindedir. 
Bugüne kadar yapılmış olan emekleri değerlendirmektedir. Biz de bunların takipçisi olacağız. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederiz. 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, çiftçilerin içinde bulunduğu durum ve sı-
ktntılar konusundaki gündem dışı Iconuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

BAŞKAN — "Çiftçilerin içinde bulunduğu sıkıntılar" konusunda, Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın ökkeş Şendiller'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Şendiller. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
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ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözleri
me, 19 uncu Yasama Döneminin, Parlamentomuza, memleketimize ve. milletimize hayırlı ol
masını dileyerek ve bugün basınımıza yapılan menfur saldırıyı da lanetleyerek başlamak is
tiyorum. 

Çiftçilerimizin içinde bulunduğu durum, hepimizin malumudur. Son dört beş gün böl
gemde yaptığım çalışma neticesinde acil olarak ele alınması gereken bir iki hususu Yüce Mecli
se getirmeyi uygun buldum. 

Sayın milletvekilleri, bir noktayı, özellikle gözden kaçırıyoruz veya gözden kaçırılmış gibi 
geliyor. Birincisi şu : Devletimiz, çiftçimizin hububatını en geç temmuz ayı ortalarına kadar 
alıyor. Pamuk, şekerpancarı gibi ürünler de, yine eylül veya ekim ayı sonuna kadar teslim alı
nıyor, ödemeler yapılıncaya kadar aradan en az yedi sekiz ay gibi bir zaman geçiyor. Mesela, 
şekerpancarıriı ele alacak olursak, şekerpancarı ağustosta teslim edilmeye başlanıyor; ama, öde
meler, zaman içerisinde mart veya nisan ayına kadar sarkıyor. Şeker Fabrikaları Genel Müdür
lüğü veya Şeker Kooperatifi konusunda, Şekerbank tarafından çiftçiye verilen kredi yüzde 72 
faizle değerlendiriliyor. Gübre ve avansın dışında kooperatif tarafından çiftçiye verilen yardım
dan da onun dışında kalanların hepsinden de yine zaman içerisinde vade farkı alınıyor. Bu 
zaman zarfında şeker veya diğer hububata üç dört defa zam geldiği oluyor. Bugünkü gazete 
haberlerine göre yakında yine şekere yüzde 30 zam vardır. Niçin yapılıyor; nasıl yapılıyor; onu 
hepimiz biliyoruz. Yapılacaktır, yapılmayacaktır; ona Hükümet karar verecektir. Ancak, şu anda 
çiftçimiz öyle bir duruma düşmüş ki, kapısına icra dayanmış, banka faizini veya kooperatife 
olan borçlarını ödemek için, milletvekili olarak bölgeye gittiğimizde çiftçi de bizim kapımıza 
dayanıyor, biz de Yüce Meclisin huzurunda Hükümetin kapısına dayanacağız. 

Bu noktada, özellikle, hiç olmazsa çiftçinin hububatının, diğer ürünlerinin parası ödene
ne kadar ya çiftçiye vade farkı verilsin veya faiz veya çiftçi tarafından alınan malzemeden müm
künse vade farkı alınmasın. Bunu özellikle Hükümetten rica ediyoruz. 

Diğer taraftan, hububat konusunda yine çiftçi beklemededir. Hükümetimiz tarafından en 
azından ne zaman hububatın parasının ödenme imkânı doğacağının da açıklanmasının çiftçi
yi rahatlatacağı kanaatindeyiz. 

Diğer bir husus pamuk ; Bizim bölgemiz açısından söylüyorum. Çukobirlik tarafından 
alım yapılıyor. Kooperatif üyelerinin pamuğu alınıyor. Ancak, son günlerde ortaya çıkan bir 
uygulamayla da "devlet destekleme alımı*' adı altında alım yapılıyor. Çok enteresan bir tespi
timiz var : Çukobirlik, Kahramanmaraş Ziraat Odası, Şeker Kooperatifi ve diğer ilgili kuruluş 
yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde bir husus ortaya çıktı ki, bunun derhal tedbir alınarak 
önlenmesi gerekir. 

Sayın milletvekilleri, pamuk taban fiyatı şudur, Hükümet tarafından bu kadar konulmuş
tur demekle bu gerçekleşmiyor. Şu bakımdan : Mesela, Kahramanmaraş'ta Çukobirlik zama
nında ödeme yapmadığı için, çiftçi, borçlarını ödeyebilmek için, aldığı malzemenin parasını 
ödeyebilmek için, senedini kapatabilmek için, ürettiği pamuğunu tüccara vermek zorunda ka
lıyor. Tüccar pamuğu 1 800 - 2 000 lira arasında toplamış. Şu anda Çukobirlik'e pamuk 3 800 
liradan teslim ediliyor. Aradaki fark kiloda 2 000 lira. özellikle üzerinde durulması gerekir. 
Çiftçi, tüccara malını l 800 - 2 000 liradan teslim etmiş, tüccar da Çukobirlik'e 3 800 liradan 
veriyor... özellikle ricamız odur ki, Hükümet, çiftçiyi tüccara teslim etmesin. Çukobirlik çift
çinin parasını bir an önce ödemezse, çiftçi iflas etmiş, tüccar da kiloda 2 000 lira kazanmış 
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olacaktır. Adana, Kahramanmaraş ve diğer güney illerindeki milletvekillerimize de bu şikayet
ler gelmiştir; bunun üzerinde durmalarını Hükümetten özellikle rica ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, hububatın durumu da aynıdır. Bu konuya bir an önce çözüm bulun
masını istiyoruz. Ancak, Hükümet yeni kurulmuştur, güvenoyunu yeni almıştır; bunu, biraz 
evvel konuşan Sayın Bakan da izah etti. Tamam, hepimiz bunu biliyoruz, çiftçi de biliyor; ama, 
Hükümetin yeni kurulduğunu, çiftçinin borçlu olduğu kurumlara ve kuruluşlara da lütfen siz 
izah ediniz. 

Kahramanmaraşımız, Türkiye'nin ziraat bakımından da önemli bir bölgesidir. Kahraman
maraş'ta şekerpancarı ekimi uzun süreden beri durdurulmuştu ve mesele kangren haline gel
mişti. 1986 yılından sonra, Hükümetimiz, Kahramanmaraş'ta şekerpancarı ekimine 11 bin 200 
dekarlık bir alanda izin verdi. Tabiî, bu, çiftçimizi önemli ölçüde rahatlattı. Şöyle ki : Yirmi 
otuz seneden beri sürekli pamuk ekile ekile tarlalar artık verimini kaybetmiş durumdaydı. Me
sela, Kahramanmaraş bölgesinde en süper verimi alan çiftçimiz, dönüme 200 kilo pamuk al
maktadır. 2 500 liradan bunu satarsa, dönüm başına pamuktan, içinde masrafı da dahil olmak 
üzere, 500-600 bin lira gibi bir para ele geçmektedir. Oysa, şekerpancarı ekildiği takdirde, Kah
ramanmaraş bölgesinde, dönüme 6 ton verim alınmaktadır. Bu ise 1 milyon 200 bin lira yap
maktadır. Yani, Kahramanmaraş çiftçisinin gelirinde, pamuk ekildiği takdirde, yüzde 100'e ya
kın bir düşüş olmaktadır. Bu bakımdan hükümetlerimizin bu uygulamasını takdirle karşılıyoruz. 

Son olarak, 1991 yılında, 138 bin dönüm alana pancar ekimi izni verilmiş ve 650 bin ton 
şekerpancarı elde edilmiştir. Bunun, Elbistan, Malatya ve Kayseri Şeker Fabrikalarına nakli 
için, 10 milyar lirası çiftçinin cebinden olmak üzere, 45 milyar 500 milyon lira nakliye parası 
ödenmiştir; büyük bir rakamdır. 

Kahramanmaraş'ta dönüşümlü ekim yapıldığı takdirde, ortalama yıllık 300 bin dekar pancar 
ekim alanı vardır. Bu da, bir şeker fabrikasını rahatlıkla besleyecek güçtedir. Kurum yetkilile
riyle görüştüm; diyorlar ki, Kahramanmaraş'ta üretilen şekerpancarındaki şeker oranı düşük
tür. Onu da araştırdık; başka bölgelerde, mesela yüzde olarak şekerin en iyi elde edildiği bölge
deki şeker oranı yüzde 18'dir. Kahramanmaraş bölgesindeki şeker oranı ise yüzde 15'tir. Kah
ramanmaraş bölgesinde, dekar başına pancar üretimi fazlalaştırıldığında, bu açık kapatıl
maktadır. 

Bu yıl, Kahramanmaraş'ın şekerpancarı ekim alanı, Gaziantep'in İslahiye ve Kömürler 
İlçeleri de dahil olmak üzere, 50 bin dekara düşürülmüştür. Yani, yüzde 70'e yakın bir ekim 
alanı azaltılmıştır ve Kahramanmaraş çiftçisi, bu sene, bu nedenle perişan durumdadır. Nakli
ye ve söküm konusunda sıkıntıları da-olsa, çiftçinin rahatlığı bakımından, şekerpancarı ekim 
alanının düşürülmesi, çiftçimizi perişan etmiştir. Bu konuda kurum yetkilileriyle de görüştük. 
Çiftçimiz, şekerpancarı ekim alanının fazlalaştırılması hususunda Hükümetten destek bekle
mektedir, ilgi beklemektedir. 

Yine, bu noktada, 1991 yılı içerisinde Kahramanmaraş'ı teşrif eden o zamanki Başbakan 
Sayın Yıldırım Akbulut'un hükümet ve devlet adına Kahramanmaraşlılara vermiş olduğu söz
leri vardı... Bizim nezdimizde, hükümet başkanının, başbakanın verdiği söz, devlet sözü ola
rak bilinir. Bu Hükümetten de, arz edeceğim konularda, Kahramanmaraşlı, destek ve ilgi bek
lemektedir. 
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BAŞKAN — Sayın Konuşmacı, özetlerseniz sevinirim efendim. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) — Bu konuların başında Kahramanmaraş'a bir şeker 
fabrikasının yapılması gelmektedir. Kurum yetkilileriyle yine görüştüm, onlar "efendim, eli
mizde şeker fazlası var, ihracatımız yoktur, bu bakımdan düşünülmüyor" diyor; ancak, 1991 
yılı ilkbaharında Türkiye'de Fransız ithal şekerini çaylarımızda kullandığımızı da unutmayalım. 

İkinci konu : Sadece pancar nakliyesi için geçen yıl 45 milyar 500 milyon liranın ödendiği 
de göz önüne alınırsa, Kahramanmaraşlı, bir şeker fabrikası beklemektedir. Bu, Gaziantep'in 
belirli bölgelerini de rahatlatacaktır. 

Üçüncü konu : Bir üniversite konumuz vardır. Yine o zamanki sayın başbakan tarafından 
bu konuda verilmiş bir söz vardı. Demirel Hükümetinden bu konuda destek ve gayret bekliyoruz. 

Dördüncü konu : Kahramanmaraş'ın etrafı sularla çevrilidir. Kahramanmaraş varlık için
de yokluk çekmektedir. Kahramanmaraş, bir vilayet olarak, son yıllarda susuzluk nedeniyle 
bir kerbela hayatı yaşamaktadır; ancak, şu anda Kahramanmaraş'a, sadece, Pazarcık'ta kuru
lu Kartalkaya Barajı sulama bakımından fayda sağlamakta, Gaziantep'in de içmesuyunu sağ
lamaktadır; fakat, 1978'li yıllardan beri yapımı devam eden Menzelet Barajı hiçbir işe yarama-
makta, şu anda elektrik de üretememektedir. Bir tek şey yapıyor; Çukurova Elektrik tarafın
dan yapılan Sır Barajına su depolayıp gönderiyor. Bu barajın Kahramanmaraş'a bir faydası 
yoktur, sadece nem oranını artırmıştır. 

Bu arada Kahramanmaraşlının beklediği bir tek şey var; Ayvalı baraj projemiz, geçen hü
kümet döneminde projelendirildi, ufak tefek proje çalışmaları başlatıldı, Menzelet Barajı ve 
Sır Barajı fayda sağlamamaktadır; ama, Ayvalı baraj projemize hükümetimiz biraz destek ve
rirse, yüzbinlerce dönüm arazi sulanacak ve Kahramanmaraşlınız da susuzluktan kurtulacak
tır. Bu konuda, Kahramanmaraşlı, Hükümetten destek ve gayret beklemektedir. Ayrıca, yüz
binlerce dönüm kurak arazimiz de sulanacağından dolayı, kangren haline gelen işsizlik mese
lemize de çözüm bulunmuş olunacaktır. 

Çiftçilerimizin meselesi geneli anlatmaktadır, bunlar genel sıkıntılarımızdır. Ancak, vila
yet olarak da çok uzun süreden beri yatırım alanında geri kalmış bir bölgeyiz, bu konuda da 
Hükümetimizin desteğini bekliyor, Yüce Meclise saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. (Bağım
sızlar, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) ' , 

BAŞKAN — Sayın Şendiller'e teşekkür ederiz. 

TARIM VE KÖYtŞLERl BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum efendim. : 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri; 
buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın öklceş Şendiller arkadaşımızın -gerçekten bizim de memnun olduğumuz- birta
kım hususlara değinmiş olmasından dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli ar
kadaşımız bir yerde bizim de hükümet olarak, içerisinde bulunduğumuz sıkıntıları sizlere ak
tarma, sizlerin de bilgilerine sunma fırsatını bize vermiş oldular. 
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önce, değerli arkadaşımızın hububat alımlarıyla ilgili ödemelerin aksamakta olduğuna, ' 
hatta durmuş olduğuna değinen haklı beyanına iştirak ederek cevap vermek isterim. Birkaç 
gün önce burada bir değerli arkadaşımızın benzer değerli görüşü üzerine arz ettiğim bir husu
su tekrarlamak zorunda kaldığım için de Yüce Meclisin beni bağışlamasını dilerim. 

tki gün önceki tarih itibariyle, toprak Mahsulleri Ofisinin -değerli arkadaşımızın sorduğu-
ödemek mecburiyetinde olduğu; yani maalesef devletin mütemerrid borçlu durumuna düşmüş 
olduğu miktar 1 215 648 022 000 liradır. Bunun içerisindeki, hükümet kararnamesiyle fark olarak 
verileceği taahhüt edilen, devletin taahhütü altına alınmış olan, buğdayda 70 lira, arpada 40 
lira ve mısırda 60 lira -ki, bunun tamamının ödeneceği seçimden önce vaat edilmiştir- bugüne 
kadar, maalesef, hiç ödenememiştir, ödenme imkânı olmamıştır; olamamıştır ayrı mesele; ama, 
tek bir kuruş ödenmemiş olduğu da bir vakıadır. Bunu bulup vereceğiz. Buranın bir şikâyet' 
veyahut bir yakınma mercii değil, bir çare müessesesi olduğunun idraki içerisinde bulunduğu
muzu, geçen gün de belirttiğim gibi, tekrar ifade etmek zorundayım. 

Arkadaşımızın pancar ekim alanları üzerindeki görüşünde de haklılık vardır; ancak, yüz
de 70 değil, yüzde 66,4 puan olduğu ifade edilen enflasyonun, bütün üretim maliyetlerimizi, 
dünya fiyatlarının üzerine çekmi$ olduğu, dolayısıyla, pamukta da, şekerde de, yalnız devletin 
içerisinde bulunduğu değil, topyekûn ülke ekonomisinin bir sıkıntı içerisinde olduğu, bir alıp 
da verememek sıkıntısı içerisinde olduğu da gene Yüce Meclis ve yüce milletimiz tarafından 
bilinmesi gereken bir husustur. 

Pancar ekim alanlarının daraltılmakta olduğu, bu arz ettiğim gerekçeye dayanmaktadır. 
Arkadaşımız haklıdır. Yalnız arkadaşımızdan, Maraş bölgesinden değil, bütün Orta Anado
lu'dan gelen talep budur ve bu talebin, ülkenin genel ekonomik dengeleri içerisinde karşılan
masına mutlaka ki çalışılacaktır ve geçen gün de arz ettiğim gibi, Türk çiftçisi mutlaka ki sa
hipsiz veyahut desteksiz bırakılmayacaktır, bırakılması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bir noktada birleşmek, daha doğrusu, bir çizgi üzerinde bir yere 
gelmek mecburiyetindeyiz; Ne dünyanın en liberal ülkesi olan Amerika'dan daha liberal olabi
liriz, ne de dünyanın en devletçi ülkesi olan Sovyet Rusya veyahut onun etrafındaki ülkelerden 
daha sosyalist veyahut daha devletçi olabiliriz; birisini bir tarafa, birisini öteki tarafa çekerek 
bir yere getirmek mecburiyetindeyiz. Türk üreticisi, liberalizm dediğimiz olayın dişlilerine terk 
edilemez; bunu burada ifade etmek istiyorum. 

Japonya'nın ürettiği çeltiğin dünya fiyatlarıyla olan oranı 1/6'dır; ama, kendininkini 6 olarak 
kullanıp, 1 olarak ithal etmemektedir. Bu, hiçbir surette, ne serbest piyasa ekonomisinin kural
larına, ne de liberalizmin esaslarına aykırı düşen bir mesele değildir. Geçen gün de burada arz 
ettiğim için tekrar etmek istemiyorum : Amerika'nın, kendi çiftçisini korumak için, siyasî plat
formlarda, Rusya ile olan doğalgaz mücadelesinde bile bunun bahse konu ettiğini, gene ifade 
etmiştim. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşımız son derece haklıdır. Kendi üreticimize vermediğimizi, 
yarın Kanada'nın köylüsüne veririz. Kendi hayvan yetiştiricimize vermediğimizi, şimdi olduğu 
gibi, Polonya'nın, Romanya'nın hayvan yetiştiricilerine veririz. Bugün, Türkiye'deki otuz civa
rında özel kombinanın, bir iki tanesi hariç, hepsi durmuş vaziyettedir, hepsi ekonomik verim
den düşmüş vaziyettedir; çünkü, korunmamışlardır, korunmaları gerekirdi. Bugün korumadı
ğınız çiftçinizin, bugün korumadığınız herhangi bir üreticinizin ürettiği malı, yarın gene, ona 
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vereceğinizin misliyle, hem de döviz olarak, başkalarına vermek suretiyle, tüketicinizi korumuş 
olmazsınız; tüketicinizi, üzün vadede, yine ezmiş veyahut da ezdirmiş olursunuz. 

Arkadaşımızın görüşleri son derece haklıdır. Bu 1' trilyon 215 milyar lira da dahil -ki, bu, 
yalnız Toprak Mahsulleri Ofisinindir- Et ve Balık Kurumunun aşağı yukarı 100 milyar lira ci
varında olan mümasil alacağı da dahil olmak üzere, toplam olarak 1,5 trilyon liraya yaklaşan 
bir borcu, Merkez Bankası kaynaklarından ödeyeceğiz. Merkez Bankasından Zirat Bankasına 
kredi açmak ve oradan da Toprak Mahsulleri Ofisini desteklemek suretiyle ödemeye çalışacağız. 

Pamuk alımlarında da yine aşağı yukarı aynı kaynak, birliklere ve birliklerin alım sistemi
ne aktarılmak suretiyle, arkadaşlarımızın haklı olarak şikayetçi bulundukları hususların gide
rilmesine çalışılacaktır; arz ederim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederiz. 

3. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, yükseköğretim kurumlarında bazı öğretim üyelerinin 
kılık kıyafet konusunda davranışları hakkındaki gündem dışı konuşması ve Milli Eğitim Bakanı Koksal 
Tbptanhn cevabı 

BAŞKAN — Başörtüsü konusunda, Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'a gündem 
dışı söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile se

lamlıyorum. Konuşmanın konusu, üniversitelerde uygulanmakta olan başörtüsü yasağı prob
lemidir. 

Günlük gazetelerde, "türban çilesi okul bıraktırdı", "türbanlı 40 öğrenciye ceza" ve Sa
yın Başbakanın güneydoğu gezisi sırasında "türban çilesine son" pankartlarıyla kamuoyunu 
işgal eden bu konu ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinden çözüm beklenmektedir. 

Anavatan Hükümetleri sırasında, 3670 sayılı Kanunla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nunda değişiklik yapılarak, ek 17 nci madde ile, "yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafet 
serbesttir" hükmünü getirip, bu konu çözülmüştü. Ancak, yayınlardan, pankartlardan ve öğ
rencilerin feveranlarından da anlaşılacağı üzere, bazı öğretim üyelerinin, kendi fikirlerini zorla 
kabul ettirmek, bu öğrencilerin öğrenim özgürlüklerini engellemek, dinî inançlarının gereği baş
örtüsü kullanan bu gençlere gözdağı vermek için, ceza vererek, okuldan uzaklaştırarak tahsil 
yapmalarını engelledikleri anlaşılmaktadır. 

Yapılan uygulama, Anayasaya, 3670 sayılı Kanuna muhalefet olduğu gibi, Sayın Başba
kanın sık sık sözünü ettiği Paris Şartına, Helsinki Nihai Senedine, AGÎK Sözleşmesine ve 28 
Mayıs 1985'te, yine, Anavatan îktidarı zamanında onaylanan tnsan Hakları Beyannamesinin 
bir bölümü olan Kadın Hakları Sözleşmesine de aykırıdır. Yine, yapılan bu uygulama, tnsan 
Hakları Beyannamesindeki "işkence" tarifine de uymaktadır. 

Şimdi, yukarıda sözünü ettiğim anlaşmalardan bazı maddeleri okumak istiyorum. Ana
yasanın 13 üncü maddesini hepiniz bildiğiniz için okumaya hiç gerek görmüyorum. Yalnız, ye
ni olan, Paris Şartının, "tnsan Hakları" Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü" kısmının ikinci 
paragrafında, "tnsan hakları ve temel özgürlüklere her insan doğduğu anda sahip olur. Bun
lardan feragat edilemez ve hukukun güvencesi altındadır. Yönetimin ilk sorumluluğu, bunları, 
gelebilecek zararlardan korumak ve geliştirmektir. Bunlara saygı, aşırı güçlü bir devlete karşı 
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asil bir teminattır" denilmekte, dördüncü paragrafında da, "her ferdin düşünce, vicdan ve din 
ya da inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğüne işkence ya da diğer zalimane, insana yaraşmayan 
ya da insanı alçaktan bir muameleye ya da cezalandırmaya tabi tutulamayacağını, keza herke-. 
sin haklarını bilmeye ve haklarına dayanarak hareket etmeye, toplumsal ve kültürel haklardan 
yararlanmaya hakkı olduğunu, hiçbir ayırım yapmaksızın teyit eder" denilmektedir. 

Ayrıca, tnsan Hakları Beyannamesinin İkinci Bölümünün 1 inci maddesinde ve aynı za
manda 2 nci maddesinde, "Bu sözleşmeye taraf her devlet, kendi ülkesinde ve yargı yetkisi içinde 
bulunan tüm bireylere ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal ya da başka bir görüş, ulusal ve toplum
sal köken, soy ya da başka bir statü ayırımı gibi herhangi bir ayırım gözetmeksizin bu sözleş
mede tanınan hakları sağlamayı ve bu haklara saygı göstermeyi üstlenir", 3 üncü maddesinde 
ise, "bu sözleşmeye taraf devletler, erkeklerle kadınlara bu sözleşmede ileri sürülen tüm kişisel 
ve siyasal haklardan eşit yararlanma hakkını tanımayı üstlenir" denilmektedir ki, bunu da ge
ne Anavatan İktidarı zamanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kabul etmiştir. 

Bir de "İşkence Yasağı" bölümünden işkencenin tarifini sizlere ağır ağır okumak istiyo
rum. Bu tarifte, "İşkence, bir kimseye, kendisinden ya da üçüncü bir kimseden bir bilgi ya 
da bir itiraf sağlamak isteği ya da işlediğinden kuşku duyulan bir eylemden ötürü onu cezalan
dırmak, kendisine ya da başka kimselere gözdağı vermek amacıyla bir resmî görevli tarafından 
ya da onun kışkırtmasıyla* bilerek maddî ya da manevî özellikle belirtmek istiyorum, maddî 
ya da manevî- ağır ceza verme ve eziyette bulunma davranışı anlamına gelir" denmektedir. 
Bununla ilgili daha birçok madde var; vaktinizi almamak için uzun uzun okumak istemiyorum. 

Tabiî, bunlardan bahsederken, "kısa bir zaman önce siz de iktidardınız; bu konuyla ilgili 
ne yaptınız" diye, arkadaşların aklına bir soru gelebilir. Biz, herkesin bildiği gibi, bu konuyu 
çözmek için 3670 sayılı Kanunu çıkardık ve takipçisi olduk. Hatta, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinde ilk defa İnsan Hakları Komisyonunu biz kurduk, yani Anavatan İktidarı kurdu, Ana
vatan İktidarı zamanında kuruldu. İnsan haklarına kimin daha saygılı, kimin daha saygısız 
olduğunu da burada özellikle belirtmek istiyorum ve sizlerin takdirlerine bırakıyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Uygulaması ne oldu?... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Uygulamasına geliyorum, sizin dediğiniz gibi. 
Aynı konuyla ilgili olarak, İnsan Hakları Komisyonundan üniversitelere yazı gönderilmiş 

ve aşağıdaki cevaplar alınmıştır. 
Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Necdet Serin'in 28 Mayıs 1991'de verdiği cevap şu

dur : "3670 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra üniversitemiz bünyesindeki hiçbir öğ
renim kurumunda başörtüleri nedeniyle hiçbir öğrencinin öğrenim hakkı engellenmemiş ve bu 
nedenle disiplin cezası verilmemiştir. Rektörlüğümüz, öğrencilerimizin öğrenim hakkının ko
runmasında son derece duyarlıdır. O kadar ki, başörtülü gençleri derse almayan veya onlar 
nedeniyle derse gelmeyen öğretim elemanları çeşitli yollarla uyarılmakta, hatta onlar hakkın
da disiplin ve ceza soruşturmasına bile başvurulmaktadır." Keza, Orta Doğu Teknik Üniversi
tesi Rektörü Profesör Ömer Saatçioğlu'nun29 Mayıs 1991 tarihli cevabı da, "başörtülü öğren
cilerin derslere ve sınavlara girmesine engel olunmamakta, girenler ise dershane ve binalardan 
çıkarılmamaktadır. Aksine hareket eden öğretim üyesi veya idareci hakkında soruşturma 
açılmaktadır" şeklindedir. Bu da gösteriyor ki, Anavatan Partisi İktidarı zamanında kanun 
çıkarılmış, üstelik de kanun engellenmek istenmiş ve iki defa Anayasa Mahkemesine gidilmiştir; 
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ama, buna rağmen, Anavatan tktidarı, insana ve insan haklarına saygılı olduğu için, sonunda 
yine bu kanunu çıkarmıştır. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Üniversitelerden, sakallı profesörler atıldı, haberin var 
mı? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, müdahale etmeyin... 
Sayın konuşmacı, onbeş dakika oldu; toparlayın efendim. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Toparlıyorum. 
Söylediğim gibi, engellenmesine rağmen, Anavatan Partisi İktidarı bu kanunu çıkarmış

tır. Tabiî, seçim meydanlarında, Refah Partili sayın arkadaşlarımız, bunu, Anayasa Mahkeme
sine götüren SHP!den değil de bizden sormuşlardır; bunun asıl muhatabı, şimdi açıklayaca
ğım gibi, çifte standart uygulayan SHP'Iilerdir ve bunun hesabını seçim meydanlarında bizden 
değil, onlardan sorunuz. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, lütfen toparlayın; bırakın dokümanı, elinizdeki o gazeteyi 
arkadaşlar okumuşlardır. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Hemen toparlıyorum. 
Size, 9 Aralık 1991 tarihli bir gazateden bir yazı okuyorum... 

FAHRt GÜNDÜZ (Uşak) — Gazetenin adını oku. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, beş dakikalık konuşma süreniz onyedi dakikaya çıktı. 

MAHMUT ORHAN (Devamla) — Hemen bağlayıp bitiriyorum. 

"SHP Malatya Milletvekili Yılmaz, kendilerinin sadece Hükümet Programlarında yer alan 
insan haklarıyla ilgilendiklerini, başörtüsü ve ordqdan atılan subay ve astsubaylarla ANAP 
ve RP'nin ilgilendiğini söylemektedir." Yani... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — O yalan! Gazete yalan yazıyor... 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Bilemem. Gazetedeki yazı tekzip edilmemiştir; tekzip 
edilmediğine göre yalan da değildir... 

BAŞKAN — Lütfen... Bağlayıp bitiriyor efendim, sinirlenmeyin.;. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — öyle söylenmemiştir. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — O, tabiî, sizin probleminiz. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Milletvekilleri vardır, önerge verirler, gereken yapılır. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Öyle usul var mı efendim? 

BAŞKAN — Yok efendim, yok. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — O sizin probleminizdir; bizim problemimiz değil. 
(ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Sayın konuşmacı... 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Bu da, halihazırdaki iktidarın iki kanadının baştan 
beri birbirleriyle yan yana olmadıklarını, birbirleriyle ayrı olduklarını göstermektedir ve can
lan istediği zaman, beraber, insan hakları savunucusu; ama, canları istemediği zaman da, in
san hakları savunucusu değil de, gerçek insan hakları savunucusu Anavatan Partisine pas at
malarıdır. 
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FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Koalisyon seni ilgilendirmez. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — însan haklan savunucusu olarak Anavatan Partisini 

kabul ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum; kendilerine kızmıyoruz, kendilerine teşek
kür ediyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi sıra sizde... 
BAŞKAN — Sayın konuşmacı, tamam... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır, bir de sataşıyorsunuz... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Hayır, hayır... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Biz ne yapacağımızı biliriz... Hükümetten rahatsız olma. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Hiç rahatsız değilim, merak etme... 
BAŞKAN — Lütfen, söz atmayın; bitirsin efendim, bağlıyor sözünü. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Şimdi sıra sizde, SHP - DYP koalisyonunda. Kısa İk

tidarınız zamanında, tekrar hız kazanan bu işkencenin önlenmesi için gecikmeden faaliyete geç
melisiniz; yani, meselenin çözümü, DYP - SHP İktidarının anlayışına kalmıştır. Bunu, muha
lefet değil, iktidar çözecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve RP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın konuşmacı. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkanım, sataşma var, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir saniye efendim... Sataşma yok. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sataşma var efendim, ismim söylenerek sataşmada bu

lunuldu. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sinirlenmeyin... 
Sayın Bakan Hükümet adına cevap verecektir. 
Buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisi

mizin değerli üyeleri; Türkiye, bu türban işini tartıştığı kadar başka işleri tartışsa, sanıyorum 
epey bir meselesini aşmış olacaktı; ama, maalesef, Türkiye bu türban işini... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Bitirin, bitirin; halledin... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Konuşan Türkiye!.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Hayır.... Ben çözüm arıyo

rum, onu söylüyorum, sizden farklı bir şey söylemiyorum; ama, dinlemiyorsunuz beni. 
Bize göre, Türkiye bunu tartışmamalı. Bir sorun yoksa bunu niye tartışalım? Sorun olma

ması lazım diyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Orhon arkadaşımızın dile getirdiği bu sorun sanki sekiz sene 

hiç yoktu da, bu Hükümet işbaşına geldikten sonra kasımın başından itibaren Türkiye'nin gün
demine gelmiş bir sorun mudur? (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Açıkladım Sayın Bakan. 

— 495 — 



T.B.M.M. B : 14 11 , 12 .1991 O : 1 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Hayır, açıkladınız da... Ge
çen dönem bu Parlamentoda bulunan bütün arkadaşlarımız çok iyi hatırlarlar; bu Meclis, bu 
kürsü, bu sorunu çok sıkça burada tartışmıştır. Bizim arkadaşlarımız getirmiştir, Anavatan Partili 
arkadaşlarımız getirmiştir bu sorunu. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — İktidar ortağınız da, engellemiştir... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sa

yın Orhon'un, bazı üniversite rektörlerinden alınmış yazıları burada okumasına bir diyeceğim 
yok; ama, o üniversitelerde belki geçen sene bu türban sorunu yoktu, başkalarında vardı. Şim
di de bütün üniversitelerde bu sorun yok, yine bazı üniversitelerde var. Mesela, Ankara Üni
versitesi Sayın Rektörünün bir yazısını Sayın Orhon burada okudu; aynı Üniversiteye bağlı yük
sekokulun, bir kız öğrenciye ceza verdiklerine dair bir yazı da benim elimde var. Bizim bu ko
nudaki düşüncemiz şu... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Doğrudur; siz iktidar olduktan sonra hızlandı ve arttı. 
(DYP sıralarından "Dinle, dinle" sesleri) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, tabiî, 
bütün arkadaşlarımız biliyorlar, üniversitenin bu konudaki uygulamalarına siyasî iktidarların 
müdahale edebilme hakkı sadece buradan yasa çıkarmakla mümkün; yoksa, bizim Bakanlığın 
ya da Başbakanlığın da üniversitelere yazılı emirler gönderip bu sorunu çözmesinin mümkün 
olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Biz ne yaparız Yasama Meclisi olarak? Buradan bir ya
sa çıkarırız, bir düzenleme getiririz. Yine çok iyi hatırlarsınız, böyle bir yasa Yüce Meclisten 
çıktı; ama, Anayasa Mahkemesinden geri döndü, sonra kadının statüsü ile ilgili kanun burada 
görüşülürken yeni bir düzenleme yapıldı. O düzenleme yapılırken, bizim arkadaşlarımız, geti
rilen düzenlemenin bu sorunu çözmeyeceğini bu kürsüde söylediler. Çünkü, o düzenleme "üni
versitelere çağdaş kıyafet ve görünüm dışında bir kıyafetle gidilemez" hükmünü getiriyordu. 
Bu, zaten böyle olur. Yani, bir yasa hükmü getirmeseniz de, bunun böyle olması lazım gelir. 
Burada sorun, bana göre, bu çağdaş görünümü, bizim bazı öğretim üyesi arkadaşlarımız deği
şik bir şekilde algılıyor, bazısı başka şekilde algılıyor; bazısı konuya geniş bir hoşgörü ortamı 
içerisinde, daha müsamaha ile.bakıyor, bazısı bakmıyor; bu hükmü kendine göre yorumluyor. 
Uygulamada bu sebeple de farklılıklar meydana geliyor. 

Düşüncemiz şudur : Bu çağda insanların başını nasıl örttüğü, örtüp örtmediği ile uğraş
mak, bize göre yanlıştır. Türkiye'de, isteyen başını örtmelidir isteyen de örtmemelidir. (Alkış
lar) örtenin, örtmeyene "niçin örtmüyorsun" deme hakkı olamayacağı gibi, örtmeyenin de 
örtene "sen niye başını örtüyorsun" deme hakkı olmamalıdır. (DYP sıralarından "bravo" ses
leri, alkışlar) Bizim temel düşüncemiz ve konuya yaklaşma tarzımız budur. 

Üniversitelerden şikâyetler hepinize geliyor, bütün partilere mensup arkadaşlarımıza geli
yor; her partinin milletvekili arkadaşlarımdan bana intikal eden şikâyetler var. Sorunun patır
tısız gürültüsüz, kimseyi incitmeden, kimseyi kırmadan dökmeden halli, hepimizin, herkesin 
görevidir. Umarım ki, kısa bir zaman içerisinde, bu sorun, çağımızın vardığı, Türkiyemizin 
de vardığı, geniş, engin hoşgörü ortamı içerisinde kendiliğinden çözülmüş olur. 

Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ediyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — insan Haklarını inceleme Komisyonu Geçici Başkanlığının, komisyonun Başkan seçimine 
ilişkin tezkeresi (3/215) 

BAŞKAN — Gündemin, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünde, komisyon
ların başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine dair tezkereli vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 5.12.1991 tarih ve saat 14.20'de toplanmış ve kulla
nılan 20 adet oy pusulalarının tasnifi sonucu, Mardin Milletvekili Ahmet Türk 12 oy alarak, 
salt çoğunluğu sağlamış ve Başkan seçilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Geçici Başkanı 

'- • . Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — insan Haklarını inceleme Komisyonu Başkanlığının, komisyonun başkanvekili, sözcü ve kâ
tip seçimine ilişkin tezkeresi (3/216) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekillikleri, Sözcü ve Kâtip seçimi için, 
5.12.1991 günü saat 14.20'de toplanmış, kullanılan oy pusulalarının tasnifi sonucu, aşağıda 
belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Anavatan Partili üyeler, Başkanvekilliği için aday göstermek istemediklerinden iki Baş-
kanvekilliği DYP'li adaylardan seçilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı 

Ahmet Türk 
Mardin 

Başkanvekili : Mehmet Özkan (İzmir) 14 oy, 6 oy boş, Toplam oy 20 
Başkanvekili : Hacı Filiz (Kırıkkale) 14 oy, 6 oy boş, Toplam oy 20 
Sözcü : Zübeyir Aydar (Siirt) 18 oy, 1 oy boş, Toplam oy 19 
Katip : İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 19 oy, Toplam oy 19 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. —Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Geçici Başkanlığının, komisyonun başkan, başkan
vekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/217) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 
10.12.1991 Salı günü saat 16.15'te toplanmış ve kullanılan 19 oy pusulasının tasnifi sonucunda 
aşağıda adı, soyadı ve seçim bölgeleri gösterilen üyeler Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip
liğe seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sanayi, Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Geçici Başkanı 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Başkan : Azimet Köylüoğlu (Sivas) 12 oy 
Başkanvekili : Abdurrahman Ünlü (Kırıkkale) 12 oy 
Sözcü : Mustafa Doğan (Gaziantep) 12 oy 
Kâtip : Sami Sözat (Balıkesir) İ2 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. —Baymdırltk, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Geçici Başkanlığımın, komisyonun baş
kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/218) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkan, 
Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 10.12.1991 Salı günü saat 14.00'te toplanmış ve kulla
nılan 11 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadları belirtilen üyeler, karşıların
da gösterilen oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Geçici Başkanı 

Latif Sakıcı 
• • . • ' • • Muğla 

Başkan : Adnan Ekmen (Batman) 11 oy 
Başkanvekili : Latif Sakıcı (Muğla) 11 oy 
Sözcü : Muhammet Kaymak (Adana) 11 oy 
Kâtip : Abdürrezzak Yavuz (Şanlıurfa) 11 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Millî Savunma Komisyonu Geçici Başkanlığının, komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü 
ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/219) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve 
-Kâtip seçimi için 10.12.1991 Salı günü saat 16.00'da toplanmış ve kullanılan 17 adet oy pusulasının 
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tasnifi sonucu, aşağıdaki ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Millî Savunma Komisyonu 
Geçici Başkanı 

İsmail Safa Giray 
İstanbul 

Başkan : Baki Tuğ (Ankara) 12 oy 
Başkanvekili : Selim Saddak (Şırnak) 10 oy 
Sözcü : Mustafa Kaçmaz (Van) 10 oy 
Kütip : M. Sabri Güner (Kars) 11 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp ve 29 arkadaşının, Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
ait tütün vs gümrük depoları ile Toprak MalısuUeri Ofisi ve üretici birliklerine ait depolarda, geçen sekiz 
yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suiistimalleri ortaya çıkarmak ve bundan sonra yapdmasım önlemek 
için gerekli tedbirleri almak amacryla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

BAŞKAN — Bir adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

20 Ekim 191 seçimleri öncesinde ülke yönetimini elinde bulunduran iktidarlar döneminde 
hem özel ve hem de kamu sektörlerinde istihdam yaratıcı teşebbüs cesareti ve azmi özellikle 
yok edilmek istenilmiştir. 

Sadece bununla da kalınmamış ve "çalış, üret, kazan" ilkesi ortadan kalkmış yerine "na
sıl kazanırsan kazan, yeter ki kazan ve köşeyi dön" ilkesi hâkim kılınmıştır, içeriden tüyo ala
rak borsada zengin olmak ve hayalî ihracaat, usulsüz ihaleler kamuoyunda ve basınımızda yıl
lardır tartışılagelmiştir. 

Bu furyaların sekiz yıldır yaşandığı Türkiye'de, devletin hemen tüm kesimlerinde bu kabil 
suiistimallerin yapılageldiği iddia edilmiş veya en azından kamuoyunda şüphe uyandırmıştır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait tütün depoları ile gümrük depoları, T.M.O. depoları 
ve üretici birliklerine ait depolar, en çok dikkat çekenleridir. Bu depoların kayıtlan ile mevcut
ları arasında ciddî farklar olduğu iddiaları vardır. Bu iddialar kamuoyunu öylesine rahatsız 
edici hale gelmiştir ki, bazı durumlarda bu kuruluşları teftiş eden müfettişlere dahi güven du
yulmamaktadır. 

Bu nedenle, geçen sekiz yıllık dönemde Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait tütün depola
rı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Üretici birliklerine ait depolarda yapıldığı iddia edilen suiisti
malleri, şayet yapıldı ise, ortaya çıkarmak, bundan sonra yapılmasını önlemek amacıyla tedbir 
almak ve ilerki aylarda ortaya çrkması durumunda Hükümetimiz üzerine gölge düşmesini 
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önlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 nci ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis 
araştırması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

İrfan Demiralp (Samsun) 
Orhan Şendağ (Adana) 
İsmail Köse (Erzurum) 
Güneş Müftüoğlu (Zonguldak) 
Ahmet Neidim (Sakarya) 
Ahmet Sezai Özbek (Kırklareli) 
Nazmi Çüoğlu (Bolu) 
Mustafa Dursun Yangın (Ankara) 
Şinasi Altıner (Zonguldak) 
Sedat Edip Bucak (Şanlıurfa) ,, . ' 
Ali Yalçın ögütcan (Adana) 
Baki Tuğ (Ankara) 
M. Sabri Güner (Kars) 
Orhan Kilercioğlu (Ankara) 
Mustafa Küpeli (Adana) 
Arslan Adnan Türkoğlu (Çorum) 
Mehmet Salim Ensarioğlu (Diyarbakır) 
Muzaffer İlhan (Muğla) 
Fethiye özver (Tekirdağ) 
Nevzat Çobanoğlu (İzmir) 
Bilâl Güngör (Ankara) 
Sait Kemal Mimaroğlu (Ankara) 
Erkut Şenbaş (İzmir) 
Osman Seyfi (Nevşehir) 
Ertekin Durutürk (İsparta) 
Nadir Kartal (Van) 
Nahit Menteşe (Aydın) 
Ali Rıza Gönül (Aydın) 
A. Hamdi Üçpınarlar (Çanakkale) 
Beytullah Mehmet Gazioğlu (Bursa) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerine alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
6. — Bir Milletvekiline izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/214) 
BAŞKAN — Bir sayın milletvekiline izin verilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığının tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, hastalığı nedeniyle 19.11.1991 tarihinden itibaren (28) 
gün izinli sayılması Başkanlık Divanının 10.12.1991 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

Yıldırım Avcı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkan Vekili 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) GÖRÜŞMELER 

1. — Çorum Milletvekili Mufıarrem Şemsek ve 13 arkadaştnın, öğretmenlerin toplum içinde laytk 
oldukları yere oturtulması için çözülmesi gereken meseleleri konusunda genel görüşme (8/1) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 5.12.1991 tarihli 12 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 13 arkadaşının, öğretmenlerin toplum içinde layık 
oldukları yere oturtulması için çözülmesi gereken meseleleri konusundaki genel görüşmeye baş
lıyoruz. 

Hükümet burada mı?.. Burada. 

İçtüzüğümüze göre, genel görüşmede ilk söz hakkı, genel görüşme önergesindeki birinci 
imza sahibi veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi milletvekiline aittir. Daha sonra, İçtü
züğün 73 üncü maddesine göre, siyasî parti grupları adına birer üye ile Hükümete ve şahsı adı
na iki üyeye söz verilecek ve bu suretle genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri; Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önerge sahibi ve şahıslar için 
10'ar dakikadır. 

Gruplar adına söz alanlar : Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Os
man Ceylan, DYP Grubu adına Sayın Nurettin Tokdemir, SHP Grubu adına Sayın Mahmut 
Alınak, RP Grubu adına Sayın Hasan Dikici. 

Şahısları adına, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Ekinci, Sivas Milletvekili Sayın Azimet 
Köylüoğlu, Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Dağcı söz almışlardır. 

Önerge sahibi olarak, Sayın Şemsek'e söz veriyorum. 
Buyurun. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öğretmenlerin 
meselelerinin görüşülmesiyle ilgili vermiş olduğunuz genel görüşme önergesinin görüşülmesi 
ve bu konudaki düşüncelerimizi aktarmak üzere huzurunuzdayız. Hepinize saygılarımızı ve sev
gilerimizi sunuyor, 19 uncu Dönem Parlamento çalışmalarımızın memleketimize ve milletimi
ze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
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Değerli arkadaşlar, millî eğitim meselesini, ülkenin meselelerinden ayırmak mümkün de
ğil; öğretmen meselesini de, millî eğitim meselesinden ayırmak mümkün değil. Türkiye'de yıl
lardır temel tercihlerde bir isabet kaydedilemediği için, hiçbir mesele hal yolu bulamamış ve 
memleketimiz büyük buhranlarla karşı karşıya kalmıştır. Millî eğitim meselesi, öğretmen me
selesi, bir milletin beka davasıdır ve millî eğitim meselesini, öğretmen meselesini, gençlik me
selesini bir milletin beka davası olarak görmediğimiz sürece, partiler üstü mütalaa edemediği
miz sürece, millî bir muhtevada değerlendiremediğimiz sürece, ne millî eğitim meselesini ne 
öğretmen meselesini ne de ülke meselesini sıhhatli bir şekilde çözme imkânı bulamayız. 

öncelikle, vermiş olduğumuz teklifin, bütün siyasî partilerimizce müştereken müspet oy 
kullanılmak suretiyle kabul edilmiş olmasından dolayı, tüm siyasî parti gruplarımıza, bütün 
değerli milletvekili erimize ve Sayın Millî Eğitim Bakanımıza, Hükümetimize teşekkürlerimizi 
ve saygılarımızı sunuyorum. 

Böyle bir meselenin önemli olduğunu, bu meselenin mühim olduğunu, bu vesileyle Türki
ye Büyük Millet Meclisimiz ve Hükümetimiz adına da Sayın Bakanımız kabul etmiş durumdadır. 

Değerli arkadaşlar, ancak, burada bir sitemimizi de ifade etmeme müsaade buyurunuz : 
Böyle mühim bir meselede mutabakat sağlayan Meclisimizin, siyasî parti gruplarımızın, bu me
seleyi görüşmek için özel gündeme alırken, bunu zaman hududu ile sınırlamasını da üzülerek 
ve bir yanlışlık olarak ifade etmek istiyorum. Keşke mümkün olsa da bir grup başkanvekilimiz 
bunu akıl edip, bizleri 10 dakika konuşma süresi gibi, cendereye sıkıştırmamak suretiyle, Türk
iye'nin millî eğitim meselesini bizlerden de dinleme ihtiyacını hissetselerdi, çok daha iyi olurdu. 

Değerli arkadaşlar, dünya, bilgi çağını yaşıyor, enformasyon çağını yaşıyor. Uzay çağın
dan bahsediliyor. Bugün artık, bilgi ekonomisinden bahsedilir olmuş, zek& ekonomisinden bah
sedilir olmuş .'Onun için, birtakım meseleleri, ilmî bir muhtevada, enine boyuna tartışmak su
retiyle ancak, memleket meselelerini gözler önüne serebiliriz. 

Değerli üyeler, Türkiye'de maarif meselesiyle ilgili bugüne kadar Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde yapılmış olan en ciddî görüşme, Yüce Meclisin şu anda yapmış olduğu görüşmedir. 
Bugüne kadar, uzun yıllar ciddî manada eğitim meselesi, öğretmen meselesi, sırf bu konuya 
münhasır olmak üzere, Yüce Meclis seviyesinde ele alınmış değildir. Onun için, öğretmen me
selesiyle ilgili, Yüce Meclisimizde görüşülmekte olan bu önergenin, Türk millî eğitiminin önü
müzdeki dönemdeki çalışmalarına bir ufuk olacağı ve öğretmen meselelerinin çözümü için Millî 
Eğitim Bakanlığımıza yardımcı olacağı kanaatindeyiz. 

Değerli arkadaşlar, eğitimimizin, içinde bulunduğu çok ciddî problemleri vardır. Millî Eğitim 
Bakanlığımız, yer yer Millî olmakla çağdaş olmayı birbirine karıştırmaktadır; millet olarak bunu 
yapmaktayız. Millî olmak endişesiyle, zaman zaman, çağdaş olan birtakım uygulamalardan, 
bilgilerden kendimizi soyutlamakta; çağdaş olmak endişesiyle de, millî muhtevadaki, birtakım 
yapılması lazım gelen işlerden uzak kalmaktayız. ' 

Millî eğitimin öncelikle millîlik ilkesine oturtulması lazımdır. Bugünkü görevde bulunan 
Hükümetimizin, Millî Eğitim Bakanının, öğretmenler Günü münasebetiyle yayımlamış oldu
ğu genelgede, "Eğitimimizin millilik muhtevasında yürütüleceğini" beyan etmesini bir temi
nat olarak görüyor ve bu konuda titizlik gösterilmesinin lazım geldiği kanaatini ifade ediyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, millî eğitim, millî kültür temeline dayandmlmalıdır. Millî kültür 
temeline dayandırılmayan bir millî eğitimin ve millî kültür değerine dayandırılmayan bir eği
timde görev yapan öğretmenlerin, memleketimize hayırlı nesiller yetiştirme imkânı yoktur. 

Bugüne kadar millî eğitimimizin önemli sıkıntılarından birisi de sistem kargaşasıdır. İkti
dara gelen her siyasî parti, millî eğitimimizi silbaştan A'dan Z'ye yenilemiştir. Hatta, aynı siya
sî parti iktidarında değişen bakanlara göre, sistem değişikliğine gidildiğini bile müşahede ede
biliyoruz. Bu şekilde sık sık değişen eğitim sistemleriyle, değerlendirme metotlarıyla, müfre
dat programlarıyla, öğretmen yetiştirme taktikleriyle ve teknikleriyle, Türkiye'nin maarif me
selesini, millî eğitim meselesini, öğretmen meselesini çözemeyiz. 

Değerli arkadaşlar, eğitimde dil meselesi, eğitimde müfredat programı meselesi, fevkalade 
mühim meseleler olarak bugün de karşımızdadır. Bugün, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul
larımızda yine bir hastalık yürüyor; eğitim dili olarak, yabancı dil uygulanan okullarımız var. 
Oysa, Anayasamıza göre, İcanunlarimıza göre, Türkiye'de eğitim dili Türkçedir. Eğitimin Türlcçe 
olması, Anayasanın amir hükmü olmasına rağmen, Türkiye'de yabancı dille eğitim yapan, hem 
de Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullar bulunmaktadır. Bizler yabancı dil öğrenilmesinin 
yanlışlığını ifade etmek istemiyoruz. Gençlerimize, çoculdarımıza yabancı dil eğitimi verilme
lidir, yabancı dil öğretilmelidir, lisan öğretimi yapılmalıdır; ama, eğitim dili olarak, yabancı 
dilin, herhangi bir ülkenin yabancı dilinin seçilmiş olması, milletimizin geleceğini tehlikeye so
kacak ciddî bir olaydır, ciddî bir yanlıştır. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli ve eğitim dili 
olarak Türkçe Pekiştirilmeli, Türkçenin eğitim dili olduğu da ilan edilmelidir. 

Değerli arkadaşlar, müfredat programlarıyla ilgili olarak da aynı şekilde sık sık değişik
likler yapılmak suretiyle, eğitimimiz bir curcunaya çevrilmiştir. Her gelen bakana göre müfre
dat programı tespit edilmekte, yeni kitaplar yazılmakta ve bir önceki bakanın yazdırdığı kitap
lar, bir sonraki bakan tarafından yürürlükten {çaldırılmakta, gençlerimiz ne yapacağını şaşırır 
hale getirilmektedir. Bu gidişe de bir dur denmeli, müfredat programlarında ciddi, ilmî, millî 
bir tespit yapılmak suretiyle istikrar sağlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, üniversite imtihanları da millî eğitimimizin yine önemli problemle
rinden biridir. Dolayısıyla, öğretmen meselesinin de önemli meselelerinden biridir. Türkiye'de 
bu üniversite imtihanları bir an önce kaldırılmak suretiyle, gençlerimizin çekmiş olduğu bu 
çile, bu ıstırap bir an önce bitirilmelidir. Demin, Sayın Millî Eğitim Bakanımızın cevaben ifade 
ettiği gibi, Türkiye'de eğitimde bir birlik yok. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Millî Eğitim 
Bakanı, üniversitelerdeki bir meseleyi çözemiyor. Üniversiteye müdahale edemiyor. Bir başör
tüsü meselesi, çıkmış olan kanuna göre, -Millî Eğitim Bakanı arzu etmesine rağmen- çözüle-
miyor. Bu ne biçim bir haldir değerli arkadaşlarım? Eğitimde, ilkokuldan üniversiteye kadar 
bir bütünlük olmadığı için, Üniversite, kendine göre bir yönetim ve ve idare mekanizması için
de; Millî Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşları, kendine göre bir düzenleme içinde oluyor ve 
bundan da çelişkiler doğuyor, zıtlıklar doğuyor, rekabet doğuyor. 

Değerli arkadaşlar, yine, aynı şekilde, eğitim, okul, aile ve çevre faktörleri içerisinde cere
yan eden bir olaydır. Bugün, millî eğitimimizde okulda verilen bilgiyle, çevreden alınan bilgi 
ve ailede verilen bilgiler arasında ciddî çelişkiler vardır. Çocuk, okulda bir türlü bilgi alıyor, 
çevreden bir türlü bilgi alıyor, aileden bir türlü bilgi alıyor; çocuğa, ailesi bir başka muhteva
da, çevresi bir başka muhtevada, okul da bir başka muhtevada bilgi veriyor. Bu çocuğun istik
rarlı bir zihin gelişimi temin etmesi, memlekete faydalı bilgilerle donatılması mümkün değildir. 
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Onun için, eğitim olayının cereyan etmiş olduğu okul, çevre ve aile faktörlerini bir bütünlük 
içinde düşünmek suretiyle, millî eğitimimizin gidişatını ciddî bir yapıya kavuşturmakta büyük 
fayda olduğu görüşündeyiz. 

Değerli arkadaşlar, 12 Eylülün getirmiş olduğu sıkıntılar, maalesef, öğretmenlerimizi de 
kapsamıştır. 12 Eylül döneminde görevden alınmış, uzaklaştırılmış, görevden atılmış öğretmen
lerimiz vardır. Millî Eğitim Bakanlığımız, bir zamanlar, bunların sıkıntılarını rahatlatıcı bazı 
tedbirler almış; ama, itibarları ve bütün hakları, gereği şekilde verilememiştir. 

12 Eylül döneminde, soruşturmasız ve haksız bir şekilde görevden alınmış olan öğretmen 
ve idarecilerimizin durumunun da düzeltilmesi, mevcut Hükümetin ve Sayın Millî Eğitim Ba
kanımızın önemli görevlerinden biri olmaktadır. 

' ' • • • • \ 

Değerli arkadaşlar, öğretmen yetiştirme meselesi de aynı şekilde Türkiye'de bir pı jblem-
dir. Türkiye'de öğretmenlik yapan, çok değişik kaynaklardan yetişmiş öğretmenlerimiz vardır. 
İlkokul öğretmenlerimiz, daha önce öğretmen okullarından, bilahara iki yıllık eğitim enstitü
lerinden; ortaokul öğretmenlerimiz de, Gazi Eğitim Enstitüsü ve diğer eğitim enstitülerinden, 
yüksek öğretmen okullarından ve Türkiye'nin bütün fakültelerinden yetiştirilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bugün, öğretmenlerle ilgili kanun, maalesef uygulanmamaktadır. 
Millî Eğitim Temel Kanununda, öğretmenlerle ilgili, öğretmenlerde bulunması lazım gelen özel
liklerle ilgili açık ve bariz hükümler var. Bu kanunun amir hükmü, "öğretmenlerde üç tane 
özellik aranmalıdır" diyor ve bir öğretmenin, yani, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda, 
bir vatandaşın öğretmenlik yapabilmesi için, öncelikle, "meslekî formasyon, alan bilgisi ve ge
nel kültür bilgileri verilmelidir" denilmiş olmasına rağmen, Türkiye'de bugün, her fakülteden 
mezun olan, öğretmen olabilmektedir. Veteriner fakültesinden mezun öğretmen vardır, ziraat 
fakültesinden mezun öğretmen vardır, eczacılık fakültesinden mezun öğretmen vardır, kimya 
fakültesinden mezun öğretmen vardır, fen fakültesinin bütün bölümlerinden, Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesinin bütün bölümlerinden, hukuk fakültesinin bütün bölümlerinden mezun 
öğretmenler vardır. Bu derece değişik kaynaklardan yetişen öğretmenlerin, aynı ideali, aynı mef
kureyi, aynı devlet politikasını, millî eğitim politikasını gençlerimize verebilmesi ve aşılayabil-
mesi mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, öğretmenlik, bizim millî kültürümüzde, Türk tslam kültüründe çok 
mühim yer verilen bir meslek grubudur. Türk Milletinin ilk yazılı eseri olan Orhun Âbidelerin
den tutun, Divanü Lûgat-it Türk'ü inceleyin ve diğer eserlerini inceleyin, hepsinde, öğretmenle 
ilgili, bilgi ve ilgili güzel materyaller, dokümanlar vardır. Türk Milletinin, cihan devleti olan 
Osmanlı İmparatorluğunun hakanlarının, ondan önceki Türk devletlerinin hakanlarının ve Tür
kiye'de başarılı olmuş devlet adamlarının hepsinin yanında, mutlaka çok iyi eğitim görmüş, 
eğitilmiş, ciddî öğretmenlerin, eğiticilerin bulunduğunu görmekteyiz. Sultan Alpaslan'ın ya
nında Ebu Cafer Muhammed'i görüyoruz, Osman Gazi'nin yanında Şeyh Edibaliyi görüyo
ruz, II. Murat'ın yanında Hacı Bektaşi Veli'yi görüyoruz, Fatih'in yanında Molla Güranİ'yi 
ve Akşemsettiri'i görüyoruz. Bunun gibi, "öğretmenlik, peygamberlik mesleğidir" gibi güzel 
ifadeler, "Bilenlerle bilmeyenler hiç bir olurmu?" gibi güzel ifadeler, "Âlimin mürekkebi, şe
hidin kanından üstündür" gibi değer ölçülerimizde öğretmenlerin önemini belirtmek için biz
lere yol gösterici güzel sözler olmaktadır. "Hoca hakkı, Tanrı hakkıdır" gibi güzel sözler de 
milletimizin vicdan1 nda yer bulmuştur. 
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Değerli arkadaşlar, biz bu meseleyi, parti rekabetini ön plana almadan, partilerüstü bir 
anlayışla ilmî bir perspektifle ve hiçbir önyargıya kapılmadan bakmak suretiyle çözebiliriz. Yüce 
Meclisimizin içinde de bu meselenin fevkinde, bu meselenin şuurunda, bu meseleyi bilen arka
daşlarımız var; Türkiye'de Türk maarifini düzeltebilecek bilgi, beceri ve kabiliyette eğitimcile
rimiz vardır. 

Şimdi, bu ana hususları arz ettikten sonra, ben, öğretmenlerimizin meselelerine münhasır 
olmak üzere düşüncelerimizi arz etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar, Türkiye'de görev yapan, bürokraside görev yapan 
memurlar içerisinde en mağdur kitle öğretmendir; vasıfsız çalışanların dışında, gelir grupları 
içerisinde en mağdur grup öğretmen grubudur. Bunu bir tespit etmemiz lazımdır, öğretmenle
rin bugüne kadar yetiştiği kaynaklar -demin arz ettiğim şekilde- çok farklıdır; öncelikle bu ko
nu bir halledilmelidir. Bugüne kadar, bakın nerelerden öğretmen yetişmiş : 

Köy enstitülerinden öğretmenler yetişmiş; eğitmen kurslarından öğretmenler yetişmiş; kız 
ve erkek teknik öğretmen okullarından öğretmenler yetişmiş; ilköğretmen okullarından öğret
menler yetişmiş; eğitim enstitülerinden öğretmenler yetişmiş; yüksek öğretmen okullarından 
öğretmenler yetişmiş ve demin arz ettiğim şekilde, bütün fakültelerden öğretmen yetişmiş. 

Bir de bu arada, öğretmenlik mesleğiyle ilgili ciddî yanlış olduğunu tespit ettiğim birta
kım uygulamalar yapılmış : 1974'te mektupla öğretmen yetiştirme projesi uygulanmış. 1978 
yılında, büyük bir talihsizlik; Türk millî maarifi için, millî eğitimi için büyük bir talihsizlik 
olan bir uygulama yapılmış; 45 günde öğretmen yetiştirmeye kalkışılmış... 

Değerli arkadaşlar, 45 günde, bırakın insanı ve öğretmen yetiştirmeyi, bitki bile yetişmez... 
45 günde öğretmen yetiştirilmiş, hem de sebil gibi öğretmen mezun edilmiş ve bu öğretmenler 
şimdi Türk millî eğitiminde görev yapıyorlar. 

Değerli üyeler, politika, insan içindir; siyaset, insan içindir; politika yapılırken insanın mut
luluğu esas alınır; siyasî partilerimizin varlık sebebi de budur; Türk insanının mutluluğunu, 
refahını sağlamak, iyiliğini temin etmek içindir. Millî eğitimin konusu insandır; öğretmenin 
konusu insandır. Cenabı Hak, insanı eşrefi mahlukat olarak yaratmıştır. Cenabı Hakkın eşrefi 
mahlukat olarak yaratmış olduğu bu insanı tanımayan, bu insana göre hareket etmeyen, bu 
insanı hiçe sayan hiçbir sistem başarılı olamaz; bunu peşinen kabul etmek durumundayız. 

Cenabı Hakkın, eşrefi mahlukat olarak yarattığı bu insanı ve siyasî partilerimizin refah 
ve mutluluğunu temin etmekle görevli olduğu bu insanı, öğretmen yetiştirmektedir, öğretmen 
yetiştirecektir. Bunun için, öğretmen üzerinde ne kadar hassasiyetle durulursa o kadar yerindedir. 

Değerli üyeler, millî bir eğitim, milliyetçi bir öğretmenle ancak mümkün olur. öğretmeni
niz milliyetçi değilse, öğretmeniniz millî ve manevî değerlere bağlı değilse, öğretmeniniz müs
pet ilim tahsil etmemişse, o millî eğitimde, o öğretmen kadrosuyla millî bir eğitim uygulamanız 
mümkün değildir. Sisteminiz ne kadar sıhhatli olursa olsun, sistem önemlidir; ama, o sistemi 
uygulayacak olan öğretmenler de en az o kadar önemlidir. 

Onun için, millî bir eğitim istiyorsak -ki, kanunun amir hükmü de, siyasî iktidarın beyan
ları da budur- millî bir eğitim, ancak milliyetçi bir öğretmenle mümkündür. 
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Değerli milletvekilleri, Türk millî eğitiminde, özellikle yüksek öğretmen okullarının ka
patılması olayı, Türk millî eğitimine vurulmuş olan bir darbedir; Türk millî eğitiminin kalbine 
saplanmış bir hançerdir ve hatta Türk Milletinin kalbine saplanmış bir hançerdir. Yüce Meclis, 
umarım, Türk Milletinin, Türk millî eğitiminin kalbine saplanmış olan bu hançeri çekip çıkar
mak suretiyle, yüksek öğretmen okullarım yeniden açacaktır. Bu da, bu Yüce Meclis için millî 
bir görevdir. 

Eğer biz öğretmen meselesini çözmek istiyorsak böyle değişik kaynaklardan Öğretmen ye
tiştirmek suretiyle çözemeyiz. Bu konuda öncelikle siyasî bir irade beyan edilmelidir; Yüce Mec
lisin iradesi beyan edilmelidir. 

Öğretmenlerin, ilkokuldan üniversiteye kadar, hepsi aynı kaynaktan yetişmelidir. Bunun 
için, bizim düşüncemiz, eğer siyasî iktidar kabul eder ve Yüce Meclisimiz de uygun görürse, 
öğretmen meselesinin, kurum bazında, müessese bazında, yetiştirilme bazında çözülebilmesi 
için ilk yapılacak iş, bir öğretmen üniversitesi kurmak ve bir yüksek öğretmen okulları kanunu 
çıkarmak suretiyle, bu okulları devreye sokmaktır. Bu üniversite ve bu yüksek öğretmen kanu
nunda, değişiklik yapmak suretiyle ilkokullar için yetişecek öğretmenler buradan yetişmelidir. 
Ortaokulda vazife yapacak öğretmenler buradan yetişmelidir. Lisede vazife yapacak öğretmenler 
buradan yetişmelidir ve kaynak birliği temin edilmek suretiyle, böyle değişik kaynaklardan pe
dagojik formasyonu almadan, genel kültür bilgilerini almadan, alan bilgilerini almadan me
zun olma yolu öncelikle tıkanmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Şemsck, toparlar mısınız? Çünkü, 10 dakika 20 dakika oldu. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Keşke daha çok vaktimiz olsa da meseleleri arz etseydik; ama, Sayın Başkan ikaz ediyor, 

ben de toparlamaya çalışıyorum. 
Değerli milletvekilleri, öğretmenlerimizin bugün karşılaşmış olduğu aktüel, pratik mese

leler şunlardır : 
öğretmenlerimizin maaşlarının, yan ödeme ve tazminatlarının öncelikle ele alınıp makul 

seviyeye kavuşturulması lazımdır. Devletimizin itibarını zedelemeyecek bir noktada tespit edil
mesi lazımdır. Bu da zor değildir, öncelikle, bugünkü haliyle, bir öğretmenin çoluğuyla çocu
ğuyla, eşiyle dostuyla sosyal statüsüne uygun bir maaşa, yan ödemeye ve tazminata kavuştu
rulması lazımdır. 

ikincisi, ders Ücretleri, üniversitelerdeki ders ücretleriyle eşit hale getirilmelidir. Üniversi
te hocalarıyla, lise ve ortaokuldaki hocalarımızın enerji verme bakımından, ders hazırlama 
bakımından arasında bir fark yoktur. Ücretler arasındaki farklılıklar açık bir adaletsizliktir. 
Onun için, bu adaletsizliğin düzeltilmesi ve öğretmenlerimizin aldığı ücretlerin üniversitelerde
ki seviyeye yükseltilmesi lazımdır. 

Bunun dışında, ilkokul öğretmenleriyle, özellikle idarecilerimize ödenen derslere girme
den 15 saatlik ücret uygulaması, bütün öğretmenlerimize uygulanmalıdır. Zira, bugün, millî 
eğitimimizde, ücret alan öğretmenlerimizin sayısı çok azdır, yerine göre zaten öğretmen fazla^ 
lığı var -bazı yerlerde açık görünse bile- bu konu bu şekilde ancak rahatlatılabilir. 

Bir başka konu, öğretmenler, günün 24 saati çalışan meslek grubuna dahil insanlardır. . 
Diğer devlet memurlarımızın, dairesinden ayrıldıktan sonra işi biter; ama, öğretmenlerimiz böyle 
değildir. Bir öğretmen, 15 saat mecburi derse sokulmaktadır. En fazla, haftada 15 saatte de 
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ücret karşılığı ders verebilmektedir. Bir öğretmenin, 30 saat karşılığı 30 farklı sınıfa girdiğini 
düşünecek olursanız, bu öğretmenin her ay bir imtihan yaptığını farz edecek olursanız, her 
sınıfın 60'ar kişi olduğunu düşünecek olursanız değerli arkadaşlar, bir öğretmen, bir yazılı sı
nav için bir ayda 1 800 tane kâğıt okumak zorunda kalmaktadır, sadece bir yazılı için. Bu sınav 
kâğıtlarını öğretmenler evlerinde okumaktadır. Dolayısıyla, öğretmenlerimize imtihan ödene
ği verilmelidir. Öğretmenlerimizi beyhude çalıştırma yolundan vazgeçip, özellikle imtihan dö
nemleriyle ilgili yeni bir uygulama getirilmelidir. 

Değerli arkadaşlar, okullarımızda düzenlenen kurslar var; üniversite hazırlık kursları, ve
saire gibi. Bu kurslarda öğretmenlerimiz ders veriyor. Bu kurslara devam eden öğrencilerden 
para alınıyor, bu paraların büyük bir çoğunluğu ders veren öğretmenlere değil de, ders verme
yen idarecilere ve millî eğitim müdürlerine ödeniyor. Bugün, birçok millî eğitim müdürümü
zün, on milyon, onbeş milyon gibi, öğretmenlerin vermiş olduğu kurslardan para aldığına dair 
bilgiler vardır. Bu konudaki haksızlıklar da giderilmeli, kursu veren öğretmenlerimizin hakları 
kendilerine iade edilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, polis ve subaylara uygulanan yıpranma payı, öğretmenlerimize de 
mutlaka verilmelidir. Kira yardımından öğretmenlerimizin muaf tutulması, onlara ödenmemesi, 
büyük bir tarihî yanlıştır, öğretmenlerimiz de bir an önce kira yardımı kapsamına alınmalıdır. 

Öğretmen hastaneleriyle ilgili girişim yapılıp, öğretmenlerimizin rahatça tedavi olacağı has
taneler teşekkül ettirilmelidir. 

Personel politikasında istikran temin edebilmek için, öğretmenlerimizin siyasî baskılar
dan kurtarılabilmeleri için, siyasî iktidarların merhametinden uzak tutulabilmeleri için, öğ
retmen Personel Kanunu da bir an önce çıkarılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, öğretmenlerimizin sosyal yardımlaşmalarını temin etmek üzere, bi
zim ÖYAK adını verdiğimiz -isim hiç önemli değil- öğretmenlerimizin yardımlaşmasını esas alan 
ve bütün öğretmenlerimizi kapsayacak şekilde, yeni bir yardımlaşma kurumu devreye sokul
mak suretiyle, öğretmenlerimizin rahatlatılabilmesi için yeni bir yol bulunmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, lüften... 

MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Hemen kesiyorum. 
Değerli arkadaşlar, bugün, bazı öğretmenlerimizin can güvenliği yoktur. Hepinizin müşa-

hade ettiği gibi, bazı bölgelerimizde öğretmenlerimiz şehit edilmektedir; şehit olan öğretmen
lerimiz vardır. Bu öğretmenlerimizin ailelerine aynî yardım ve nakdî yardımdan istifade edebi
lecek şekilde, ilgili kanunda değişiklik yapılmak suretiyle, maaş bağlanmalıdır. 

öğretmenlerimizin iş güvenliği, çalışma güvenliği sağlanmalıdır. 
^ Okullardaki tebeşir ve kalem gibi malzemeler de, Hıfzıssıhha Enstitüsünün yaptığı bir araş
tırmaya göre, öğretmenlerimizin hayatını tehlikeye sokacak kimyasal maddeler vardır. Eğitim 
araçlarının daha titizlikle tespit edilerek, öğretmenlerimizin bu konuda rahatlatılmasında fay
da vardır. 

Değerli arkadaşlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü, "Başöğretmen Günü" olarak kutlan
malıdır. 24 Kasım, Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul ettiği gündür, öğretmen okullarının ku
ruluş günü ise 16 Mart. 16 Mart, öğretmenlerle ilgili özel bir gün ilan edilmeli ve özel bir prog
ramla kutlanmalıdır. 
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Millî Eğitim Bakanlığımızda, bazı alımlarla veya bazı işlemlerle ilgili yolsuzluk yapıldığı
na dair öğretmenlerimizi rahatsız eden beyanlar ve sözler vardır. Bilgisayar, otomobil ve batta
niye alımı ve yurt dışına görevli gönderilmesinde bazı dikkatsizlikler ve adaletsizliklerin yapıl
dığına dair bilgiler öğretmenlerimizi üzmektedir. Bu konunun da açıklığa kavuşturulmasında 
fayda vardır. 

15 Kasım 1978 tarihi itibariyle yürürlüğe konmuş olan Zorunlu Hizmet Genelgesi ortadan 
kaldırılarak, öğretmenlere yapılan bu işkenceye son verilmelidir. 

Bakanlık merkezinde ciddî bir bürokrasi tıkanıklığı vardır. Bakanlık merkez teşkilatı yeni
den düzenlenmeli ve bu bürokrasi kaldırılmalıdır. 

Tavsiye niteliğinde uygulanan "Ünite Dergisi" kargaşasına da son verilmelidir. İlkokulla
rımızda bugün, bir Ünite Dergisi yarışı yapılmaktadır. Bu Ünite Dergisinden bazı kişilerin haksız 
kazanç temin ettiğine ve rüşvetler alındığına dair bilgiler de vardır. Bu Ünite Dergisi uygula
masına da Millî Eğitim Bakanlığının bir düzeri getirmesinde fayda olduğuna inanıyoruz. 

Değerli üyeler, tabiî, Yükseköğretim Kurulunu; profesörümüzü, doçentimizi ve araştırma 
görevlimizi öğretmenin dışında mütalaa edemeyiz. Bugün, YÖK konusunda, öğretim üyeleri
mizin, üniversite elemanlarımızın ciddî sıkıntıları vardır. Üniversitelerimiz adeta liseye dönüş
türülmüştür. Çok ağır ders yükü karşısında, öğretim Üyelerimizin araştırmaya zamanı kalma
maktadır. Bu konudaki aksaklık giderilmeli ve öğretim üyelerine, aynen ilkokul öğretmenle
rinde olduğu gibi, belli sayıda ders saati karşılığı ödenek derse girmeden verilmeli; ama, öğre
tim üyelerimiz -profesör, doçent, yardımcı doçent ve doktor- bu zamanını araştırmaya ayıra-

-bilmelidir. 

Bugün, doçentlik imtihanında uygulanan bir büyük yanlışı, bütün üniversite öğretim üye
lerimiz ıstırapla dile getirmektedir. Bugün, üniversitelerimizde doktor olan bir araştırmacıya, 
ilim adamına, hemen "yardımcı doçentlik" unvanı verilmektedir, tüm adamlarımız, kendi da
lında doçent olma hakkını kazanıyor; ama, yabancı dilden imtihana girip kazanmadığı sürece 
doçentlik unvanını alamıyor. Bu, ciddi bir yanlışlıktır. Bir ilim adamının, kendi bilim dalında 
doçent olduğu halde, yabancı dil imtihanını kazanamadığı için doçent olamaması gibi bir uy
gulamaya, bir an önce son verilmesinde fayda vardır diye düşünüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, düşüncelerimizi bu kısa zaman aralığı içerisinde süratle dikkatleri
nize sunmaya çalıştık. Arz edeceğimiz çok değişik boyuttaki millî eğitim meselelerini arz ede
memiş olduğumuzun üzüntüsünü belirtiyor, bu görüşmenin öğretmenlerimize ve millî eğitimi
mize hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. (Bağımsızlar, ANAP ve 
RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Sayın Şemsek'e teşekkür ederiz. 
tçtüzüğün dar geldiğini, İçtüzükle ilgili çalışmalar yapan değerli arkadaşlarımız tabiî ki, 

görüyorlar. Umarım, içtüzüğü daha geniş bir imkân verecek biçimde hazırlarlar. 
Şimdi, gruplar adına söz vereceğim. 
Grup adına konuşma süresi 20 dakikadır. Zamana uyarlarsa ve zamanı iyi kullanırlarsa, 

Başkanlığa yardımcı olurlar. 
ANAP Grubu adına, Sayın Osman Ceylan; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Parlamen

tonun değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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öğretmenlere değer verilmediğini ve öğretmenlerin toplum içinde gerekli değeri görmedi
ğini tartışıyoruz; ama, eski bir öğretmen olarak, üzülerek ifade ediyorum, öğretmenlere Yüce 
Meclis de herhalde değer vermiyor. Gördüğüm kadarıyla, bu görüşmenin boş sıralara yapıl
ması, eski bir öğretmen olarak beni üzüyor, Gönül isterdi ki, sizin çocuklarınızı yetiştiren, ço
cuklarınızın topluma yararlı bir insan olmasını sağlayacak ve cemiyetimizin, milletimizin, dünya 
sahnesinde ayakta kalmasını sağlayacak olan öğretmen neslinin geleceğini tartışmak üzere açı
lan genel görüşme nedeniyle, bu meseleyi, "Türkiye'nin en önemli meselesi" diye niteleyip, 
arkadaşlarımın hepsi burada olmalıydı; inşallah bundan sonra olurlar. 

Sayın Muharrem Şemsek arkadaşıma teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Yıllarca öğret
menlik yaparken, Meclis kürsülerinde öğretmenlerin böyle bir meselesinin anlatılması gereğini 
hissediyordum. Şu anda bu gururu tadıyorum. Bu şerefin, bu grurun anlayış ve idraki içindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçtiği ve her şeyin 
çok hızlı değiştiği günümüzde, her şey insanla başlayıp insanla bitmektedir. Zaman o kadar 
seri akıyor ki, artık, bir çağın açılması için bir Fatih gerekmiyor. Günlük olaylarla çağların 
yıkıldığına alışıyoruz, çağların yıkılışına alışageldiğimiz bir şey oldu artık. Eskiden, üretimin 
en önemli faktörü paraydı. Oysa, üretimde en etkin rol oynayan para, çağımızda, yetişmiş in
sana dönüşmüştür. Artık, milletlerin gücü, milletlerin zenginlikleri, tabiî, kaynakları ile ölçül
müyor arkadaşlar. Ne kadar demir-çelik üretmişse, ne kadar petrol çıkarmışsa,-ne kadar çok 
madenler çıkarmışsa, o devlet, o millet o kadar zengin değil; bundan sonra, milletlerin zengin
liği, eğitilmiş insan güçleriyle ölçülüyor. Hatta, sadece eğitilmiş insan güçleriyle değil, çok iyi 
eğitilmiş insan güçleriyle ölçülmeye başlanmıştır. 

Amerika eski Devlet Başkanı Rcagan'ın dediği gibi, 21 inci Yüzyıla gittiğimiz şu günlerde, 
dünya, fizikî unsurların hâkimiyetinden, manevî unsurların hâkimiyetine geçmektedir. Çün
kü, 21 inci Yüzyılda dünya ve ekonomisine verilecek düzen, artık, insan beynince şekillenecek
tir. Bu beyin ise, hürriyet ortamında yetişmiş, serbestçe düşünen, düş gören -özellikle söylüyo
rum, düş gören- yaratıcı zekâsını üretime veren beyin olacaktır. Dünya artık, ufku dar insanla
rın dünyası değildir. Gelişme, artık, bir ufuk meselesi olmuştur. Hayal eden insanların hayal 
gücü ne kadar zengin ise, artık, o dünya o kadar zengin hale gelecektir. 

Dünyanın gidişi çok açık olarak göstermektedir ki, hızlı değişmeler, insanlarımızda, de
ğişmeleri anlayamamaktan ötürü sosyolojik anlamda şoklara sebebiyet vermektedir. Bu şok 
değişmeleri, millî kimlik aramadan, ya aynen taklitte veya muhafazakâr duygular altında ol
duğu gibi, reddetmek şeklinde kendini göstermektedir, tşte,-bu çok hassas noktada, topluma 
öncülük yapacak olan insan öğretmendir; yani, öncü insan, toplumu, bilgi toplumuna taşıya
cak, bilgi çağını kucaklatacak olan insan, öğretmen olacaktır. 

Ülkemizin geleceği, doğrudan öğretmen ve onun yetiştireceği insangücüne bağlı olarak ge
lişecek ve parlak olacaktır. İnsanın, kendisini yenilemesi ve devamlı olarak okuması, maddî 
ve manevî doygunlukla doğru orantılıdır. Bunun bilincinde olan Anavatan İktidarları, geçmiş
te, Öğretmen için, eldeki imkânların en azamisini kullanmışlardır; çünkü, artık, insana yapılan 
yatırım, en güzel, en büyük yatırımdır. Ülkemizin bilgi toplumuna sarsıntısız geçirilmesi, kali
teli öğretmen yetiştirmekle mümkündür. 

Bu noktada, şu ana kadar, Millî Eğitim Bakanlığı yapmış olan bütün sayın bakanlara 
-özellikle Saym Avni Akyol'a- millî eğitim camiasını gerçek anlamda, eldeki dar ve kıt imkânlarla 
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bilgi toplumuna hazırladıkları için teşekkür ediyorum ve bu noktada, öğretmenin standartları 
hakkında yine Reagan'ın, bir öğretmenler kurultayında yaptığı konuşmasından bir bölümü oku
madan geçemeyeceğim. Sayın Reagan konuşmasının o bölümünde şöyle diyor : "Eğer, çocuk
larımızı adalet, din, hürriyet ve serbesti bakımından yetiştirmezsek, onları faziletsiz ve mezi-
yetsiz bir dünyaya mahkûm ediyoruz demektir. O takdirde, çocuklarımız, büyük hakikatlerin 
unutulduğu, inkıraza uğrayan bir medeniyette yaşayacaklardır, Ülkemiz okullarında, öğrenci
lere, nükleer silahların tehlikeleri ve millî savunma masraflarının çok ağır olduğu öğretiliyor; 
ama, ülkemizi savunmamanın neye mal olacağı da öğretilmeli. Hürriyet, sanıldığı kadar hür 
ve serbest değildir; kolayca kaybedilebiliyor; ama, hürriyet, inatla savunulmaya değer. Temel 
değerlerimizin özü olan bir husus da şudur : Bu toprakları mübarek hale getiren Allah sevgisi, 
okullarımız dışında bırakılmamalıdır. Ruhumuzu Allah'a açtığımız zaman, yalnızca ruhî cesa
ret kazanmayız, zihnî bir güç de kazanırız." 

Nüfusu 60 milyona yaklaşan, her yıl 1 milyon 300 bin insanın nüfusa eklendiği bir ülkede, 
eğitim faaliyetlerinin hiç de kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Geçen gün, öğretmenlerle ilgi
li kabul edilen Meclis araştırması önergesi görüşmelerinde Millî Eğitim Bakanı Sayın Toptan'-
ın belirttiği gibi, tüm cumhuriyet hükümetleri millî eğitim konusunda çok şey yapmışlar, yap
mak istemişler, gerektiği kadar da başarılı olmuşlar ve büyük mesafeler almışlardır; ama, millî 
eğitimin bütün sorunlarının çözüldüğü söylenemez. Bu meseleyi sadece siyasî kararlarla değil, 
mevzuat değişiklikleriyle ve kanun değişiklikleriyle de çözmek mümkün değildir. Çünkü, bu 
bir kaynak meselesidir. Bu, aynı zamanda, bütçenin durumuyla yakından ilgilidir. Yani, kısa
cası, ekonomisini düzeltemeyen ülkelerin eğitim meselelerini düzelteceğine yeterince inanmıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, öğretmenlerin durumu, millî eğitimimizin sorunlarının sadece bir 
kısmıdır; ama, belki de en önemli kısmıdır. Çünkü, öğretmen, eğitim sisteminin hem kalbi, 
hem beynidir. Esasen, öğremenlerle ilgili meselelerin tüm Cumhuriyet tarihi boyunca tespiti 
yapılmış, tartışılmış, çözüm yolları aranmıştır. Bakınız, bu konuşmaya hazırlanmak için, millî 
eğitim tarihimizi şöyle bir araştırmak istedim. Cumhuriyetin kurulmasından bir yıl sonra, 1924 
yıllarında, görüşlerinden faydalanılmak için ülkemize çağrılan John Dewey'den, yeni devletin 
eğitim meseleleri ve örgütü için görüş istenmiş ve John Dewey de görüşünü bir raporla sun
muş. Raporunda şöyle diyor : "Öğretmenlerin mesleğe hakkıyla hazırlanmaları için gerekli 
malî imkânlar sağlanmadıkça, eğitimde hakikî bir iyileşme vücuda getirilemez/Türkiye'de öğ
retmenlerin maaşları çok düşüktür. Bunlar hızla ve büyük ölçüde artırılmalıdır. Bundan baş
ka, öğretmenlerin geçimlerine yardım edecek ev ve yakacak bedeli verilmeli, devlet araçların
dan indirimli seyahatler sağalanmalıdır." (John Dewey; Türk Maarifi Hakkındaki Rapor; İs
tanbul - 1939) 

John Dewey'den bir yıl sonra, 1925 yılında ülkemize gelen bir başka ünlü eğitim uzmanı 
Köhnel de hazırladığı raporda hemen hemen aynı görüşe yer vermiş ve şunları söylemiştir : 
"Türkiye'de öğretmen maaşları çok azdır. Bu yüzden, öğretmenler kendilerini gereği gibi mes
leklerine veremiyorlar, öğretmen maaşları artırılmalıdır. Her şeyin yeniden kurulması, süratle 
değişmesi yüzünden, öğretmenler pek sık yer değiştiriyorlar. Bu önlenmeli, mesleğe bir dürü
lüş verilmelidir." (Köhnel; Meslekî Terbiyenin İnkişafına Dair Rapor; İstanbul - 1939) 

Arkadaşlar, görüldüğü gibi, mesele.sadece günümüzün meselesi değil; cumhuriyetin ku
ruluşundan bugüne kadar, öğretmen maaşları hep tartışılmış, gereği kadar ilgi gösterilmiş; ama, 
yeteri kadar da gösterilmemiştir. 
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Değerli arlcadaşlarım, sadece yüksek maaş vermek de değil; öğretmene çok yüksek maaş 
verseniz de, şahsiyetine saygı duymadan öğretmeni onore etmek mümkün değildir. Anadolu'
da bir öğretmenin bir yere tayini çıktığı zaman yapılan veda geceleri, ancak üç öğretmenle ya
pılır. Oysa, bir ormancı veya bir hâkime veda gecesi yapıldığı zaman, kaymakamından valisine 
bütün bürokratlar, hatta şehrin eşrafı dahi orada olur. Şimdi soruyorum : insanlar çocukları
na hiç kıymet vermiyorlar mı? öğretmene kıymet vermek, insanların kendi çocuklarına kıy
met vermesi değil mi? öğretmeni sadece maddî unsurlar olarak ele almayın; öğretmen mana
da da kalkınmak ister. Bunu da bu sıralarda oturan bizler yapacağız. 

Değerli milletvekilleri, şunu da söylemeden geçemeyeceğim : Dün, İnsan Hakları günüy
dü. Değerli konuşmacılar, SHP'li sayın arkadaşlarım, burada, gerçekten hepimizi yakından 
kalbî teessüre boğan isimler verdiler. Bu insanların haklarının savunulmasını istediler. İştirak 
ediyorum; ama, 19-20 yaşında, anasının kucağından koparılmış, bu memleketin güneydoğu
sundaki insanlarını büyütmek, okutmak ve de memlekete hayırlı evlatlar olarak yetiştirmek 
için gidip, orada şehit düşen öğretmenlerin isimlerini de burada vermelerini isterdim; onların 
da isimlerini versinler. Hatta ve hatta, bizi gece yatağımızda koruyan, namusumuzu bekleyen, 
vatanın birliği ve beraberliği için şehit düşen Şakir Koç'un da isminin verilmesini isterdim. Biz, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleriyiz; biz, Türkiye'nin bütün insanlarını -sadece belirli 
insanları değil- bir bütün kabul ederek konuşuyoruz. Haksızlığa uğramış, memleket için çile 
çekmiş bütün insanların da insan olduğunu unutmadan, onların hakkını savunmalarını ister
dim; inşallah bundan sonra öyle olur. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Anavatan Partisinin^ iktidara gelişinden bu yana, öğretmenlerin durumlarının iyileştiril
mesinde yapılan işlemlere kısaca göz atmak istiyorum : 

Değerli milletvekilleri, geçen dönemlerde, Anavatan Hükümetleri, millî eğitimimizin ve 
Öğretmenlerimizin durumuyla ilgili pek çok yeni düzenlemeyi devreye sokmuşlardır. Bunu, Tür
kiye Cumhuriyetinin imkânlarını zorlama pahasına gerçekleştirmişler; ki, esasen rakamlara bak
tığımız zaman da bu iyi niyet çok açık görülecektir : Eğitim gelirlerinin konsolide bütçeye ora
nı 1983 yılında 15, 13 iken, bu oran 1989'da 15,11; 1991 de ise, 21,16 olarak gerçekleştirilmiştir. 
Genel bütçeden millî eğitime ayrılan pay 1991 yılında yüzde 14,20 düzeyine ulaşmıştır. Bu ra
kamla, Millî Savunma Bütçesi aşılmış durumdadır. Ayrıca, eğitim gelirlerinin gayri safî millî 
hâsıla içindeki payı 1983'te 3,40 iken, 1991 yılında 5,10'a yükselmiştir. Yine, Anavatan Partisi 
hükümetleri döneminde, 1991 senesinde gayri safi millî hâsıladan Millî Eğitim Bakanlığına ay
rılan pay en üst düzeye çıkmış ve 3,39'luk bir orana ulaşmıştır. Bu dönemde, eğitim yatırımları 
alanında da oldukça büyük hizmetler gerçekleştirilmiştir. 1983 yılında bütçe ödenekleri içeri
sinde yatırıma ayrılan ödenek miktarı 35 milyar 938 milyon iken; 1989'da, bir önceki yıla göre 
yüzde 84'Iük bir artışla 517 milyar 177 milyon olmuş; 1991 yılında ise, yine bir önceki yıla göre 
yüzde 52'lik bir artışla 1 trilyon 279 milyara ulaşmıştır. Millî eğitimimizde, bu müspet gelişim : 
içerisinde, öğretmenlerimizin durumunu iyileştirmeye dönük pek çok uygulama Anavatan Hü
kümetleri döneminde başlamış ve sonuçlandırılmıştır. Bunu, bir emekli öğretmenin bir devlet 
büyüğüne yazmış olduğu bir mektupla sizlere anlatmak istiyorum : 

"Büyük uğraş ve çabalarla bütçelerimize bulunduğunuz maddî katkılarla insanca yaşa
mamızı sağladınız. Okula doğru giderken, koltuğunun altında çantası, güvensiz adımlarla yü
rüyen, kafasında üç beş kuruşun hesabını yapan, ürkek, çekingen, kendine güvenini kaybet
miş, üstü başı eski de olsa temiz pak kimi görürsen bil ki öğretmendir damgası ile yaşayan 
irfan ordusuna iade ettiğiniz onur, gurur ve şerefinden dolayı size minnettarız. Bütçelerimize 
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sağladığınız o katkılar bizlere güven ve gururumuzu da geri getirdi. Şimdi öğretmen arkadaş-
larımızın'yüzde 90'ının evi de var, arabası da. Daha iyi giyimli, kendine güvenli, emin adımlar
la yürüyen kişiler oldu öğretmenler'' diyor ve mektup bu şekilde devam ediyor. 

Arkadaşlar, tabiî ki bu kâfi değil. Eğer devletin imkânları buna müsait ise, daha fazla 
verilmesini öngörüyorsa, biz Anavatan Partisi olarak ve şahsen ben size her türlü yardıma ha
zırız. Gerçekten, onlar bunlara layıktırlar. 

MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Siz mi kurtardınız onları? 
ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Siz mi kurtardınız onları? 
OSMAN CEYLAN (Devamla) — Sizi de bizi de öğretmenler kurtaracak. 
ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Öğretmenleri siz mi kurtardınız? 
OSMAN CEYLAN (Devamla) — Evet, doğru diyorsunuz. Ben, 1974 senesinde Anado

lu'nun en kıraç bölgelerinde öğretmenlik yapıyordum; aldığım maaşı 30'a bölüyordum, evime 
misafir geldiği z*aman ayın son 5 günü aç geziyordum, zeytin ekmek yiyorduk. Biz, bunu yaşa
dık; yaşadıklarımızı anlatıyoruz arkadaşlar. Açlığı, fakirliği, garipliği anlatıyoruz. O fakir, o 
garip günlerden bugünlere geldikse, çok çok mükemmel hale geldik demiyoruz; ama, insanca 
yaşayabilecek duruma geldik. İnşallah çok daha iyi seviyeye, refah seviyesinin çağın refah sevi
yesine uygun hale getirilmesine, sizler, şu andaki Hükümet müspet adımlar atarak yaklaşır da, 
biz de hiç değilse katkıda bulunuruz. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Merak etme, şoförlük yapanları kurtaracağız; öğ
retmenleri kurtaracağız. . 

OSMAN CEYLAN (Devamla) — İnşallah... Temennimiz o. Evet, haklısınız, yalnız şo
förlük değil... 1974'te domates satıyorlardı, pazarcılık yapıyorlardı; demek ki, şoförlüğe kadar 
terfi etmişler, araba alabilmişler; çok güzel bir şey. 

Eğitim öğretim tazminatı 1984 yılında gösterge esasına bağlanmış, 1 Ocak 1984'te 400 olarak 
uygulanan gösterge, Temmuz 1989'da 700'e yüseltilmiştir. 1990 yılında kabul edilen 418 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameyle de bu tazminatın, en yüksek devlet memuru maaşı dikkate 
alınarak hesabı öngörülmüş, 1 Ocak 1990 tarihinde 204 bin Türk Lirası olan bu tazminat, 1 
Temmuz 1990'da 256 bin Türk Lirası, 1 Ocak 1991'de de yüzde 16 oran üzerinden, 332 288 
Türk Lirası ve 1991 1 Temmuzunda da yüzde 18'lik oranla 499 100 Türk Lirasına çıkarılmıştır. 
Eylül 1991'de oran yüzde 24'e, miktar da 665 520 Türk Lirasına yükseltilmiş, 15 Ocak 1992 
tarihinde de yüzde 30 oranının uygulanması hükme bağlanmıştır. 

Yine, bizim başlattığımız bir uygulama olan Öğretim Yılı Hazırlık ödeneği, 1988 - 1989 
öğretim yılında 50 bin Türk Lirası olarak ödenirken, 1989 - 1990'da kalkınmada birinci dere
cede öncelikli illerde 200 bin, ikinci derecede öncelikli illerde 150 bin Türk Lirası, diğer illerde 
ise 100 bin Türk Lirası; 1990-1991'de de kalkınmada birinci derecede öncelikli illerde 300 bin, 
ikinci derecede öncelikli illerde 250 bin, diğer illerde 150 bin; 1991 - 1992'de de birinci derecede 
kalkınmada öncelikli illerde 400 bin ve diğerlerinde de 300 bin Türk Lirası olarak belirlenmiştir. 

Bütün bunların yanında, bizim Hükümetlerimiz döneminde, millî eğitimin ihtiyacı olan 
öğretmen kadrolarının yetiştirilmesi de ciddî bir şekilde ele alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, öğretmen, köken itibariyle öğretmen olmalıdır, yetiştirilme esna
sında öğretmen olmalıdır; sonradan öğretmen olunmaz. 
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öğretmen okullarında, Anadolu'nun dört bir yanından çocuklar alınıp okutuluyordu ve 
daha sonra da öğretmen kapasiteli, öğretmen menşeli olarak yetiştiriliyordu. Bakın Anadolu'
ya, adım adım dolaşın; bu memleketin eğitimine en büyük faydayı sağlayanlar, öğretmen okul
larından ve yüksek öğretmen okullarından yetişen insanlardır. Sonra ne oldu, tahmin ediyo
rum 1974'lerde öğretmen okulları kapatıldı ve öğretmen liseleri haline getirildi. 

Ben, uzun yıllar bir öğretmen lisesinde idarecilik yaptım. Türkiye'nin, Ağrısından, Vanin-
dan, Hakkârisinden ve dört bir yanından, babasına, "çocuğunu öğretmen yapacağım" diye
rek anasının kucağından alıp yatılı okullarda okuttuk; ama, sonra çocuğu üniversite giriş imti
hanına tabi tuttuk ya açıkta kaldı veya köyünden öğretmen olması için alıp getirdiğimiz o ço
cuk daha sonra iktisatçı oldu, hukukçu oldu. Olmaz arkadaşlar, olmaz!., öğretmen yapmak 
için alıyorsan babasının yanından, o psikoloji içinde okuyan insan öğretmen olmalıdır. 

öbür taraftan ne yaptık; çocuk liseyi bitirirken, ben mühendis olacağım, ben hukukçu 
olacağım diye kendini şartlamış, hazırlamış; lisede fen koluna gitmiş; ama, "açıkta kalmayayım" 
diye de tercihinde öğretmenliği yazmış ve öğretmen olmuş. Ondan sonra soruyoruz : Bu mem
leket niye bu hale geldi?., öğretmenlik formasyonu sonradan kazanılmaz; bir karakter mesele
sidir. Bu formasyonu ta ortaokula başlarken vereceksiniz. Yoksa, öğretmen yetiştiremezsiniz 
ve yanlış olur. Yanlışlıkların temelini burada aramalıyız. İşte bu yüzdendir ki, biz, kapatılan 
bu öğretmen liselerinin büyük bir kısmını -tahmin ediyorum 18 tanesini- Anadolu öğretmen 
lisesi adı altında eğitime açtık. Tahmin ediyorum bu sayı şu anda 61'e çıkmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, süreniz doldu, toparlamaya çalışın. 

OSMAN CEYLAN (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 

Talimin ediyorum ki, bu sayı, herhalde, daha üst seviyelere Sayın Bakan tarafından çıkarı
lacaktır. 

öğretmen olarak çok hoşuma giden bir konu daha oldu. Sayın Bakan ilk konuşması sıra
sında, "ziyarete gelenlerden 500 tanesi öğretmendi, tayin isteğinde bulundu" dediler. Daha önce 
konuşan bir eski Bakan arkadaşımız "sayın siyasiler öğretmenin üzerinden elinizi çekiniz" de
miştir. Dikkatinizi çekiyorum, öğretmen öğrencisini sınıfta bıraktı diye bir velinin "bu sağcıdır" 
veya diğerinin "bu solcudur" deyip, siyasileri üzerine gönderdiği ve bir yılda 12 kere tayini 
çıkarılan öğretmenden, onun ailesinden, onun çoluk çocuğundan bu memlekete hayır'gelir mi?.. 

Arkadaşlar, eğitim çok önemli bir konu, memleketin en önemli meselesi; ama, eğitimi ve
ren insanı ayda bir kere tayin ediyorsunuz... Hani memlekette sosyal adalet, hani memlekette 
hür düşünce, bunlar nasıl teessüs edecek? Eğer, hür düşünceye sahip bir nesil yetiştirmek isti
yorsak, öğretmeni, siyasî düşüncelerini sınıfa yansıtmadığı müddetçe siyasî düşüncelerinden 
dolayı suçlayarak, onlarla oynamayalım. 

Ülkemizde, millîlik vasfını taşıyan iki bakanlık var; Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Eği
tim Bakanlığı, Bakın Millî Savunma Bakanlığına, Millî Savunma Bakanlığına adam alınırken, 
öğrenci alınırken kılı kırk yararlar; şahsiyetine, babasının geçmişine, anasının geçmişine, kendi 
geçmişine bakarlar. Okurken en küçük bir yanlışlarını hiçbir şekilde müsamaha ile karşılamazlar 
ve Millî Savunma Bakanlığının o millîlik vasfı bu yüzden hiç bozulmamıştır. 
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Gelin Millî Eğitim Bakanlığına,,bakın bakalım öğretmen olanlardan herhangi bir şey is
tenmiş mi?.. O zaman, bunun başına niye millîlik vasfı konuldu? Bir özelliği yoksa niye konul
du? Niye değişmiyor tarihler boyunca hâlâ millîlik vasfı bunun? Gerçi o da değişti, onu da 
izah edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı lütfen efendim., 
OSMAN CEYLAN (Devamla) — Sayın Başkan, öğretmen meselelerini çok dar bir çerçe

vede anlatıyoruz; müsamahanıza sığınıyorum. 
BAŞKAN — Süreyi uzatmak zorunda kalırız; oysa, görüşülecek daha çok konu var. 
OSMAN CEYLAN (Devamla) — Diğer arkadaşlara tanıdığınız tolerans kadar istifade et

mek istiyorum. 
BAŞKAN — Zaten onu yapmaya çalışıyorum. • 
OSMAN CEYLAN (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 
Hükümetlerin, devletin devamlılığı ve milletin mutluluğuyla ilgili konularda kararlar alır

larken, çok hassas davranmaları gerekir, önce çok araştırıp, sonra uygulamaya koymaları gere
kir kanaatindeyim. Çok hassas bir konu, aynı endişelerimizi Eskişehir Cezaevinde de yaşıyo
ruz. Gönül isterdi ki, çok ince bir araştırma yapılsın, ondan sonra burası kapatılacaksa kapa
tılsın. Yoksa, ani karar verip, ertesi gün gazetelerde; "Kapattık; ama, biz bunu inceleteceğiz 
arkadaşlar" demek, -sizlerin de malumu- devlet ciddiyetiyle bağdaşmayacak bir harekettir. 

Aynı endişeyi eğitim konusunda da taşıyoruz. Eğitim konusunda, öğretmenlerin yeterlik 
sınavlarının iptali gündeme geldi ve iptal ettiniz. Aslında: bu bir yeterlik sınavı değildi; bu ke
sinlikle bir yeterlik sınavı değil, öğretmen ölçme ve sıralama sınavıydı. Şimdi, bu iptal edildiği
ne göre, müracaat eden her öğretmen mesleğe intisap edecek demektir. Yok böyle değilse -ki, 
inşallah böyle olur- o zaman bir kriter tespit etmek gerekir. Endişem şu : Kriter, acaba, şahıs
lara yakınlık mı, yoksa siyasi partilerin siyasi düşüncelerine yakınlaşma duymak mı olacaktır? 
Eğer böyle olursa, 1980 öncesinin bütün izlerini taşımaya gene devam edeceğiz endişesini taşı
yorum. İnşallah gerçekçi bir kriter tespit edilir de, hak yemeden, adil bir şekilde, bu, çözümlenir. 

Arkadaşlar, hükümet programını eğitimle ilgili olarak inceledim ve burada da hep bera
ber inceledik, ismi Millî Eğitim Bakanlığı; zaten sadece Millî Eğitim Bakanlığının isminde kul
lanılmış "Millî" kelimesi. Dikkat edin, inceleyin programı sadece ve sadece millîlik vasfı, hü
kümet programında "Millî Eğitim Bakanlığı" tabiriyle kullanılmış; bunun dışında, işte bakın 
"çağdaş, laik, etkin ve yaygın bir eğitim sistemi oluşturulacak..." denilmiş; 5 kere "çağdaş" 
kelimesi kullanılmış, 1 kere millîlik vasfı kullanılmıştır... (SHP sıralarından gürültüler) 

tzah edeyim, müsaade buyurun... 
Oysa, millî eğitimin belirgin vasfı millîlik vasfı olması gerekirken, burada, tahmin ediyo

rum ki, çağdaşlığı millîlik kavramıyla eşdeğer gördünüz... 

EVREN BULUT (Edirne) — Çağ atladnc, çağ!.. 
OSMAN CEYLAN (Devamla) — Evet, öyle görülmüş burada. Oysa, insanlar millî olma

dan çağdaş olamazlar arkadaşlar... Milletlerarası camiada, millî olmazsanız, millî benliğinizi 
kaybederseniz, egemenliğinizi de kaybedersiniz. Önce millî olmak gerekir... 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Millî olmak, insanları bölmek midir? 
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OSMAN CEYLAN (Devamla) — Millîlik anlayışımız da şu; onu da izah edeyim; Millî 
olmak, insanları bölmek demek değil; 55 milyon insana, Yunusça sevgiyle gönlünü açan, ken
disiyle kavgasını bitirmiş, toplumuyla kavgasını bitirmiş, Yunusça sevgiyle herkesi seven, her
kesi kendinden çok milliyetçi gören bir millî anlayıştır; ama, hâlâ kendinizle kavganızı bitire-
memişsiniz... Siz, kendinizle kavganızı bitirin... 

• FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Siz bitiremediniz... 
OSMAN CEYLAN (Devamla) — Ahmet Yeöevi'nin, Hazreti Mevlana'nın hoşgörüsüyle 

topluma kollarınızı açın istiyorum. Millîlik vasfı bu, arkadaşlar. 

Gönlüm şunu arzu ediyor; "Çağdaş" kelimesi, benim de üzerinde durduğum bir kelime; 
millî eğitim mutlaka çağdaş olmalıdır, millî ve çağdaş olmalıdır; ama, bakın, şu anda milletve
kiliniz olan ve bir kurumun genel müdürlüğünü yapmış olan bir arkadaşımızın, SHP'nin kü
çük kurultayında söylemiş olduğu "çağdaş" kelimesiyle ilgili bir sözünü okuyacağım : 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, toparlayın lütfen... 
OSMAN CEYLAN (Devamla) — Kapatıyorum efendim. 
Siyasi ortaklarından bir milletvekili, daha evvel, mensup olduğu partinin küçük kurulta

yında, gazetelerin manşetlerine akseden şekliyle aynen şöyle diyor : "Çağdaş olmayı, gelişme
yi savunmak solun işidir. Sağ, daima, geriliği, yeniliğe karşı oluşu'ifade eder. Sosyal yapıda 
çağdaş olmayı, sağcı bir parti olan ANAP'ın temsil etmesi, sağcı bir düşünceyle tezattır..." 
(SHP sıralarından "doğru" sesleri) 

"Doğru" diyor, değil mi?.. 
'Şimdi soruyorum : ANAP Hükümeti o zaman gerici bir hükümet; peki, o zaman, Doğru 

Yol Hükümeti, siyasi ortağıyla malûl bir hükümet olması lazım... (SHP sıralarından gülüşmeler) 
FAHRt GÜNDÜZ (Uşak) — Yok canım!.. 
OSMAN CEYLAN (Devamla) — tzah edeyim... O zaman sağcı, benim bildiğim kadarıy

la bu Doğru Yol Hükümeti içerisinde, millîlik vasfı için hayatını ortaya koyan insanlar vardı; 
o zaman, sizler gerici misiniz, diğerleri çağdaş da?.. Benim mantığım değil, sizin milletveki-
Iinizin... 

Bakın, yine sizden genel başkanlığa oynayan bir milletvekili arkadaşımızın söylediğine bakın; 
aynen okuyorum : "Onlar artık yabancı dil biliyorlar -sağcılar için diyor- teknolojiyi, dünyayı 
izliyorlar; değişmeye, çağdaşlaşmaya başladılar. Sosyal demokrat hareket de çağdaşlaşmaya baş
lamalıdır..." diyor. Hangimiz çağdaş şimdi? Sizin söylediğiniz mantıkla söylüyorum. 

FAHRt GÜNDÜZ (Uşak) — Siz çok çağdaşsınız yahu!.. 

BAŞKAN — Toparlayın lütfen... 

OSMAN CEYLAN (Devamla) — Evet arkadaşlar, çağdaş olmak, sloganlarla değil, hare
ketlerle belli olur. Slogan atarak icraat yapılmaz. Ben, gerçi biliyorum, biz birbirimizi tanıyo
ruz senelerdir; sloganla bu memleketi idare edenlerin kimler olduğunu, gerçek anlamda hiz
metle bu memleketi idare edenlerin kimler olduğunu da biliyoruz; ama, ne yazık ki, ortağıyla 
malûl olan Hükümet mecburdur. 

Saygılarımla arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Halk, dersinizi verir... 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Nurettin Tokdemir; buyurun. (DYP sıralarından 

alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Çorum Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek ve 13 arkadaşı, öğretmenlerimize ferah
latıcı bir çalışma ortamının hazırlanması için Yüce Meclisimizce genel görüşme açılmasını is
temişlerdi. Kabul edilerek açılan bu genel görüşmede, öğretmenlerimizin meseleleri hakkında 
Grubumuz adına görüş ve düşüncelerimizi arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Ko
nuşmama başlamadan evvel, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; takdir buyurursunuz ki, toplumların gelişmesinde, 
kalkınmasında, çağdaşlaşmasında ve demokratik gelişmiş dünya devletleri içinde yer almasın
da, 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 unsu
ru, öğretmenler, öğrenciler, dolayısıyla çocuklarımızdır. 

. Eğitim denildiği zaman akla gelen şey, bu ülkenin çocuklarının, bu toplumu, çağı yakala
yacak bir şekilde ve ileriye götürebilmelerini sağlayacak biçimde yetiştirilmeleridir. 

Descartes'ın dediği gibi, "eğitimin hedefi, kişiye, doğru düşünmesini ve sağlıklı karar ver
mesini öğretmektir." Eğitim dendiği zaman, biz sadece "eğitim" deyip geçmiyoruz, "millî 
eğitim" diyoruz. 

Yetiştirdiğimiz insanlar, ülkenin değerlerine sahip değillerse, bu toplumun çimentosu or
tadan kalkmış demektir. 

Biz, hür zihinli, hür vicdanlı bir nesil istiyoruz. Kendi kendisine saldırmayan, kendi ken
disine inanç içinde olan bir kuşak, bir nesil istiyoruz. Yapmak istediklerini yapmak için yük
sek moralle yapmaya koyulan bir gençlik bizim hedefimizdir. Kafasını ve vicdanını yabancı 
ideolojilere kiralamayı reddeden, ruh sağlığı yerinde, çağdaş, millî geleneklerimize bağlı bir 
nesil yetiştirmek, eğitim anlayışımızın amacıdır. Eğitim politikamızın amacı, esası, yirmibirin-
ci yüzyıl insanımızı yetiştirmektir. 

Yukarıda belirtilen hususları da eğitim yuvalarında öğretmenlerimiz verecektir. Bu bakımdan 
öğretmenler, millî varlığımızın, millî kültürümüzün çarpan yüreği, atan nabzı, hisseden vicda
nı ve konuşan dilidir. 

Sayın milletvekilleri, vasıfları ve önemi saymakla bitmeyen öğretmenlerimize, devletimiz, 
özel bir önem vermelidir. Bu ülkenin 13 milyon çocuğunu kendilerine teslim ettiğimiz sevgili 
öğretmenlerimizin pek çok sıkıntılarının var olduğu aşikârdır ve herkes tarafından bilinmekte
dir. Bunların bir kısmı bozulmuş dengelerden, bir kısmı devletin bu işlere ayırdığı kaynakların 
yetersizliğinden gelmektedir. Bu hususu aydınlatmak için bir rakam vermek istiyorum : Devle
timizin, eğitim, sağlık ve sosyal güvenliğe ayırdığı pay, gayri safî millî hâsılanın yüzde 8'idir. 
Batı ülkelerinde bu oran, gayri safî millî hâsılanın yüzde 29'udur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Fransa, Almanya, İngiltere, Japonya gibi gelişmiş ül
kelere bakıldığı zaman, en yüksek gelir grubu içinde öğretmenlerin yer aldığı görülür. Halbu
ki, bizim ülkemizde öğretmenimizin aldığı maaş ve ücret ortalama bir rakama bile ulaşama
mış; öğretmen, ailesini geçindirebilmek için ikinci bir iş yapma arayışına maalesef itilmiştir. 
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Bu konuda, Sayın Bakanımızın göreve başlama mesajlarındaki, "Eğitimde başarılı olma
nın temelinde, her şeyden önce, öğretmen unsurunun olduğunu bilmekteyim. Bunun için, öğ
retmenimizin toplumumuzda huzur, güven ve saygınlık içerisinde çalışmalarına imkân sağla
mak, öncelikli ve önemli görevimiz olacaktır, öğretmenlerimizin günlük kaygılardan uzak, oku
yan, inceleyen, araştıran, öğrendiklerini öğreten bir duruma gelebilmeleri için, maddî ve ma
nevî her türlü destek sağlanacaktır" sözünü gerçekleştirmek, bizim için en büyük görev ola
caktır. Bunun, bir takvim içinde, makul bir sürede gerçekleşmesini hepimiz diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, örgütsüz toplum oluşumuz, bizim en büyük sıkıntılarımızın başın
da gelmektedir. Biz, bu örgütlü toplumu başarmalıyız. Millet ve devlet bütünlüğüne zarar gel
memesi kaydıyla, öğretmenlerimize, hükümet programında belirtildiği üzere, "öğretmenleri
mizin sendika kurmaları için Anayasal değişiklikler yapılacaktır" cümlesi, Hükümetimizin bir 
taahhüdüdür. 

Ayrıca, Millî Eğitim Bakanımız, "öğretmenler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, eğitim 
ve öğretimin daha iyi yürütülmesi ve sorunlarının çözümü yolunda, yönünde alınan önlemlere 
katkıda bulunmak, öğretmenlerin sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesini sağlamak 
amacıyla, öğretmenlerin sendika kurmaları için gerekli Anayasal değişiklikler yapılacaktır" 
sözlerinden anlaşıldığı üzere, öğretmenlerimize sendikalaşma imkânı kazandırılacaktır. Bu olayı, 
demokratikleşme alanında atılmış önemli bir adım saydığımızdan dolayı da, Grup olarak des
teklemekte ve istemekteyiz. Doğru Yol Partisi, Türk Milletine, hiçbir gücün ortadan kaldıra
mayacağı, yasalarla belirlenmiş, bir özgürlük, bir hürriyet alanını oluşturmayı ve bunların ha
yata, bilinçli, şuurlu bir şekilde, kurumlarla geçeceğini taahhüt etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, öğretmenlerimizin dertlerini ve sıkıntılarını saymaya devam ediyoruz. 
Bazı kamu kurumlarında olduğu gibi, lojman tahsisi yapılmayan öğretmenlere kira yardı

mının yapılmasını desteklemekteyiz. Hedefimiz, öğretmenlerin sosyal ve ekonomik şartlarını 
iyileştirmektir, öğretmeni gönderdiğimiz yere, asgarî hayat şartlarını da götürmek mecburiye
tindeyiz. Hep özveriyi öğretmenimizden bekleyemeyiz. Çünkü, fedakârlığın da bir sınırı var
dır. Yani, insanlığını zorlayacak bir özveriyi de hiç kimseden bekleyemezsiniz. Bu bakımdan, 
kiralarını maaşlarıyla zor ödeyen öğretmenlerimize, lojman tahsisi veya kira yardımı verilmesi 
desteklenmelidir. 

Dikkatinizi çekiyorum, halen brüt 4 bin Türk Lirası olan ek ders ücretlerinin artırılması
nın, öğretmenlerimizin meslekî aşk ve şevkini artıracağına inanıyoruz. Ayrıca, üniversitedeki 
öğretim elemanlarına verilen ücretlerle aradaki uçurumun hızla ortadan kalkması, en büyük 
temennimizdir. Hükümetimizin bu konuda duyarlı olacağına inanmaktayız. 

Öğretmenlerin yetiştirilmesi, çalışma şartlarıyla tayin ve nakillerindeki iyileştirmelerin ya
pılması ve karşılaşılan sorunların çözümünde her zaman 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
çerçevesinde hareket edildiğinden, istenilen hedefe ulaşılamamaktadır. Bu bakımdan, Millî Sa
vunma ve İçişleri Bakanlığında olduğu gibi, Millî Eğitim Bakanlığının da özel personel kanu
nu çıkarılmalıdır. Bu, öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracaktır. Bu konudaki çalışmaların 
neticeye vardırılmasını içtenlikle istemekteyiz. 

"ÖYAK" veya "TÖYAK" gibi, ismi ne olursa olsun, öğretmenler yardımlaşma kurumuy
la ilgili çalışmaların yapılmasını takdirle karşılamaktayız. Bunun da, ileride aksaklıklara mey
dan vermeyecek şekilde kurulmasını beklemekteyiz. 
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Sağlık hizmetlerinin, öğretmenlerimize yaraşır şekilde ele alınması, bu mesleği daha cazip 
hale getireceğinden, üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğine inanmaktayız. 

öğretmenlerimizin çalışma yükü, yalnız okul ve ders saatleriyle sınırlı olmamaktadır. Er
tesi günün konuları, bunların plan ve programları, okul içi ve dışındaki öğrencilerin talim ve 
terbiyeleri, bilgi ve becerilerinin ölçme ve değerlendirilmeleri, sınav kâğıtlarının incelenip de
ğerlendirilmesi ve benzeri görevleri icabı, polis ve subaylarımıza verilen yıpranma payının, ir
fan ordusunun değerli mensupları olan öğretmenlerimize de verilmesini destekleyeceğimizi ifade 
etmek isterim. 

öğretmenlerimizin ulaşım problemlerinin çözümlenmesinde, belediyelerin ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının servis araçlarından yararlanmalarını tasvip etmekteyiz. 

Ayrıca, bir bilgi toplumu meydana getirme yolunda, okuma alışkanlığını özendirecek ted
birler alınacağı da hükümet programında yer almıştır; bunun icrasını birlikte bekleyeceğiz. Bilgi 
toplumunun en büyük kılavuzu öğretmen olacağından, branşlarıyla ilgili yayın ve diğer basın 
malzemelerinin öğretmenlerimize ücretsiz ulaştırılması imkânlarının sağlanmasını istemekteyiz. 

Bu çağda yeni güç kaynağı, en büyük güç kaynağı bilgidir, öğretmenlerimizin bilgilenme
si yolunda her türlü tedbirin alınması tarafındayız. 

öğretmen atamaları ve yer değiştirmelerinde her türlü ayrımcılığa son verilmesi ve siyasî 
mülahazaların üstünde öğretmenimizin kendine ve devlete güven duyan, huzurla çalışan bir 
kişi olması, bizim idealimizdir. Eğitim hizmetlerini her türlü kısır çekişmelerden uzak tutarak, 
devlet politikası halinde yürütmek, Grubumuzun en büyük amacıdır. 

Değerli milletvekilleri, bilim ve teknolojinin dünyadaki ilerlemesi içinde, kendi araştırma
larıyla yer almayan 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 ufukları açacak olan 
öğretmenlerimiz için ne kadar fedakârlıkta bulunsak azdır. Minicik yavrularımızı şekillendirip 
hayata hazırlayan bu insanlarımızı sadece 24 Kasımlarda sembolik törenlerle hatırlayıp ve ne 
yazık ki, pek çoğu gerçekleştirilemeyen vaatlerle avutmak ne derece isabetlidir. 

Değerli milletvekilleri, öğretmene tanınan imkânların artırılmasına öncelik verilmesine, 
onlara kaybettikleri alım gücünü yeniden kazandıracak maaş ve ücret ayarlamasından yanayız. 

Kira yardımı veya konut yapımında devletimizin bu konuya süratle çözüm bulmasından 
yanayız. 

Devlet bütçesinden en büyük payın millî eğitime ayrılmasından yanayız. 
Ortaöğretimi, üniversiteye hazırlık kursu hüviyetinden uzaklaştırmak hedefimizdir. 
Okulları diplomalı işsiz ve mesleksiz insan yetiştirmekten çıkarmak en büyük amacımızdır. 
DYP, uygulayacağı politikalarla, ekonomik ve sosyal adaletsizlikleri gidermek için elin

den gelen bütün gayretleri sarf edecektir; çünkü, toplumdaki temel dengeler, sağlıklı bir bi
çimde kurulmuş ise, o toplumda, sevgili öğretmenlerimizi de içine alacak şekilde, sosyal adalet 
gerçekleşmiş olur. > 
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Diz, DYP olarak, topyekûn kalkınmanın ta göbektaşında, insanın; insanla beraber, eğiti
min geldiği inancındayız. Kaliteli bir eğitim ve değerli bir öğretmen, eşittir, büyük Türkiye de
mektir. 

Sayın milletvekilleri, bu genel görüşmeden çıkacak neticeleri, Hükümetimizin icrada de
ğerlendireceğinden şüphemiz yoktur, inancımız tamdır. 

Mıntıkalarımızdaki çeşitli sorunları devlete, Meclise, Hükümete, millctvekillerinıiz geti
rirken, bizleri yetiştiren öğretmenlerimizi hiç unutmayacaklarını görüyor, bu duygu ve düşün
celer içerisinde, 13 milyon çocuğumuzu teslim ettiğimiz Öğretmenlerimizi sevgiyle anıyorum. 

Müfredat programlan konusunda ise şunu söylemek isterim : Müfredat programlarının 
mutlaka yeniden ele alınıp, gereksiz, bilgilerden arındırılması, bizim en büyük amaçlarımız
dan bir tanesidir. 

Bahsi geçen üniversite imtihanlarında, tarih ve edebiyat gibi temel derslere verilen önemin 
artırılmasından yanayız. Üniversite ile vatandaş arasında bir bütünlük sağlanmalıdır; bu yeni
liklerin vatandaş tarafından daha çabuk kabullenilmesine vasıta olacağı kanaatindeyiz. Üni
versitelerimiz, özgürlüklerin, temel hak ve hürriyetlerin en büyük savunucusu da olmalıdır. 

öğretmenlerin yetiştirilmesi için özel bir statünün olması lazım geldiği inancındayız. Bu
nun için, öğretmenlerimizin yetiştirilmesine ayrı bir önem verilmelidir. 

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, öğretmenlerimizi bir defa daha sevgiyle anıyor, Yüce 
Meclise saygılarımı sunuyorum. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tokdemir'e teşekkür ederiz. 
SHP Grubu adına, Sayın Mahmut Almak; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA MAHMUT ALINAK (Sımak) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; hepinize saygılar sunuyorum. 
ANAP Grubu sözcüsü arkadaşımızı dikkatle dinledik, "millîlik" kelimesini ağzından dü

şürmedi arkadaşımız, tki Alman'dan uzun uzun alıntılar yaparak, heyecanlı bir konuşma yap
tı; acaba Tonguç'u unuttu mu diye arkadaşlarımız merak ettiler. 

öte taraftan, öğretmenlerin içinde bulunduğu durumu tozpembe, güllük gülistanlık bir 
tablo çizerek anlattı. Sanıyorum ki, değerli konuşmacı arkadaşımız, Parlamentoya gelmeden 
önce öğretmenlik yapmıyordu ya da emekli idiyse, sadece emeklilik maaşıyla geçinmiyordu. 
İçinde bulunduğumuz koşullar neyse, yaşadığımız koşullar neyse, doğal olarak, düşünceleri
miz de o doğrultuda bir gelişme gösterir, öğretmenin çektiği acıları, öğretmenlerimizin çektiği 
sıkıntıları yaşamayan bir insanın, bir arkadaşımızın, öğretmenlerin durumunu parlak cümle
lerle anlatmasını ve güllük gülistanlık bir şekilde göstermesini de, bu nedenle doğal karşılıyorum. 

Düşünüyorum ve bu arada da sormak istiyorum : Peki, öğretmenlerimizi garsonluk yap
mak zorunda bırakan sistemin sorumlusu kim acaba; mısır satıcılığı yapmak zorunda bırakan 
sistemin sorumlusu kim acaba; öğretmenlerimizi bir gazete, bir Cumhuriyet Gazetesi bile oku
yamaz duruma getiren sistemin sorumlusu ve mimarları kim acaba? Bunu merak ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, değerli konuşmacı arkadaşımız burada birtakım rakamlar sundu. 
Bu rakamları nereden aldığını, nasıl temin ettiğini, kaynağının ne olduğunu bilmiyorum; ama, 
bildiğim odur ki, Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, öğretmenlerimizin gelirleri, son 
on yılda yüzde 50 oranında gerilemiştir. Bu gerilemeye rağmen, memurlarımızı çok iyi koşul
larda, öğretmenlerimizi çok'iyi koşullarda yaşıyor gibi göstermek, gerçeğin çarpıtılmasından 
başka bir şey olmasa gerektir. 
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Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, çağımız teknik çağıdır, bilgi çağıdır. Teknik ve bilgi
nin temeli de, yine bilgidir ve tecrübelerdir. Dahası bu olay, insanlığın bilinçlenmesiyle doğru 
bir orantı içerisindedir. Bilinç ise, kendiliğinden ortaya çıkmaz; yani doğuştan gelmez, sonra
dan edinilir. Bilinç, ekonomik çevrenin ürünü sosyal çevrenin, ailenin, eğitim ve öğretim ku
rumlarının birlikte oluşturdukları bir yapıdır. Bilinç, bu şekilde elde edilir, tikel toplumdaki 
bir insanın bilinci ile çağımızda yaşayan bir insanın bilinç düzeyini karşılaştırmak bile müm
kün değildir. Dahası -az önce de arz ettiğim gibi- bilinci, toplum bilincini ve bireyin bilincini, 
eğitim ve öğretim kurumlarının ve kadrolarının dışında değerlendirmek hiç de mümkün değil
dir. Üstelik, eğitim kadrolarının yetersizliği, toplumun ve bireyin geleceğini dinamitlemekten 
başka bir şey de değildir. "Çocuklarımız gelcceğimizdir, geleceğimizin mimarlarıdır, çocukla
rımız geleceklerimizi yaratacaktır" diyoruz; ama, ne acıdır ki -bunda, ANAP İktidarının olum
suzlukları oldukça fazladır- çocuklarımızın sağlıklı ve yeterli bir eğitim ve öğretimden geçebil
meleri için gerekli olan altyapıyı oluşturamamışız. 

Bilim özgürlüğü ağır baskılar altındadır, öğretmen araştıramıyor, öğretmen konuşamı
yor; öğretmen, yurt ve dünya olaylarından tamamen koparılmış durumdadır; öğretmen, ek
mek kavgasıyla, çoluk çocuğunun nafakasıyla, iaşesiyle uğraşmak durumunda bırakılmıştır. 

Geçen gün, hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi olan bir arkadaşımızla konuştum. Bu ar
kadaşımız bir polis çocuğu ve yurtta kalıyor. Belki inandırıcı gelmeyecek; ama, sekiz aydan 
bu yana gazete okumadığını söylüyor. Bu arkadaşımız, sekiz aydan beri gazete okumamış, oku-
yamamış!.. ANAP İktidarının insanlarımızı getirdiği nokta işte bu. Eğer söylediklerim inandı
rıcı değilse, bu arkadaşımızı isteyen milletvekili arkadaşıma gönderebilirim; kendisiyle konuşa
bilirler, tartışabilirler. 

Düşünüyorum, sekiz aydır gazete okuyamayan yurt ve dünya olaylarını tamamen dışla
yan bu öğrenci arkadaşımız, okulu bitirdikten sonra acaba topluma nasıl bir katkıda buluna
caktır. Bu Öğrencimizin bilinçlendiğini, sağlıklı ve tutarlı bir eğitim ve öğretimden geçtiğini söy
leyebilir miyiz acaba? 

Değerli arkadaşlar, burada, hep rakamlarla uğraşıyoruz. Keşke, bu rakamlarla ilgili özel 
bir birim oluşturulsa da, biz de sağlıklı bilgiler alabilsek. Sayın Akyol burada -çok sevdiğim 
saydığım bir insan- Millî Eğitim Bakanlığının verileri burada... Sayın Akyol bilirler. Bu verile
re göre, 1988 yılı itibariyle Federal Almanya'da düşük öğretmen maaşı 1 455 dolar, Amerika 
Birleşik Devletlerinde 1 564 dolar, Hollanda'da 1 39P dolar, Suudi Arabistan'da 1 170 dolar; 
ama, Türkiye'de 147 dolar. İşte, öğretmenleri içine düşürdüğünüz felâket budur." Dahası, öğ
retmenin 1963 yılında aldığı ücretin 100 olan değeri 1978 yılında 102'ye çıkarken, 1988'de, yani 
ANAP döneminde 61'e düşmüştür. Bu da yetmemiş, öğretmen sürekli dışlanmış; eğitimden, 
öğretimden dışlanmış, oluşturulan politakaların dışında tutulmuş, planlamaya katılamamış; 
programlara katılamamış, uygulamaya katılamamış; öğretmen, adeta robot haline getirilmiş; 
sınıfa giren ve sınıfta öğrencilere birtakım konuları ezberletmeye çalışan bir robot haline geti
rilmiş. 

Değerli arkadaşlarım, bu konunun ayrıntısına, polemiğine girmeyeceğim; bunun bir yara
rı da.yok. Burada ne kadar parlak laflar edersek edelim, ne kadar güzel söylevlerde bulunur
sak bulunalım, bunun memurlarımıza ve öğretmenlerimize hiçbir yararı olmayacaktır. Yararı
nın olmadığını geçmişteki deneyimleriniizle gördük, kavradık, öğrendik. Olayı somutlaştırmak 
gerekiyor. Ne yapmalı?.. "Ne yapmah"yı burada tartışmak gerekiyor, burada "Ne yapmalı"nın 
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yanıtını bulmak gerekiyor, yoksa "Lafla peynir gemisi yürümez" diye bir söz var; güzel söy
lemler, ateşli, canlı söylevler karın doyurmaz. 

Geçen gün (4.11.1991 tarihinde) Sayın Necmettin Erbakan ve arkadaşlarının Meclis Baş
kanlığına sunduklan ve yine öğretmenlerimizin sorunlarına ilişkin olan araştırma önergesi üzerine 
Grubum adına yaptığım konuşmamda, yapılması gerekenleri kaba hatlarıyla, ana başlıklarıy
la arz etmiştim. Genel görüşme açıldığına göre, izin verirseniz, bu ana başlıkları çok kısa bir 
şekilde vurgulamak istiyorum, altını bir defa daha çizmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, şunu söylemiştim : içişleri Bakanlığı, 28 Şubat 1991 tarihli bir ge
nelge yayımlamış. Bu genelge, valiliklere verilen bir emre ilişkin. Emrin içeriği, memur sendi
kalarının, bu arada öğretmen sendikalarının kapatılmasına ilişkin. Bu, ANAP döneminin İçişleri 
Bakanının yayımladtğı bir genelge. Biz, Sayın Millî Eğitim Bakanımızın duyarlılığına güveni
yoruz, konuyla ilgileneceğini biliyoruz ve bu düzeyde Sayın İçişleri Bakanıyla görüşerek, bu 
genelgenin geri çekilmesinde değerli katkılarını esirgemeyeceklerini biliyoruz. 

Davalar açılmış... Bu davalar da yine ANAP döneminde açılmış. Memur sendikalarının, 
öğretmen sendikalarının kapatılmasına ilişkin birçok dava açılmış ve bu davalar halen görülü
yor; derdest. Bu davaların geri alınması gerekiyor. Bu davalar, ne SHP döneminde ne de Doğ
ru Yol Partisi döneminde açılmıştır; bu davalar, ANAP döneminde açılmıştır. 

"özel kurum ve benzeri kuruluşlarda çalışan öğretmenlerin sendikalaşmalarını yasakla
yan 2821 sayılı asanın 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmalıdır" demiştim. Bu madde, ANAP 
döneminde, Demokles'in kılıcı gibi, sürekli olarak, öğretmenlerimizin tepesinde sallanmış, ama 
her nedense birileri bunu görmek istememiştir. 

Son sekiz yıllık atamaların -ki, bu atamaların hangi boyutlarda olduğunu Sayın Akyol 
daha iyi bilirler- örgütlü bir güç olarak, Millî Eğitim Bakanlığını ve millî eğitim camiasını nasıl 
işgal etme amacını güttüğünü herkes bilmektedir. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Hangi atamalar Sayın Alınak? 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Bunlar, Millî Eğitim Bakanlığına son sekiz yılda ya
pılan atamalardır. Bu son sekiz yılda yapılan atamalar gözden geçirilmelidir. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Belirli bir şey söylemelisiniz; böyle suçlama olmaz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Dosya burada. Ben, bu dosyayı Sayın Bakana takdim 
edeceğim, sizlere de takdim edebilirim. 

Seçim nedeniyle gidip bölgede bulunduğum ve seçim çalışmaları yaptığım sırada gördüm, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birçok okul karakol olarak kullanılmaktadır. Şırnak İlindeki 
İdil Camiine gidin, karakol olarak kullanılıyor, orada ezan okunmuyor. "Millîlik" diyorsu
nuz, "din" diyorsunuz; ama, orada ezan okunmuyor. İdil'e girdiğiniz zaman, camiin tepesin
de asker namlusuyla karşılaşıyorsunuz. İşte, yarattığınız eser bu. 

Değerli arkadaşlarım, "YÖK sistemi kaldırılmalıdır" demiştim. Ayrıca, "Mevzuat, eği
tim örgütünün her aşamasında çalışanların katılımını sağlayacak düzeyde yeniden gözden ge
çirilmelidir ve yeniden biçimlendirilmelidir" demiştim ve grevli, toplusözleşmeli sendikal hak
kın yasal güvenceye bağlanmasını istemiştim, ek olarak İLKSAN'dan söz etmiştim. İLKSAN 
konusunda birazdan dönüp, kısa bir parantez açacağım, o nedenle bu konuyu şimdilik ge
çiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, aradan geçen zaman süreci içerisinde, konuyu, öğretmenlerimizin 
içinde bulundukları sıkıntıları, biraz da ayrıntılı bir şekilde inceleme fırsatını buldum ve gör
düm ki -ilginçtir- burada saatlerce konuşsanız, öğretmenlerimizin, değil sorunlarının çözümü
nü, sadece sorunlarını bile ortaya koyamazsınız; o kadar geniş boyutlu, o kadar karmaşık hale 
gelen sorunlar ki, sorunları ortaya koymak bile, sanıyorum günleri alır. Bu nedenle, acil olarak 
yapılabileceklere ilişkin birtakım notlar aldım, birtakım tespitlerde bulundum; Meclisimizin 
siz değerli üyelerinin zamanlarını boşuna çalmamak için bunların çok önemli bir bölümünü 
de dışlayarak, kısaltarak, izin verirseniz; sadece acil olanlarını arz etmek istiyorum, 

"Memur ve öğretmenlerin aylık gelirleri" deniliyor... Tamam, yükseltilmeli; ama, yeterli 
değil. Geçen gün de arz ettiğim, onların ücretlerini ne kadar artırırsanız artırın, çözüm değil. 
Radikal birtakım önlemlere başvurmak gerekiyor. Memurun maaşını artırırsınız, 500 bin lira
dan 1 milyon liraya çıkarırsınız veya 200 bin lira eklersiniz; ama, çözüm değil değerli arkadaş
larım. Çözüm, bu ücretler konusunda, maaşlar konusunda, genel geçim indeksleri, enflasyon, 
bölgelerin gelişmişlik indeksleri, öğrenim durumu, kıdem gibi faktörlere göre kendiliğinden 
değişebilen bir sistem getirmek gerekiyor. Bu sistemi getirmediğiniz sürece, memur maaşları
nın, öğretmen' maaşlarının enflasyon karşısında erimesini engelleyemezsiniz. Buna gücümüz 
yetmez ve üstelik yanlış da olur, kandırmaca da olur, öğretmenlerimizin duygularını da yok, 
yere sömürmüş oluruz. 

tik ve ortaöğretimde zorunlu ders yükünün 20 saati geçmemesi gerekiyor, öğretmenleri
miz, ağır iş kapasitesi altında üretkenliklerini, yaratıcılıklarını yitiriyorlar ve bu durumda olan 
öğretmen, öğrencilerine katkıda bulunamıyor, eğitemiyor, öğretemiyor, yardımcı olamıyor. 

Hizmetinde 25 yılını dolduran erkek öğretmenlerle, 20 hizmet yılını dolduran bayan Öğ
retmenlerin zorunlu ders yükünün 15 saate indirilmesi gerekmektedir ve aynı uygulamaya, ço
cuk emziren bayan öğretmenler için de gidilmelidir. 

Eğitimde çalışanlar yılda en az bir defa sağlık kontrolünden geçirilmelidir. 
Lojman olmayan yerlerde kira bedelleri devletçe karşılanmalıdır. 
Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, hep birlikte 12 Eylül fırtınasını yaşadık, Anayasa 

ayaklar altına alındı, Parlamento kapatıldı, toplum örgütsüz hale getirildi. Bildiğiniz gibi, ör
gütsüz bir halk köle halktır. Bu nedenle siyasal partiler kapatıldı, siyasal partilerin liderleri 
cezaevlerine atıldı. Siyasal partiler kapatıldığı gibi, öğretmen kitlesini kucaklayan ve öğretim 
kitlesinin sorunlarını, özlük sorunlarını gündeme getiren, öğretmenlerin sesi durumunda olan 
TÖB-DER de kapatıldı; TÖB-DER açılmalıdır, TÖB-DER'in mal varlığı iade edilmelidir. Bu 
da yetmez, TÖB-DER yöneticilerinin hakları iade edilmelidir. 

, OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Ülkü - Bir'i de açalım. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Hepinizin bildiği gibi, öğretmenlerimiz, memurları

mız, biz istesek de istemesek de siyaset yapıyorlar. Siyaset, hayatın her alanında yapılıyor; kah
vehanede yapılıyor, sokakta yapılıyor, işyerinde yapılıyor, konuşuluyor; ama, çok anlamsız bir 
yasak getirilerek öğretmenlerin ve bu arada memurların siyaset yapmaları yasaklanmış. Ne hak
la?.. Neden?., öğretmen, siyasal düşüncelerini öne çıkararak, kendisi gibi düşünmeyen kişilere 
karşı farklı bir uygulama içerisine girmedikten sonra, öğretmenin, memurun siyaset yapma
sından neden korkuluyor anlamıyorum. Korku şudur: Toplumun çok daha fazla politize ol
ması, kendi haklarına sahip çıkar duruma gelmesi istenmiyor. İstenmediği için, bu anlamsız 
ve antidemokratik baskı, bu haksızlık bugüne kadar sürdürülegelmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, üniversiteye giden yol, hepinizin bildiği gibi, paradan geçiyor. Üni
versiteler metaa dönüştürülmüş, para ile satın alınabilen birer metaa dönüştürülmüştür. Bu, 
bilim özgürlüğüne, sözde özerk üniversite kurumuna, bu gelişmeye, bu çağdaşlığa aykırıdır. 
Üstelik, bu, milyonlarca işçiye, esnafa, köylüye, dar gelirli insanlara, insanlarımıza bir haksız
lıktır. Bu uygulamaya mutlaka son verilmelidir, özel okulculuğa, özel dersanecilige, "sadece 
parası olan okur" ilkesini öne çıkaran bu çağdışılığa son verilmelidir. 

Sayın Akyol, -özür dilerim, hep isminizden bahsettim; bağışlayın Sayın Akyol- daha iyi 
bilirler; yanılmıyorsam, 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile -ki, araştırdım, bu Kanun 
hükmünde kararname hâlâ yürürlükte- millî eğitim bakanları, Eğitim ve Öğretim Yüksek Ku
ruluna bağlanmış; adeta bir devlet memuru konumundadırlar. Bir Millî Eğitim Bakanı, yeni 
bir alfabe çıkarmak için bile bu kuruldan izin almak zorundadır. Bakandır, devletin en yetkili 
organıdır, en yetkili kişisidir, en yetkili ağzıdır; ama, bakanın bir alfabe çıkarma gibi bir yetki
si yok... Ne kadar hazin!.. 

BAŞKAN — Sayın Alınak... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
öğretimde, bilme ve öğretime hakkı temel olmalıdır; yani, lise mezunu, üniversite mezu

nu olup bir yerlerde iş bulmak için okunmamalı, eğitim ve öğretim bu amaca yönelik olmama
lıdır değerli arkadaşlarım. Bilmek için, öğrenmek için yüksekokula gidilebilmelidir. Bu neden
le de, liseyi bitiren herkes ve bu arada meslek okullarında belirli bir düzeyi tutturabilmiş olan 
herkes, serbestçe yüksekokula geçebilmelidir. 

Sayın Başkanım, özür diliyorum, diğer konuşmacı arkadaşlara gösterdiğiniz toleransı, lütfen 
bana da tanıyın. 

BAŞKAN — Siz iktidarsınız, efendim, az konuşun. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Başüstüne Sayın Başkan. 
Bilmiyorum değerli milletvekilleri, üniversite harcını yatırmadığı için kaydı silinen ve size 

başvuran öğrenci arkadaşlarımız oldu mu? Bu da sıkıntılı bir iş. 
AVNt AKYOL (Bolu) — Harcı borç olarak devlet veriyor; böyle bir şey yok Sayın Alınak. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Bu şekilde bana birçok öğrenci başvurdu Sayın Akyol. 
BAŞKAN — Onu ayrıca konuşursunuz efendim. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Okullardaki bütün, defter, silgi, kalem dahil, araç 

ve gereçler devlet tarafından karşılanmalıdır. 
öğretmenler, Uluslararası Çalışma örgütünün, 1952 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesin

de belirtilen tüm risklere karşı korunmalıdır. Bu riskler, anılan sözleşmede bellidir. Anılan söz
leşme incelendiğinde, bunlar teker teker görülecektir. Değerli zamanınızı almamak için, bu ko
nuda herhangi bir ayrıntıya girmek istemiyorum. 

özel okullar -az önce arz ettiğim gibi- kapatılmalıdır. 
Yeni bir eğitim demokrasisi oluşturulmalıdır. Bunun ilk koşulu da değerli milletvekilleri, 

öğretmenlerin, kendilerini yönetecek yöneticileri özgürce kendilerinin seçmesidir. Bunun ilk ko
şulu budur. 

Mamak'ta, Mamak'ın bir kenar mahallesinde, -zaten Mamak kenar bir semt ya...- ya da 
İstanbul Alibeyköy'de okuyan, o koşullarda, öylesine geri koşullarda öğrenim gören bir öğren
ciyi veya Hakkâri ya da Şırnak'ta herhangi bir okulda okuyan bir öğrenciyi, özel okullarda, 
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özel öğretmenler nezdinde okuyan bir öğrenci ile aynı koşullarda sınava tabi tutmak haksızlık
tır değerli milletvekilleri. Bu haksızlığın giderilmesi, bir orta yolun bulunması gerekir. 

özgür toplum, özgür birey ve özgür öğretmen; demokratik toplum... öncelikle buradan 
. başlamak gerekiyor. 

4357 sayılı Yasa... Az önce arz etmiştim; İLKSAN... Değerli arkadaşlarım -aldığım notlar 
yanlış değilse- İLKSAN'ın şu anda aylık geliri 6 milyar liradır ve ÎLKSAN'da, çok büyük yol
suzluk iddiaları ortaya atılmıştır. Bildiğiniz gibi, ILKSAN yöneticileri, büyük ölçüde, Millî Eğitim 
Bakanlığının bürokratları tarafından atanmakta. Millî Eğitim müdürüne il delegelerini veto 
etme yetkisi getirilmiş ve daha önceleri, bu uygulamanın ilk yıllarında, bu kuruluşun başında 
öğretmenlerin seçtikleri temsilciler bulunurken," daha sonra Bakanlığın bürokratları getirilmiştir. 

izninizle, şimdi buradan bazı gazete başlıklarını okuyacağım: Hürriyet Gazetesinde, "öğ
retmenler için ihbar yağmuru... Yolsuzluk spruşturması genişliyor... öğretmenler Sandığı tam 
bir arpalık..." 10 Aralık 1989 tarihli Tercüman Gazetesinde, "İLKSAN'da yolsuzluk..." Yine 
Hürriyet Gazetesinde, "öğretmen Sandığını kim soydu?.. Yolsuzluk belgeleri yangınla yok edil
di... Yolsuzluk belgeleri kül oldu..." ve benzeri haberler olup, ayrıca Sabah Gazetesinden Ah
met Vardar da olaya et koymuş ve konuyu büyük başlıklarla gündeme getirmiştir. Ama, acıdır 
ki, bu konu ile ilgili olarak görevlendirilen muhakkikler, 69 sayfalık bir rapor hazırlayarak, 
sorumluları da belirlemelerine rağmen, bu konuda sürdürülen soruşturma, son aşamasına ge
tirilmemiş ve böylece, bu yolsuzluk, üstü örtülerek, kanayan bir yara olarak bırakılmıştır. Yine 
ANAP döneminde meydana gelen milyarlık yolsuzluk iddialarıylla ilgili dosya da elimizdedir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce öğretmen kökenli değerli bir milletvekili arkadaşımızın 
not olarak bana ilettiği bir konuya, izin verirseniz, bir iki başlıkla değinerek konuşmamı bitir
mek istiyorum. 

Kınama cezası dışında disiplin cezası alanlar, müdürlük düzeyinde görev alamıyorlar; bu 
haksızlıktır, giderilmesi gerekir. 

. Sonradan yüksekokulu bitiren öğretmenlere 2 üst derece verilmelidir; bu da öğretmenleri
mizin yasal hakkıdır. Oysa, halen 1 üst derece verilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın sonuna geldim. Sonuç olarak belirtmek isterim ki, de
mokrasi adına, insan hakları adına ve çağdaşlık adına somut bir adım atmak istiyorsak, ilk 
olarak memurlarımızın ve bu arada öğretmenlerimizin grevli ve toplusözleşmeli sendikal hak
larına ilişkin yasayı buradan geçirerek, öğretmenlerimizin ve memurlarımızın bu hakkını tes
lim etmek durumundayız. 

Hepinize saygılar sunuyor ve teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Biz de Sayın Alınak'a teşekkür ederiz. 
Şimdi, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hasan Dikici'ye söz veriyorum. 
Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve arkadaşlarının, öğretmenlerin toplum 
içinde layık oldukları yere oturtulması için çözülmesi gereken meseleleri konusunda vermiş ol
dukları genel görüşme önergesi üzerinde Grubum Refah Partisinin görüşlerini sunmak üzere 
huzurunuzdayım. Sözlerime, Sayın Başkanı ve Yüce Meclisi saygıyla selamlayarak başlıyorum 
ve Sayın Şemsek ve arkadaşlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. 
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Ortada bir gerçek var : öğretmen, geçmişte de açtı, şimdi de açtır; öğretmen, geçmişte 
de pazarcılık yapıyordu, şimdi de yapıyor. Bu kürsüden, bir iktidarın öğretmene çok şey verdi
ğini, öbür iktidarın bir şey vermediğini söylemek, öğretmenin içinde bulunduğu durumu bil
memek olur. öğretmene çok şey verildiyse, öğretmene otomobil alabilecek kadar ücret verili
yorsa veya daha önce de verildi ise, öğretmenin sıkıntılarını burada niçin konuşuyoruz? öyley
se, öğretmenin sıkıntısı yok. Sözcü arkadaşım, "evime bir misafir gelirse beş gün aç gezerdim" 
dediler; doğrudur, öğretmenin evine geçmişte de, şimdi de bir misafir gelirse, öğretmen, sizin 
gibi, günümüzde de beş gün aç geziyor. Biz,,öğretmenin derdinin böyle çözüleceği kanaatinde 
değiliz. Anavatan İktidarında da öğretmenin durumu böyle idi, Anavatan Iktidarından'önce 
de böyle idi, şimdi de böyledir. Öğretmenin durumunu biz, yani Yüce Meclisin değerleri üyele
ri düzelteceğiz inşallah. Bu sözlerimi, hiçbir siyasî partiyi, geçmiş veya şimdiki iktidarı suçla
mak için söylemiyorum, "öğretmenin problemlerini siyasî çıkar konusu yapmaya çalışmayalım" 
demek istiyorum. 

Ben de öğretmen kökenliyim, ben de onbeş sene öğretmenlik yaptım. Ben de, senelerce 
bu Yüce Meclisin kürsüsünden öğretmen hakkında neler konuşulduğunu dikkatle izledim, din
ledim. Şimdi de yüzbinlerce öğretmenimin kulağı ve gözü bizdedir. Bize düşen görev de, öğret
menimizi sözle değil, onun maddî ve manevî güçlüklerini ortadan kaldırarak, hareketlerimizle 
ispat etmeliyiz, öğretmenim, her türlü siyasetin üstündedir, üstünde kalacaktır. Bunun için, 
Refah Partisi Grubu olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 

Saynı Başkan, değerli milletvekilleri; insanoğlunun eğitimi beşikten başlar, hayatı boyun
ca sürer, mezara kadar da devam eder. Eğitim bir süreçtir; insanoğlunun özellik ve kabiliyetleri 
eğitim ve öğretimle şekillenir, gelişir. Eğitim ve öğretimin değişmez tek kuralı, insanın doğuş
tan itibaren birilerinden bir şeyler öğrenmesidir. Yani, her şey, her insan, eğitilmeye, öğrenme
ye ve dolayısıyla bir öğretmene muhtaçtır. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, eğitim ve öğre
timde tek bir odak noktası olan öğretmeni dışlayamayacaktır, dışlanması da mümkün değildir. 
öğretmen, her zaman eğitimin özü ve ruhu olmuştur. Ülkelerin geleceği eğitimle şekillenir, eği
timle gayesine ulaşır; kalkınma, ancak eğitilmiş insanla mümkündür. Huzur ve refah toplum
ları, kişileri eğitimli olan toplumlardır. 

Öğretmen, hayatımızın yol göstericisi, bir mektep olan ömrümüzün rehberi ve kılavuzu
dur, fert ve toplumların eğiticisi ve sorumlusudur. Fertler, toplumlar, milletler öğretmenin ese
ridir. Medeniyetlerin sahibi, devletleri kuran, yaşatan, yıkan öğretmenler olmuştur. Öğretme
ne gereken değeri veren milletler, kalkınmış, mutlu ve müreffeh ülkelerdir. Dünyamız baş dön
dürücü bir hızla gelişiyor, değişiyor, ilerliyor. Bu yarış, medenî ülkeler safında söz sahibi olma 
yarışıdır. Geri kalmış, kalkınamamış ülkeler, öğretmenine gereken önemi ve değeri vermeyen, 
veremeyen ülkelerdir. Bizim tarihimizde de öğretmenimize saygınlık kazandırıldığı dönemler
de, milletimiz, medeniyetin zirvesine çıkmıştır. 

Çağımız bilgi ve teknoloji çağıdır. Bilgi ve teknolojiyi kazandıracak da öğretmendir. Bilgi 
ve teknolojiyi kazanan toplumlar, aynı zamanda ananesine, âdetlerine, dinine, tarihine yaslan
dığı; bunlara sahip çıktığı sürece çağın gerisinde kalmayacaktır, kalmamıştır da. Fertleri, dola
yısıyla toplumları geliştirecek, kalkındıracak; fıtratına uygun bir eğitim verecek de öğretmendir. 

Fertlerin ve toplumların tarihine, kültürüne uygun olmayan, eğitim ve öğretim, fayda ye
rine zarar vermiştir. Bu manada, öğretmenlerimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi eğiten, 

. — 525 — 



T.B.M.M. Bı : 14 11 .12 .1991 0 : 1 

geleceğimizi hazırlayan, sabır dolu, çile yüklü, sır küpü, ağırbaşlı, onur timsali örnek insan
lardır. En ücra köy okullarımızda vazifesini sürdüren, öğretmenlerimizi çalıştıran denetleme 
birimi, amir kontrolü değil; yüce milletimize olan vefa borcuyla vicdanının sesidir. Fertlerin 
ve toplumun manevî mimari, çocuklarımızın babası, yerine göre de çocuklarımızın annesi ol
muştur. 

"öğretmenin huzuru, toplumun huzurudur, öğretmenin refahı, milletimizin refahıdır" 
inancıyla hareket eden Grubumuz, her 24 Kasımda yapılan sembolik törenlerin öğretmenleri
mize bir şey kazandırmayacağı inancındadır. Bunun için, Grubumuz, öğretmenlerimizin her 
zaman yanında ve yardımcısı olacaktır, olmaya da devam edçcektir. 

Öğretmenlerimizin, geçim sıkıntısından uzak, okuyan, okutan, öğreten, öğrenen, araştı
ran, daha iyi eğiten duruma gelmesi için Grup olarak gayret ve çabamız devam edecektir. Biz
leri yetiştirip buralara kadar getiren öğretmenimize her şeyin en güzelini ve daha iyisini vermek 
kararındayız. 

Öğretmeni en çok huzursuz eden, tayinlerdir. Artık, öğretmeni politikacı kartı isteyen, yet
kililere tayin için telefon edilmesini bekleyen insan olmaktan mutlaka çıkarmalıyız. Bunun için, 
adil, işleyebilen, kalıcı, gerçekçi bir tayin sistemini mutlaka getirmeliyiz. 

İlkokul öğretmeninin teftiş konusu, büyük bir huzursuzluk kaynağıdır. Görüşümüz odur 
ki, sekiz ay büyük bir gayretle çalışan ilkokul öğretmeninin başarısı, ilköğretim müfettişinin 
üç-beş saat ders dinleyip, çocuklara sorduğu sorularla, verilen cevaplarla ölçülemez, öğretme
nin çalışma azmini kıran halihazırdaki teftiş sistemi yerine, öğretmeni teşvik edici, öğrenciler 
için de öğretmeni yüceltici bilimsel bir teftiş sisteminin getirilmesinden yanayız. 

Millet olarak ilkokullarda yüzde 100'leri bulamadık daha. Okuma imkânından mahrum 
bırakılan yavrularımızı bir an önce okula kavuşturmak, en başta gelen vazifemiz olmalıdır. 
Ortaokul ve lise sıralarında ise, durumumuz daha da kötüdür; ilkokullaşma oranının yarısıdır. 
Ortaokul ve liselerin de hedeflenen orana ulaştırılması gerekmektedir. 

Her sene 600 bin lise gencini kahvehanelere mahkûm eden yükseköğretim politikasına acilen 
bir çözüm bulmalıyız. 

Gün geçtikçe çıkmaza giren, her şene çözümü zor problemler doğuran Millî Eğitim Ba
kanlığının görevini yapabilmesi için, gayri safî millî hâsıladan ayrılan pay çok daha büyük ol
malıdır görüşündeyiz. 

Bir yandan, büyük şehirlerimizde öğretmen fazlalığından şikâyet ederken; diğer yandan, 
bazı bölgelerimizde, özellikle, Kahramanmaraş'ta, öğretmensizlikten, yedek öğretmenlerin gö
revlendirilmesini izah etmek mümkün değildir; bunun acilen çözülmesi gerekmektedir. 

öğrencilerimizin ezbercilikten, öğretmenlerimizin lüzumsuz bilgilerden kurtarılması için, 
ders kitapları hayata dönük, kalıcı, köklü bilgileri içermelidir. 

Yeterli ücret verilemediği için, öğretmenlerimiz yüksek ücrtele dershanelere geçmektedir. 
Lise son sınıf öğrencilerinin büyük bir kesimi de özel dershanelere gittiğinden, öğrenci, okul-

ı daki derslerine çalışmakta, okulla olan bağı zayıflamaktadır. Üniversite hazırlık kurslarının 
bir benzeri de liselerimizde açılarak, öğrencilerimizin -özellikle son sınıftaki öğrencilerimizin-
liselere bağlanması sağlanmalıdır. ' • ; 
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Köy ilkokullarında, özellikle birleştirilmiş sınıflara son verilmelidir. Birleştirilmiş sınıf oku
tan öğretmenlerimize teşvik edici yenilikler getirilmelidir. 

Öğretmenin sağlık ve izin konusu mutlaka çözülmelidir. 
Refah Partisi Grubu olarak, öğretmenlik mesleğinin, maddî ve manevî yönlerden cazip 

hale getirilmesi için, ekonomik, kültürel, sosyal bütün tedbirlerin bir an önce alınmasından 
yanayız. Bugüne kadar gelen iktidarlar, öğretmenler konusunda çok vaatlerde bulundular; Re
fah Partisi Grubu olarak, öğretmenlerimizi, susturulan öğretmen değil konuşan öğretmen, haklan 
yenen öğretmen değil haklarını alan öğretmen olarak görmek istiyoruz. 

öğretmen, millî ve manevî duyguları kuvvetli olan ve bu duyguları öğrencilerimize aşıla
yan, milletçe ortak olduğumuz millî şuuru kültürümüzle birleştiren, bu kültürümüzü yaşayan, 
yaşatandır. Bunun için, öğretmenlik mesleğini seçen gençlerimiz, millî ve manevî duygularla 
mücehhez olarak yetiştirilmelidir. 

öğretmenlik mesleği, yaşlısı, yetişkini, genci, çocuğu ile hepimizin, yani millet olarak ge
leceğimizin mesleğidir. Atimizi tayin eden bir meslektir. Geleceğimizi düşünüyorsak, sadece 
öğretmen yetiştiren okullar açarak, bu okullara girişi daha da cazip hale getirmeye mecburuz. 

Hükümet programında.çağdaşlıktan, evrensellikten, demokrasiden, küreselleşmekten ve 
insan haklarından sıkça söz edildiği malumlarınızdır, bilinmektedir. Çağı yakalamaya çabala
mak da, çağı yakalamaya çalışmamız da devam ediyor. İnancı icabı başını kapayan öğrenciyi 
derse almayan, öğretmenini okula koymayan zihniyeti, çağdaş kabul etmemiz söz konusu ola
maz. Bunun için, Refah Partisi Grubu olarak, öğrenci ve öğretmenlerimizin huzurlu çalışabil
mesi için, çağ dışı bir uygulama olan başörtüsü yasağının, zulmünün, kökünden halledilme
sinden yanayız. 

İktisatta, ticarette, ziraatte, hukukta, teknikte ve sanatta değişmez tek temel, millî eğitim 
ve öğretmendir, öğretmen ve eğitim, millî ve manevî maarif politikamızın tek gayesi olmalıdır. 
Yabancı kaynaklı, sakat Bâtı'dan ithal edilen eğitim ve öğretim politikasını terk etmeye, millî 

ı şuura sarılmaya mecburuz. Zira, kendimizi inkâr eden bir millî eğitim politikasıyla bir yere 
varamadık, varamayacağımız kanaatindeyiz. Millî cevhere sadık, millî şuurdan hız alan öğret
menlerimizin, millî eğitimi ele alarak, yeniden, Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler yetiştirmesi en büyük 
dileğimizdir. 

Milletimizin, millî eğitimden daha mühim hiçbir meselesi yoktur. Millî eğitim meselesini 
hallettiğimiz takdirde, bu kaynağa bağlı olan bütün meselelerimizin kendiliğinden halledilece
ği kanaatindeyiz. Zira, millî eğitim demek, öğretmen demektir, öğretmen demek, yetişmiş in
san demektir, insanımızın eğitimi, bütün problemlerin çözümü, bütün çıkmazların sonu ola
caktır. 

Öğretmenlerimizin huzurlu bir ortamda görev yapması için, öğretmen-öğrenci, öğretmen-
idareci, okul-aile, öğrenci-çevre, öğretmen-veli münasebetlerinin eğitim ve öğretime daha çok 
katkısı için her türlü tedbirin alınmasından mutluluk duyacağız. Millî eğitim politikamızın en 
önemli amacı, cemiyetin çekirdeği ve her sahanın temeli olan kişiyi, milletimizin örfüne, ana
nesine, kültürüne, dinine ters düşmeyen iyi insan yetiştirmek olmalıdır. 

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Johnson, 1963 yılında istanbul'a gelir. İs
tanbul'da faaliyetini sürdüren Amerikan Robert Kolejini ziyaret eder, kolej hakkında bilgi ve
ren görevlilerin sözünü keserek, "bana, kolejin yılda şu kadar mezun verdiğini, şunları yaptık, 
bunları da yapacağız demeyin de, Amerika Birleşik Devletlerinin eğitim politikasını benimsemiş, 
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gerçek bir Amerikalı ruhu taşıyan, bir Amerikalı kafasıyla düşünebilen kaç tane mezun vere
bildiniz, bundan söz edin" der. Biz, millet olarak, kendi ülkemizde, kendi çocuğumuzu Batıcı 
ve batıl kafa ve kültürlere göre yetiştirmek için çaba ve gayret gösterirken, Batı ülkeleri, bağrı
mızda, kendi kültürüne bağlı, Müslüman-Türk düşmanı yetiştiriyorlar. 

Öğretmenimiz, artık, göçer aile olmaktan mutlaka kurtarılmalıdır; topluma faydalı oldu
ğu, toplumun istediği sürece görev yerinde kalmalıdır. 

öğretmen, ücret, kira, lojman, giyim, sağlık problemlerini düşünmekten artık kurtarıl
malıdır. Zira, hiçbir ülkede, bunları düşünen öğretmen kalmamıştır; varsa, bu ülkeler de, geri 
kalmış ülkelerdir. 

Mecburi hizmete, rotasyona, siyasî baskıyla öğretmenin yer değiştirilmesine kesin bir çö
züm getirilerek, huzursuz olan öğretmenimizin huzura kavuşturulması temin edilmelidir. 

Öğretmenlerimizin pek çoğunda meslek hastalığı mevcuttur. Morali bozuk, stres içerisin
de bütün gün ayakta kalan öğretmenin tedavisi için, kalıcı, köklü tedavi yöntemleri getirilme
sinden yanayız. 

öğretmenlik, kabiliyet, tecrübe, gönül ve sevgi mesleğidir. Bu mesleğe, kabiliyetli, öğret
menliği seven gençlerin her yönüyle teşvik edilmesinden ve öğretmenlik mesleğinin çok daha 
cazip hale getirilmesinden yanayız. 

Öğretmen çocuklarına, meslek liselerinin sınavlarında özel okul ve dershanelerde, devlet 
yurtlarından kontenjan ayrılmalıdır. Öğretmen çocuklarından yurt ücretlerinin yarısı alınmalıdır. 

Dar imkânlarına rağmen, bütün zorluklara göğüs gererek, kendi branşında eser vermiş 
öğretmenlerimiz teşvik edilmelidir; maddî ve manevî yönden taltif edilerek ödüllendirilmelidir, 

Kalkınmada öncelikli yörelerle, olağanüstü hal bölgelerinde ve diğer 50 ilde verilen öğre
tim Yılına Hazırlık Ödeneği., günümüz şartlarında çok komik duruma gelmiştir. Söz konusu 
bu ödeneğin günün şartlarına göre verilmesinden yanayız. 

Son günlerinin içinde bulunduğumuz 1991 yılında, gündüz 4 .bin, gece 4 700 lira olan ek 
ders ücretinin, 1992 yılında, Refah Partisi Grubu olarak adil bir çözüme kavuşturulmasının 
takipçisi, olacağız. 

Olağanüstü hal bölgesinde 13 ilde görev yapan öğretmenimizin çalışması, sadece maaşı 
ile değerlendirilmemelidir. Huzurlu bir çalışma ortamının temin edilmesinden ve bu öğretmen
lerimizin cari güvenliği için bütün güvenlik tedbirlerinin alınmasından yanayız. 

1991 yılında 450 bin lira olan öğrenci burslarının, bir öğrencinin aylık masrafını karşıla
ması mümkün değildir, öğrenci burslarının hayat şartlarına göre yeniden ayarlanması esastır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dinimizin ilk emri, "oku" dur; "öğretmenlik, pey
gamber mesleğidir. Düşünmek gibi ibadet yoktur, tlim öğrenmek, en üstün bir ibadettir. İlimle 
amel eden her alime, Allah, bilmediklerini belletir, tlim, Müslümanın kaybolmuş malıdır, ne
rede bulursa alır" diyen Hazreti Peygamberin mesleğidir öğretmenlik. "İlim, Çin'de de olsa 
arayın" diyen Hazreti Muhammed'in mesleğidir öğretmenlik. "Bana bir harf öğretenin kölesi 
olayım" diyen Hazreti Ali'nin mesleğidir öğretmenlik. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda, arz ettiğim hususların halledilmesi en bü
yük temennimizdir. Ancak, bunların da kâfi gelmeyeceği bellidir. Refah Partisi Grubu olarak, 
öğretmenimize layık olduğu değer ve önemin verilmesi kararındayız. 
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Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştireıi, emeklisi ve bilfiil görev 
başında bulunan irfan ordusunun bütün fertlerini ayrı ayrı selamlıyor, Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. (RP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikici'ye teşekkür ederim. 
Hükümete söz vermeden önce, çalışma süremizin bitmesi sebebiyle ve sözünü de kesme

mek için, görüşmeyi tamamlamak bakımından, süreyi oylarınızla uzatmamız gerekecek. 
Sürenin, görüşmeler sonuna kadar uzatılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Buyurun Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; sözlerimin başında yüce heyetinizi saygı ile selamlarken, değerli görüşlerini bildiren 
Sayın Muharrem Şemsek'e, Sayın Osman Ceylan'a, Sayın Nurettin Tokdemir'e, Sayın Mah
mut Alınak'a ve Sayın Hasan Dikici'ye teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. 

Millî eğitim gibi temel bir meselenin Yüce Mecliste bir genel görüşmeyle tartışılması, eği
timimizin ve öğretmenlerimizin içinde bulunduğu sıkıntıların Yüce Mecliste bir kere daha tar
tışılması, kuşkusuz, ilerisi için bize birtakım önemli mesajlar vermesi bakımından önem taşı
maktadır. 

Konuyla ilgili, Refah Partili arkadaşlarımızın verdiği ve Yüce Heyetiniz tarafından kabul 
edilen Meclis araştırması önergesi üzerine kurulan komisyona da, bü görüşmelerin önemli bir 
ışık tutacağı izahtan verestedir. 

Değerli arkadaşlarımız, çoğuna herkesin katıldığı, yürekten katıldığı pek çok sıkıntıyı, pek 
çok derdi dile getirdiler. Tabiî, eğitimin içinde bulunduğu dertler, öğretmenin içinde bulundu
ğu sıkıntılar, aslında bir genel görüşme süresi içerisine sığacak cinsten değil. Sayın Şemsek'in, 
sözlerinin başında ifade ettiği gibi, bunu belki saatlerce konuşmak mümkün; ama, bütün ko
nuşmaları peşpeşe sıraladığımız takdirde, sorunların, hiç olmazsa ana başlıklar halinde önem
li bir bölümün burada, Yüce Kurulda dile getirdiğini memnuniyetle görmek mümkün oluyor. 

Bütün arkadaşların ifade ettiği gibi, eğitim, bir ülkenin en temel meselesi, öğretmen de 
bu en temel meselenin odak noktası. Çünkü, her haliyle, öğretmen, toplumda örnek alınan, 
en azından çocuklarımız gözünde örnek insan görülen bir insan tipi. Öyle olunca, bu öğret
menin, bilgisi, becerisi, kabiliyeti, fizikî durumu, tutumu, alışkanlıkları, her şeyi, yetişen nesil 
için örnek teşkil etmektedir. . 

öğretmen, kültürü yeni kuşaklara aktaran en önemli araç. Onun dışına, kültürü nesilden 
nesile aktaran, yaşayan nesillerdir şüphesiz; ama onu bütünüyle, yozlaşmadan uzlaştıran en 
önemli unsur öğretmendir. Ulusal, millî kültürü, evrensel kütlürle gelecek kuşaklara, kendi öz 
benliğine zarar vermeden, kendi millî kültürünü zedeletmeden; ama, o uzlaşmayı sağlayarak 
gelecek kuşaklara aktaran kişi öğretmendir. 

Bu ağır görevi yüklenen öğretmenin, Türkiye şartlarına baktığımız zaman, geçen zaman 
içerisinde geçirdiği aşamaları, zaman zaman -geçen görüşmede de ifade etmiştik- gurur verici 
şekilde, zaman zaman sıkıntılarla dolu tablolarla tespit etmek mümkün. Bu tablonun düzeltil
mesi lazım, öğretmenin, eğitimin içinde bulunduğu sıkıntıların düzeltilmesi, lazım. Aslında, 
Sayın Ceylan'ın dediği gibi, bu Hükümet eğitim ve öğretmende, öyle, çok parlak bir tablo 
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falan teslim alıyor değil; tam tersine, sıkıntılar teslim alıyor. Sıkıntılar teslim alıyor derken, 
kimseyi de suçlamıyorum; çünkü, gayri safı millî hâsıladan eğitime sadece yüzde 5,1 ayırabilen 
bir ülkede, eğitimin sorunlarının olmaması, eğitimin odak noktası öğretmenin sorunun olma
ması mümkün değil. Bijraz daha değişik ifade edeyim. Gayri safî millî hâsılası bizim gibi dar 
olan bir ülkenin, bu sorunların tamamını ortadan kaldırması mümkün değil; ama, şunu he
men ifade etmek istiyorum: Bu dar kaynak içerisinde bile Türkiye'nin bir; eğitime, iki; sağlığa 
bugünkünden çok daha yüksek oranda bir kaynak'aktarması kaçınılmaz görünmektedir. 

Yüce Heyetiniz bütçe yapacaktır, bu bütçe sırasında bunun dikkatten kaçırılmayacağı ve 
bunun özenle -tam tersine- dikkate alınacağı konusunda hiçbirimizin tereddütü yoktur. 

Dar bir kaynakla bu işlerin altından kalkabilmenin zorluğu bir tablo olarak okullaşmada 
karşımaza çıkmaktadır. Avrupa ülkelerine baktığımız zaman, ortaöğretimde yüzde 80 yüzde 
100, yükseköğretimde yüzde 25 -yüzde 30'a varan okullaşma oranı, bize gelince, birdenbire çok 
aşağılara düşmektedir. Okul öncesinde yüzde 4,7; ilkokulda yüzde 95, ortaokulda yüzde 58, 
lisede yüzde 37'ye düşeri okullaşma oranı, yükseköğrenime sıra geldiği zaman, çok daha aşa
ğılara düşmekte, mektupla öğrenim dahil yüzde 15, o çıkıldığı zaman yüzde 9,6 gibi çok düşük 
bir düzeye gelmektedir. Buna rağmen, arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, cumhuriyet hükü
metleri, eğitimde, bu okullaşma oranında, büyük, önemli adımlar atmışlardır. Birkaç rakam 
vermek istiyorum : Bu öğretim yılında 235 714 ilkokul, 139 346 kültür, 37 077 meslek dersleri 
olmak üzere toplam; 412 137 öğretmen şû anda görev yapmaktadır. Bir öğretmene düşen öğ
renci sayısı; ilkokullarda yüzde 29,5; ortaokullarda 27,6; genel liselerde 26,3; meslekî ve teknik 
liselerde 18,9 dur. Bu öğretmen yüzdesi düşük değildir; ama, dağılımda dengesizlikler vardır. 
Değerli arkadaşlarımın pek çoğunun üzerinde durduğu gibi, öğretmen dağılımında dengesiz
likler vardır. Türkiye genelinde çeşitli branşlarda 39 109 öğretmen açığrbulunmaktadır. Buna 
karşılık, Türkiye'de, 28 369 öğretmen fazlalığı vardır. 39 109 öğretmen ihtiyacının en yoğun 
olduğu branşlar ise; sınıf öğretmenliği, ingilizce, beden eğitimi, müzik, resim-iş, iş teknik eğiti
mi ile elektrik ve elektroniktir. 

Bu dağılımdaki çarpıklık iller düzeyinde de kendini açıkça belli etmektedir, İzmir İlinde 
çeşitli branşlarda 3 698 öğretmen fazlası bulunurken, aynı ilde, yukarıdaki branşlarda, belirtil
diği gibi, 1 200 dolayında ihtiyaç gözükmektedir. 

Sayın Dikici, Kahramanmaraş'ın öğretmen açığından söz etti... Doğrudur; öğretmen açı
ğı sıralamasında Kahramanmaraş 21 inci sırada bulunmaktadır. Bizim tespitlerimize göre, Kah
ramanmaraş'ta 725 öğretmen açığı vardır. İlginç... Birinci sırada da benim memleketim Zon
guldak vardır. Zonguldak'ta öğretmen açığı 2 782'dir, Yani, riıum dibine ışık vermemektedir. 
İkinci sırada Diyarbakır; 1 616; üçüncü sırada Adana; 1 537; dördüncü sırada Ordu; beşinci 
sırada Trabzon, Yozgat, Kars, Şanlıurfa diye sıralanıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunun sonucu, Türkiye'mizin pek çok yerinde kapalı okullar soru
nuyla karşı karşıya bulunmaktayız. Türkiye'de 3 080 okulurnuz kapalıdır. Kapalı olmanın te
mel sebebi öğretmensizlik değildir, onu hemen ifade etmek istiyorum. Okullarımız çeşitli se
beplerle kapatılmaktadır. Bu sebeplerden bir tanesi köylerimizdeki göç olayıdır, özellikle bazı 
illerimizin köyleri göç vermektedir ve bunun sonucunda okula giden öğrenci sayısı çoğu köy
lerde 10'un bile altına düşmektedir. O durumlarda, o köy okulu kapatılmakta, o köydeki öğ
rencilerimiz, Millî Eğitimin tuttuğu araçlarla başka bir okula nakledilmekte ve eğitimlerini orada 
yapmaları sağlanmaktadır. 
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öğretmensizlik sebebiyle kapatılan okullar için bir dizi tedbir almaya çalışmaktayız. Bun
lardan biri de vakil öğretmen kullanmaktır. Tabiî, vekil öğretmen bu derde ne kadar çaredir, 
tartışılabilir; ama, bu aşamada başka bir çare de düşünülmemektedir. Bu açığı kapatmak için, 
Diyarbakır'a 500; dün Mardin'e 400 vekil öğretmen kadrosu gönderdik ve diğer illerle de irti
batımız devam etmektedir. Vekil öğretmenle kapatılabilecek öğretmen açıkları bu yolda kapa
tılmaya ve oradaki okullarımızın da -bu sebeple kapatılanların hemen açılmasına çalışılmaktadır. 

Sayın Ceylan, öğretmen yeterlik sınavıyla ilgili birtakım tereddütlerini dile getirdiler. Bu 
metotla gittiğimiz takdirde, Türkiye'de bu tür öğretmen açığının kapatılabileceğini sanmıyo
rum. Bana, muhtemelen hepinize de, öğretmen yetiştiren okullardan öğretmen olarak mezun 
olmuş, devletimizin, al sen öğretmen oldun diye eline diploma verdiği pek çok gencimiz müra
caat etmekte ve demektedirler ki; "Türkiye'nin neresi olursa olsun biz öğretmenlik yapmak 
istiyoruz, bize görev verin." Şimdi, onlara görev vermeyen devletimiz; öğretmen olmayan lise 
mezunu arkadaşlarımızı vekil öğretmen yapmak suretiyle o açığı böyle kapatmaya çalışmaktadır. 

Yeterlik sınavının kalkması bunu tam çözer mi?... Sanıyorum büyük oranda yardımcı ola
caktır. Hemen şunu söyleyeyim; yeterlik sınavının kalkması, Türkiye'de öğretmenlik yapmaya 
yeterli ve elinde diploması olan herkesin gelip evinin bitişiğindeki okulda öğretmenlik yapma 
hakkının kendisine verilmesi demek değil. Yeterlik sınavının kaldırılmasıyla ortaya çıkacak tab
lodan, öncelikle öğretmen açığı bulunan illerimizin bu açığının giderilmesi hedeflenecektir. Bunu 
ben çok yerde de söyledim, görev yapmak isteyen arkadaşlara öncelik verilerek buralara gön
derilmesi sağlanacaktır. Bunun yöntemi kotlusunda arkadaşlarımız teknik düzeyde çalışmalar 
yapmaktadırlar. Yüce Heyetinizin de konuyla ilgili önerecekleri birtakım yollar ve metotlar varsa, 
onu da çok esaslı şekilde ve çok dikkatle değerlendireceğimizi ve bundan da memnunluk du
yacağımızı hepinizin bilmesini rica ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de okullaşma, öğretmen yetiştirme, aslında cumhuriyetten 
daha öncelere giden bir geçmişe sahip. Bugün, 61 anadolu öğretmen lisesinde 632 öğretmen 
ve 7 492 öğrenci bulunmaktadır, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarında toplam 64 
630 öğrenci, öğretmen adayı olarak okumaktadır. Sınıf öğretmeni yetiştiren dört yıllık eğitim 
yüksekokullarında görevli öğretim elemanı sayısı 404, öğrenci sayısı ise 15 637'dir. 

Ancak, bu okullarda öğretim üyesi sıkıntısının da bulunduğu açıkça görülmektedir, öğ
retmen yetiştiren bu kurumlarda, öğretmenlerin akademik seviyesini üniversite düzeyine henüz 
çıkarabilmiş değiliz. Bunun düzeyinin, üniversite düzeyine, öğretim elemanları açısından da 
üniversite düzeyine çıkması, öğretmen yetiştiren okullarımızın kalitesini öğretim düzeyinde yük
seltecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün arkadaşlarımızın üzerinde ittifak"'ettiği, öğ
retmenlik mesleğinin cazip hale getirilmesi, karşımızda önemli bir sorun olarak durmaktadır. 
Bunun aşılamaması, yani mesleğin cazip hale getirilmemesi, meslekteki kaliteyi, mesleğin say
gınlığını da büyük oranda olumsuz.etkilemektedir. 

Bir iki rakam vermek istiyorum. Üniversite giriş sınavlarında öğretmenlik programını se
çenlerin yüzde 80'nin ortaöğretimdeki başarı notları yüzde 60'ın altındadır. Yine bu öğrencile
rin sadece yüzde 10'u öğretmen liseleri kaynaklıdır. Yine başka bir rakam vereyim. Üniversite
de ilk on tercih içerisinde -maalesef- öğretmen yetiştiren okullarımız pek azdır. 
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Bir iki önlem alındı. Bunlardan bir tanesi, öğretmen olmaya aday öğrencilerimize, Millî 
Eğitim Bakanlığı Vakfı tarafından burs verilmesi, oraya ilgiyi biraz çoğalttı. Zannediyorum, 
yeterlik sınavının kaldırılması, bu ilgiyi biraz daha çoğaltacaktır; ama, hiç şüphesiz, asıl sorun 
ekonomiktir; bugün öğretmenlerimizin karşı karşıya bulunduğu ekonomik dertlerdir, ekono
mik sıkıntılardır. 

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, çalışanlarının yaptıkları görev ve iş analizlerine bağlı' 
olarak tanımlandığında, görevi istenilir seviyelerde yerine getirebilmek için öğretmenlerin, ken
dilerinden çok daha iyi maddî imkânlarda çalışan bazı kamu görevlilerinden daha çok çalıştığı 
veya daha çok çalışmak zorunda kaldığı açıkça görülmektedir. Çünkü, öğretmenler, verecekle
ri dersler için çalışmakta, ders verirken çalışmakta, dersten çıktıktan sonra da ödev ve yazılı 
sınav kâğıtlarını okuyarak yine çalışmaya devam etmektedirler. 

Çok değerli arkadaşlarımdan biri, üniversitedeki ek ders ücretleri ile öğretmenlerin ek ders 
ücretlerinin güzel bir karşılaştırmasını yaptı. Bir iki çarpıcı rakamı da ben vermek istiyorum. 
Bunu söylerken üniversitelerde görev yapan değerli öğretim üyelerimizin almakta olduğu para
lara fazla diye baktığımızı ifade etmek istemiyorum, öğretmenlerin aldığı ücretteki azlığın çar
pıklığını ortaya koymak istiyorum. Haftada 20 saat ek ders okutan bir profesörün aldığı aylık 
net ek ders ücreti 3 milyon 666 bin lira; 20 saat ek ders okutan bir doçentin aldığı aylık net 
ek ders ücreti 3 milyon 55 bin lira; ek ders okutan bir öğretim görevlisi veya okutmanın aldığı 
net ek ders ücreti 1 milyon 955 bin lira; buna karşılık haftada 15 saat ek ders okutan bir lise 
öğretmeninin aldığı aylık net ek ders ücreti 180 bin lira, haftada 27 saat ek ders okutan bir 
meslekî ve teknik okul öğretmeninin aldığı aylık net ek ders ücreti 324 bin liradır. Bir lise öğ
retmeni, hiçbir nitelik değişmesi olmadan haftada 20 saat ek dersi yükseköğretim kurumunda 
verse, ayda net 1 milyon 955 bin lira alacak. Aynı kişi bu dersi lisede verse ayda 240 bin lira 
alacaktır. Böylesine çarpık bir tabloyla karşı karşıya bulunmaktayız. Bunun düzeltilmesi için, 
benden evvelki Bakan Sayın AkyoFun başlattığı ve ek ders ücretlerinin belli bir katsayıya bağ
lanması konusunda birtakım çalışmalar yapıldı; fakat, gerçekleşmedi. Onu gerçekleştirmeye 
çalışıyorum. Sizlerin de katkı ve yardımlarıyla bunu gerçekleştirebilirsek, sanıyorum, öğret
menlerimizin ekonomik durumlarında önemli bir fayda sağlanmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarımız konut sorununu dile getirdiler. Gerçekten, öğretmenlerimiz bir konut 
sıkıntısıyla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Türkiye'de köy okullarında görevli 158 165 öğret
mene karşılık, köylerimizde 47 906 lojman bulunmaktadır. Şehirlerimizde görev yapan 252 835 
öğretmen için ise, sadece 8 972 lojman bulunmaktadır. Lojmansız köylerde görev yapan öğret
menlerimizin karşı karşıya bulunduğu sıkıntılar oturulabilir bir ev bulmakta karşı karşıya bu
lunduğu sıkıntılar hepinizin bilgisi dahilindedir. Şehirlerde, özellikle büyük şehirlerdeyse, Öğ
retmen, almış olduğu maaşla ancak aylık ev kirasını karşılayabilir duruma gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarımızın çok güzel ifade ettikleri, öğretmenlerin çocuklarıyla ilgili sorun
ları vardır, onların okutulmasıyla ilgili karşı karşıya bulunduğu sorunları vardır. Sanıyorum, 
önümüzdeki zaman dilimi içerisinde, özellikle öğretmen çocuklarının yurt sorunlarını çözme
de bir rahatlık sağlama imkânı bulacağız, öğretmenlerimizin çocukları için, kredi imkânlarını 
daha rahat bir hale getirebileceğimizi sanıyorum. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bunların dışında, öğretmenin statüsünün geçen za
man içerisinde çok çeşitli sosyal, ekonomik ve kültürel değişkenlerin etkisiyle erozyona uğra
ması; öğretmen mesleğinin saygınlığının zedelenmesi, bir başka önemli problem olarak karşı
mızda bulunmaktadır. Kendisi huzursuz, güvensiz, mutsuz, maddî ve manevî ihtiyaçlar içinde 
bulunan bir öğretmenden, huzurlu, güvenli ve mutlu kuşaklar yetiştirmesini beklemek yanlış
tır. Bu, mümkün de değildir. Ders anlatırken evdeki çocuğuna ilaç parası bulup bulamayacağı
nı yahut ona bir palto alıp alamayacağını düşünen öğretmenin, ders anlattığı çocuğu müspet 
etkilemesi de,' bize göre çok zordur. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin üzerinde durduğu ve ifade ettiği gibi, çağdaş ve mutlu ne
sillerin yetiştirilmesinde, yeniliklere ve gelişmelere sağlıklı bir uyum sağlamada, kültürümüzün 
gelecek kuşaklara aktarılmasında, yozlaşmadan evrensel kültürle uzlaşmayı sağlamada; bilgi 
toplumunun oluşturulmasında, çocuklarımızın bilgili, ahlaklı, moral değerlere yürekten bağlı 
yetiştirilmesinde, öğretmenlerimize büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Kendileri için 
sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamın hazırlanması -öğretmenlerimizin bu görevleri yerine 
getirebilmesi için, böyle bir ortamın kendilerine hazırlanması- geçim sıkıntısından kurtarılma
ları, sosyal ve ekonomik güvenceye kavuşturulmaları ve toplum içinde olmaları gerekli saygın 
düzeye kavuşturulmalarıyla ancak mümkün olacaktır. 

Son derece hayatî ve önemli bir konunun bilincinde olan Hükümetimiz, eğitim sistemin
deki aksaklıkları yeniden gözden geçirmeyi ve düzenlemeyi, bu sistemin odağı olan öğretmen
lerimizin sorunlarını öncelikli olarak ele almayı kaçınılmaz bir görev saymaktadır. Hükümet 
programımızda, değerli öğretmenlerimizin sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesine 
yönelik önemli hususlara yer verilmiştir. 

Göreve başlama mesajımda da belirttiğim gibi, öğretmenlik mesleğine, toplum içinde la
yık olduğu saygınlığın kazandırılmasının zorunluluğuna inanan Hükümetimiz, bu zorunlulu
ğa inanmanın bir gereği olarak, eğitimde başarılı olmanın temelinde her şeyden önce Öğretmen 
unsurunun bulunduğunu, öğretmenlerimizin, toplumumuzda huzur, güven ve saygınlık içeri
sinde çalışmalarına imkân sağlamanın, öncelikli ve önemli görevimiz olduğunu; öğretmenleri
mizin günlük kaygılarından uzak; okuyan, inceleyen, araştıran, öğrendiklerini öğreten bir du
ruma gelmeleri için maddî ve manevî her türlü desteğin sağlanacağını; öğretmenler arasındaki 
dayanışmayı güçlendirmek, eğitim-öğretim görevlerinin daha iyi, daha sağlıklı yürütülmesine 
ve sorunların çözümü yönünde alınacak önlemlerde katkıda bulunmak, sosyal ve ekonomik 
durumlarının iyileştirilmesini sağlamak amacıyla sendika hakkı için mutlak olarak Anayasa 
değişikliğinin yapılacağını samimiyetle ifade ettim. Bu Anayasa değişikliğini beraberce gerçek
leştireceğimize de, arkadaşlarımızın hem bugünkü hem de geçen günkü oturumdaki konuşma
larından büyük bir güç aldığımızı ve buna olan inancımın pekiştiğini ifade etmek istiyorum. 

Sayın Alınak arkadaşımın üzerinde durduğu, İçişleri Bakanlığının bir genelgesiyle öğret
men ve memur sendikalarının yasaklanması keyfiyetini arkadaşlarımız incelemektedirler. Ana
yasamız bu konuda açık bir hüküm içermemektedir. Anayasanın lafzından, memurların, bu 
arada öğretmenlerin sendika kurmalarını yasaklayan bir hüküm mevcut değildir; ama, kurabi
leceklerine dair bir hüküm de mevcut değildir. Eski deyimle, Anayasa metninin mefhumu mu
halifinden, sendika kurabilecekleri izlenimi çıkmaktadır. Konu, hukukî bir konudur. Bunu, 
İçişleri Bakanlığındaki arkadaşlarımız da değerlendirmektedirler; ama, arkadaşlarımın konuş
masından, siyasî partilerimizin konuya yaklaşımından benim çıkardığım, bu konuyu, çok kısa 
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bir süre içerisinde Anayasa değişikliğiyle, hiçbir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde düzenle
memiz, tanzim etmemiz mümkündür. Onun için, bir yandan bu inceleme devam ederken, di
ğer yandan da tüm çalışanlarımızın bu çağdaş hakkı elde edebilmeleri için, gruplarımızın bu 
Anayasa değişikliği hazırlıklarına başlamasında, bize göre çok büyük yarar vardır. 

Bunun dışında, biraz evvel ifade ettiğim gibi, ek ders saat ücretlerinin istikrarlı bir düzene 
geçirilmesi, lojman taznimatları uygulanması için öngörülen tarihin daha öne alınması, özel
likle olağanüstü hal bölgesinde görev yapan öğretmenlerimizin tazminatlarının yükseltilmesi, 
köy öğretmenlerimizin yıpranma -diğer bazı mesleklerde olduğu gibi- hakkının tanınması ve 
ÎLKSAN'ı da içine alan OYAK modeli bir yapılanmaya geçilmesi Hükümetimizin düşündüğü, 
hedeflediği, öğretmenlerimizi mutlu edeceğine inandığımız önemli düşünceler ve tasarılardır. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; biraz önce de söylediğim gibi, önemli olan, kay-
.nak sorunudur. Türkiye, gayri safî millî hâsılasından millî eğitime sadece yüzde 5'ler civarında 
kaynak ayırabildiği sürece, sıraladığımız bu sorunları, altı ayda bir gelir burada tartışırız, bu 
sorunların pek azını çözme imkânını bulabiliriz; ama, gayri safî millî hâsıladan millî eğitime 
ayırdığınız payı yükseltebildiğimiz ölçüde, bu sorunları tek tek çözme imkânına kavuşabilece
ğimizi de, tekrar ifade etmek istiyorum. 

Sayın Şemsek'in ve Sayın Alınak'ın, yolsuzluklarla ilgili ifade ettikleri konulara gelince : 
Şundan emin olmanızı istiyorum; bana intikal eden tüm yolsuzluk iddiaları, dürüstlüğü kanıt
lanmış Millî Eğitim Bakanlığının değerli müfettişleri tarafından, hiç kuşkuya mahal vermeye
cek şekilde, tahkik edilmektedir. Bir şey olursa da, onu gelip Yüce Huzurunuzda açıklamak 
bizim görevimizdir. 

Sayın Ceylan'a öğretmen tayinlerinde siyasetçinin rolü ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. 
Okula siyaset sokmayız, sokmamamız lazım. Camie sokmamamız lazım, kışlaya da sokma
mamız lazım. Kuşkusuz, öğretmen de bu toplumun insanı, onun da bir siyasî kanaati olacak; 
ama, öğretmen, siyasî kanaatini millî eğitim müdürlüğüne taşıyorsa, öğretmen, siyasî kanaati
ni sınıfına sokuyorsa, o öğretmeni hiç kimse savunmamalıdır; çünkü, ona hakkı yoktur. Siyasî 
kanaati olabilir; okulunun dışında, yasanın, Anayasanın elverdiği ölçüde, ne istiyorsa onu ya
pabilir. Kuşkusuz, ülke meselelerini tartışabilir; ben onu teşvik ediyorum. Göreve başlama me
sajımda var; sadece öğretmenler değil, öğrenciler de tllke sorunlarını tartışmalıdır. Tartışma
yan bir toplum olmaz. Tartışmayan bir neslin, geleceği iyi görmesi zaten mümkün olamaz; ama, 
öğretmen, sınıfının içerisine, bizlerin yapması lazım gelen yahut bizim ilçe başkanlarımızın yap
ması Iazm geleni yaparsa o yanlıştır yahut millî eğitim müdürü bunu yapıyorsa, o da yanlıştır. 
öyle yapanlar yanlış yapmıştır. Bundan sonra böyle yapan olursa, arkadaşlarımın beni ikaz 
etmesini rica ediyorum; kim olursa olsun... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bunu da bir senet kabul ediyoruz beyefendi. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sa

yın Ceylan'ın, "1974'te, öğretmen, maaş alırken, maaşı günlere bölüyordu" dedi. Öğretmen
lerimizin ve memurlarımızın 1974'le 1990-1991 mukayesesini yaparsak Sayın Ceylan mahcup 
olur. 1974'te veya 1970'li yıllarda, bir öğretmen yahut herhangi bir memur, emekli ikramiyesi 
ile Türkiye'de istediği.ilde bir daire sahibi olabiliyordu. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Şimdi, evin balkonunu alır. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Öğretmen maaşlarının yük- , 
seltildiğinden bahsedildi; doğrudur. Diğer memurlara göre, öğretmenlerimizin maaşı yüksel
tilmiştir; ama, 1974'le mukayese etmek mümkün değildir. Şimdi bir öğretmenimiz emekli ol
duğu takdirde ne kadar emekli ikramiyesi alır; bilmiyorum, diyelim ki 50 milyon lira alır, 50 
milyon lira ile İstanbul'da bana bir daire alabilecek bildiğin bir yer var mı Sayın Ceylan?.. (DYP 
sıralarından "kümes alamaz" sesleri) Bir balkon ile alamazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, bunu söylerken, öğretmenlerimizin içinde bulunduğu ve herkesin 
kabul ettiği ortak sıkıntıyı bir kere daha bu genel görüşmenin ortaya koymuş olmasından aldı
ğım güçle, değerli arkadaşlarımızın önümüzdeki geçici bütçeden sonra yapılacak olan genel 
bütçe tartışmalarında ve öğretmenin ve eğitimin içinde bulunduğu sorunların araştırılması için 
kurduğunuz komisyonda, bu sorunlarla ilgili değerli katkılarını bizden esirgememelerini rica 
ediyor ve bu sorunun sadece bu Hükümetin değil, sadece'geçmiş hükümetlerin değil, bu soru
nun -Sayın Şemsek'in de ifade ettiği gibi- herkesi ilgilendiren, 60 milyon insanımızı ve gelecek 
kuşaklarımızı ilgilendiren önemli, temel ve millî bir sorun olduğunu tekrar duymuş olmaktan 
ye bu soruna beraber çareler bulmaya herkesi kararlı görmüş olmaktan duyduğum mutluluğu 
ifade ediyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederiz. 
Şimdi, şahısları adına söz isteyen arkadaşlarıma söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Ekinci. 
ÖMER FARUK EKİNCİ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öğretmen me

selelerine başlamadan önce, sayın grup sözcülerinin ve Sayın Bakanımızın, "bu, bir ülke 
meselesidir" sözlerinin, hepimizi mutlu ettiğini ifade etmek istiyorum; ancak, bazı sözcükle
rin, ülkemizin millî eğitiminin, ülkemizin öğretmeninin dertlerinin, sıkıntılarının Reagan'ın ve 
Descartes'ın önerileriyle, onların getirmiş olduğu çarelerle çözüleceğini ifade etmeleri -affınıza 
sığınarak söylüyorum- bana, deve misalini hatırlattı. Deveye, "inişe mi daha iyi gidersin, yo
kuşa mı?" diye sormuşlar; deve "bu yolun düzü yok mu?" demiş. Aklıma gelen bir hususu, 
yüksek huzurunuzda hatırlatmak istiyorum. Acaba, biz aslımıza ne zaman döneceğiz; niye Re
agan'ın arkasında, niye Descartes'ın arkasında millî eğitime çözüm arıyoruz? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bendeniz yedi yılı aşkın bir süre öğretmenlik yaptım. 
öğretmenlik yaptığım sıralarda, ders kitaplarını sınıfa götürmekten hicap duyuyordum. Hu
zurlarınızda Sayın Dinçerler'e teşekkürlerimi arz ediyorum; o, bir dönem bunun mücadelesini 
verdi. Adı millî eğitim; ama, biz hâlâ, soyumuzu tespit edememişiz; biz acaba maymundan 
mı geldik, yoksa Âdem Aleyhisselâmdan mı geldik, bunu bilmiyoruz. Millî eğitim olmasına 
rağmen, ders kitaplarının, ders kaynaklarının ve okullarımızdaki öğretmenlerin, sınıflara giriş 
zihniyetlerini daha henüz tespit edememişizdir. Burada, bu konuda hep beraber olduğumuzu 
söylüyoruz; fakat, ister istemez, sayın parti gruplarının temsilcileri, kendi ideolojileri, kendi 
düşünceleri etrafında Yüce Heyeti, Yüce Meclisi aydınlatmak istiyorlar. Mademki mesele öğ
retmenlerimizin meselesidir, o halde, hiçbir siyasî çıkar gözetmeden Yüce Meclisin bütün üye
lerinin bir arada ve birlik içinde olmasını sağlayalım. Sayın Bakanımızı şahsen severiz, kendisi
ne saygımız sonsuzdur; fakat, hep güzel, yaldızlı laflarla bu işin neticeye varması mümkün de
ğildir. Onun için, burada alternatiflerin ortaya konulması lazımdır; bu işler nasıl çözülecek, 
hedefe nasıl ulaşılacak, bunların belirlenmesi lazımdır. Onun için de, Yüce Meclisin bu husus
ta, birlik ve beraberlikle hareket edeceğinden kuşkumuz yoktur. 
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Değerli milletvekilleri; bütün konuşmacılar, bir milletin istenilen düzeye ulaşabilmesi için, 
eğitim ve öğretimin çok büyük yararı olduğunu dile getirdiler, bunu kimse inkâr edemez; an
cak, öğretmen yetiştiren okullarımızdan mezun olup, köyden başlayarak beldeye, şehre ve vila
yete giden öğretmenlerimizle o yöredeki insanlarımız arasındaki uçurum tarif edilemeyecek kadar 
büyüktür, öğretmen, kendisini, yetişmiş, okumuş, üniversite bitirmiş, fakülte bitirmiş bir kişi 
olarak görmekte ve gittiği o toplumun örfünden, âdetinden, ananelerinden uzakta kalmakta 
ve o topluma devamlı tepeden bakmaktadır. 

öğretmenin, bir üniversite bitirerek, belli bir kültür seviyesi ile hayata atılması, aynı yük
sek eğitimi görmemiş olan toplumda, okumuş tabakanın kendisinden ayrı olduğunu, kopuk 
olduğunu düşündürmekte, ve böylece de eğitim ve öğretim çıkmaza girmektedir. Öyleyse, eği
tim müesseselerinde, öğretmen yetiştiren müesseselerde, öğretmenin, gideceği yerin örfüne, âde
tine göre yetiştirilmesi, oradaki insanlarla kaynaşması ve o insanların kültüründen uzak olma
ması gerekir. Bu, birinci hatırlatmamızdır. 

öğretmen için kaynak konusuna gelince : Bugün, neredeyse onbeş asır, yirmi asır evvelin-
deki tercüme eserlerin dışında kaynak eserlerden yararlanarak her gününü yenileyen, her gü
nüne ek bilgiler katarak yetişen ve öğrencisini yetiştiren bir öğretmen, bir öğretmen sınıfı gör
memekteyiz. Kaynak eserlerden faydalanması için, devletin, mutlak surette, bütün kaynakları
nı öğretmenin emrine, hizmetine sunması gerekir. 

Ücret konusuna gelince; Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi, bugün, bir işçinin, bir devlet 
memurunun haftalık çalışması toplamı 40 saattir; fakat, öğretmenin, gerek ücretli, gerekse gir
mesi mecburî olduğu derslerin toplamı 30 saattir; ama, buna cumartesi, pazar, sabah, akşam 
yazılılara, ödevlere, ders hazırlamalarına harcadıgızamanı da kattığınızda 50 saati geçmekte 
ve öğretmen, cumartesi ve pazar günlerini, yazılıları, ödevleri okuyarak geçirmektedir. Bu du
rumda, öğretmenimizin 50 saat karşılığında aldığı ücret, devlet memurlarının aldığı ücretin üçte 
biri kadar olmaktadır, öğretmenimizin 15 saat haftalık ders vermesini, kalan 15 saatin ücreti
nin de ödenmesini ve fakat, öğretmeminizin bu 15 saat içerisinde ödevlere, derslere hazırlan
masını, geriye kalan öğretmenlik hizmetlerine zaman ayırmasını teklif ediyoruz. 

Millî eğitimimizde, sınıflar 25 kişilik olarak öngörülmekte; fakat baktığımızda, 50, hatta 
80 kişilik sınıflar görmekteyiz. Hele, köy ilkokullarında, beş sınıfı birden okutan öğretmenleri
miz henüz öğrencilerin numaralarını, isimlerini soyisimlerini öğrenmeden tatile girilmektedir. 
Beş sınıflı bir okulda, öğretmenin çektiği çilelerden bir tanesi de budur. 

Sınıflardaki öğrenci,fazlalığını böylece izah ettikten sonra, öğretim tekniği konusu üze
rinde durmak istiyorum, öğretim teknikleri konusunda öğretmenlerimiz aydınlatılmalıdır. Öğ
rencilerimiz, her gün değişik sınıflarda, değişik öğretmenlerin girdiği sınıflarda günde altı saat 
ile sekiz saat arasında ders yapmakta ve sekiz ayrı teknikle ders görmektedir, öğretim teknik
leri konusunda hiçbir öğretmenimiz şimdiye kadar aydınlatılmamıştır, öğrenciler ise sekiz de
ğişik teknik karşısında bocalamakta, hangi öğretmenlerini ne şekilde dinleyeceklerini, hangi 
öğretmenlerine göre nasıl hareket edeceklerini tespit edememektedirler. 

ölçme ve değerlendirme konusuna gelince : öğretmenlerimizin, öğrencilere karşı uygula
dıkları ölçme ve değerlendirme metotları adil değildir, öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığınca 
her sene sonunda gerçekleştirilen ve öğrencilerin sınıf geçmeleri, ikmale kalmalarıyla ilgili de
ğişiklikleri gördüğü zaman, ölçme ve değerlendirme konusunda bir bocalama geçirmektedir. 
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BAŞKAN — Sayın konuşmacı, toparlar mısınız... 

ÖMER EKİNCt (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 

Atamalar konusuna gelince; Biraz evvel işaret ettiğim gibi ve bana birkaç gün içerisinde 
gelen yazılardan ve mektuplardan anladığıma göre, Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından, köy 
öğretmenlerimizin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine devam etmeleri öngörülmüş; 
fakat, fakülteye devam eden öğretmenlerimiz arasında ortaokul menşeli olan ve Ingilizceden 
sınıf geçenlere birer derece ikişer kademe verilmiştir. Ancak, ilkokuldan başlayarak, öğretmen 
okullarından mezun oluncaya kadar hiç İngilizce öğrenimi görmeyen öğretmenler, Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Önlisans öğreniminde büyük zorluklarla başbaşa kalmış
lardır. öğretmenlerimizin ifadelerine göre bunların bir kısmı Ingilizceden muaf tutulmuş, ken
dilerine, "Madem siz İngilizce okumamışsınız, o halde siz bu dersten muafsınız" denmiş. Şu 
anda Açıköğretim Fakültesine devam eden bütün öğretmenlerin, aynı haktan istifade etmeleri
nin sağlanmasını, huzurlarınızda talep ediyorum. 

Sağlık konusunda da önemli sorunlar var. Köydeki öğretmenlerimiz tedavi için kalkıp gel
diklerinde, bir hafta, on gün, onbeş gün hastane kapılarında dolaşmakta, dolayısıyla eğitim 
de sekteye uğramaktadır. Sağlık hizmetinde, öğretmenlerimize, şu andaki hazır hastanelerden 
imkânlar tanınarak kendilerinin bekletilmeden tedavileri yapılmalıdır. Ayrıca sağlık konusun
da Bakanımızın ve arkadaşlarımızın izah ettikleri, ileriye dönük hususlara da katılıyorum. 

Konut, meselesi dile getirildi. 

öğretmenlerimizin ulaşım meseleleri var. Belediye otobüslerinin belli saatlerde öğretmen
lerimize hizmet vermesi gerekir. 

Hukukî meseleler var. Hukukî meselelerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, ken
dilerine hizmet vermediği açıktır. 1702 sayılı Kanunla öğretmenlerimizin teftişleri yapılmakta 
ve bu teftişlerde de öğretmenimiz sadece ve sadece müfettişle başbaşa kalmakta, eğer teftiş so
nucunda bir ceza alırsa, kendisinin itiraz için başvurabileceği başka bir merci olmamaktadır. 

Sayın Başkanın hoşgörüsüne sığınarak, tekliflerimizi başlıklar halinde kısaca arz etmek 
istiyorum : 

öğretim yılı başında verilen kırtasiye parasının ya artırılması ya da bu gülünç miktarın, 
öğretmenlerimizle alay edercesine verilmemesi, 

Senede ilci defadan az olmamak üzere, birer maaş ikramiye verilmesi, 
Her öğretim yılında, bir yazlık, bir kışlık olmak üzere öğretmenlerimize iki takım elbise 

verilmesi, 
Her sene, bir defaya mahsus olmak üzere, gıda yardımı yapılması, 
Kılık kıyafet kanununda öngörülen, inancının gereği yaşayan öğretmen kardeşlerimizin, -

inançlarından dolayı, eşarbıyla, pardösüsüyle uğraşılmaması, 
Öğretmen çocuklarının ücretsiz tedavi edilmesi, çocukları okuyan öğretmenlere eködeme 

yapılması, 
Devlet memurlarına ödenen eş ve çocuk yardımlarının artırılması, 
Sahillerdeki devlete ait tatil yerlerinden, öğretmenlerimizin yararlandırılması, 
Öğretmenevi uygulamasının yararlı olabilecek bir hale getirilmesi, 
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Yurt dışına gidecek olan öğretmenlerimizin, kadro ve derecelerine bakılmaksızın, kendile
rine yeşil pasaport verilerek onore edilmeleri, 

Kadrolardaki sıkıntıların kaldırılırak, terfi, derece ve kademelerinin kolaylaştırılması; 
Hususlarını Yüksek Heyete arz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve Bağımsızlar 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz. 
Sayın Azimet Köylüoğlu?.. Yok. 
Sayın Mustafa Dağcı; buyurun efendim. (Bağımsızlar ve RP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 19 uncu ahşama Dö

neminin, milletimize, devletimize hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederek söz
lerime başlıyor, hepinize saygılarımı arz ediyorum. 

Benden önce konuşan çok değerli konuşmacılar, gerçekten, memleketimizin eğitim mese
lesi üzerinde, önemli bulduğumuz birçok konuyu arz ettiler. Ülkemizin en önemli konusu eği
tim ise, bunu, Türkiye'nin en yüksek organı olan bu Yüce Mecliste halletmek zorunda olduğu
muzu, herhalde, hepimiz biliyoruz; ama, ne yazık ki, bugüne kadar, bu konunun önemi vurgu
lanmış ise de, uygulamalar bu yönde olmamıştır. İnşallah, yeni kurulan Hükümet ve onun de
ğerli Millî Eğitim Bakanı Sayın Toptan, burada bizlere söylediği şeyleri uygulamalarında gös
terir, biz de, daima kendilerinin yanında olduğumuzu her zaman dile getiririz. 

"Eğitim" deyince, ilk aklınıza gelen, millîlik unsurudur. Adını koyanlar, çok güzel koy
muşlar; ama, uygulamalarda gayri millîlikler, kurulduğundan bu yana süregelmiştir. 

Bunu düşenenler, "öğretim bakanlığı" da diyebilirlerdi, ama, "Millî Eğitim Bakanlığı" 
demişlerdir; dikkat ediniz... Yani, biz, yavrularımıza bir şeyleri öğretmek için değil, insanları
mızı eğitmek maksadıyla bir bakanlık kurmuşuz. Burası, bence çok önemlidir. Biz, bütün uy
gulamalarımızda; bize nasıl bir insan lazım, yani, yavrularımızın, nesillerimizin olaylar karşı
sında nasıl düşünmesi gerekir; önce bunu düşünmeliyiz. Bize, bilimsel, çağdaş, millî, ufku ge
niş; ama, mensup olduğu milletin bütün özelliklerini bilen, ona göre hareket eden bir nesil 
gerekiyor. Milletini bilmeyen, dilini konuşmayan, mensup olduğu dinden bihaber olan, hatta 
devletimizin okullarında, gerek kitaplarla gerek diğer konularla âdeta gayri millî ve dininin 
dışında, ateist yetişen yavrularımız vardır. Okullarımıza "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi" diye 
bir ders konmuştur. "Bilgisi..." Dikkat ediniz, bilgi veriyoruz; eğitim yok. Ben diyorum ki, 
madem seçmeli olarak her dersi koyabiliyoruz; "din eğitimi" dersi diye seçmeli bir ders daha 
koyalım, isteyen yavrularımız orada eğitilsin. 

Ben bunu söyleyince, bazı arkadaşlarımız, hemen, bunun laikliğe aykırı olduğunu söyle
yebiliyorlar.,. Fransa laik bir ülke. Fransa'da, devlet okullarının birçoğuna, vaftiz edilmemiş 
çocuklar kaydedilmez; dikkat ediniz... öyle ise, yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye Cumhuri
yeti Devletinin okullarında da, benim evladım, benim yavrum, dinî terbiyesini almalı. "Kork 
Allah'tan korkmayandan" denmiş... Biz, evlatlarımızı yetiştirirken, onlara, öncelikle millî ve 
manevî duyguları tam olarak kazandırmak zorundayız. Ayrıca, evladımızın bir ideali, bir ül
küsü olmalıdır. Bir Yunanlı çocuk, Yunan mektebinde megaloidea ile yetişiyor. Kıbrıs Rum 
kesimindeki bir çocuk, Kıbrıs'ın, bir gün mutlaka Rumların olması gerektiği şeklinde eğitili
yor. Suriye'de yetişen bir çocuk, Hatay'a, Irak'ta yetişen bir çocuk, güneydoğumuza göz dike
biliyor; fakat, biz, kendi değerlerimizi anlatmaya kalktığımızda, Türk düşmanlığı tarafından 
suçlanabiliyoruz. 
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Bundan beş yıl önce, hatta daha da geriye gidebilirim, öğretmenlik yıllarımda, Türkiye'
nin dışında da Türklerin olduğunu, bunun, eğitimle yavrularımıza öğretilmesi gerektiğini söy
lediğimde, çağdışı kalmış zihniyete sahip bazı insanlar, beni, Turancı, ırkçı gibi suçlamalarla 
suçluyorlardı. Her konuyu ve gerçekleri yavrularımıza öğretmek zorundayız. Millî eğitimimi
zin bakanları değişebilir, hükümetler değişebilir; ama, birkaç tanesini arz etmeye çalıştığım bu 
temel kurallar kesinlikle değişmemelidir. 

Yavrularımız, ister yaygın, ister örgün eğitimde, mutlaka millî tarih şuurunu, millî ülkü 
şuurunu, kendi dilini ve dinini ve dünya gerçeklerini öğrenmek; bizi millet yapan unsurları çok 
iyi kavramak ve her konuda devletimizin geleceği ile bekası ile ilgili her konuda, hepimiz, ayrı 
ayrı siyasî düşüncelere, ayrı ayrı partilere mensup olsak bile, bu konularda tek düşünmeliyiz. 
Tıpkı öğretmenlerimizin durumlarıyla ilgili, Meclis gene! görüşmesinde olduğu gibi, o konu
larda da, her Türk vatandaşı tek düşünmelidir diyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, eğitimimizde, yabancı hayranlığı, Batı hayranlığı kokuyor. Türk 
çocukları, atasını bilmediği için, tarihini bilmediği için, hep yabancılara özen duyuyor; aşağı
lık duygusuna kapılıyor. Tabiî, aşağılık duygusuna kapılmanın sonucu da, yavaş yavaş, man
dacılık başlıyor, yabancı fikir sahibi ve tehlikeli ideolojiler sahibi oluyor. Kendi okullarımızda, 
bayrağımızı yırtabilen, yerine başka ülkelerin bayraklarını aşabilen, kendi askerimize, polisi
mize, kundaktaki yavrumuza kurşun sıkabilen insanlar yetişebiliyorsa; biz, bundan üzüntü duy
mak ve bir an önce bu tehlikeleri ortadan kaldırmak için, çareler aramak zorundayız. 

Eğitimde mutlaka bir planlama yapmak mecburiyetindeyiz. 2 000 yılında kaç tane dokto
ra, hangi branşta kaç tane öğretmene, hangi branşta kaç tane mühendise, her meslekte kime, 
kaç kişiye ihtiyacımız olduğunu ben, bugünden bilmek zorundayım; her Türk evladı da bil
mek zorundadır. Bunu yapmadığımız takdirde, üniversiteler açarsınız, bir sürü yavrumuzu yıl
larca okutursunuz, ondan sonra şu ya da bu ad altında boş gezdirirsiniz... öğretmenlik for
masyonu dersi verirsiniz; ama, öğretmen olarak tayin edemezsiniz. 

Eğitimdeki branşlaşma, temel eğitim dediğimiz sekiz yıllık eğitimin hemen beşinci sınıfın
dan sonra başlamalı, öğrencimiz, evladımız kendi becerilerini, bilgilerini sınıflandırmalı ve ken
dine yavaş yavaş bir dal seçmeli. Hemen akabindeki ortaöğretimde bu seçim biraz daha netleş-
meli; üniversitede, tam bir bilgi laboratuvarına girmiş gibi olmalı. Yoksa, öğretmenlerimizin 
yetiştiği gibi, tesadüflerle öğretmen olunmamalı. 

Ben, 1971 - 1972 dönemi öğretmen okulu mezunuyum; daha sonra üniversite vesaire gel
di. Samimiyetimle söylüyorum, birçok okulu kazandığım halde, sırf hayranlığım dolayısıyla 
öğretmen oldum, şükürler olsun; ama, görüştüğüm öğretmen arkadaşlarımdan aldığım haber 
şu : "Maalesef öğretmen olabildim" diyor; halâ mesleğini kavrayamamış, sevememiş, onun 
kutsiyetinden haberi yok. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gece, geç saat oldu; ama, konu çok önemlidir; eğer, 
izin verirseniz birkaç dakikanızı daha almak istiyorum. 

Bugün, herkes, her işi yapabilir; ama, herkes öğretmenlik yapamaz. Bu çok önemli, öğ
retmenlerimizin gerçek statüsünü, gerçek yerini çok iyi bulmak, tespit etmek ve ülkemizin ge
lişmesi, kalkınması için nereye getireceğimizi de bugünden planlamak mecburiyetindeyiz. Yok
sa, sorumluluk verdiğiniz öğretmenime yetki vermezseniz, onu, her an, belli kanun, tüzük ve 
yönetmeliklere makûm ederseniz, hele hele kara eylülün getirdiği, adı rotasyon, bilmem neolan 
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yöntemle, "1978 mezunları öncesine uygulanır, sonrasına uygulanmaz" diye öğretmenlerimizi 
ayırırsanız; birinin yaptığı gibi, trenleri maviye boyamakla mavi tren olmayacağı gibi, rotasyon 
adını kaldırıp, yerine zorunlu hizmet, mecburî bilmem ne gibi adlar getirerek, öğretmenlerimi
zi, hâlâ, yarın nereye gideceğini bilmeyen, yarınının ne olacağından haberi olmayan, hep endi
şe içerisinde yaşayan kimseler olarak yaşatmaya devam ederseniz, ülkemizin geleceği çok ka
ranlıktır; bunu özellikle söylemek istiyorum. 

Bizim kurtuluşumuz, Türkiye'nin kurtuluşu, Türk âleminin, tslam âleminin kurtuluşu, 
Türkiye'deki eğitim sistemine, dolayısıyla, öğretmenlerimize bağlıdır. Bizleri yetiştirenler de öğ
retmen değil mi? Hepsini biliyoruz; ama, Allah rızası için diyorum, biraz daha hassas düşüne
lim. Şurada -hepinize, burada şu anda bulunduğunuz için ayrıca teşekkür etmek istiyorum-
Meclisin yüzde 10'u bile yok. Devletin en önemli konusunu konuşuyoruz; Meclisimizin yüzde , 
10'u burada değil. Mutlaka önemli işleri vardır diğer milletvekili arkadaşlarımızın, onu da hoş-
görmek gerekir; ama, bu kadar önemli bir konuda, arzu ederdik ki, milletvekillerirriizin hiç 
olmazsa yüzde 50'si, 60'ı burada olsun, hem de sınırlamayla değil; saatlerce, gerekirse sabaha 
kadar, bu konuyu burada konuşalım... Ama, maalesef bu söz konusu değil. 

Diğer detaylara fazla inmek istemiyorum. Uygulamadan doğan, parayla hiç alakası olma
yan birçok yanlışlıklar var. Bir okul müdürü tayin etmek için, "altı yıl idarecilik yapmış 
olacaksın'" diyorsunuz; ama, bir millî eğitim müdürü tayin ediyorsunuz, idareciliğe gerek yok... 
Niye; orası siyasî bir kurum oluyor. Uygulamalarda yanlışlıklar var. Kanunda olmasa da, maa
lesef uygulamalarda karşılaştığımız yanlışlıklar var. 

Yine, antidemokratik olan; öğretmen evlerinin yönetiminden tutunuz, öğretmen kurum
larının idaresine kadar, bana göre, birçok yanlışlıklar söz konusu. Hizmet içi eğitim dediğimiz; 
ama, hep birilerinin faydalandığı, gerekli faydanın sağlanamadığı bir kurumumuz, bir çalış
mamız var. İnşallah, Sayın Bakanımız, bu hizmet içi eğitimlere diğer bakanlarımızından biraz 
daha fazla ağırlık verir ve öğretmenlerimizin de çok bilgili olması sağlanır. Mutlaka, bu konu
da, öğretmenlerimize, kitap, yardımcı araç-gereç ve yeni gelişmelerle ilgili ücretsiz olarak "eği
tim yardımı" adı altında geniş bir yardımın yapılmasının da çok önemli olduğunu; bilgisayar 
ve televizyonla yapılan eğitimden gereği gibi faydalanılmadıgını, bunun da gözardı edilmemesi 
gerektiğini ifade etmek istiyorum. Sağolsunlar, önceki bakanlarımız almışlar. Ben, okulları
mızı geziyorum; gittiğim her vilayette önce öğretmen evine giderim ve birçok öğretmenimi zi
yaret ederim. Okulda bilgisayar var, para verilmiş ve alınmış; ama, onu kullanabilecek, onun 
kullanımını öğretecek kadro eksiktir ya da yoktur. Gezdiğim birçok yerde, özellikle bunu 
tespit etmiş bulunmaktayım. 

Sayın milletvekilleri, Türkiyemizin geleceği açısından, meslekî ve teknik eğitime de biraz 
daha ağırlık verilmesini, Sayın Bakanımdan, özellikle rica ediyorum. 

Vakit ilerlediği için sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum ve Sayın Başkan da gülüm
seyip duruyor. Sanıyorum siz de, konuşmamı bir an önce bitirmemi sabırsızlıkla bekliyorsunuz. 

Beni sabırla dinlediğiniz için, Yüce Heyetinize teşekkür ediyor, saygılarımı arz ediyorum. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

öğretmenlerin toplum içinde layık oldukları yere oturtulması için çözülmesi gereken me
seleler konusundaki genel görüşme tamamlanmıştır. Başkanlık Divanımızın konuşmacılara gös
terdiği hoşgörüyü anlayışla karşıladığınız için teşekkür ederiz. 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 12 Aralık 1991 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.05 

ÜCZ>2 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — 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, Genel Kurulun 4.12.1991 tarihli 11 inci Bir
leşiminde açılması kabul edilen genel görüşme. (8/1) 
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OYLAMASI YAPHACAK İŞLER 
5 \ . 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTERMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Yozgat Milletvekili Alparslan Tttrkeş ve 16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Devle
tinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk Cumhuriyeti ve muhtar bölgeleri ile 
ilişkileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

2. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 38 arkadaşının, tüketiciyi korumak ve ka
liteli mal üretimini ve üreticisini teşvik etmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/2) 

3. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, ülkemizdeki özürlülerin 
problemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3) 
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SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 
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