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2.—Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında 20.2.1992 Tarihli ve 3773 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/358, 3/325) (S. Sa
yısı : 53) 615:633 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak 6 oturum yaptı. 

Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Oturum. 
Erzincan ve civarında meydana gelen deprem sonucu hayatlarını kaybedenler için saygı 

duruşunda bulunuldu. 

Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında ve enerji üretim 
alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verimli ve güvenli çalışmalarını 
sağlamak, 

Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların ekonomik ve sosyal 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak. 

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/38), (10/39) Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında ya
pılacağı açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
2 nci sırasında yer alan ve görüşmelerine Genel Kurulun 12.3.1992 tarihli 48 inci Birleşiminde 
başlanmış bulunan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı 
Hakkında Kanunun (S. Sayısı: 53) görüşmelerine, Genel Kurulun 14.3.1992 tarihli Birleşimin
deki bütçe programının bitiminden sonra devam olunmasına; görüşmelerin bitimine kadar ça
lışma süresinin uzatılmasına; gerektiğinde, saat 24.00'ten sonra ve ertesi günlerdeki bütçe gö
rüşmelerinin bitiminden sonra da devam olunmasına ilişkin DYP ve SHP Grupları müşterek 
önerisi aleyhinde ve lehinde yapılan konuşmalardan sonra kabul edildi. 

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/325, 1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları: 25, 26; 48, 46) görüşmelerine devam 
olunarak; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Adalet Bakanlığı, ' • ' ' . . -
Yargıtay Başkanlığı, 

1992 malî yılı bütçeleri ile, 1990 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 
Başbakan Süleyman Demirel, Erzincan ve civarında meydana gelen deprem felaketine ilişkin 

bilgi verdi. / , 'ı 

ANAP Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, SHP Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak, RP 
İstanbul Milletvekili Ali Oğuz ve DYP Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu da, aynı ko
nuda üzüntülerini belirtip, başsağlığı dileğinde bulundular. 
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Cumhurbaşkanınca, bir daha görüşülmek Üzere geri gönderilen, Bazı Kamu Alacakları
nın Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun (1/358, 3/325) (S. Sayı
sı: 53) üzerinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime saat 00.05'te 15 dakika ara verildi. 

Yûdtrtm Avcı 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Halil Çulhaoğlu 
İstanbul ' _ İzmir 

Kâtip Üye • Kâtip Üye 
Halü ibrahim Artvinli 

Kocaeli 
Kâtip Üye 

Beşinci ve Altıncı Oturum. 
Değişiklik önergelerinden, okunup oya sunulan önergeye benzer bir diğer önergenin ta

mamının mı, yoksa sadece değişik kısımlarının mı okunması lazım geldiği hakkında usul gö
rüşmesi açıldı; yapılan konuşmalardan sonra, benzer önergenin sadece değişik kısımlarının okun
masının yeterli olacağı kararlaştırıldı. 

Cumhurbaşkanınca, bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen, Bazı Kamu Alacakları
nın Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanunun (1/358, 3/326) (S. Sa
yısı : 53) görüşmelerine devam olunarak, 13 üncü maddesine kadar kabul edildi. 

15 Mart 1992 Pazar günü saat 10.00'da toplanmak üzere, Birleşime 06.10'da son verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Halil Çulhaoğlu Ali Günaydın 
İzmir Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Holü ibrahim Artvinli 
Kocaeli 

Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Lütfü Escngün (Erzurum), Işılay Saygın (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1992 Malî Ydı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasardan 
ile 1990 Malî Ydı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasardan (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) (1) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

1. — Mülî Eğitim Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Millî Eğitim Bakanlığı 1990 Malî Ydı Kesinhesabı 

I. — Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 
1. — Yüksek Öğretim Kurulu 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Yüksek Öğretim Kurulu 1990 Malî Ydı Kesinhesabı 
II. — Üniversiteler 

a) Ankara Üniversitesi 
1. — Ankara Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Ankara Üniversitesi 1990 Malî Ydı Kesinhesabı 

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1990 Malî Ydı Kesinhasabı 

c) Hacettepe Üniversitesi 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Hacettepe Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinlıesabt 

ç) Gazi Üniversitesi 
1. — Gazi Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Gazi Üniversitesi 1990 Malî Ydı Kesinlıesabt 

d) istanbul Üniversitesi 
1. — istanbul Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — istanbul Üniversitesi 1990 Malî Ydı Kesinlıesabt 

. , . ( 

(1) 25, 26, 48, 46 S. Saydı Basmayazdar 10.3.1992 tarihli 46 net Birleşim Tutanağına eklidir. 
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e) istanbul Teknik Üniversitesi . 
1. —istanbul Teknik Üniversitesi 1992 Malî Ytlt Bütçesi 
2. —istanbul Teknik Üniversitesi 1990 Malî Ytlt Kesinhesabt 

J) Boğaziçi Üniversitesi 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1992 Malî Ytlt Bütçesi 
2. — Boğaziçi Üniversitesi 1990 Malî Ytlt Kesinhesabt 

g) Marmara Üniversitesi 
1. —Marmara Üniversitesi1992 Malî Ytlt Bütçesi 
2. — Marmara Üniversitesi 1990 Malî Ytlt Kesinhesabt 

ğ) Yüdtz Üniversitesi 
1. —Yıldız Üniversitesi 1992 Malî Yüt Bütçesi 
2. — Yıldız Üniversitesi 1990 Malt Yüt Kesinlıesabı v 

h) Mimar Sinan Üniversitesi 
1. —Mimar Sinan Üniversitesi 1992 Malî Yût Bütçesi 
2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1990 Malî Ytlt Kesinhesabt 

ı) Ege Üniversitesi . 
1. — Ege Üniversitesi 1992 Malî Yût Bütçesi 
2. — Ege Üniversitesi 1990 Malî Yüt Kesinhesabt 

i) Dokuz Eylül Üniversitesi 
1. — Dokuz Eylül Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Malî Ytlt Kesinhesabt 

j) Trakya Üniversitesi' 
1. — Trakya Üniversitesi 1992 Malî Yüt Bütçesi 
2. — Trakya Üniversitesi 1990 Malî Yüt Kesinhesabt 
k) Uludağ Üniversitesi 
1. — Uludağ Üniversitesi 1992 Malî Ytlt Bütçesi 
2. — Uludağ Üniversitesi 1990 Malî Yüt Kesinhesabt 

l) Anadolu Üniversitesi 
1. —Anadolu Üniversitesi 1992 Malî Yüt Bütçesi 

, 2. —Anadolu Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabt 

m) Selçuk Üniversitesi 
1. — Selçuk Üniversitesi 1992 Malî Yüt Bütçesi . *> 
2. •— Selçuk Üniversitesi 1990 Malî Yüt Kesinhesabt 

n) Akdeniz Üniversitesi 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Akdeniz Üniversitesi 1990 Malî Yüı Kesinhesabt 

o) Erciyes Üniversitesi 
1. — Erciyes Üniversitesi 1992 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Erciyes Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 
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ö) Cumhuriyet Üniversitesi 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1992 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1990 Malî Ytlt Kesinhesabı 

p) Çukurova Üniversitesi 
1. — Çukurova Üniversitesi 1992 Malî Ytlt Bütçesi 
2. — Çukurova Üniversitesi 1990 Malî Ytlt Kesinhesabı 

r) Ondokuz Mayts Üniversitesi -" 
1. — Ondokuz Mayts Üniversitesi 1992 Malî Ytlt Bütçesi 
2. — Ondokuz Mayts Üniversitesi 1990 Malî Ytlt Kesinhesabt 

s) Karadeniz Teknik Üniversitesi 
1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Malî Ytlt Bütçesi 
2. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yûı Kesinhesabt 

s) Atatürk Üniversitesi 
1. —Atatürk Üniversitesi 1992 Malî Ytlt Bütçesi 
2. — Atatürk Üniversitesi 1990 Malî Ytlt Kesinhesabı 

t) inönü Üniversitesi 
1, —inönü Üniversitesi 1992 Malî Yûı Bütçesi 
2. — inönü Üniversitesi 1990 Malî Ydı Kesinhesabı 

u) Fırat Üniversitesi 
1. — Fırat Üniversitesi 1992 Mali Yûı Bütçesi 
2. — Fırat Üniversitesi 1990 Malî Yût Kesinhesabı 

ü) Dicle Üniversitesi 
1. — Dicle Üniversitesi 1992 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Dicle Üniversitesi 1990 Malî Yûı Kesinlıesabı 

v) Yüzüncü Yû Üniversitesi 

1. — Yüzüncü Yû Üniversitesi 1992 Malî Yûı Bütçesi 

2. — Yüzüncü Yû Üniversitesi 1990 Malî Yûı Kesinhesabı 

, y) Gaziantep Üniversitesi 
1. — Gaziantep Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Gaziantep Üniversitesi 1990 Mali Yûı Kesinlıesabı 

BAŞKAN — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu tasarıları ile 1990 Malî Yılı 
Cesinhesap Kanunu tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Millî Eğitim Bakanlığının bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine bas
ıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Millî Eğitim Bakanlığının bütçesi üzerinde, grupları ve şahısları adına söz alan sayın üye-

eri takdim ediyorum : 

Anavatan Partisi Grubu adına : Malatya Milletvekili Metin Emiroglu, İstanbul Milletve-
âli Osman Ceylan, İstanbul Milletvekili Naci Ekşi; 
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına : Uşak Milletvekili Ural Köklü, Ankara Millet
vekili Salman Kaya; 

Refah Partisi Grubu adına : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici, Elazığ Milletve
kili Cemil Tunç; 

Doğru Yol Partisi Grubu adına : Adana Milletvekili Ahmet Sanal, Niğde Milletvekili Rı
fat Yüzbaşıoğlu, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan, Hatay Milletvekili Nurettin Tokde-
mir, Kütahya Milletvekili tsmail Karakuyu. 

Şahısları adına : lehinde, Tunceli Milletvekili Sinan Yerlikaya; aleyhinde, Tokat Milletve
kili İbrahim Kumaş; üzerinde, Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı, Erzurum Milletvekili Ok
tay öztürk. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Sayın Metin Emiroğlu'na söz ve
riyorum. 

buyurun Sayın Emiroğlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığının 1992 yılı konsolide bütçesi üzerindeki görüşlerimizi, Ana
vatan Partisi Grubu adına açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım. Yüce Heyetinizi saygıla
rımla selamlıyorum. 

Bu vesileyle, grizu faciasında ve Erzincan depreminde hatayım kaybeden vatandaşlarımı
za Tanrı'dan rahmet diliyor, yüce Milletimizin acısını paylaşıyorum. 

Bilindiği gibi, bütçe müzakereleri, hükümetin, muhtelif bakanlıklara ilişkin faaliyetleri
nin ele alındığı ve bu faaliyetlerin ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan değerlendirildiği müza
kerelerdir. Hiç şüphesiz bu müzakereler, henüz 100 üncü gününü yeni doldurmuş bulunan bir 
hükümetin icraatından ziyade, ileriye dönük programlarına yapılacak bazı tavsiye, temenni ve 
eleştiriler şeklinde cereyan edecektir. 

Millî eğitim konusu, cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren, gelmiş geçmiş bütün hü
kümetler tarafından titizlikle ele alınmış ve üzerinde büyük bir hassasiyetle durulmuş bir ko
nudur. Cumhuriyetimizin banisi Yüce Atatürk, "En mühim ve feyizli vazifelerimiz, millî eği
tim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak şarttır. Bir milletin hakikî kurtulu
şu ancak bu yolla olur" demek suretiyle, eğitim davasına verdiği ehemmiyeti çok vçciz bir şe
kilde dile getirmiştir. < 

Atatürk, eğitimin önemini bu sözleriyle belirttikten sonra, gelecek nesillere verilecek eği
tim ve eğitimin nasıl olması gerektiği konusunda da, "Türkiye Cumhuriyetinin yeni nesline 
vereceği eğitim, millî eğitimdir. Millî eğitimin ne demek olduğunu bilmekte, artık, karışıklık 
ve yanlış anlama olmamalıdır. 

Bir de, millî eğitim esas olduktan sonra, onun dilini, usulünü, ve vasıtalarını da millî yap
ma zaruretini tartışmak gereksizdir" demiştir. 

Görülüyor ki, Bakanlığın görev alanına giren hizmetlerin en önemli karakteri, millî olu
şudur. Bu karatkter, anayasamızda, Tevhidi Tedrisat Kanununu ile, Millî Eğitim Temel Kanu
nunda, milletimizin iradesini yansıtacak şekilde yer almış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ulu önder Atatürk, Türk toplumunun istek ve ihti
yaçlarına cevap verecek bir millî eğitim sistemini kurma çalışmalarına, millî mücadelenin 
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en buhranlı ve zor anlarının yaşandığı, düşman ordularının Polatlı yakınlarına kadar geldiği, 
Eskişehir, Kütahya çarpışmalarının devam ettiği bir zeminde başlamış ve 16 Temmuz 1921'de 
Ankara'da ilk Maarif Kongresini toplamıştır. O büyük insan, bu kongrede, eğitimcilerden, sa
vaş sonrasında uygulanmak üzere millî bir eğitim programı yapılmasını istemiştir. 

Programın yapılması hususunda işaret buyurdukları esaslarda, engin bir tarih tecrübesi 
gizlidir. Atatürk, bir millî eğitim programından bahsederken, geçmişin hurafelerinden, bize uy
mayan yabancı düşüncelerden, Doğudan ve Batıdan gelebilecek her türlü etkiden uzak, tarihî 
ve millî varlığımıza uygun bir kültürü kastettiğini söylemiştir. 

Şüphesiz bu kültür, millî kültürdür ve korunması gerekmektedir. 
Evrensel kültürden istifade etmek, çağdaş dünyanın bir gereğidir; ancak, millî kültürü ih

mal etme pahasına evrensel kültüre yönelmek, elbette ki, kabul edilemez; büyük bir hata ola
caktır. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 2 nci maddesinde, Türk millî eğitiminin amaç
ları net bir şekilde yer almıştır. Türk millî eğitiminin genel amacı, "Türk Milletinin bütün fert
lerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağ
lı, Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan 
ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına 
ve Anayasanın başlangıçtaki temel ilkelerine dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 
olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline 
getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek" şeklinde ifade edilmiştir. 

Eğitimde, bu hedefe ve ilkelere uygun icraat yapıldığı takdirde, iyi insanı ve iyi vatandaşı 
yetiştirmek mümkün olacak ve bununla, Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve 
mutluluğunu artırmak; millî birlik ve bütünlük içinde, iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı 
desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet, Türk Milletini, çağdaş uygarlığın yapıcı ve üretici, 
seçkin bir ortağı yapmak, imkân dahiline girecektir. 

Türkiye'de yaşanan tarihî süreç içinde, geçen iktidarlar döneminde, Türk millî eğitimini 
bu hedeflerin dışına taşıyan aşırı sağ ve sol ağırlıklı icraatlar, ülkede büyük sosyal ve siyasal 
sıkıntıların doğmasına sebep olmuş ve ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelen tehditler oluştur
muştur. 

Millî Eğitim Bakanlığını günlük siyasetten uzak tutmak ve millî olma vasfını gözetmek, 
her hükümetin en başta gelen görevi olmak zorundadır. Şahsiyetine ve icraatına değer verdi
ğim Sayın Toptan'ın, Millî Eğitim Bakanlığındaki uygulamalarda bu çizgiyi koruyacağına olan 
inancımı burada dile getirmek isterim. 

Ancak, bir noktada, Sayın Bakanın, Plan ve Bütçe Komisyonunuda, personel atamalarıy
la ilgili olarak vermiş olduğu cevabı bir miktar irdelemek istiyorum. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonundaki cevabî konuşmasında, "Benim dışımda, ne
reden gelirse gelsin, işgal ettiği makam ne olursa olsun, hiç kimsenin siyaset yapmaya hakkı 
yoktur. Millî Eğitim Bakanlığında, eziyet anlamına gelen, sürgün anlamına gelen ve bir fırtına 
şeklinde görev değişikliği anlamına gelen büyük bir değişiklik olmayacaktır" demektedirler. 

Bu ifadelere katılmamak mümkün değildir; ancak, gelir gelmez başlatılan -personelle ilgili-
bir icraat, değiştirilmesi düşünülen millî eğitim il müdürlerinin teftişe tabi tutulmasıdır. 
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Senelerce devlet ve millete sadıkane hizmet etmiş, fedakâr il müdürlerinin değişikliği için 
böyle bir yol izlenmesi, fevkalade yanlış ve üzücü bir mahiyet arz etmiştir. Daha sonra bu tat
bikattan vazgeçilmesi, bu meseleye aklıselimin hâkim olduğunu göstermektedir, 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, sosyal ve kültürel bir varlık olan in
san, bilginin gücüne dayanarak, bilim ve teknolojide, kültür ve medeniyette, akıl almaz potan
siyelini kullanıp değerlendirerek, insanlığa yeni ufuklar açmaktadır. Bugün, dünya medeniye
tinin gelişmesinde ilk, orta ve yeniçağlar olarak adlandırılan dönemlerden, endüstri çağı, atom 
çağı, uzay çağı ve bilgi toplumu çağma uzanan yönelimler, bir insan ömrüne sığar hale gelmiş
tir. Dünyamız böylesine büyük bir değişim içerisindeyken, Türkiyemiz ve millî eğitimimiz, bu 
değişimin hangi noktasındadır ve gelişme seyri ne yöndedir? Şüphesiz, her Türk vatandaşı, 
eğitim konusuna verdiği önemin bir sonucu olarak, bu sualin cevabını aramaktadır. 

Bugün için ülkemizde, 70 bin okulda, 472 bin öğretmenimiz görev almış bulunmaktadır 
ve bu öğretmenlerimiz 13 milyon öğrencimize ders vermektedir. Bu öğrencilerimize her yıl 1,3 
milyon öğrencimiz ilave olmakta ve birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan fazla bir öğ
renci kapasitesi, Millî Eğitimden hizmet talep etmektedir. 

Ülkemizde kronik hale gelen hızlı nüfus artışı ve köyden şehire olan göç olayı nedeniyle, 
eğitim kurumlarımız, nitelik ve nicelik yönünden yeterli olamamaktadır. 

Bugün için nüfusumuzun yaklaşık yüzde 55'i şehirlerde, yüzde ,45'i ise köylerde yaşamak
tadır. Birçok köyümüzde, göç olayı nedeniyle okullar kapatılmak zorunda kalınmış ve büyük 
şehirlerimizde ikili, hatta üçlü Öğretim zarureti gündeme gelmiştir. 30-40 öğrenci olması gere
ken sınıf mevcutları 70'e, 100'e kadar çıkmış ve bazı okullarımıza -büyük şehirlerimizde bile-
öğretmen bulmak zor hale gelmiştir. Buna misal olarak, Bağcılar'da yeni kurulmuş olan Ma
reşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulunda 16 olması gereken öğretmen sayısının sadece 3 oldu
ğu, televizyon ekranına gelmek suretiyle kamuya yansımış bulunmaktadır. Bu durum, Bakan
lığın, ileriye dönük programlarının şehirlerde yoğunlaşacak bir potansiyele göre düzenlenmesi 
ihtiyacını gündeme getirmektedir. 

Diğer taraftan, köy ve mezralarda yapılan eğitim yatırımlarının bir müddet sonra fonksi
yonel olmaktan çıkması dolayısıyla, özellikle bu yatırımların, merkezî köyler ve yerleşim mer
kezlerinde, daha ziyade yatılı şekle dönüştürülmesi, -bölgelerin özelliği de dikkate alınmak 
suretiyle- düşünülmelidir. Böylece, bir açıdan kaynak israfının önüne geçilmiş olacaktır. 

Ülkemiz sanayileşmektedir. Televizyon ve bilgisayar, eğitim kurumlarımızda hızlri yaygın
laşmaktadır. özellikle iktidarımız döneminde, bilgisayar eğitimi ve öğretimine büyük ehemmi
yet verilmiş ve sadece teçhizat üretimi değil, aynı zamanda programcılık teşvik edilmek sure
tiyle, bu konuda önemli adımlar atılmıştır. 

Bilgi çağını yakalamada en önemli araç olan bilgisayar eğitimi konusunda Sayın Bakanın 
göstereceği gayret ve çabalara destek olmayı, görev sayacağımızı belirtmek isterim* 

Esas itibariyle, sayıları her geçen gün artış gösteren televizyon sayesinde dünya küçülmüş 
ve dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen olayı çok kısa bir zamanda öğrenmek imkânı 
bugün evlerimize germiştir. 

Eğitim araçları içerisinde çok önemli ve etkin bir rolü bulunan televizyondan eğitimde 
istifade edilmesini, çok geniş ve çetin bir coğrafyaya yayılmış bulunan ülkemiz şartları açısın
dan, rasyonel bir yaklaşım ve çözüm olarak görmekteyiz. Bugün için daha ziyade yüksek-
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öğretimde etkili olarak uygulanan televizyon eğitim sisteminin, yabancı dil başta olmak üzere, 
branş ağırlıklı birçok dersimizde, özellikle ortaöğretimde de uygulanmasını zarurî görmek
teyiz. 

Söz televizyondan açılmışken, denetimsiz olarak yapılan, millî kültürümüze yabancı ve 
müstehcen yayınların, kamu vicdanını zedeleyen bir mahiyet arz ettiğini ve halkımızın bu ya
yınlardan büyük ıstırap duyduğu, yüksek huzurlarınızda, milletimizin hislerine tercüman ola
rak belirtmeyi bir görev addetmekteyim. 

Dünyada hiçbir milletin, böylesine hoyratça ve sorumsuzca bir kültür tasalluduna, tele
vizyon yayınları yoluyla mahkûm edilmesi kabul edilemez. Bu durumun, evrensel değerler ve 
çağdaşlaşma gerekçeleriyle müdafaası da mümkün değildir. Hükümetten bu konuda acil ted
birler almasını, getirilecek yasa tekliflerinin Grubumuzca destekleneceğini ifade etmek isterim. 

Bir taraftan, eğitimde, televizyon ve medyanın kullanımı yoluyla kaliteyi ve kantiteyi ar
tırma yoluna giderken, diğer taraftan da, bu etkileşimi hızlandırabilmek açısından, eğitimde, 
merkeziyetçilikten belli prensipler ve basamaklarla uzaklaşılmasını da yerinde görmekteyiz. Dün
yanın çok az ülkesinde böylesine büyük bir eğitim ordusunun merkezden yönlendirildiği gö
rülmektedir. Türkiye, 25 Ülkenin üyesi bulunduğu OECD ülkeleri içerisinde merkezden yöneti
len en büyük eğitim organizasyonuna sahip bir ülke olarak görülmektedir. 

Şüphesiz, böylesine büyük bir potansiyelin merkezden yönetilmesi, kaynakların, persone
lin ve zamanın rasyonel bir şekilde kullanımına imkân vermemektedir. 

Sayın Akyol zamanında başlatılmış bulunan, özellikle ilköğretimde mahallî idarelere ini
siyatif verilmesi yönündeki çalışmaların, Sayın Toptan zamanında da devam ettirilmesini, bir 
temenni olarak belirtmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, Türk millî eğitiminde yapı değişikliğini sağlayacak önemli bir uygulama, 
zorunlu eğitim süresinin artırılmasıdır. 8 yıllık temel eğitim, bir taraftan çocuklarımızın mesle
ğe yönlenmesine imkân tanırken, diğer taraftan, ortaokula gitme imkânı tanıyacağından eği
timde fırsat eşitliğini -özellikle kırsal kesimde- sağlayıcı bir unsur hüviyeti taşımaktadır. 

Eğitimde bugün için rasyonelleşmeyi temin edecek en önemli nokta, Türk millî eğitimi
nin, genel eğitim bazından vazgeçilerek, meslekî ve teknik eğitim bazına ve yapısına oturtul
ması olarak göze çarpılmaktadır. Türkiye halen bir yapı çarpıklığını yaşamaktadır. Gelişmiş 
ülkeler, meslekî ve teknik eğitime ağırlık verirken, bizde klasik liseye yönelme olmuştur. Esa
sen, senelerdir uygulanan politikalar, ortaöğretimde bir şişkinliğe sebebiyet vermiş ve ortaöğ
retim çağındaki çocuklarımızın ancak yüzde 3O'una okullaşma imkânı kazandırmış; yüzde 70'i 
ise bu okullaşma imkânının dışında kalmışlardır. Bu yüzde 30'luk okullaşma imkânına kavu
şan gençlerimizin de ancak yüzde 60-65'i klasik liselere temayül etmiş ve klasik liselerden son
ra akademik eğitim yapmak amacıyla üniversitelerin önünde bir yarışa girmişlerdir. 

Bu çarpık tabloyu değiştirmek ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara kalifiye insan gücünü ye
tiştirebilmek bakımından, 1986 yılında yürürlüğe konulan 3308 sayılı Meslekî Eğitim ve Çı
raklık Kanunu, bu amaca yönelmiş önemli ve ciddî bir hamle niteliğindedir. Bu Kanunun etki
li bir şekilde uygulanmasıyla, mevcut ortaöğretim ağırlıklarımızı, yüzde 65 meslekî ve teknik 
eğitime, yüzde 35 klasik eğitime geçirebildiğimiz zaman, hem gençlerimizin kısa yoldan üretici 
bir unsur olarak istihdam edilmelerine imkân sağlanmış olunacak hem de Üniversite önündeki 
yığılmanın önüne geçilme imkânı doğacaktır. Bunun için, Millî Eğitim bütçesinde meslekî ve 
teknik eğitime ayrılan payın daha da artırılmasını zarurî görmekteyiz. 
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Bilindiği gibi, 3308 sayılı Yasanın en önemli özelliği, eğitim faaliyetlerinin sadece okullar
da değil, bunun yanında -ister özel sektöre, ister devlet sektörüne ait olsun- bütün işyerleri, 
atölye ve fabrikalarda da eğitim yapılmasına imkân vermesidir. Bu kanunla, meslek liseleri 2 
nci sınıfına gelmiş olan öğrenci, haftada iki gün okulda, üç gün işletmede işbaşı eğitimine tabi 
tutulmakta ve çalışma hayatının tabiî ortamında eğitimini sürdürmektedir. Böylece, rekabet 
şartlarının cari olduğu bir ortamda, yüksek teknolojiyle donatılmış atölye ve fabrikalarda eği
timin yapılmasına imkân sağlanmış olmaktadır, öğrencinin sigortası -kısa vadeli risklere karşı 
işçi-işveren hissesi- devletçe karşılanmakta ve çalışan öğrenciye, asgarî ücretin 1/3'ü oranında 
ücret ödenmektedir. Usta öğreticilerin nezaretinde yapılan bu öğretimle mezun olan gençler, 
eğer üniversite imtihanında başarılı olamazlarsa, çalıştıkları işyerlerinde büyük oranda istih
dam edilme şansına da sahip bulunmaktadırlar. v 

Çıraklık eğitimine gelince : Bilindiği gibi, çıraklarımız, genellikle kırsal kesim orijinli, çok 
çocuklu ailelere mensup, köyden göç etmiş, okuma imkânını, kendisine ait olmayan nedenler
den dolayı bulamayan kişilerdir ve bu yönleriyle de toplumda en fazla himayeye muhtaç olan 
kitleyi ifade etmektedirler. 

1977 yılında çıkarılan 2809 sayılı Çıraklık Kanunu uygulama imkânı bulamamış ve 1986 
yılına kadar sadece 14 bin çırağa, çıraklık mukavelesi ve sosyal güvenlik temin edilmesi imkanı 
dahiline girmiştir. Bu durum şunu ortaya koymaktadır : 

Ülkemizde, ilkokulu bitirip de ortaokula gidemeyen öğrencilerimiz yüzde 48 oranındadır. 
Bu öğrencilerin global sayısı 4 milyon civarındadır. Bunların içerisinde 0-14 yaş grubunda olanlar, 
nüfusun genel yapısına uygun olarak, yaklaşık yüzde 50 civarında bulunmaktadır. Bunlardan, 
800 bin ilâ 1 milyon arası olduğu tahmin edilen grup, çırak olarak küçük işletmelerde istihdam 
edilmekte; ancak, bu gruptan 1986 yılına kadar, yani 3308 sayılı Kanun çıkıncaya kadar sadece 
14 binine çıraklık mukavelesi ve sosyal güvenlik imkânı getirilmiştir. 3308 sayılı Kanunun geti
rilmesiyle, 1983 yılında 52 adet olan çıraklık eğitim merkezleri sayısı bugün 235'e, sosyal gü
venliğe kavuşan çırak sayısı da 194 bine ulaşmış bulunmaktadır. 

İşyerlerinde, çıraklık mukavelesi yapılan çırak, Çıraklık Kanununun getirdiği sosyal gü
venceden istifade etmekte ve kısa vadeli risklere karşı, işçi ve işveren primleri devletçe karşılan
mak suretiyle sigorta edilmekte; ayrıca, haftada bir gün, genellikle küçük sanayi sitelerinin mer
kezinde kurulması mecburi hale getirilen çıraklık eğitim merkezlerinde eğitime tabi tutulmak
ta, teknik ve sosyal yönden eğitilmektedir. Kendisine öğrenci pasosu verilmekte ve öğrenci ka
bul edilmektedir. Kalfalık ve ustalık döneminde askerliği tecil edilmektedir. Asgarî ücretin bel
li bir oranında ücret almakta ve 3 yıllık çıraklık döneminden sonra kalfalık imtihanına girerek, 
kalfa, 3 yıl sonra da usta olmaktadır. Usta olabilmek için, ustalık imtihanını vermesi gerek
mektedir. Ustalık imtihanını başarıyla verenlere ustalık belgesi verilmekte ve bu belgeye sahip 
olamayanlar, işyeri açamamaktadırlar. Böylece, toplumumuzun çok ihtiyaç duyduğu kalifiye 
ara insan gücünün, devletin kontrol ve himayesinde yetiştirilmesi imkân dahiline girmiş ol
maktadır. 

Burada ihmal edilmemesi gereken bir nokta, çıraklık eğitim merkezlerinin bulunduğu sa
nayi sitelerinin yakınına sosyal yurtların yapılmasıdır. Böylece, himayeye muhtaç olan çırakla
rın barınma ihtiyacı temin edilmiş olacaktır. Bu yurtlar devletçe yapılabileceği gibi, daha ziya
de esnaf ve sanatkârlarımızın kurdukları yardımlaşma dernek ve vakıflarına yaptırılması, de
netimi devlete ait olmak üzere, yönetim, iaşe ve ibatelerinin de bu kuruluşlarca sağlanması 

— 438 — 



T.B.M.M. B : 51 15 . 3 . 1992 0 : 1 

-devlete yük olmadan- mümkün gözükmektedir. Bu yurtların altına açılacak aşevlerinde çı
rakların bedava yemek imkânına, yine aynı yöntemle kavuşmaları imkân dahilindedir. Aynı 
bölgeye ve yakınına kurulacak sağlık dispanserleri ve spor tesisleriyle, bu gençlerimizin sosyal 
ihtiyaçlarının temini de mümkün gözükmektedir. 

3308 sayılı Kanuna göre kurulan Çıraklık Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygın
laştırma Fonu, kaynağını, Gelir ve Kurumlar Vergisinden kesilen yüzde l'lerden sağlamaktadır 
ve bugüne kadar bu fonda 650 milyarın üzerinde bir kaynak birikmiştir. Bu fonu kullanmak 
üzere, gene 3308 sayılı Kanun ile kurulmuş bulunan Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve 
Yaygınlaştırma Merkezinin, görevini tam olarak yapamadığını üzüntüyle belirtmek istiyorum. 

Bu merkezin görevi, çıraklık meslekî ve teknik eğitimde müfredat programlarını geliştir
mek, bunları yeni teknolojik gelişmelere göre düzenlemek, işyerlerinde bu programların uygu
lanmasını sağlamak, işyerleri ile Bakanlık arasındaki teknik işbirliğinin zeminini hazırlamak
tır. özellikle, Türkiye ile Almanya arasında muhtelif eyaletler bazında yapılmış bulunan pro
tokoller, Sayın Bakanım, maalesef uygulanmamıştır. Bu protokollere göre, Alman teknik eği
tim arşivlerinin, eğitim tekniği ve medyalarıyla birlikte Türkiye'ye gönderilmesi kararlaştırıl
mıştır. Ülkemiz teknik eğitim düzeyini ciddî surette değiştirecek olan bu protokollerin uygula
narak, arşivlerin Türkiye'ye getirilmesini beklemekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Grubumuza ve şahsıma verilen süre içerisinde mes
lekî eğitim ve çıraklık konusuna bu derece ağırlıklı olarak girmemizin sebepleri vardır. Hangi 
noktadan bakarsanız bakınız, Türk Millî Eğitiminin problemlerinin çözülmesinin yolu, mesle
kî ve teknik eğitimi her yönüyle ülkemize yerleştirmekten geçmektedir. Eğitim çağındaki ço
cuklarımızın yarısı ilkokuldan sonra okula gidemiyorsa, onlara bir eğitim sistemi bulmak zo
rundasınız. tşte bu sistem, toplumumuzun yerleşmiş geleneklerine, tarihî ve sosyal tecrübeleri
ne uygun olarak geliştirilmesini istediğimiz, çıraklık ve yaygın eğitim sistemidir. 

İlkokuldan sonra okuyanların ancak yüzde 15'i üniversiteye gidebiliyorsa; o takdirde, bu 
kesimi üretici yapabilmek ve istihdamı sağlayabilmek için meslekî ve teknik eğitime ağırlık ve
rilmek kaçınılmaz olmaktadır. Bunu yaparken, sadece devlet okulları ve atölyelerini değil, bu
nun yanında, özel kesimi de, fabrika ve işletmeleriyle eğitim yapılan yerler olarak devreye so
kacak olursanız, toplumun tümüne hitap eden bir sisteme geçmek, imkân dahiline gelecektir. 

Almanların bir sözünü burada zikretmeden geçemeyeceğim. Almanlar, "Biz çocukları
mızı okullarda eğitecek kadar zengin değiliz" diyorlar. îlk bakışta insan, acaba çocuklarını 
nerede eğitiyorlar diye düşünüyor. Çünkü, bugün, değişen ve yenilenen teknoloji karşısında, 
bu teknolojiye göre, okul çatısı altında bu makine parklarını yenilemek, Almanya gibi zengin 
ülkelerin bile imkânlarını aşan bir hedisedir. O halde, ne yapılacaktır?.. Ülkenin bütün kay
nakları eğitim için seferber edilecektir, özel olsun, kamu olsun, ister sanayi sektörüne ister 
hizmetler sektörüne hitap etsin, ülkenin bütün teçhizatı, bina, araç ve gereçleri, bir sistem da
hilinde eğitimin emrine verilmek zorundadır. Hele ülkemiz gibi, fazla nüfus artışı olan, buna 
mukabil kaynaklan sınırlı olan ülkelerde, eğitimi bütün yurt sathına yaymak zarureti bulun
maktadır. 

Eğitimde etkinliği sağlamanın diğer önemli bir aracı da, yaygın eğitim ve halk eğitimi faa-
liyeteleridir. 1990-1991 döneminde, 763 adet halk eğitim merkezinde 51 bin kurs açılmış ve bu 
kurslarda 1 milyon 130 bin vatandaşımız eğitimden geçirilmiştir, özellikle, gençlerimiz ya-
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nında, yaşı ilerlemiş, ancak bir beceri kazanamamış vatandaşlarımızın da bu kurslar vasıtasıy-
' la eğitilmeleri imkân dahiline girecektir. Bu kursların, iş imkânı bulunan sektörlerde, bilgisa
yar ve turizm gibi dallarda açılması, bu kurslara olan talebi de artıracaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette ki Türk millî eğitiminin sorunlarını tümüne 
böylesine kısıtlı bir zaman süreci içerisinde değinmemiz oldukça güçtür. Ortaya koymaya çalış
tığımız husus, kaynakları kıt olan ülkemizde, bu kaynakların kullanımında, eğitimde verimlili
ği artıracak şekilde öncelikleri iyi tahmin etmek ve bu kaynakların rasyonel bir şekilde kulla
nılmasını temin etmektir. 

Şüphesiz millî eğitimimizin en önemli unsuru öğretmenlerimizdir. Yüce Atatürk'ün, Türk 
gençliğini emanet ettiği öğretmenlerimiz için ne yapılsa azdır. Sayın Bakanın, öğretmen yetişti
ren kurumların ıslahından, öğretmenin özlük haklarının geliştirilmesine kadar dile getirdiği 
hususlara katılmamak mümkün değildir. Bu konuda, Anavatan hükümetleri döneminde baş
latılmış bulunan tasarrufların, devlette devamlılık ilkesi açısından, devamında zaruret gör
mekteyiz. 

Ülkemizde öğretmen açığının bazı bölgelerimizde arttığı, bazı bölgelerimizde ise yığılma
lar olduğu bilinmektedir. Bu dengesizliğin giderilmesine matuf olarak, Sayın Bakanın bahset
tiği, sözleşmeli öğretmen istihdamı konusundaki girişim elbette ki faydalı olacaktır; ancak, or
taöğretimde kalite sorununun gündemde olduğu bir dönemde yeterlik sınavının kaldırılması
nı, eğitimin kalitesini menfî yönde etkileyecek bir unsur olarak görmekteyiz. Esasen, mezuni
yetin kadro talebinden fazla olması halinde, mutlaka bir eleme yapılması zaruridir ve bir kısım 
mezunların sisteme giremeyecekleri de tabiîdir. Bu tasarrufunuzun, Hükümetin birçok tasar
rufunda olduğu gibi, seçim meydanlarında verilen bir sözün yerine getirilmesini amaçladığı 
açıktır; ancak, uygulanmasının zor olduğunu ve millî eğitimimize fayda temin etmeyeceğini 
belirtmek isterim. 

Millî eğitimimizde başarılı ve etkili olmanın en önemli.unsuru, devlette devamlılığın asıl 
olduğu ilkesini titizlikle yürütebilmektir. Birçok defa basınımıza da yansıdığı gibi, "millî eğiti
mimiz yaz boz tahtasına döndü" veya "millî eğtimide geriye dönüş" gibi başlıkları görmemiz 
mümkündür. Her göreve gelen bakanın -özellikle iktidar değişikliği de olmuşsa- yeni bir atılım 
yapması elbette ki, uygun ve yerinde bir tasarruftur; ancak, bu tasarrufların, daha evvel yapıl
mış olanlarla bir bütünlük içerisinde yürütülmesinde de zaruret vardır. Yerine ne konulacağı 
bilinmeden veya uygulama imkânı olup olmadığı iyice tartılmadan millî eğitim konularında 
bir tasarrufta bulunmak, birçok aileyi, genci ve veliyi ilgilendiren bu konularda büyük tepkile
rin doğmasına yol açacaktır. 

Basına yansıdığı şekliyle LİMME Projesinin kaldırılması, toplumda büyük tepkilere yol, 
açmış bulunmaktadır. Daha önce de açıklamaya çalıştığım gibi, eğitim yapımızın çarpıklığın
dan kaynaklanan, (ise mezunu gençlerin işsiz kalması sorununu çözmeye matuf bir projenin, 
yerine neler konulacağı düşünülmeden birden kaldırılması yoluna gidilmesi, toplumda, bed
binliğe ve sıkıntılara yol açmış bulunmaktadır. Bu kurslarda, iki yılda 160 bin öğrenci eğitilmiş 
ve bunun yüzde 15'i iş bulmuş ise, yine de iyi bir adım atılmış sayılır. Bu tatbikatı, aksayan 
yönlerini düzenleyerek yürütmekte zaruret görülmektedir : Çünkü, eğer 900 bin genciniz üni
versiteye müracaat ediyor ve siz bunun 200 binine -açıköğretim dahil- yükseköğrenim imkânını 
veriyorsanız; geri kalanların istihdamına yardımcı olacak bir sistemi mutlaka kurmak zorun
dasınız demektir, taa ki, ortaöğretim yapısını, yüzde 65 meslekî ve teknik eğitim, yüzde 35 kla
sik eğitim bazına oturtuncaya kadar... 
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Değinmek istediğim diğer yeni bir gelişme de, basma intikâl etmiş bulunan dört yıllık lise 
uygulamasıdır, Değerli Bakanın bu konuyu iyice etüt etmeden uygulamaya geçmeyeceğini bil
mekle birlikte, geçmişte lisan eğitimini geliştirmek için uygulamaya konulmuş bulunan basa
maklı kur sistemi uygulamasını hatırlatmak isterim. Bilindiği gibi bu sistem, yeteri kadar İngi
lizce hocası ve fizikî mekân olmadığı için uygulanamamıştır. Halen anadolu liselerimizde yete
ri kadar lisan hocası yokken ve Icalite sorunu varken, yeni uygulamanın başarılı kılınmasının 
mümkün olmadığını belirtmek isterim. Eğer fazla lisan hocamız varsa, bunları, ihtiyaç içeri
sinde bulunan Anadolu liselerine tahsis etmekte fayda görmekteyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devlette devamlılığın gözetilmesi gereken çok önemli 
müesseselerden birisi de, şüphesiz üniversitelerimizdir. Bugün için ülkemizde, biri vakıf üni
versitesi olmak üzere 29 üniversite bulunmaktadır. Ayrıca, 2 yakıf üniversitesi de kurulmak 
üzeredir. Bu üniversitelere bağlı olarak 212 fakülte, 219 yüksekokul ve 118 enstitü bulunmakta
dır. 1990-1991 eğitim öğretim yılında üniversitelerimizde kayıtlı öğrenci sayısı, örgün eğitimde 
434 748, açıköğretimde 260 962 olmak üzere toplam 695 710'a ulaşmış bulunmaktadır, Bu ra
kamın yükseköğrenim çağı nüfusuna bölünmesiyle bulunan rakam ise yüzde 15,3 olmaktadır. 
Sadece örgün eğitim dikkate alındığında ise, üniversiteye girebilen öğrencilerimizin oranı yüz
de 9,6'yı bulmaktadırlar. O halde, yükseköğretimde en önemli sorunumuz, yükseköğrenim ka
pasitesini artırmak ve bu imkânı yurdun her bölgesine götürebilmektir. Bu oranı gelişmiş ülke
ler seviyesine çıkarabilmek için Anavatan iktidarları döneminde önemli hamleler yapılmış ve 
hazırlanan mastır plan ile yeni üniversiteler ilavesi öngörülmüştür. Bu konuda Grubumuzca 
verilen kanun teklifine Hükümetten destek beklediğimizi belirtmek istiyorum. 

Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) ülkemizde belli kesimlerce eleştirilmekte olduğu bilin
mektedir. Aslında, Yüksek öğretim Kurulu, bazı kesimlerce iddia edildiği gibi, 12 Eylülden 
sonra değil, 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversiteler Kanunuyla, çok daha evvel kurulmuştur. 
O zaman kurulun başkanı Millî Eğitim Bakanıydı ve kurulun üyeleri arasında Sayın Avni Ak-
yol, Sayın Sümer Oral gibi, o dönemin üst düzey bürokratları da bulunmaktaydı. Daha sonra, 
1750 sayılı Üniversiteler Kanunu, 1961 tarihli Anayasamızın bir maddesine aykırılığı yönün
den feshedilince, yeni 1982 Anayasası uyarınca, 2547 sayılı YÖK Yasası çıkarılmıştır. 

Aslında, YÖK, bir ihtiyaçtan doğmuştur; bu ihtiyaç da üniversite sayısının artırılması ve 
bütün yurt sathına yayılması ihtiyacıdır. 

Bunun yapılabilmesi, ancak, bu konunun merkezî bir organ tarafından planlanmasıyla • 
olabilirdi. YÖK bunu başarmıştır. 

1981 yılında toplam 3 241 profesör ve doçent mevcuttu ve bunlar üç büyük şehirde toplan
mıştı : sadece 85 adet öğretim üyesi bu üç büyük şehrin dışındaki diğer şehir ve üniversitelere 
dağılmıştı. 

Geçen on yıl zarfında yapılan hamlelerle, bu miktar, öğretim üyesi olarak, 7 208'e çıkmış
tır. Bunun yüzde 25'i, yani 1 797'si üç büyük ilin dışındaki taşra üniversitelerine dağılmış du
rumdadır. Yani, 85 öğretim üyesi yerine 1 797 öğretim üyesinin taşra üniversitelerinde görev
lendirilmesi, YÖK sayesinde olmuştur. 

Taşra üniversitelerinde yapılan eğitimin kalitesinin düşüklüğü konusunda da haklı neden
ler bulmak mümkündür. Ancak, böylesine önemli bir konuya başlanmış bulunmasının önemi
ne değinerek, zamanla, eğitimdeki noksanlıklarının tamamlanacağını da kabul etmek gerekir. 
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2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun değiştirilmesi tartışmalarının yapıldığı bugünler
de, çağdaş üniversite yönetimi, tüm ayrıntılarıyla incelenmeli ve özellikle Batı ülkelerinde, öz
gür üniversitelerin nasıl yönetildiği ve nasıl denetlenidği, ayrıntılı bir şekilde ele alınmalı ve 
önyargıdan uzak olarak, YÖK Kanununda ne gibi değişikliğe ihtiyaç varsa, bu yapılmalıdır. 
Bizim zamanımızda YÖK Kanununu biz dört defa değiştirdik. Yine değişiklik ihtiyacı varsa, 
yapılmalıdır; ama, YÖK'ün fonksiyonları ve kuruluş amaçlan gözden uzak tutulmamalıdır. 

Son zamanlarda Hükümetin vakıf üniversitelerini teşvik eden uygulamalarını memnuni
yetle karşıladığımız ifade etmek istiyorum. Yükseköğretimde mesafe alabilmek için, devletin 
üzerindeki ağırlığın, özel üniversiteler yoluyla azaltılması, şüphesiz faydalı ve yerinde olacaktır. 

Yükseköğrenim gençliğinin, kredi, burs, yurt gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında, kredi mik
tarlarının artırılmasında, Hükümetçe daha cesur davranılmasını öneriyorum. 

Anavatan İktidarı döneminde uygulanan yurt yapma seferberliği gibi bir faaliyetin, kısa 
süre içerisinde gösterilmesi faydalı olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; böylesine önemli görevler yüklenen ve bütün bir top
lumun kendisinden vazifeler beklediği Millî Eğitim Bakanlığının bütçesi, bu sene, 30 trilyon 
305 milyar 708 milyon olarak bağlanmıştır. Bu, 207 trilyon 880 milyar Türk Lirası olan toplam 
konsolide bütçe ödeneğine göre yüzde 14,57'Iik bir payı İfade etmektedir. Gayri safi millî hâsı
laya göre ise bu pay yüzde 4,15 oranındadır. Geçen sene bu oran 3,28 idi. 

Yatırımlar açısından bakıldığında ise, 27 trilyonluk toplam bütçe yatırımları içinde, 2 tril
yon 446 milyar 36 milyon olarak, yüzde 9,05'i ifade etmektedir. Geçen yılki oran ise yüzde 
8,49 olarak belirlenmiştir. Yani, çok büyük bir artış yapma imkânı -bu bütçeyle- olamamıştır. 

YÖK bütçesine bakıldığında ise, geçen seneki bütçeye göre, binde l'lik bir düşme söz ko
nusudur. 

Bu bütçe imkânlarıyla, Millî Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu yatırımların, öğretmen
lerin özlük haklarının iyileştirilmesinin, öğrencilerin kredi, burs, yurt gibi ihtiyaçlarının ve üni
versitelerin mastır plan dahilinde geliştirilmelirinin, istenilen seviyede olamayacağı bir gerçektir. 

Millî eğitimde, şüphesiz, sadece devlet imkânlarının değil, uygulanacak millî ve istikrarlı 
bir politika çerçevesinde, millete ait olan tüm kaynakların harekete geçirilmesi, ilköğretimden 
yükseköğretime kadar topyekûn bir millî eğitim seferberliğinin gerçekleştirilmesi zaruretine inan
maktayız. 

Bu çerçevede atacağınız objektif tasarruflarınıza gerekli desteği esirgemeyeceğimizi, yan
lışlarınız için uyarı görevini vazife sayacağımızı belirtti, Yüksek Heyetinizi saygılarımla selam
larım. (Alkımlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emiroğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, İstanbul Milletvekili Sa

yın Osman Ceylan; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; önce, Türk-tslam ülkelerinin üzerinde kara bulutların dolaşması üzerine, Allah'tan, 
bu bulutların bir an evvel kalkmasını niyaz ediyor; Akif'in, "Yetmez mi musab olduğumuz 
bunca devahi. 

Ağzın kurusun, yok musun ey adlî ilahi" sözünü de hatırlatarak Türk-lslâm ülkeleri üze
rinde dolaşan kara bulutların kalkmasını diliyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, ben, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesini eleştirirken rakamlar üzerin
de dolaşmak istemiyorum; benden evvelki konuşmacı arkadaşım gayet güzel dile getirdi. Millî 
eğitimi, rakamlar manzumesi olarak da görmek istemiyorum. 

Millî eğitim bir öz meselesidir. Millî eğitimi, milletin kültür hayatıyla, ahlakıyla, manevî 
yapısıyla, hayasıyla, utanma duygusuyla; yani, milleti bir arada tutan kolektif şuurun mec
muu olarak görmek istiyorum; bu yüzden, bu konuların üzerinde hassasiyetle durmanın ge
rektiğine de inanıyorum. 

Zira, değerli ilim adamı Nurettin Topçu, 1970 yılında yayımladığı, ''Türkiye'nin Maarif 
Davası" adlı makalesinde, öğretmeni, bakın şöyle anlatıyor : '-Bir memlekette ticaret ve alış 
veriş tarzı bozuksa, bundan öğretmen sorumludur. Siyaset, millî tarihin çizdiği yoldan ayrıl
mış; millet, tarihî karakterini kaybetmişse, bundan sorumlu olan, yine öğretmendir. Gençlik 
avare ve davasız, aileler otoritesizse, bundan da öğretmen sorumlu olacaktır. Memurlar rüşvet
çi, sorumlu makamlar iltimasçı ise, öğretmenin utanması icap eder. Din hayatı bir riya ve tak
lit merasimi haline gelerek, vicdanları sahipsiz ve sultansız bırakmışsa, bunun da sorumlusu 
öğretmen olacaktır." diyor. 

Bakın, öğretmenin toplum içerisindeki, toplum hayatındaki rolü ne kadar önemli. 
Değerli arkadaşlarım, eğitimde gaye, çocuklarımıza, millî şuuru ve.davranışı, çağdaşlığı, 

teknolojiyi, beceriyi kazandırmak, Türk Milletinin bütün fertlerini, öncelikle, millî, ahlakî, in
sanî, manevî ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren iyi bir insan, iyi bir 
vatandaş olarak yetiştirmektir. 

Hangi ülkenin eğitim sistemi olursa olsun, genelde şu iki temel fonksiyonu yerine getirdi
ği görülür : Birincisi, toplumun birliğini, bütünlüğünü ve sürekliliğini sağlamak; ikincisiyse, 
toplumun kalkınmasını ve gelişmesini gerçekleştirmektir. Bunlardan birincisine eğitimin mu
hafazakâr fonksiyonunu, ikincisine ise yenileyici, geliştirici fonksiyonu denilmektedir. Eğitim 
sistemi birinci fonksiyonunu yerine getirmek için, mutlaka millî olmak zorunda; ikinci fonksi
yonunu yerine getirebilmek için ise çağdaş olmak zorundadır. 

Millilik, devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü esas alan Atatürk Milliyetçi
liğine bağlı, millî kültürümüzü, globalleşen dünyada, evrensel kültür içinde muhafaza edebi
len, manevî ve ahlakî değerlerimizi koruyan şeklidir. Çağdaşlık, sistemin ve sistemi oluşturan 
bütün unsurların çağın bilgi ve teknolojisine dayandırılması halidir. 

Çağdaşlık konusunda endişelerimiz var. 
Arkadaşlar, Türk siyasî tarihinde, bazı insanların, bazı şekillerin, bazı kelimelerin ve slo

ganların arkasına gizlenerek bazı şeyleri yaptığını biliyoruz. 
İnsan hakları... Batı, insan hakları, insan hakları dedi, koskoca Rusya İmparatorluğunu 

paramparça etti; ama insan haklarında 1400 yıllık mazisi olan Türk-lslam dünyasında hâlâ 
insan hakları yok diye üzerimize gelmektedir. 

İnsan sevgisi... İlk hümanizmin Yunan medeniyetinden başladığı ifade edilir; oysa, gerçek 
anlamda insan sevgisi, Yunus'un deyimiyle, "yaradılmışı severim, yaradandan ötürü" düşün
cesiyle, Türk-lslam kültürü içerisinde neşet etmiştir. Aynı şekilde, çağdaşlık düşüncesine de 
ben endişeyle bakıyorum. 

Değerli arkadaşlar, kültürün çağdaşlığı olmaz. Çağdaşlık, teknolojiyle ilgili bir kavram
dır. Kültür, binlerce yıllık bir maziden süzüle süzüle gelen bir olgu. Şimdi düşünüyorum; 
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çağdaş Yunus... tlle sosyalist mi olması lazım?! Çünkü, biz gençlik yıllarımızda Necip Fazıl'ı 
okursak gerici, Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı okursak çağdaş oluyorduk! Şimdi, çağdaşlık kavra
mını ele alırken, kültürün çağdaşlaşmasını, Yunus'u düşünüyorum... Bir Shakespeare ingilte
re'de nasıl çağdaş; merak ediyorum? Bir Goethe Almanya'da nasıl çağdaş? 14 üncü asırdaki 
Fransız kültürüyle, şu andaki Fransız kültürünün çağdaşlaşması arasında fark var mı? Siz hangi 
kültürün çağdaşlaştırılmasından bahsediyorsunuz? Kültür çağdaşlaşrhaz. Çağdaşlık, medeni
yetle ilgilidir; medeniyet ve kültür farklı şeylerdir. 

Millî Eğitimde ve onunla ayrılması mümkün olmayan Kültür Bakanlığında çağdaşlık, mil
lilik vasfının yerine hâkim kılınmak istenmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bir toplumun çağdaş olabilmesi için, önce millî olması gerekir. Millî 
olmayan, mîllî değerlerine sahip olmayan, millî benliğini kaybetmiş olan bir toplum, bu glo
balleşen, yani bir köy haline gelen dünyamızda, kendi kültürünü dimdik ayakta tutamazsa, 
bu dünya içerisinde kalması mümkün müdür? Mutlak surette millî kültürüne sımsıkı sarılan 
insanlar bu globalleşen dünyada millî benliklerini sağlıklı tutabilirler; yoksa yok olurlar. Yok
sa, Göktürk Kitabelerinde dediği gibi, "sizler onların güzel sözlerine kanarsanız, güzel kızları
nız cariye, güzel erkekleriniz esir olur." 

Evet; dünyada insanlar birbirleriyle münasebet halindedir. Bu telekomünikasyon merkez
lerinin,,hızlı ulaşım imkânlarının hüküm sürdüğü dünyamızda, artık kültür münasebetleri çok 
hızlı gelişmektedir; etkileşim mutlaka olacaktır; bu etkileşim içerisinde ayakta kalmanın yegâ
ne yolu, millî kültürünü sağlıklı bir şekilde, en güçlü şekilde ayakta tutabilmektir. Millî kültü
rüne -tarih içinde- sahip olan milletlerin varlığını incelediğimizde, devletleri yok olabilmiş; ama 
millet vasfını kaybetmemişlerdir; zamanı geldiğinde, o milletler tekrar tarih sahnesinde hükümran 
olabilmişlerdir. 

Arkadaşlar, niye çağdaşlık peki o zaman? Şimdi, endişemiz şu : Çağdaşlaşmaya başlar
ken, önce biz kültür resimlerini duvarlardan indirmeye başlıyoruz; Türk kültürünün o büyük
lerinin resimlerini duvardan indiriyoruz ve diyoruz İd, bu çağdaşlık! 

Şimdi, arkadaşlarım, Türk devleti üniter devlet bütünlüğüne sahip bir devlettir. Anadolu 
kültürü yoktur. Anadolu kültürüne mührünü Türk-îslam kültürü vurmuş ve Türk kültür hali
ne getirmiştir bunu. Anadolu'da kalabalıklar yoktur. Toplulukları ve kalabalıkları, kültürü var 
diye millet haline getirmenin, devlet bütünlüğünü parçalamakla eşdeğer olduğu kanaatinde
yim ve bu yüzden de diyorum ki, Türkiye'de halkların kültüründen bahsedenlerin, devletin 
parçalanmasıyla yakın düşünceleri olduğu kanaatindeyim. 

Şimdi soruyorum : Bu düşünceler içerisinde, yıllardan beri, şu andaki İktidar Partisi içe
risinde genel müdürlük yapan arkadaşlarımız genel müdürlük yaptıkları süreler içerisinde bize 
gönderdikleri bildirgelerde, "millî kültürünüze sahip olun, millî bütünlüğünüzün parçalanmasını 
engelleyin" diye emirler yayımlamışlardı. Şimdi bunlar, bu kültürün parçalanması için, millet
ler kültürünü savunanlarla beraber aynı topluluk içerisinde nasıl yer alıyorlar?!. Bunun veba
lini nasıl ödeyecekler, bilemiyorum. 

Ben Sayın Bakana şunu arz etmek istiyorum : Duvarın öbür tarafındaykeri daha çok sevi
yordum kendisini; çünkü, duvarın öbür tarafındayken -özel sohbetlerini, özel konuşmalarını 
yakinen takip ediyordum- gerçekten, millî, manevî değerlerin en koyu savunucusuydu; ama, 
bakıyorum, o da çağdaşlık modasına tutuldu, o da çağdaşlık modası içerisinde inanmadığı 
şeyleri yapmak zorunda kaldı... Belki de Hükümet protokolü için böyle yapıyor olabilir ya da 
ben öyle hissetmek istiyorum... Çünkü, ben, kendisini gerçekten takdir ediyorum ve seviyorum. 
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Sayın Bakan, komisyondaki takdim konuşmasında, "kültür, millî beraberlikle birlikte ahlak 
bütünlüğünü de getirir" diyerek, ahlakî bütünlükten ve manevî değerlerden bahsetti. 

Güzel; fakat, bunların korunması için hiçbir şey yapılmadı arkadaşlar. Bakın, Millî Eği
tim Bakanlığının televizyonun 4 üncü kanalında yayınladığı matematik dersi programında, "iki 
kere iki dört eder; işte, bir denklem şöyle çözülür, böyle çözülür" deniyor; oysa, televizyonun, 
55 milyon insana ahlakı anlatan, kültürü veren bir müessese haline gelmesi gerekir. Çünkü, 
toplumları ayakta tutan unsurlar, yazılı kanunlar değildir arkadaşlar. Yazılı kanunlar, ancak 
işlenen suça ceza ölçerler. Toplumları ayakta tutan, yazılmamış kanunlardır, örf ve adetleri-
mizdir. örf ve adetler, kökü itibariyle dinî kökenlidir, toplumun hayatının mahsulüdür. 

Şimdi, kültürümüz, evrensel kültür içerisinde, uzlaşma sürecine girerse -bu, Sayın Baka
nın tabiridir- uzlaşırsa... Kiminle?.. Yani, kökünü Hıristiyan dünyasından alan bir kültürle... 
Bununla, kökünü tslam dünyasından alan bir kültürün uzlaşmasından çıkacak olan o ucube
nin ne olacağından da endişe duyuyorum! Ben hazırladım, inşallah bir başka konuşmamda 
göstereceğim; hatta, göreceksiniz, gazetelerde, eşcinsellikten tutun da, basının yayımlamış ol
duğu boy boy bütün o ahlaksızca resimlerin eğittiği bu çocuklarımızın hangi ahlakî düzeyde 
olacağını, ben, sizlerin vicdanına bırakıyorum. 

Millî Eğitimin, bu ahlakî konularda herhangi bir program geliştirmemiş olduğunun üzün
tüsü içindeyim. , 

Değerli arkadaşlar, iletişim araçlarının çok geliştiği dünyamızda, çağdaşlaşmanın taklitçi 
bir zihniyet olarak algılanması sonucu basını, okulu, cemiyeti ve TRT'siyle her gün bombardı
mana tutulan Türk insanı bu değerlerini kaybetmek üzeredir. Allah korusun; bu değerlerimizi 
kaybettiğimiz zaman millî bütünlüğümüzü kaybederiz endişesi bende hâkimdir. 

Bakınız, çağdaşlık anlayışımıza bir örnek vereyim : Sinemalarda porno film 18 yaşından 
büyüklere serbest. 

Arkadaşlar, psikolojik bir olaydır. Biz, yetişmiş insanlar olarak dahi, porno bir film ansı
zın karşımıza çıktığı zaman yüzümüz kızarıyor... Bu bir haya duygusudur, bir utanma duygu
sudur; ama bizim gençlerimiz böyle yetişiyor... Biz, evimizde, kızımızla, gelinimizle ve çocuğu
muzla beraber müstehcen filmleri seyredecek kadar Batılılaşmadık henüz! Şimdi soruyorum : 
Bu utanma duygusunu kaybettirirsek bu gençlere, utanmaz bir gençlik yaratmaz mıyız?.. Evet, 
utanmaz bir gençlik meydana getirilmek üzeredir... Ve çağdaş gençlik!.. Değil, bu çağdaş gençlik 
değil. Çağdaş gençlik, ilim ve medeniyette teknolojinin en üstüne çıkmayı amaç belleyen genç
lik olmalı bence. l 

Unutmayın ki, bir insanda utanç duygusu yoksa veya az ise, o insanın; hiçbir irade gücü
nü, hiçbir cesaret şeklini, hiçbir ideal anlayışını, hiçbir ölçü ve hesabını ayakta tutması müm
kün değildir. Atalarımız, "Utanç duygusu, Allah'ın nurundan yapılmış bir taçtır; onu başına 
koy, nereye gidersen git" demişler... 

Değerli arkadaşlar, biraz da eğitimdeki müfredat programlarından bahsetmek istiyorum. 
Müfredatımıza bakarsanız, dikkat ediniz, terliksi hayvanların fizyolojik yapısını incelemek ser
best; öğrenci, karıncaların bacağında kaç tane kıl var, bunları bilir; ama, îbni Haldun yok, 
tbni Haldun'u bilemez... 

Değerli arkadaşlar, müfredat programında -tamam, Nazım Hikmet'i alalım, onunla kav
gamızı bitirdik biz, onunla uzlaştık artık- Necip Fazıl'a hayır!.. Yavuz Bülent Baki'ler yok!.. 
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Bunlar yanlış arkadaşlar, bu toplumun içerisinde bu çifte standartlar kalkmalı. 
Arkadaşlar, öğretmen, artık bir teyp görevi görmekten çıkmalı. Çağdaşlık diyoruz, çağ

daş eğitim, bilgi toplumu diyoruz... her gün yeniden değişen değerler manzumesi içerisinde, 
çocukları bilgi toplumuna yetiştirmek için yaptığımız ne? Öğretmen, metodu öğreten insan ol
malı; yoksa, bilgiyi aktaran insan değil. 

Bakınız, öğretmen, lise matematik kitabından problemi tahtaya yazar; der ki, çocuklar, 
bu iki metotla çözülür; bir bu metot, bir de şu metot. Bu iki metodu ezberleyen insan problemi 
çözer ve gider; ama, sosyal hayatta karşısına çıkan bir problemi öğrencinin matematiksel bir 
düşünce yapısıyla çözmesi mümkün değildir. Çünkü, metodumuz taklitçi, ezberci bir metot
tur. Bununla bilgi toplumunu yakalamak mümkün mü? 

Edebiyat kitaplarını inceleyin... Bir de, başında, "Türk Edebiyatı Kitabı" der. öğrenci 
edebiyat kitaplarındaki milattan önceki Yunan filozoflarını, Yunan şairlerini bilir; ama, "Fu
zuli niye konmuştur bu kitaba?" der.;. Efendim, "Baki kimdir, Yunus kimdir?" bilmez; ama, 
öbür tarafta, Yunan ve Grek Edebiyatının, hatta Alman çocuğunun bilmediği Alman Edebiya
tının eserlerini ezbere bilir... 

Değerli arkadaşlar, öğretmen yeterlik sınavından çok kısa bahsedip, sözümü bitirmek is
tiyorum. Sayın Bakan birtakım şeyler yapmak istiyor, atılım yapmak istiyor; mizacında var, 
takdir ediyorum; ama, öğretmen kökenli olmadığı için, bir noktada hata yaptı gibi geliyor ba
na. Bu, öğretmen yeterlik sınavı değildi. Bu sınav, öğretmenleri sıralama sınavı niteliğinde bir 
sınav idi. 

Arkadaşlar, öğretmenlerin yeterlilikleri diplomayla ölçülür; ama, her diploması olanın, 
tesadüfen üniversiteye giderek her diploması olanın da öğretmen olması düşüncesi, bence yan
lış bir düşüncedir. Bu sistemin altında yatan neden, güneydoğudaki vilayetlerimize öğretmenin 
gitmemesidir. Şimdi bu imtihanı kaldırdınız. Acaba ö 17 ilin öğretmen açığını kapatabildiniz 
mi?.. Mümkün değil arkadaşlar, can korkusu ekmek parasından önemli. İstanbul'da, Anka
ra'da, İzmir'de bütün dersler boş geçerken, güneydoğuya öğretmen gönderebilmek için yeni 
göreve başlayanları İ7 ille sınırlandırmanın bir mantığı yoktur. Hatta bir kanun gelmişti de 
geri çektirmiştik; güneydoğuya öğretmen gitmediğinden, anarşi ve terör olduğundan, buraya 
öğretmen göndermek için, öğretmen çocuklarının imtihansız olarak devlet parasız yatılı okul
larına alınması... 

Arkadaşlar, eğitimle ilgili olarak, terör, hiçbir zaman bîr kanunun gerekçesi olmamalı, Dev
letin ana görevi, aslî görevi, okullarda huzurlu bir eğitim yapılmasını sağlamaktır. Ben okul 
müdürüyken, idareciyken, üniversiteyi kazanmış bir çocuğun babası gelip "ben çocuğumu üni
versiteye göndermeyeceğim, çünkü canından endişe duyuyorum" demişti... Terörden korkan 
insan, canından endişe ettiği için, ta güneydoğuya gidip de ders vermez. Bu, yanlış bir mentali-
tedir. Dolayısıyla, bu tür gerekçeyle öğretmen yeterlik sınavının kaldırılması da yanlıştır; aynı 
şekilde LİMME Projesi de... 

Batı bütün bu meselelerini halletmiş, vasıflı ara nesil yetiştirmiştir. Hem, "bilgi çağına 
yaklaşacağız, bilgi çağını yakalayacağız" diyoruz, hem de vasıflı ara nesili ortadan kaldırmaya 
çalışıyoruz!.. Bu, insana iş bulma meselesi değildi. Yanlış bir algılama. Bu, işe adam alınırken 
öncelik tanınma vasfıydı; bu insanlara öncelik tanınmalıydı. 

Ben Sayın Bakandan, özellikle LİMME Projesinin, daha lokal bir bazda, düzeltilerek tekrar 
tatbik edilmesini istiyorum; bunda Türkiye açısından fayda mülahaza ediyorum. 
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Bir de, Hasanoğlan'da kurulan öğretmen akademisinin bütün Türkiye sathında genelleş
tirilmesi gerekir. Artık, öğretmenin sadece iktisadî dünyasını tanzim etmekle iyi öğretmen ola
cağı düşüncesinin de ortadan kaldırılması gerekir. İktisadî dünyası tamamlanan insanların mut
laka manevî yönlerinin de bir kısmı tamamlanır; ama, öğretmen sadece iktisadî dünya değildir. 

Şunu da özellikle belirtiyorum : öğretmenin ücret sistemindeki bu azlık ve yanlışlığın da 
düzeltilmesi gerekir. Çünkü, aynı menşeli okuldan mezun olan iki insandan biri, çok yüksek 
bir ücretle üniversitede ders veriyor; öbürü, onun dörtte biri nispetinde ücretle ortaöğretimde 
ders veriyor... "Niye?.." diye soruyoruz, "sayıları fazla" deniyor. 

Arkadaşlar, dünyanın hiçbir müessesesinde, sayısının fazla olması, insanın iktisadî dün
yasının tamamlanması için handikap teşkil etmez. Hem "insanlarımızı, çocuklarımızı bunlar 
bilgi çağına hazırlayacak" diyoruz, hem de "sayınız fazla, onun için fazla para veremiyoruz" 
diyoruz!.. Bu yanlış bir düşüncedir. 

Hepinize teşekkür ediyor en derin saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceylan. 
Anavatan Partisi Grubu adına son konuşmayı yapmak üzere, İstanbul Milletvekili Sayın 

Naci Ekşi; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına son konuş
macı olarak huzurunuzda bulunuyorum; sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlarken, ülkemizin uğradığı afetlerde ölenlere rahmet, geride kalanlarına ve 
sizlere başsağlığı diliyorum. 

Bu bütçeyi incelediğimizde, 1992 yılı bütçesiyle 1991 yılı bütçesi arasında, rakamlar bakı
mından önemli bir farklılığın olmadığını görüyoruz. 1991 yılında, genel bütçeden, millî eğiti
me ayrılan pay yüzde 14,20 iken, bu kez yüzde 14,64 olmuştur. 1991 yılında gayri safi millî 
hasılanın yüzde 3,28'i millî eğitime ayrılmış iken, bu kez yüzde 4,15'i ayrılmıştır. Ancak,' gayri 
safi millî hasılanın, şu andaki cari enflasyon kadar artırılmamış, küçük tutulmuş olmasından 
dolayı, oranlar arasında fark gözükse bile, reel anlamda önemli bir farklılığın olmadığı tespit 
edilmektedir. 

Açıkça belirtmek istiyorum ki, bu tip ve bu çaptaki bütçelerle millî eğitimin ihtiyaçları, 
birbiriyle bağdaşmamaktadır. Hele bu Hükümet, bu bütçeyle, hiç de seçim meydanlarında atı
lan nutukların Hükümeti olmadığını ayan beyan ortaya koymaktadır. Bir sürü iddia ve vaat
lerde bulunulmuş; "benim öğrencim, benim öğretmenim, benim velim; düşün arkama, soru
nunuzu çözeceğim" denmiştir. Öyle anlaşılıyor ki, bütün bu laflar, oy almak için, ne pahasına 
olursa olsun iktidar olmak için söylenmiştir. Bütün bunların, her türlü plan, program ve hazır
lıktan yoksun vaatler olduğunu, üzüntüyle görüyoruz. 

Hani, nerede, ne yapılıyor bu bütçe ile?., öğretmenlerin durumu düzeliyor mu; onlar, ek 
iş yapmak, çorap satmak, inşaatlarda işçilik yapmak mecburiyetinden kurtarılıyorlar mı? Ki
tap, gazete alabilecekler mi? Bakkaldan, kasaptan kaçmaktan kurtulabilecekler mi; Öğretmen
lerin, karnı tok sırtı pek oluyor mu, başı göğe eriyor mu? öğrencilere ne getiriyorsunuz? 80 
kişilik, 100 kişilik sınıflarda, "bir tahta, bir sıra" okumaktan kurtuluyorlar mı; boş geçen dersler 
dolacak mı; öğretmensizlikten kapanan okullar açılacak mı; çifte tedrisata son veriyor musu
nuz; öğrencilerin, ezberleyen değil, öğrenen, araştıran insanlar olmaları için, kütüphanelerin, 
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laboratuvarların ihtiyaçları karşılanıyor mu? Çocuklarımızın, bilgi toplumunun birer ferdi ol
masını nasıl sağlayacağınızı niye söylemiyorsunuz? Çocuklarımız, meslek ve iş sahibi olabile
cekler, yabancı dil konuşabilecekler mi? Üniversite kapılarındaki yığılmayı nasıl önleyeceksi
niz?.. Vaatlerinizin gerçekleşme yolları ve kaynakları, bu bütçede niye yok?.. Okula gitmek ye
rine atari salonlarına gideri, evinden para çalan, hem ailesini telafisi imkânsız maddî problem
ler içine atan, hem de kendi kendini mahveden çocuklarımızın sorunları, bütçe konuşmanızda 
niye yok? 

özel eğitime ihtiyacı olan, zekâ, hareket, ruh sağlığı ve benzeri bakımlardan özürlü ço
cuklarımızın sadece yüzde 2,37'sinin okullaştırılabilmiş olması, iddia sahibi bir Hükümetin 
acil ve sonuca götürür tedbirler almasını gerektirmez mi? özürlü çocuklara devletin ilgisizliği 
yüzünden çıldıran, intihar eden annelerin varlığını, kan kusan ailelerin, kardeşlerin çaresizliği
ni, sorunları sahiplenmeyi vaat eden bir Hükümet olarak, niçin, duymamazlıktan, görmemez-
likten geliyorsunuz? Bir genel müdürlük kurulmasıyla bu sorun çözümlenebilir mi zannedi
yorsunuz? 

Şimdi diyeceksiniz ki, biz on yıllık değil, dört aylık Hükümetiz, bizden bunları nasıl bek
lersiniz?.. 

Bunu söylemek sizin için bir çıkış yolu gibi gözüküyor; ama değil; bunu bilmenizi isterim. 
Çünkü, bu bütçe, geçtiğimiz dört ayın değil, geleceğin bütçesidir. Vaatlerinizin, sözlerinizin 
gereklerinin bu bütçede yer alması, gözükmesi gerekir. Bu bütçede bunlar olmadığı, gözükme
diği için, hani nerede, niye koymadınız diye soruyorum. 

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın, Almanya'da çalışan işçilerimizin çocukları he
der olup gidiyor, öğrenim Çağındaki yaklaşık 680 bin çocuğumuz sahipsizdir. Okulöncesi eği
timden yararlanan çocuk oranı yüzde 6'dır; geri kalan çocuklar ya akrabalarının yanında ya 
da ehliyetsiz ellerde yetişmekte, Almanca öğrenmeden okula başlamaktadır. Böylece okula baş
layan çocuklarımız başarısız duruma düşmekte ve sonuçta, öğrenme güçlüğü olan çocukların 
devam ettiği zanderschule'ye gönderilmektedir. Dördüncü sınıfta yapılan dağıtım sonucu, ço
cuklarımızın büyük bir bölümü, işçiliğe hazırlayan meslek okuluna, yüzde 9,4'ü ortaokula, 
ancak yüzde 3'ü liseye gidebilmektedir. 

Bu bir teleftir. Sayın Bakanın, bütçe konuşmasının yurt dışı teşkilatı ve eğitim faaliyetleri 
faslında, bu teleften bahsedilmiyor. 

iktidar ortağı partilerden birinin yıllardır en önemli sloganı, "sosyal adalet; gelir dağılı
mın dengeli paylaştırılması" meselesidir. 

Onlar zannederler ki, sosyal adaleti devlet sağlar, devlet yaygınlaştırır. Gerçekte, devletin 
bu işte rolü yok değildir; ancak, sosyal adaletin gerçekleşmesini ve yaygınlaşmasını kişinin kendisi 
sağlar. Kişi yeterince iyi yetişmiş, iyi eğitilmişse, pastadan payını koparır alır; ama iyi yetiştiril
memiş, iyi eğitilmemişse, yarışabilecek kadar kuvvetli ve donanımlı değilse, hep kenarda kalır, 
hep ağlar durur... tşte, devletin vazifesi, bir taraftan yasalarla fırsat eşitliğini sağlarken, yara
tırken, diğer taraftan da iyi eğitimle, evlatlarımızın güçlü ve donanımlı yetişmesini sağlamaktır. 

Bu Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi bunu sağlıyor mu? Sosyaldemokrat Halkçı Parti, bu 
gözle bakınca, bu bütçeyi savunabiliyor mu? Bu bütçe, bu haliyle, ne yeni, ne cesur, ne de plan
lanmış bir bütçedir. Bu bütçe, sıradan, iddiasız ve statükocu bir bütçedir. Millî eğitimin önemi
ne uygun bir heyecan, bir arayış, bir yaratıcılık yoktur. Kaynak bulmak, mevcut kaynakları 
rasyonel kullanmak stratejisinden mahrumdur. "Gelirimiz bu kadar, çoğunu da millî eğitime 
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verdik; daha ne yapalım?" demek yanlış olur. Gerçekte, millî eğitimin çağdaş seviyeye ulaşma
sı için gereken kaynak, bu milletin içinde, bu devletin bünyesinde vardır; ancak, bunu çıkarıp 
ortaya koyabilmek için, cesur ve kararlı hükümetlere, lider Millî Eğitim Bakanlarına ihtiyaç vardır. 

Şimdi, ben size üç tane kaynak öneriyorum, üç tane büyük kaynak : KİT'ler, özel okullar 
ve belediyeler. 

KİT'lerden bir misal vererek konuyu aydınlatmaya çalışacağım. Sümerbank... 1991 yılı 
zararı yaklaşık 3 trilyon... 1992 yılı için finansman ihtiyacı da 3 trilyon ve bunu Hazineden 
istiyor... Hazinenin bu parayı, gerekli olduğu zaman veremeyeceği kesin olduğuna göre, 1992 
yılı tahminî zararı 5 tirlyon Türk Lirası olacaktır. 

Devlet, konfeksiyonculuk, ayakkabıcılık yapıyor... Ordu sipariş vermediği için, işçiler, us
talar boş duruyorlar; bir kişinin işini on kişi yapıyor; böylece zarar ediliyor. Devlet konfeksi
yonculuk yapacak diye, olmayacak bir şeyi devam ettirecek diye, biz bu kamburu sırtımızda 
taşıyor, yanlış bir yere 3 trilyon kaynak transfer ediyoruz; dolayısıyla çocuklarımızı 100 kişilik 
sınıflarda okumak zorunda bırakıyoruz. Halbuki, 3 trilyon lira ile 600 adet okul yaptırmak, 
çift tedrisatlı eğitimi tek tedrisat haline getirmek pekâlâ mümkündür; ama, bunları yapabil
mek için, önce inanmak, heyecanını duymak, becerikli ve lider olmak gerekir. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Niye yapmadınız? 
KEMAL NACİ EKŞİ (Devamla) — Arkadaşım, "Niye yapmadınız?" diye devamlı laf 

atıyor... Biz, yapabileceklerimizi yapıp belli bir konsepti sağladık. Siz, büyük iddialarla ikti
dar oldunuz. Şimdi o iddiaların sahibi iktidar olarak bunları yapmalısınız ve yaparsınız diye 
düşünüyor ve onun için bu tenkitlerde bulunuyorum. 

Verdiğim Sümerbank misali, sadece Sümerbank'ın özelleştirilmesiyle yaratılacak söz ko
nusu kaynaktır. Hazineden KİT'lerin 38 trilyon istediğini düşünürseniz, kaynağın büyüklüğü 
daha iyi anlaşılır. 

Siz, Hükümet olarak, KİT'leri özelleştirecek, memleketi, yüklerinden, kamburlarından 
kurtaracak, devleti küçültecek bir yapıda gözükmüyorsunuz. Yeterince cesur ve kuvvetli değil
siniz. Belki aranızda problemler var... Gereğinden fazla popülist davranıyorsunuz, günlük po
litikayla işi götürmeye çalışıyorsunuz. 

İkinci kaynak, özel okullardır. Bugün, Özel eğitim okullarında 160 binden fazla öğrenci 
eğitim görmektedir. Bildiğiniz gibi, İsveç'in dışında aşağı yukarı tüm ülkelerde, özel eğitim ku
rumlarının büyük yeri vardır ve bu okullara büyük önem verilmektedir. Size bu konuda birkaç 
tane rakam vermek istiyorum. 

Bakın, Almanya'da özel okulların, diğer okullar arasındaki oranı, ortalama olarak yüzde 
30'un üzerindedir. Bu oran, Amerika'da yüzde 20, Avusturya'da yüzde 24, Hollanda'da yüzde 
68, 89; ama Türkiye'de özel okulların diğer okullar içerisindeki payı, ancak yüzde 1,19'dur. 
Biz hâlâ, "özel üniversite açalım mı, açmayalım mı?" tartışmasını yapıyoruz; "özel üniversi
teye devlet yüzde 45 pay vermesin" diyoruz. Peki, hangi kaynakla ve nasıl çözümlenecektir 
üniversite kapılarındaki yığılma, bunca gencin sorunlarını nasıl çözeceksiniz; hazır LİMME 
projesini, de kaldırdığınız durumda?! 

Bir yanlış anlayış ve teori yüzünden, millette var olan bu kaynağı kullanmıyorsunuz. Sil
kinmek lazım, rasyonel olmak gerekli. Birkaç kişi üç kuruş kazanacak veya kazanmayacak di
ye, gençlerimizin üniversite kapılarında beklemesini görmezlikten gelemeyiz. Gençlerimizin ge
leceğini en iyi şekilde düşünmek zorundayız, 
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Kaynak olmadığı için, özel okulları alabildiğine teşvik etmek gerekir. Böylece, açılacak 
okullarda, parası olan ailelerin çocuklarının okumalarını sağlayarak, devletin okullarında boş 
sınıf ve boş sıra imkânı yaratarak, dar gelirli ailelerin çocuklarının daha az kalabalık sınıflarda 
okumalarını temin etmek kaynak değil midir? ' 

Sayın Bakanın bütçe konuşmasında, özel okullar için anlatmaya çalıştığım ölçüde bir önem 
verildiğinin işaretlerini göremiyoruz. Bunu bir eksiklik olarak not ediyorum. 

Mahallî idareler; yani belediyeler konusunda, bakınız size bir misal vereyim : Ben, Bakır
köy eski Belediye Başkanıyım. Belediye Başkanlığım zamanında Bakırköy'ü pilot bölge ilan 
etmiştik ve o zaman Sayın Nevzat Ayaz Valimizdi. Kendileri bu konuyu çok iyi biliyorlar ve 
çok önemli destek ve katkıları olmuştur. Vilayetle bir protokol yaptık. Bu protokole göre, bele
diye, arsayı temin edecek, inşaatın hafriyatını yapacak, çevre tanzimini, bahçe duyarlarını ya
pacak, asfaltını dökecek; bakanlık da okul binasını yapacaktı. Bıi yolla, çok kısa zamanda 
30'dan fazla okul yaptık. Müteahhit, ödeneği hafriyatta bitiremedi, bitti diyemedi; böylece bi
na için para kaldı. Eğer o zaman böyle bir çalışma yapmamış olsaydık, bugün Bakırköy üçlü 
tedrisat yapmak zorunda kalacaktı. Bu misal, belediyelerin ne kadar büyük kaynak yaratabile
ceğini göstermesi bakımından çok önemlidir. 

Okullar niçin, dünyanın her tarafında olduğu gibi, belediyelere devredilmiyor? Millî eği
tim politikası Ankara'dan tespit edilebilir; ama kırılan camın ödeneğinin ta Ankara'ya kadar 
uzaması gülünç değil mi? Mahallî idareler ve belediyeler, halkın, okula ve millî eğitime katkısı
nı en az iki misli artırabilir... tşte size bütçeniz kadar kaynak... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izah etmeye çalıştığım gibi, önümüzde bulunan bu 
bütçe, hiçbir gayret ve çalışmayı içermemektedir. Arayışı, inancı ve kararlılığı olmayan, tekdü
ze bir bütçedir. Millî eğitim sorunlarını çözecek cesaretten eser yoktur; genel Hükümet uygu
lamasından kendini kurtaramamıştır. tnsan bu bütçeyle ve dört aylık Hükümet uygulamasıy
la, ülkemiz ve milletimiz adına büyük bir üzüntüye kapılıyor... 

AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Üzülme üzülme!.. 
KEMAL NACt EKŞt (Devamla) — Hükümet için üzüntüye kapılıyor... Söylenen vaatler 

başka, bütçenin yapısı ve iddiası başkadır. Bu bütçe, çare değil, dokümandır; dolayısıyla "hayır" 
diyoruz. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım. (ANAP sırala
rından alkışlar) ' y 

BAŞKAN — Sayın Ekşi, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, konuşmuş bulunan Anavatan Grubu sözcüleri, programda kararlaş

tırılana göre, yaklaşık 12 dakika fazla süre kullanmışlardır; ama, görüşmekte olduğumuz ba
kanlığın özel önemini dikkate alarak, sayın sözcülere müdahale etmedim. Ayrıca, bugün bir 
bütçeyi görüşme durumundayız; gündemimiz müsaittir. Diğer değerli sözcülere de aynı tole
ransı göstereceğimin bilinmesini rica ediyorum. (Alkışlar) 

Şimdi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Uşak Milletvekili Sayın Ural Köklü'ye 
söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Köklü. 
SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

sözlerime başlamadan önce, grizu faciasından ve Erzincan depreminden dolayı canlarını kay
beden yurttaşlarımıza Tanrı'dan rahmet, yakınlarına ve tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi hakkında, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açıklamaya çalışacağım, önce, Grubum 
ve şahsım adına saygılar sunarım. 

1992 millî eğitim bütçesinin, hükümet programımız doğrultusunda başarılar elde edebil
mesi için, bilebildiğim ve gözleyebildiğim kadarıyla, dilek ve temennilerde bulunacağım. 

Çağdaş eğitimin amacı, dünyaya gelen her bireyin, zihinsel, bedensel ve kabiliyet yönün
den geliştirilerek, üretken, yaratıcı ve bilgili insan olarak topluma kazandırılmasıdır. Topluma 
kazandırmak demek, o toplumun kültürüyle, değer yargılarıyla, amaç ve ülküleriyle uyum gös
teren birey haline getirmek demektir. 

Eğitimin amacı bundan ibaret değildir. Topluma uyum gösterecek bir kültüre sahip olma
nın ötesinde, bireyi, yaşamını devam ettirebilecek bir meslek ve beceri sahibi de yapmak demektir. 

Eğitimden geçmiş olan fert, bilgisi ve mesleği sayesinde, toplum içindeki iş bölümü fonk
siyonunu hayata geçirerek, kendisinin, ailesinin ve toplumun birtakım ihtiyaçlarını üretebilen, 
yaratabilen, yani çalışan, iş yapan bir insan haline gelmiştir. 

Eğitim sayesinde insan, yalnız gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek tarzda, statik iş sa
hibi olmakla kalmaz; bugünkü durumunu daha ileri seviyelere çıkarmak için, araştırıcı ve ya
ratıcı yeteneklerini kullanarak, toplumun kalkınmasında büyük katkılarda bulunur. 

Demek ki, bir toplumun her yönden kalkınmış hale gelmesi ve kalkınmaya devam etmesi
nin temel şartı, eğitimden geçmektedir. Eğitimin hammaddesi, objesi, insandır. İnsan, doğuş
tan birtakım yetenekleri, insanlık tarihi boyunca nesilden nesile genetik olarak aktararak gel
mektedir; ama, genetik olarak aktarılıp gelen bu yeteneklerin tek başına açığa çıkması da müm
kün olmayan bir gerçektir. Bu yeteneklerin açığa çıkması ve geliştirilmesi için, bir topluma ve 
o toplumun da kültürüne ve eğitimine ihtiyaç vardır. O zaman yetenekler kendisini gösterecek 
ve gelişecektir. 

İnsanlık tarihinde en belirleyici yetenekler, düşünme, dolayısıyla konuşma ve iş yapabilme 
yetenekleridir, tşte, bu yetenekleriyle dünyaya gelen her insan, başlıbaşına bir yetenekler hazi
nesi sayılmaktadır. Eğer toplumlar, kalkınmak ve ileriye gitmek istiyorlarsa, bu yeteneklerle 
donanmış olarak dünyaya gelen her çocuğuna sahip çıkmak zorundadır. Her çocuğuna diyo
rum; çünkü, dünyaya gelen her çocuktan hangisinin daha üstün yeteneklere sahip olduğu veya 
olacağı, kestirilemeyen bir olaydır. Anne rahminden başlayarak, 15 yaşına kadar çocukların 
öğrenim ve eğitimine sahip çıkmak^ o toplumun hem menfaati gereğidir, hem de insanlık gere
ğidir. Onun içindir ki, nesillerine ve gençlerine sahip çıkamayan toplumlar, geri kalmaya, çal
kantılara uğramaya ve hatta yok olmaya mahkûmdurlar. Demek ki, öğretim ve eğitim sayesin
de, dünyaya gelen bu hazinelerimize sahip çıkarak kalkınmamızı sağlamak zorundayız. 

Evet, nasıl bir öğretim, nasıl bir eğitim vermeliyiz ki, yeni nesillerimizi daha zeki, daha 
yaratıcı, insanlığı daha ileriye götürücü kültür ve kabiliyetler kazandıralım?.. 

Değerli arkadaşlarım, aklın yolu birdir... İnsanlık tarihinde, kalkınmalarını ve medeniyet
lerini geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmekte olan toplumlarda tek anahtar, çağdaş demok
rasi olmaktadır. Günümüzde demokrasiyi ayakta tutan ilkeler tüm dünyaca belirlenmiştir; Ame
rika'yı yeniden keşfetmenin gereği yoktur. Artık, insanlık, baskıya dayalı yöntemlerden, ne ya
rarına, kim yararına olufsa olsun, kurtulmak istemektedir. 
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Bu ilkeler, insan hakları, eşitlik, fikir ve düşünce özgürlüğü ve ona denk olan laikliktir. 
Ben burada şunu vurgulamadan geçemeyeceğim : Hiçbir zaman, ulusçu olmak, milliyetçi ol
mak demek, bu ilkeleri dışlamak değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; toplum yaşamının her kesiminde ilerleyebilmenin, 
serpilip gelişebilmenin tek yolu olan çağdaş demokrasi, tüm insanlık tarafından kabullenilmiş
tir. Bizler de, toplumsal yaşantımızın can damarı olan öğretim ve eğitimimizin yöntemini, çağ
daş demokrasi ve onun ilkeleriyle yaşatmak zorundayız. Bu ilkeleri hayata geçirmekle, eğitimi
mizin çıkış yolunu bulup, rayına oturtmuş olacağız. O halde, bu ilkeler ışığında öğretim ve 
eğitim, bir haktır, bir fırsat eşitliğidir. Bu, fikir ve düşünce özgürlüğüdür. 

Cumhuriyet tarihi boyunca, öğretim ve eğitimimizi, bu ilkeler ışığında, tam anlamıyla ha
yata geçirebildiğimizi söylemek mümkün değildir, öğretim ve eğitim sorunlarımız halledilme
diğinden, başrolü oynayacak olan kesim, öğretim ve eğitimimizin ustaları olan öğretmcnleri-
mizdir. Onun için, her şeyden önce, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, çağdaş demokrasiye ve 
onun ilkelerine gönül vermiş, bilgili ve hünerli öğretmenler yetiştirmeliyiz. Bu açıdan, öğret
men yetiştiren okullarımızı, enstitülerimizi ve eğitim fakültelerimizi en etkin bir şekilde dona
tıp, hayata geçirmeliyiz. Müfredat programları ve eğitim araç ve gereçleriyle, en çağdaş ve en 
teknik imkânları, acımadan bu okullarımıza seferber etmeliyiz. Bu okullarımıza alınacak olan 
öğretmen adaylarının, temel eğitim okullarından, kabiliyetleri ve zekâ düzeyleri açısından iti
nayla seçilmelerine gayret göstermeliyiz. 

öğretmenlik mesleğine layık olduğu değer verildiği takdirde, bu mesleği seçmek isteyenle
rin meyilleri küçük yaşlarda başlayacak, öğretmen olmaya özenenlerin sayısı, isteyerek ve ar
zulayarak, her geçen gün artacaktır. Böyle bir eğitim sayesinde, çok değerli, pedagojik formas
yonu almış, insan ve toplum psikolojisini bilen, yaratıcı ve bilgili, kendi eğitim sorunlarımızı 
çözmeye yatkın öğretmenlere sahip olacağız. Burada, şu sakın yanlış anlaşılmasın : Şu an gö
rev yapmakta olan öğretmenlerimizin düzeylerinin düşük olduğunu söylemek istemiyorum; ama, 
geçtiğimiz zamanlar içerisinde, öğretmen yetiştiren okul ve enstitülerimizin kapatılmasıyla, öğ
retmenyetiştirilmesinde gösterilmesi gereken özen, yok olmuştur. 

Değerli öğretmenlerimizi yetiştiren o okullarımızın kapatılmasında fayda gören zihniyet
lerin kimlere hizmet ettiklerine akıl erdirmek mümkün değildir. 

Bu okullarımızın kapatılmasından dolayı vasıflı öğretmenlerimizin sayısı azalmıştır, öğ
retmenlikle alakası olmayan okullardan mezun olanlan öğretmen yapmışızdır; buna dayalı olarak 
da, eğitimin kalitesi düşmüştür, başarı azalmıştır; giderek, öğretmene gösterilen saygı ve değer, 
zaafa uğramıştır, "hayatta hiçbir şey olamıyorsan, öğretmen de mi olamıyorsun!'* diye halk 
arasında söylenmeye başlamıştır. 

öğretmenlik mesleğini ve öğretmenlerimizi hor görmenin ve zaafa uğratmanın temelinde, 
yalnız öğretmen yetiştiren okulların kapanmasından başka etkenler de bulunmaktadır. 

İlk başta, öğretmenler, bir toplumun en bilgili motorize güçleridir. Cumhuriyet tarihimiz
de, bilgili olmanın suç sayıldığı ara dönemlerde, fikir ve düşünce özgürlüğüne atılan tokattan 
en büyük nasibi öğretmenler almıştır! Her on yılda bir uygulanan ara dönemlerde, öğretmenin 
mevcut olan sendikaları, dernekleri kapatılmış; bu sendika ve dernekleri yönetenler, üye olan
lar, siyasal suçlu gibi görülerek, cezaî kovuşturmalara tabi tutulmuşlardır, Birçok öğretmen, 
suçlu suçsuz, çeşitli işkencelere maruz kalmıştır. 
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Kaliteli, akıllı, bilgili, atak, toplumun menfaatlanndan başka bir şey düşünmeyen, "evet 
efendim"ci olmayan, bulunduğu çevrenin, kasabanın veya köyün siyasî nüfuzlu kişilerine yal
taklık yapmayan değerli öğretmenlerin, mesleklerini devam ettirmeleri mümkün olamamıştır. 
Kimileri mesleklerinden alınmış, kimileri sürgüne gönderilmiş, kimileri de eşlerinden ayrı yer
lerde görevlendirilmişlerdir. Bu tür uygulamalarla öğretmenler, adeta bir suçluluk psikozuna 
sokularak, aşağılandırılmaya çalışılmıştır. Bu siyasî baskıların ötesinde, öğretmenlere verilen 
maaş ve ücretler çok düşük tutularak, öğretmen ikinci bir iş yapmaya zorlanmıştır. 

Hal böyle olunca, daha önce, oturduğu kalktığı yerde kendisinden bilgilenmek isteyen bir 
insan çemberiyle sarılı olan öğretmen, daha sonra, sokaktan geçen talebesine simit satmak zo
runda kalmıştır. 

tşte, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde öğretmene reva görülen bu uygulamalar nedeniyle, 
yetişen nesillerimiz, çağdaş, sağlıklı bir öğretim ve eğitim verecek olan öğretmenden mahrum 
olmuşlardır. Bu sebeple, eğitimimiz tahribata uğratılmıştır. 

öğretim ve eğitimimizi, öğrencisi, öğretmeni, velisi, toplumuyla bir bütün olarak düşün
düğümüzde, eğitim ve öğretim, kaptanı elinden alınmış bir gemi gibi karaya oturmuştur. Şimdi 
bu gemiyi yürütmeye ve rotasını çizmeye çalışıyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, tarih bize birtakım tecrübeler kazandırdıysa, lütfen ge
miyi kurtaracak kaptanlarımızı yetiştirelim; onlara layık olduğu değeri verip, kendilerine sahip 
çıkalım. Neticede, bu durumun tez elden iyileştirilmesi için, daha önce bahsettiğim gibi, -öğret
men yetiştiren okullarımızın, enstitülerimizin ve eğitim fakültelerimizin, en etkin bir biçimde 
hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

öğretmenlerimize, mesleklerini daha etkin ve yeteneklerini daha zengin kılabilmeleri, en
gin tecrübelerini birleştirerek, eğitimimize bir çıkış yolu bulabilmeleri için, dünya standartları
na uygun meslekî örgütlerini kurmalarına imkân tanıyalım. Bu eğitim ustalarımızın, daha ya
ratıcı, daha özgür, daha belirleyici olabilmeleri için, demokratik ilkeleri hayata geçirelim. Ma
demki, demokrasi İçendi kendini yönetme anlamında bir erdemli yaşam tarzıdır; bırakalım, öğ
retmenler kendi kendilerini yönetsinler, kendi atamalarını, içlerinden seçecekleri bir yükseke-
ğitim kurulu örgütlenmesiyle yapsınlar... 

öğretmenlerimizin, kendi içlerinde demokrasiyi hayata geçirebilecek bilgi ve beceride ol
duğunu kabul etmeliyiz. Çünkü, toplumumuzun en erdemli motorize gücü, onlardır. Onlar 
bu demokrasiyi yaşatamazlarsa, hiç İdmse yaşatamaz. Eğer, onlar yaşatırlarsa, demokrasimi
zin öncüleri ve temel taşları olacaklardır. 

Bu gerçekleşirse, her hükümet değişikliğinde, artık, siyasiler, öğretmenin atanmasında ve 
terfiinde keyfe göre işlem yapamayacaklardır. Öğretmenlerimiz, bu meslek örgütü sayesinde, 
Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulunda olduğu gibi bir statüye ulaşacaklardır. Böyle bir de
mokratik yapılanmanın Örneğini veren öğretmenler, bu yaşam tarzını, yalnız öğretmenler ara
sında değil, bulundukları okulda da hayata geçireceklerdir. Artık okullar, kendilerine has böl
gesel sorunlarını aşmak için, öğretmeniyle, idarecisiyle, Öğrencisiyle, memuruyla, hizmetlisiy-
le, okul aile birlikleriyle ortak çözümler üretip, bir aile yaşamı sergileyeceklerdir. Okullarımız-: 
da bu tür yaşamı hayata geçirdiğimizde, okullararası eşgüdüm ilişkiler zinciri de aşağıdan yu
karıya, yukarıdan aşağıya işleyecektir. 

Öğretmenlik mesleğini, diğer devlet memurlarının işlevleriyle aynı görmek, bizleri yanlış 
izlenimlere düşürmektedir--
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Her şeyden önce, öğretmen, bir devlet memuru olmaktan daha fazla yetenekler ve bilgiler 
taşımak zorundadır. Eskiden de olduğu gibi, öğretmenlerimiz birer ayaklı kütüphane olarak 
dolaşmak zorundadır. Yani, öğretmen, bilgisi ve görgüsü; kılık ve kıyafetiyle, çok saygın ol
mak zorundadır. 

Bilgili olabilmenin yolu, bilgi satın almakla olur. öğretmen her gün evine gazete alacak
tır, yayınları takip edecektir, evinde ve sınıfında bir kütüphane kuracaktır... Bu tarzda bilgi 
satın almak zorundadır. Ayrıca, bu bilgilerin hazmedilmesi için, geceleri evinde okumak ve 
ders çalışmak zorundadır; bu da öğretmenin 15 saat çalışmasını gerektirir. Eğitim sorunlarını 
çözümlemiş ülkelerin öğretmenlerinde olduğu gibi, bizim öğretmenlerimizin de bilgi ve görgü
sünü artırmak için sayehat etmeye ve dinlemeye ihtiyacı vardır. 

öğretmenlerimizi, diğer devlet memurlarından ayrı bir statüde değerlendirmek zorunda
yız. öğretmen maaş ve ücretlerini ayrı bir personel yasası içinde değerlendirmeliyiz, 

öğretmenlerimiz, yurdumuzun en mağdur köşelerinde dahi görev yapmaktadırlar. Bu tür 
yörelerde görev yapan öğretmenlerimize kesinlikle lojman verilmelidir yahut da kira yardımıy
la maaşlarına takviye yapılmalıdır. Mahrumiyet bölgelerinde görev yapan öğretmenlerimizin 
çocuklarının, orta ve yüksekokullarda öğrenimlerini devam ettirebilmeleri için, yurt ve kredi
lerle desteklenmesi gerekmektedir. 

öğretmenlerimize tanınacak bu imkânlar bir lütuf değildir; zaten öğretmenlerimiz günde 
15 saat çalışmakla bunu hak etmişlerdir. Aynı zamanda, hizmet verebilmek için fazladan har
cama yaptıkları da vakidir. Onun için, bu imkânlar öğretmenin hakkıdır. 

Temel eğitim öncesi çocuk bakımevleri ve kreşlerin çoğaltılması, çağdaş bir zarurettir. Doğ
anından başlayarak, her vatandaşın öğrenim ve eğitimi, devletin yükümlülüğünde olmalıdır, 
8 yıllık zarurî temel eğitim masrafları devlet tarafından karşılanmalıdır. Temel eğitimden yük
seköğretimin sonuna kadar, her kademe, kendi içinde bir bütünlük taşımalıdır; har kademeyi 
tamamlayan genç, hayata kazandırılmış bir durumda olmalıdır. 

Ortaöğretim sadeleştirilip bir birlik içinde olmalıdır. Çok amaçlı liseler hayata geçirilme
lidir. Burada, ortak kültür derslerinden ayrı, seçmeli dersler çoğaltılmalı; herkes kabiliyetine 
göre meslek sahibi yapılmalıdır. 

Ortaöğretimde çeşitli amaçlardaki liselerimiz ayrı ayrı yerlerde konumlandırılacağına, çok 
amaçlı liseler olarak aynı yerde konumlandırılmasında çok yararlar görülmektedir. Çünkü, bu 
takdirde, ortak spor tesislerini ortak laboratuvarlarını beraberce kullanabilecekler; ortak kü
tüphaneleri, ortak sinema ve televizyon salonları olacaktır. 

Bu anlayıştan hareketle, çok amaçlı liselerimizde öğretim ve eğitim faaliyetleri, en rantabl 
ve en kaliteli bir şekilde yürüyecektir. Tabiî ki, burada, kabiliyetlerine ve mesleklerine göre ye
tiştireceğimiz öğrenciler için -gerek ara eleman olarak gerekse üniversitede istihdam edeceği
miz sayı ve kapasite olarak- yatırımları planlamak ve bunları gerçekleştirmek zorundayız. Bir 
plan ve projeye göre -eğitim ve öğretimimiz ve buna dayalı istihdam için- yatırım yapmazsak, 
sonunda, bütçeden dünya masraflar ederek yetiştirdiğimiz bu üretim ve kabiliyet potansiyelle
rimizi, yeterince değerlendirmemiş oluruz bir sürü millî servetimiz heba olmuş olur. Bu duru
mu yansıtan bir örnek vermek gerekirse : İhtiyaç fazlası yapılmış olan imam-hatip liselerinden 
mezun olanların adedi çok fazladır. Sözde meslek lisesi olarak statülendirilen bu okuldan 
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mezun olanların çoğu, imamlık yapmamaktadır, ihtiyaç fazlası olan bu okullarımızın, diğer 
meslek okullarına veya düz liselere çevrilmesinde, memleket menfaati açısından büyük fayda 
vardır. 

Ayrıca, imam-hatip liselerinde, son zamanlarda, Atatürk ilkelerine ve laikliğe aykırı eği
tim verildiği açıktır. 

İSMAİL COŞAR (Çankırı) — Yanlış, yanlış... 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — özellikle, bu liselerde verilen eğitimin, Atatürk ilke ve inkı

laplarına uygun yürütülmesi, bu amacın yerine getirilip getirilmediğinin sık sık denetlenmesi 
gerekmektedir. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, arkadaşımızın bir tereddütü mü var, 
imam-hatip liselerinde Atütürk ilkelerinin okutulmadığı hususunda?.. Arkadışımı incelemeye 
davet ediyorum, imam-hatip liselerini bir incelesin. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) — Burada verilen eğitim, Türkiye Cumhuriyetinin geleceği açı
sından son derece önem taşımaktadır. 

MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Biz sizi biliyoruz zaten... 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Çok teşekkür ederim, tanıdığınız için. 
Meslek okullarına alınan öğrencilerin seçiminde son on yıldır büyük haksızlıklar yapıl

maktadır. Polis kolejlerine ve askerî okullara alınacak çocuklara ailelerinin siyasî meyillerine 
göre işlem yapılmaktadır. 

Sağlık meslek liselerine alınan öğrencilerde de çok bayağı yöntemler işlenmiştir. Kendi yö
remde de, yurdun çeşitli yörelerinde de -12, 13, 15 yaşında, sağlık meslek liselerine girmek iste
yen öğrenciler,için- inanın ki, ancak kendi partilerine oy veren ailelerin çocuklarının alınması 
açısından, o zamanın hükümetinin milletvekilleri, listeler tanzim etmişlerdir. 

Bu, 13-15 yaşındaki çocuğumuzun istikbaliyle oynayacak şekilde politize hareket ediyo
ruz demektir. Ben burada, bu durumu kınıyorum ve ilgileleri uyarıyorum. 

Üniversitelerimize gelince... 
Köklü bir üniversite reformu gerçekleştirilmelidir. Üniversitelerimize bilimsel ve yönetsel 

bir özerklik tanınmalıdır. YÖK sistemi kaldırılarak, yükseköğretim kurumlarının, kendi arala
rından seçtikleri organlar eliyle yönetimleri sağlanmalıdır. Üniversiteler kesinlikle demokratik 
bir yapılanmaya kavuşturulmalıdır. 

Üniversetelerarası eşgüdümü sağlamak, ülkenin insangücü gereksinimini gözönünde tu
tarak araştırmalar ve planlar yapmak ve önerilerde bulunmak, üniversitelere ayrılan kaynakla
rın dengeli dağılımı ve verimli kullanımı konusunda hükümetle ilgili makamlara önerilerde bu
lunmak ve yeni kurulacak üniversiteler için görüş bildirmek amacıyla, üniversitelerin kendi üst 
kurullarında belirlenecek adaylar arasından seçilecek yükseköğretim ve eğitim kuruluşları oluş
turulmalıdır. 

Üniversite ve yüksekokullarımızda okuyan yoksul öğrencilerimizin, yurt ve kredilerle, ke
sinlikle desteklenmesi gerekmektedir. Bu desteklenmede hakkaniyetli bir borçlandırma sistemi 
yapılsın. Yani, şu mesaj yurdumuzun her köşesine verilmeli: Varlıklı olmayan ailelerin çocuk
larının masrafları, üniversite ve yüksekokullarda, kesinlikle karşılanacaktır... 

Yoksul olduklarından dolayı yükseköğrenimi düşleyemeyen çocuklarımızın gönlünde bir 
umut ışığı devamlı yanmalıdır. 
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Güneydoğu ve doğu bölgelerimizde, temel eğitim sorunlarımızın istenilen bir biçimde çö
zümlenebilmesi için, acilen, bölge yatılı okullarının açılmasında fayda vardır. Yörenin özelli-; 
ğinden kaynaklanan etkenler nedeniyle, her köye okul ve öğretmen hizmetleri verilememekte
dir. Okul olsa dahi, öğretmen, okula gitmemektedir. Aşağı yukarı altı yıla yakın öğrenim ya
pılmayan köy okullarımız vardır. Düşünelim bir kere... Altı yaşındaki çocuk oniki yaşına gel
miş ve hâlâ eğitim yüzü görememiştir!.. Ülkesiyle ve milletiyle üniter bir devletin fertleri ola
rak, eğitim ve Öğretimden nasibini alamamış bu çocuklar, bizim çocuklarımızdır. Millî eğiti
mimiz açısından, bu yaranın tedavi edilmesi, Bakanlığımızın boynunun borcudur. 

Çözüm; bu yörelerde, merkezî konum taşıyan tüm ilçelerimizde yatılı bölge okullarının 
acilen hayata geçirilmesidir. Bu tür bir uygulama sayesinde, Bakanlığımız, hem ekonomik ola
rak, hem de eğitim seviyesi olarak, en rantabl hizmeti üretecektir. Bu yatılı bölge okullarımıza 
Utanan Öğretmenlerimiz de, huzurlu bir şekilde, başarılı bir eğitim ve öğretim sergileyeceklerdir. 

Yurdumuzun, birçok mahrumiyet yöresi vardır. Bu yörelerde de öğretmen ve okut hizmet
leri, tam olarak değil, çeyrek dahi verilememektedir. Buralarda da, merkezî bölgeler tespit edip, 
yatılı bölge okulları açılmalıdır. Buna paralel bir uygulama olan ring sistemi de uygulamaya 
konulmalıdır. Beş on köyün çocuklarını, merkezî bir köydeki ilköğretim okullarında okuttu
ğumuz takdirde, öğretmenleriyle, okuluyla ve eğitimin kalitesiyle çok rantabl bir sistemi ger
çekleştirmiş olacağız. 

Taşımacılık sisteminin uygulanacağı yörelerdeki köylerimiz, küçük nüfuslu köylerdir. Devlet, 
her köye okul, lojman ve öğretmen sağlamakta güçlük çekmektedir. Merkezî bir köyde, daha 
güzel okul ve daha yeterli öğretmenle, daha kaliteli ve daha ucuz bir eğitim yapılabilir. 

Doğu ve güneydoğu bölgelerindeki çocuklarımıza sahip çıkarken, memleketimizin diğer 
yörelerindeki köy çocuklarımıza da sahip çıkmalıyız. Çünkü, onların da, çağdaş, laik eğitim
den nasiplerini tam olarak aldıklarını söylemek mümkün değildir. 

Gerek ekonomik olanakların elvermeyişinden, gerekse soyal ve kültürel etmenlerden do
layı, köylerimizde oturan yoksul halkımız, çocuklarını', ortaöğrenimlerini tamamlayabilmesi 

, için, çeşitli isimler altındaki yatılı yurtlara vermek zorunda kalmışlardır. Amaçlarının "Allah 
| adına hizmet" olduğunu söyleyen bu yurt temsilcilerinin amacı, barındırmaya çalıştıkları yok-
i sul köylü çocuklarımızın beyinlerini yıkamaktır; dini alet ederek, siyasî emellerine uygun birer 
j nefer yetiştirmeye çalışmaktır. Çeşitli tarikatların cirit attığı bu yurtlarda beyinleri yıkanın ço

cuklar bizim çocuklarımızdır. 
Evet, sayın milletvekilleri, politik beklentilerimizden dolayı, gözümüzün önünde gelişmekte 

olan ve alenen icra edilen bu eğitim faciasını görmezlikten gelemeyiz; gelirsek, bu facianın al
tında sonunda biz de kalırız. 

Kimsesiz ve yoksul çocuklar adına dinî duygular sömürülerek yapılan bu hizmetin, bir 
eğitim hizmeti olarak görülmesi, kendisine malik olmayan beyinlerin bu tür yurt yöneticilerine 
teslim edilmesine göz yumulması, bir gaflettir, bir dalalettir, bir hıyanettir, hatta Türkiye Cum
huriyetinin temellerine dinamit koymaktır. 

Bu gerçeği, içimizde bilmeyen, görmeyen ve duymayan yoktur; ama nedense, bu konuda 
söz söylemek bir tabudur. Din duyguları sömürülen halkımızdan oy alma kaygiları, çok basit 
ve tehlikeli kaygılardır. Bu kaygıları aşmamızın zamanı çoktan gelip geçmiştir. 
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Din, hiç kimsenin tekelinde bulunması gereken bir inanç değildir. Toplumların elbette di
nî inançları olacaktır, elbette din eğitimi ve öğretimi yapılacaktır; dine dayalı siyasî görüşler 
ve partiler elbette olacaktır. Biz, bu görüş ve partilere, demokratik ve laik bir erdemle saygı 
duyuyoruz; ama Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş, demokratik ve laik olması gerekir. 

MUSA DEMİRCİ (Sivas) —• Dinden korkuyorsunuz!.. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Eğitim ilkelerinin, ne idüğü belli olmayan gizli tarikatlar 

tarafından tahrip edilmesine göz yummak demek, ne dine saygılı olmak, ne Allah'ı sevmek, 
ne insan haklanna ve demokrasiye inanmak ve ne de laiklik demektir. 

Laik olmak demek, hiçbir zaman, dinsiz olmak demek değildir. Kaldı ki, inanç ve düşün
ce özgürlüğünün temel güvencesi, laikliktir. Herkes, ibadetini özgürce yapabiliyorsa, bundan 
daha güzel ne olabilir! 

Sonuç olarak : Acilen, bu yurtların, devlet yurtları haline dönüştürülmesi, Türkiye Cum
huriyeti açısından gerekmektedir, özel teşebbüsçülük açısından bu mümkün görülmüyorsa, 
çok etkin bir şekilde devlet denetimini bu tür yurtlar üzerinde işletmeliyiz. 

MUSA DEMİR (Sivas) — Millî Eğitimin denetiminde onlar; daha bilmiyorsun!.. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Sözlerime burada son verirken, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grubu adına, millî eğitim bütçemizin memleketimize, Bakanlığımıza hayırlı, uğurlu olmasını 
diler, saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Köklü, teşekkür ederim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Ankara Mil

letvekili Sayın Salman Kaya. 
Buyurun Sayın Kaya. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA SALMAN KAYA (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Grubum Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili görüşlerini açıkla
madan önce, güneydoğu çığ, Zonguldak grizu ve Erzincan depremi sonucu hayatını kaybeden 
şehitlerimiz, insanlarımız için, yüreğimiz acı dolu olarak, hepimizin, hepinizin ve onurlu hal-
kımazın başı sağolsun diyor ve saygılarımı sunarak konuşmama başlıyorum. 

Millî eğitimle ilgili konuşmama başlamadan önce, kısaca, Zonguldak grizu ve Erzincan 
deprem katliamına değinmek istiyorum. Zonguldak'ta yaptığımız inceleme sonucu maden ocak
larındaki kaza oranı şöyledir : 

Yüzde 78 teknoloji, yüzde 20 personel eğitimi ve ancak yüzde 2 kaçınılmaz kaza... Görü
lüyor ki, ülkemizideki maden ocağı kazalarının dünya geneline göre 45 kat daha fazla olması, 
geri teknolojinin ürünüdür ve dolayısıyla, bu geri teknolojinin ürünü olarak, göçük altında, 
toprak altında kalanlarımızın vebali de, bu geri teknolojiyi ülkemize layık görenlerindir. 

Erzincan katliamı... Yıkılmamış, hatta sıvası dahi dökülmemiş binaların yanında, yerle 
bir olmuş devlet binaları... Dolayısıyla, katiller, bir avuç ihale hırsızlan dır ve o ihaleyi verenlerdir. 

Çürümüş kapitalizmin ihale hırsızlarından, ölen insanlarımızın hesabı sorulmalıdır. Er
zincan meydanında kurulacak, halkın da katılacağı mahkemeyle, bu hırsızlar ve hırsızlara iha
le verenler yargılanmalı, infazlar orada yerine getirilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığı bütçesiyle ilgili ko
nuşmanızın başlangıcında, Zonguldak'taki müessef olaylara temas etmenizi, Değerli Bakanı
mızın da o yörenin güzide bir temsilcisi olması münasebetiyle, yoruma müsait saydım, süku
netle dinledim; ama Erzincan faciasının, ki "katliam" buyurdunuz... 
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SALMAN KAYA (Devamla) — Ben katliam olarak değerlendiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bir de onun ötesinde, halk mahkemesi filan kurmaya da kalkıyorsunuz!.. 
Lütfen, şu ahengi ve şu idraki ihlal etmeden, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki 

görüşmelerimize devam edelim. (RP sıralarından alkışlar) Aksi takdirde, yasama organında, 
yasalarda yeri olmayan mahkemelerle davaya bakmaya müsaade etmemiz caiz değildir. Lüt
fen, Millî Eğitim bütçesine devam edin. 

Buyrun. 
SALMAN KAYA (Devamla) — Biz halkımızın onurlu yargısına, onurlu değerlerine ina

nıyoruz... 
BAŞKAN — Efendim, halkın onurlu yargısını, o halkın onurlu temsilcilerinin oluşturdu

ğu Türkiye Büyük Millet Meclisindeki cumhuriyet kanunları tayin ve tanzim eder. Böyle ucuz 
popülizmi ve yanlış yargı anlayışını bırakalım lütfen. 

AHMET ARIKAN (Sivas) — Eski zihniyetlerin devamı... 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık gereken müdahaleyi yapmıştır... 
Millî Eğitim bütçesi üzerinde konuşun Sayın Kaya. 
SALMAN KAYA (Devamla) — Sayın Başkan, ülkemizdeki sorunların en önemlilerinden 

biri de, millî eğitim alanındadır. Bir toplumun eğitim düzeyi, o toplumun ekonomik gelişmiş
lik düzeyiyle paralellik gösterir. Bu nedenle, eğitimin toplum refahıyla yakın ilişkisi vardır. Ana 
hatlarıyla sunacağım, eğitimde amacın ne olması gerektiği ve bu amaca giden araçlar üzerinde 
durmak istiyorum. 

Eğitimde amaç : 
Eğitim, üretim için olmalı, üretim ise geniş halk kitlelerinin refahına yönelik olmalıdır. 

Silah tüccarlarına, lüks tüketim tüccarlarına yönelik olmamalıdır; halkın çıkarına yönelik ol
malıdır. 

Eğitim, toplumların gelişim yasasına uygun, toplumsal değişime yön verici, çağdaş olma
lıdır. 

Eğitim, toplumsal olaylarda baş sallayıcı, yaltakçı, "evet efendim" ci insan yerine, olayla
rı, "neden, niçin, nasıl" sorularıyla ele alarak, düşüncesini özgürce söyleyebilen, tartışan, mü
cadeleci insan yetiştirmeye yönelik olmalıdır. 

Eğitim, yolsuzluğun, hırsızlığın, rüşvetin, "devlet malı yemeyen domuzdur" anlayışının, 
hayaliciliğin hâkim olduğu yoz insan yerine, toplumun çıkarını kendi çıkarının üzerinde tutan, 
ülkesinin yazgısıyla yakından ilgilenen, ülkesinin siyasal yönetiminde etkin bir rol almak iste
yen çağdaş insan yetiştirmeye yönelik olmalıdır. 

Eğitim, kitlelerin hak talebinde örgütlü mücadeleye, dayanışmaya, "örgütsüz halk köledir" 
şiarına sadık insan yetiştirmeye yönelik olmalıdır. Örneğin, 1968 kuşağı, bu çağdaş insanı sim
gelemektedir. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, emperyalist sömürüye, ulusal baskıya, şo
venizme ve faşizme karşı, özgürlüğü savunan, tüm çalışanların örgütlülüğünü, okullardan fab
rikalara yönetime katılmayı, karar vermeyi,-sorumluluk duymayı, ülkesinin siyasî yazgısıyla 
yakından ilgilenen, bireysel çıkarı reddedip, toplumun çıkarını savunan bu düşünce için müca
dele eden yeni insan ruhu, 68 ruhudur. Cellatlar tarafından, "pişmanız hata yaptık" demeleri 
karşılığı hayatlarının bağışlanacağı isteğini elinin tersiyle itip, halkının çıkarı için kendi canını 
vermeye hazır, darağacına gülerek gidenlerin ruhu, 68 ruhudur. 

işte, eğitim; öğrencisinden, öğretmenine... 
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MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — 68 ruhu diye bir ruh mu var? 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — O zihniyeti burada savunamazsın. 

SALMAN KAYA (Devamla) — Konuşma! 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Sen konuşma! 

SALMAN KAYA (Devamla) — Konuşma, konuşma! Bu kürsüyü ben korurum. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Seni bu kürsüye getirenlere lanet olsun. 

SALMAN KAYA (Devamla) — Senin gibi adamlara lanet olsun. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Sen, çağdışı bir komünistsin. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — 68 ruhu ne demek Sayın Başkan? 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Kuvayi Milliye ruhu var burada. 

SALMAN KAYA (Devamla) — 68 ruhu, halkın, paylaşımda eşit, insan gibi pay almasını 
savunan ruhtur. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — 68 ruhu ne demek? 

SALMAN KAYA (Devamla) — İşte, eğitim; öğrencisinden öğretmenine, işçisinden köylü
süne her yerde... -

BAŞKAN — Sayın Kaya, bir dakika... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, düzeltmesi lazım; öyle bir ruh yok 

Türkiye'de. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — 68 ruhu ne demek? 

SALMAN KAYA (Devamla) — Anlatacağım; çok net bir şekilde anlatacağım. Halkın Ör
gütlenmesine niçin karşısınız; halkın, emeğinin hakkını almasına niçin karşısınız, onu anlata
cağım. Bunda gocunacak hiçbir şey yoktur... 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Askere kurşun sıkanları savunamazsın. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Banka soyan, adam öldüren... 

SALMAN KAYA (Devamla) — Düşünceyle ilgili bir olaydır... 
BAŞKAN — Sayın Kaya..; 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — O fikirlerin modası geçti. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Sayın Başkan, bu tür konuşmalara müsaade etmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, cumhuriyet mahkemelerinde, cumhuriyet kanunlarıyla yargılanmış 
ve cumhuriyet adliyesi tarafından idamına hükmolunmuş kişilerin, burada sizin tarif ettiğiniz 
gibi takdimi ve Yüce Meclisin bu tarifi kabulü mümkün değildir. (DYP, ANAP, RP ve MÇP 
sıralarından "Bravo"1 sesleri, alkışlar) Nitekim, arkadaşlarımız, "68 ruhu değil, bu kutsal çatı 
altında kuvayi milliye ruhu vardır" diyerek buna gerekli tepkiyi göstermişlerdir. 

Ben, zatıâlinizin özel durumunu, kişisel geçmişinizi dikkate alarak, azamî hoşgörüyü gös
termeye çalışıyorum; ama, bazı şeyler var ki, ona hem hakkımız yoktur, hem de mümkün olmaz. 

Bu idrak içinde Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine dönmenizi rica ediyorum. 

SALMAN KAYA (Devamla) — Teşekkür ederim Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, günümüzde "Millî eğitim" dendiğinde bilgi akla gelir. Bilgi var... 

Bilgi var; bir şarlatan gözboyayıcının, bir büyücünün de verdiği bilgidir, bilimin kanıtladıkları 
da bilgidir. 

İnsanlığın bilimsel bilgiye ulaşması, ilk ve ortaçağın dogmatik bilgi anlayışını reddetme
siyle mümkün olabildi. Gözünün yaşına bakılmadan, bütün eski bilgiler, yeniçağın bilim 
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adamları, filozofları tarafından eleştiriye tabi tutuldu ve bizi bugüne getiren bilimsel bilginin 
yolu açıldı. Ne var ki, bu öyle kolayca olmadı. Sayısız düşünür, bilim adamı, kilisenin, din 
adamlarının, kralların, padişahların zulmüne uğradı, düşünceleri yasaklandı, birçokları da bu 
yolda yaşamlarını yitirdi. ' 

Dün böyle idi, bugün çok mu değişti? Her düşüncenin serbest olduğu bir demokrasi ça
ğında yaşıyoruz diye övünüyoruz; ama, bugün de durumun çok farklı olduğunu, ne yazık ki, 
söyleyemeyeceğim. Bilgi ve eğitim, öğretmen ve öğrenciler üzerinde uygulanan baskının, orta
çağdan çok daha kapsamlı ve sistemli olduğunu söylemek zorundayım. Sürgünler, soruştur
malar, işten el çektirmeler, öğretmenlerimize karşı sadece 12 Eylül, 12 Mart askerî faşist döne
minde değil, cumhuriyet tarihi boyunca millî eğitimimizin adeta değişmeyen politikası olmuş
tur. öğretmen, eğitimin içeriği konusunda asla fikri sorulmayan, kendi fikrini söylemesi ya
saklanmış çağdaş bir köle olarak görülmüştür, öğrenciler ise, az çok gençlik çağına geldikle
rinde, potansiyel suçlular olarak görülmüşlerdir. Özellikle son yirmibeş yılda öğrenci gençliği
miz, polisten idarecilere, gerici çevrelerden politikacılara , her çevreden tutucular tarafından 
gözetim altında tutulmakta, giydiğinden okuduğuna kadar, her şey millî eğitim standartları 
tarafından belirlenmektedir. 

Eski çağlar boyunca olduğu gibi, egemen sınıflar, eğitimi kendi çıkarlarına göre biçimlen
dirmekte, genç kuşaklar, gerçek bilimsel bilgilerle donatılma yerine, o gün için devlet ve hükü
metlerin kabul ettiği doğrulan, bilimsel gerçekler olarak kabul etmeye zorlanmaktadır. 

Kısacası, eğitim sistemimiz, ilkokuldan üniversiteye kadar, öğrenci ve öğretmenlere uygu
lanan baskıya dayanan bir sistemdir. Amaç, çağdaş insan değil; yasalara uyan, yukandan ne 
verilmişse, onu gerçek kabul eden, iyi vatandaş yetiştirmeyi amaçlayan bir sistemdir. 

Oysa, çağımızda, insanlığın ulaştığı bilgi birikimi, çağdaş insanların yetiştirilmesine ola
nak tanımaktadır. Çağdaş insan diye tanımlamaya çalıştığım insan, gerçeği araştıran, gerçek 
olmayana karşı cesaretli biçimde karşı çıkabilen, bunu yaparken de kişisel kaygı duymayan in
sandır. Millî eğitimimiz yeni kuşakları bu bilinçle yetiştirdiği ölçüde, Ülkemizde demokrasinin 
yolu açılacaktır. 

Eğitimin niteliksel geriliği.yanında, yaygınlığı, ayrılan ödenek ve zorunlu eğitim süresiyle 
ilgili konularda da ülkemiz, dünya ülkeleriyle kıyaslanamayacak kadar, geri kalmıştır. 

Ülkemizde okul öncesi eğitimden yararlanan çocuk sayısı binde 2'dir. Bu oran Suriye'de 
binde 5,5, Yunanistan'da binde 15,8, Fransa'da ise binde 45,9'dur. Türkiye, 172 dünya ülkesin
den zorunlu eğitim süresi beş yıl olan Hindistan, tran, Vietnam'ın da yer aldığı 12 ülke ara
sındadır. 

1987 verilerine göre, ülkemizde, ortaöğretim çağına gelen nüfusun okullaşma oranı yüzde 
42 iken, bu oran İran'da yüzde 46, Meksika'da yüzde 55, Yunanistan'da yüzde 85, Kanada, 
Bulgaristan ve Sovyetler'de yüzde 100'dür. 

Ülkemizde 6 ve yukarı yaştaki kız ve kadın nüfusun yüzde 30'unun hâlâ okuryazar olma
yışı ise, eğitim sistemimizin yüzkarasıdır. 

Bu değerlerin gösterdiği gibi, açıktır ki, uygulanan eğitim sistemi, düşünmeyen, kaderci, 
kolay yönetilen toplum yaratmaya yöneliktir, toplumları daha iyi sömürebilmek için. 

Eğitim çağdaş olmalıdır. Bir ülkedeki eğitim, o ülkenin ekonomik gelişmişliği yanında, 
dünya ülkelerindeki gelişmişliği de dikkate alarak, toplumun gelişim yasalarına uygun in-
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san yetiştirilmesinin önemini vurgulamıştık. Ülkemizde 1950'ye hâkim üretim yapısına ve top
lumsal gelişmişliğine uygun düşen köy enstitüleri o günkü koşullarda doğru idi. Bugün dünya
da ilkokullara dahi bilgisayarın girdiği; üretimde daha fazla verimlilik için, insanların, birçok 
dalda değil, becerisine uygun bir dalda uzmanlaşmaya yöneldiği çağdayız. Bu çağda eğitim, 
ezberci ve teorik temele dayalı olmaktan kurtarılıp, üretime katılan pratik üzerine oturtulmalıdır. 

Eğitimin, istenilen düzeye ulaşması için gerekli araç ve gereç sağlanmalıdır. Bu maksatla 
devlet bütçesinde ayrılan payın artırılması gerekir; oysa, bizde tam tersi uygulanmaktadır. Mil
lî eğitime bütçeden 1980 yılında yüzde 11,74 oranında bir pay ayrılmışken, bu oran 1989 yılın
da yüzde 9,6'ya düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, kısaca, bugünkü millî eğitim, öğretmen ve öğrenciyi sindiren, yıldır-
macı ve baskıcı bir sistemdir. Çağdaş olmayan, köhnemiş, çoğu ortaçağdan kalma bilgiler olan, 
dinci, şovenist bir eğitimle çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilmektedir. Bu yüzden millî eği
timi düzeltmenin ilk koşulu, ilkokuldan üniversiteye, tüm millî eğitimdeki baskıyı kaldırmak; 
öğretmen ve öğrencilerin, ne din, ne devlet, ne de başka bir yasak olmadan, her şeyi tartıştığı, 
demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı yaratmaktır. 

OSMAN CEYLAN (İstanbul) —- Devrimci yapmak yani!.. 
SALMAN KAYA (Devamla) — Ben bu sırada oturuyorum arkadaşım; düşüncemdir, söy

leyeceğim. 
AHMET KABİL (Rize) — Böyle konuşamazsın; devlet vardır, din vardır, bayrak vardır... 
SALMAN KAYA (Devamla) — Düşüncemdir, söyleyeceğim... 
Sen, öyle söylersin; devlet vardır, din vardır, bayrak vardır; ama, insanlarımızı Almanya'

ya köle gibi gönderirsin, onların emeğini gasp edersin, onların gönderdiğini, burada sen, açık
larını kapatmaya, lükslerinde harcamaya çalışırsın! Eğitim budur... O, senin ulusun değil mi, 
o senin insanın değil mi? 

OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Fakirlik edebiyatı yapma! 
SALMAN KAYA (Devamla) — Yapmıyoruz... Biz, canımızla, her şeyimizle, halkımızın 

onurlu mücadelesi, emeğin onurlu mücadelesi için, bu yola seve seve varız. Halkımızın... 
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Ne yolun olacak senin?!. 
SALMAN KAYA (Devamla) — O belli olmaz... 
BAŞKAN — Sayın Kaya, bir Grup sözcüsü olmanız itibariyle müdahale etmek istemiyo

rum; ama sizin de, arkadaşlarımızı taciz etmeyecek bir kapsamda, yorumlarınızı ve görüşleri
nizi sunmanız gerekir. Bakınız, Erzincan faciasına hepimizin içi yanıyor, Sayın Başbakan "takdiri 
ilahi" dedi; bu, bir doğal afettir; ama siz "katliam" buyurdunuz. 

"Katliam" deyince, bu milletin aklına Karabağ geliyor, Azerbaycan geliyor; tek kelime 
söylemediniz! 

Sizin, mazide, Vietnam'a, Che-Guevera'ya, Ho Şi Minh'e ağıt yakanları, burada kahra
man ilan etmenize, tabiî ki, bu Meclis rıza gösteremez (DYP, ANAP, RP ve MÇP sıralarından 
alkışlar) 

İstirham ediyorum tahrik etmeyin; bütçeyi konuşun, sözünüzü kesmeyelim, değerli fikir
lerinizden faydalanalim ve bir değerli partimizin Grup sözcüsü olarak görüşlerinizi rahatlıkla 
ifade edin. Lütfen... 

SALMAN KAYA (Devamla) — Teşekkür ederim. 
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ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) •— Karabağ'da da çarpışma var, orada da çarpı
şıyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, gereken uyarıyı yaptık. 
SALMAN KAYA (Devamla) — Biz tüm insanların ezilmesine, sömürülmesine ve işkence 

çekmesine şiddetle karşıyız, karşıyım, tnanan inanır, inanmayan inanmaz; ama açıktır ki, bu, 
sadece, Millî Eğitim Bakanlığında kimi zorba idarecilerin değiştirilmesiyle başarılamaz. 

HASAN DÎKlCt (Kahramanmaraş) — Sömüren kim, ezen kim?.. 
SALMAN KAYA (Devamla) — Bu, ülkenin bir bütün olarak, demokratikleştirilmesiyle, 

her sınıf ve ulustan insanların düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün tanınması ve onların da 
fikirlerini yayma olanakları önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılmasıyla olacak bir şeydir. 

Hükümetimiz, programında, ülkede demokrasinin tüm kurumlarıyla yerleşmesini birin
cil görev edindiğini ilan etmiştir. Bu programın millî eğitime yansıyan yanı, öğretmen ve öğren
cilerin üstündeki tüm yasal ve yönetsel baskıların kaldırılması olmak zorundadır. Bunun ger
çekleşmesi için, ders programlarında, ilk ve orta dereceli okullarda din dersleri zorunlu ders 
olmaktan çıkarılmalı; din öğretimi isteğe bağlı olmalı; tarih dersleri, tarihi, ırkçı, şovenist bir 
açıdan değil, nesnel, tarihsel gerçekler temelinde işleyen bir derse dönüştürülmeli; felsefe ve 
toplumbilimle ilgili dersler, Türk-Islam sentezci içeriğinden arındırılarak, yeniden düzenlen
meli; doğa bilimleriyle ilgili dersler, eskimiş, köhne görüşlerden arındırılarak, günümüz bili
minin ışığında yeniden düzenlenip, öğrencilerin, yaşamı ve dünyayı kavramlarını kolaylaştıra
cak bir biçimde dönüştürülmeli... * 

MUSTAFA ÇÎLOĞLU (Burdur) — Ne anlatıyor bu! 
BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyelim. Rica ederim... 
SALMAN KAYA (Devamla) — ,.. meslek okullarında, öğrencilerin, belli bir işi yapan ro

botlar değil, bir toplum içinde yaşayan, o toplumun sorunlarına çözüm arayan insanlar olma
larına yardım edecek kültür derslerine (felsefe, sosyoloji, tarih, sanat,, edebiyat gibi) gereken 
ağırlık verilmeli; okullar yeterli hale getirilip, ilköğretim 8 yıla çıkarılmalı; öğretmen açığı ka
patılıp, araç-gereç yeterli hale getirilmeli; eğitim sistemimiz çağdaş olmalı; ülkemizde yaşayan 
insanların etnik durumlarından, bulundukları bölgenin ekonomik gelişmişliğine kadar birçok 
faktör, eğitimde dikkate alınmalıdır. 

Etnik özellik, kültürel gelişmişlik göz ardı edilerek, devlet düşüncesini empoze etmeye yö
nelik eğitim, çağdaş toplum yerine, köleci toplum yaratmaktadır. Bu anlayış, bu politika, aske
rî faşist uzantısı sivil faşistlerin politikası olabilir; ancak, ülkemizde demokrasiyi tüm kurum
larıyla inşa etmeyi amaçlayan Hükümetimizin politikası asla olamaz; hele hele Hükümet orta
ğı sosyal demokrat Partimizin eğitim politikasında, şovenizmin, kafatasçılığın, ırkçılığın en ufak 
bir nüvesine bile raslanamaz, raslanmamalı. 

Belçika'dan Hindistan'a dünyanın her yerinde eğitim, ulusal azınlıkları asimile etme yeri
ne, kültürel gelişmeleri için çaba harcarken, millî eğitimimizin, dünyanın her yerindeki Türkle
rin eğitimi için milyarlar harcarken, kendi ülkesindeki Kürt kültürünün gelişimini engellemesi
nin, çağdaş eğitimde yeri olamaz. 

Öğrencinin ve öğretmenin örgütlenmesi, konusuna gelince: örgütlü toplum, onurlu top
lumdur; örgütsüz toplum, köle toplumdur. Bir ülkede uygarlık ve demokrasinin düzeyini belir
leyen, o toplumun ne kadar örgütlü olduğudur. Hükümetimizin yetkilileri her vesileyle bunu 
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vurguluyorlar; ama, toplumumuzun en dinamik kesimlerinden olan öğrenciler ve öğretmenler, 
diğer toplum kesimleri gibi, örgütsüzlüğe mahkûm edilmiş durumdadır. Ne yazık ki, öğrenci
lerimizin, 1983 yılında çıkarılan Dernekler Yasasıyla, örgütlenmeleri adeta olanaksız hale geti
rilmiş; bütün örgütlenme girişimleri, bugüne kadar, YÖK'lü yöneticiler, vali-polis işbirliğiyle 
akamete uğratılmıştır. Ortaöğrenimdeki genç öğrenciler içinse, örgütlülüğün lafı bile, Türk-
îslamcı gerici idareciler tarafından okuldan atılmalarına yetmektedir. 

öğrenci gençlik, bir suçlu muamelesi görmeye devam etmektedir. 
ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Kahramanmaraş) — Atın o zaman, temizleyin onları. 
SALMAN KAYA (Devamla) — Böylesi baskı altında bir gençlikten, sağlıklı demokrasiye 

gönül vermiş insanların çıkmasını nasıl bekleriz?! Masaya slogan yazdı diye, okulda bildiri da
ğıttı diye, 15 yaşındaki gençlerin okul yöneticileri tarafından polise ihbar edilip, cezaevlerine 
sürüklendiği, hepimiz için taze anılardır. 

İSMAİL COŞAR (Çankırı) — Öğrencinin görevi bildiri dağıtmak mı? 
MEHMET KERIMOĞLU (Ankara) — O konuları bırak... 
SALMAN KAYA (Devamla) — Burası kürsüdür; burada, isteyen, her şeyi özgürce söyle

meli ve bu kürsüye saygılı olmalıyız. Dikkat ettiyseniz, dört beş aydır şurada oturuyorum, hiç
bir hatibe, ne bir laf attım, ne bir hakarette bulundum, bu kürsüye saygımdan dolayı, insana 
saygımdan dolayı. Bunu anlamayan varsa, istediğini yapabilir. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Devlete de saygılı olman lazım. 

SALMAN KAYA (Devamla) — Öğretmenlerimizi her vesileyle överiz, onların fedakârlık
ları, hizmetleri konusunda yetkililer nutuk atar; ama her nedense, bugüne kadar, öğretmenle
rimize sendika hakkı tanımaktan kaçındık. Bugün Hükümet, kendi demokrasi programı çer
çevesinde öğretmenlere sendika hakkı tanıyacağını açıkladı. Ne var ki, bu açıklamaya karşın, 
öğretmen ve diğer memur sendikaları bugün de, polis ve mülkî amir tarafından, yasadışı örgüt 
muamelesi görmeye devam etmektedir. 

Bu, bizim Hükümetimiz için kabul edilmez olmalıdır. 
Aslında, Hükümetimiz, "sendika hakkı vereceğiz" derken, yeni bir şey söylememektedir. 

Bugün, yaklaşık iki yıldır, öğretmenlerin sendikaları zaten vardır; dolayısıyla, "öğretmene sendika 
hakkı tanıyacağız" demek, hiçbir şey dememektir. 

Bugün öğretmenler, bizden, grevli, toplusözleşmeli bir sendika istiyorlar. Demokrasiyi ken
dine amaç edinen bu Hükümet, öğretmenlerimizin çoktan hak ettikleri bu hakkı, onlara tanı
mak zorundadır; çünkü, grevsiz bir sendika hakkının hiçbir işe yaramadığı açıkça görülmekte
dir, Mademki bu Hükümet, demokrasinin bütün kurumlarıyla yerleşmesini amaçladığını sa
mimiyetle söylemektedir; demokrasinin ilk koşulu, yurttaşlarına sınırsız bir örgütlenme özgür
lüğüdür; bunu öğretmenlerimizden hiç esirgememeli, onların demokrasi bilincine, yurtseverli
ğine güvenmeliyiz. Bu hakkı tanırken de "ILO ülkelerinde memura grev hakkı var mı yok mu; 
acaba, eğitim, grevle bağdaşır mı?" gibi anlamsız sorular sormamalıyız. Bize düşen, demok
rasi yanlısı bir Hükümete düşen, bu hakkı tanıma şerefini taşımak olmalıdır. 

Bugün Hükümetimiz, halkımıza büyük vaatler vererek işbaşına gelmiş, geniş desteğe sa
hip bir hükümettir. Bu vaatlerin bir bölümü ekonomiktir ve başarısı, ancak, uzun vadede, yı
ğınlara yansır; ama, demokratikleşme programı, bizim meclis çoğunluğumuz tarafından haya
ta geçirilebilir. Bu alanda atacağımız her adım, demokrasi yanlısı çevrelerden, emekçilerden 
destek görecektir, öğretmen ve diğer memur kesimlerine tanınacak, grevli, toplusözleşmeli 
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sendika hakkı, demokrasi programımızın yaşama geçmesinde bîr köşe taşı önemini taşır. Bu 
durum daha sonraki köklü değişiklikler için geniş bir destek sağlayacaktır; Hükümetimizin, 
emekçiler nezdinde itibar ve inandırıcılığını artıracaktır. Bu, aynı zamanda, ekonomik progra
mımızın yaşama geçmesi için psikolojik, politik zemini de yaratacaktır. 

Burada Hükümetin demokrasi programını başarısızlığa uğratmak isteyen çevreler, Ana
yasayı bir engel olarak karşımıza çıkarmak isteyebilirler. 

Şu açık bir gerçektir ki, Anayasada, "memurlar grev yapamaz" diye bir madde yoktur. 
"Vardır" diyenler, bunu kanıtlamak zorundadırlar ya da açıkça, memurların, grevli, toplusöz
leşmeli sendika hakkı karşısında yer almalıdırlar. Bu yüzdendir ki, zaten çok gecikmiş bir hak
kı, daha fazla geciktirmek, Hükümetimize ve onun demokrasi programı uygulamasına bir şey 
kazandırmaz. ' ' : . _, 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde tüm çalışanların olduğu gibi, bunların yüzde 30'unu kap
sayan öğretmenlerimizin de, başta can güvenliği olmak üzere, sağlık, kitap, konut, eğitim, araç-
gereç, dinlenme, tatil, atama ve yer değiştirme, mesleğinde gelişme ve yönetici olabilme gibi 
sosyal, kültürel, ekonomik birçok sorunları var. Örneğin, ilkokul ögretmenlerince oluşturulan 
tlk-San'a öğretmenler tarafından seçilen yöneticiler, Bakanlık tarafından veto edilmekte; ayda 
250 bin öğretmenden toplanan 12,5 milyar lira, çıkar çevrelerine arpalık olarak verilmektedir. 

12 Eylül faşist darbe öncesi öğretmen mücadelesiyle oluşan TÖB-DER'in mal varlığının, 
bugün gerçek sahibi öğretmen sendikalarına devredilmesi gerekmektedir. Esasen, tüm bu so-
• anların çözümlenmesi, öğretmenlerin, çözüm masasına, bir taraf olarak oturmasıyla müm
kündür. 

Sayın milletvekilleri, çocuklarımızı eğitmesi, çağdaş insan, yetiştirmesi için ellerine teslim 
ettiğimiz öğretmenlere, bizler karar yetkisi vermezsek, söz sahibi olma, haklarını, savunmanın 
önünü kesersek, ortaya, hakim aramayan, dayanışma anlayışından uzak, toplumsal sorunları 
düşünmeyen, eğitim için fikir üretmeyen, sadece, okuldan akşam evine gittiğinde ekmek ve 
ev sahibini, bakkalı, kasabı düşünen bir öğretmen, öğrencisine çağdaş insan olmayı öğretemez. 

öğretmenlerimize, toplumda layık oldukları yeri verelim; sosyal, kültürel, ekonomik so
runlarını birlikte çözmek için örgütlü temsilcilerinin masaya oturmalarını sağlayalım; tüm ça
lışanların olduğu gibi, öğretmenlerin de, grevli, toplusözleşmeli sendika, siyasal örgütlenme 
haklarının önünde yasal hiçbir engel olmadığını hemen açıklayalım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; millî eğitim, elbette ki, okullardan, okul-öğrenci-
öğretmen sorunlarından ibaret değil; tersine, millî eğitimin etkinlik alanı çok daha geniş; insa
nımızın kültürel olarak biçimlendirilmesi alanıdır. Bu yüzden televizyon yayınından mahallî 
gazeteye kadar, sinema ve tiyatrodan kütüphanedeki yayınlara kadar amaç : 

Emperyalist dünya düzenine ve onun değerlerine karşı, demokratik, özgürlükçü değerleri 
savunan ve onlar için mücadele eden. 

Yaratıcı, başkaldırıcı, neden, niçin diyen insan; hırsızlık, rüşvet, ihalecilik, hayalcilik, yol
suzluk gibi bireysel çıkarcı yoz anlayışlara karşı; kendi çıkarını, toplumun çıkarına bağlayan, 
ülkesinin yazgısıyla yakından ilgilenen, gereğinde halkı için canını verebilen. 

tnsan yetiştirmeye yönelik olmalıdır. 
Hepinize saygılar sınarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici. 
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MEHMET KERlMOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, artan süremizde Grup adına ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, arz edeyim : Ben onu izah ettiler düşüncesiyle açıklamayı fazla 
buldum; ama müracaat ettiniz, söyleyeyim, önce benim ifade ettiğim tolerans, söz almış grup 
sözcülerinin konuşmalarına dair idi. Bununla birlikte, yine, günün özelliğini dikkate alarak, 
size de söz verme imkânını aradım; ama malumu aliniz, grup adına sözcülük yapabilmenin 
şartı, grup yönetimi tarafından yazılı olarak Başkanlığa bildirilmiş olmaktır. Kanunlar Mü
dürlüğünde görevli arkadaşımızın size izah etmesini rica ettim. Oysaki, şu anda zatı aliniz için 
böyle bir vekalet ya da izin belgesi bulunmadığından, grup adına söz verme imkânım olmuyor. 
Özür dilerim. 

Buyurun Sayın Dikici. 

RP GRUBU ADINA HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri, Bakanlığımızın kıymetli bürokratları; sözlerime başlamadan önce, görevi başında 
hayatını kaybeden değerli öğretmenlerimize, çığ felaketinde ölen kardeşlerimize, Zonguldak'ta 
iş başında kaybettiğimiz işçi kardeşlerimize, Erzincan depreminde hayatını kaybeden kardeşle
rimize, Ermeni caniler tarafından hunharca katledilen Karabağ'daki Müslümanlara, Cenabı 
Hak'tan rahmet, yakınlarına, siz değerli milletvekili arkadaşlarımıza, Yüce Milletimize Baş
sağlığı diliyorum; Grubum ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum. 

Devletimizin bekası, milletimizin refahı ve mutluluğu bakımından hayatî önemi haiz Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi Yüce Meclise sun
mak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Zira, müzakeresini yaptığımız millî eğitim bütçesi, insanımızla ilgilidir. Eğitim hizmeti, 
insanın yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve kemale erdirilmesi hizmetidir. Eğitimin muhatabı, mah
sulü, insandır. Yetişmiş, kemale ermiş insan ise, siyasî, kültürel, ekonomik ve bütün sosyal hiz
metlerin motorudur. Cenabı Hak, insanı eşrefi mahlukat, en yüce varlık olarak yaratmıştır. 
İlim, teknoloji, zenginlik, mutluluk, refah, her şey insan içindir, insanlık içindir. Bunun için, 
her toplum, kendi insanını yarınlara güvenle bakacak nesiller olarak yetiştirmek için çalışır. 

Anayasamız, sosyal devleti, cumhuriyetin temel amacı olarak kabul etmiştir. Sosyal dev
let ise, insanımızın sosyal adaletini, fırsat eşitliğini temin eden, onu yönlendiren, destekleyen, 
yarınlara güvenle bakmasını sağlayan hizmetlerin tamamıdır. Esas olan, devlet hizmetlerinin 
devamlılığıdır. Bugüne kadar millî eğitim hizmetleri, yaz boz tahtası haline getirilmiştir. Bu 
dağınıklığın sonucudur ki, başarısızlık, çocuklarımızı ve milletimizi perişan etmiştir. Bunun 
çözümü ise, konuya millî, ilmî yönden, muhalefetiyle, iktidarıyla daha hassas ve daha dikkatli 
bir şekilde yaklaşmamızı şart koşuyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Refah Partisi olarak biz şuna inanıyoruz : Millî eğitim 
politikasının partilerüstü bir devlet politikası haline getirilmesi lazımdır. Millî eğitim meselele
rini halledemeyen ülkeler, hiçbir problemlerini çözemezler, çözememişlerdir de. Siyasî partiler 
olarak, her türlü siyasî çıkarları bir yana bırakarak, millî eğitim politikamız üzerinde bütün 
parti gruplarının birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi şarttır. 

Çocuklarımıza ve gençliğimize millî şuuru vermek, kazandırmak; teknolojinin gereği olan 
beceriyi vermek Yüce Milletimizin bütün fertlerini, millî, ahlakî, insanî, dinî, manevî ve kültü-
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rel değerlerimizi benimseyen, koruyan, geliştiren kâmil bir insan olarak yetiştirmek; insanımı
zı hayat boyunca refah içerisinde yaşamasını temin için bir meslek sahibi yapmak; devletin ve 
öncelikle de Millî Eğitim Bakanlığımızın başta gelen görevleri arasındadır. 

Eğitim sisteminin ana unsuru, programdır. Ders programlan, eğitimin temeli, özü, ruhu
dur. Program, nasıl bir insan yetiştireceğimizin ölçüsüdür. Bundan dolayı, eğitimin her kade
mesindeki programlar, günümüz şartlarına göre, ilmin, aklın ışığında, teknolojinin ve çağın 
ihtiyacına göre devamlı suretle geliştirilmelidir, olgunlaştarılmalıdır. Çocuklarımız ve gençleri
mize, Müslüman olmanın gurur, mutluluk ve sevincini verecek olan millî kültürümüzün ko
runması esastır. Üzülerek belirteyim ki, millî kültürümüzün özü, ruhu, esası, eğitim program
larımızda yer almamıştır; hele de, önemli bir kitle iletişim aracı olan, toplumun yönlendirilme
sinde büyük bir tesiri olan radyo ve televizyon, millî kültürümüze tamamen ters yayınlarıyla, 
milletimizin vicdanını sızlatan, Batıcı, batıl, taklitçi yayınlarıyla, millî eğitim hizmetlerinden 
uzak olduğu gibi, çocuklarımız, gençlerimiz ve milletimizin hâlâ var olan manevî duygu ve 
değerlerini de almaya çalışırken, İslam Dininin değerleri yerine, kilise değerlerini; milletimizin 
kültürü yerine de, Batı kültürünü yerleştirmeye çalışmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; millî eğitimimizin temel unsurlarından bir diğeri de, 
ders kitaplarıdır. Bugün ders kitaplarının yazılışı, dağıtımı, kalitesi, içeriği de halledilememiş
tir. Ders kitapları, millî eğitimimizin gaye ve ilkelerini gerçekleştirmekten çok uzaktır; keyfî, 
ciddiyetten uzak, taklitçi, Batıcı lüzumsuz bilgilerle doludur. Bir hükümet döneminde başlatı
lan kitap yazma kampanyası, daha sonraki hükümet tarafından durdurulmuştur; bu konu, bu
güne kadar ciddiyetle ele alınsaydı, içerikli, kaliteli ve dağıtımı çözülmüş ders kitaplarına sa
hip olacaktık. 

Eğitim sistemimizin odak noktalarından bir diğeri ve en önemlisi de öğretmenimizdir. öğ
retmenimiz, bir yandan çocuklarımıza bilgi verirken, diğer yandan karakter, şahsiyet verir, millî 
şuuru kazandırır, öğretmenlerimiz, dünyanın en çalışkan, en fedakâr, en cefakâr insanlarıdır. 
öğretmen, hep veren olmuştur; layık olduğu yeri -üzülerek belirteyim- hiçbir hükümet döne
minde alamamıştır. Geçim zorluğu içinde kıvranan öğretmenimiz, kendisine ikinci bir kazanç 
kapısı aramıştır, öğretmenimiz, okulda ders verdiği talebesine, kahvede, dükkanda hizmet edi
yorsa, bu gidiş millîeğitim adına tehlikeli bir gidiştir..Buna, "dur" demek, sadece Sayın Baka
nımızın görevi değil, hepimizin görevidir. Geçim sıkıntısı çeken öğretmenimiz, bugün toplum
da mahcup, devletine kırgın ve küstür. Bu konumdaki öğretmenin, öğrencilerine ne verebilece
ğini ve etkinliğinin ne olacağını yüce takdirlerinize sunuyorum! 

Öğretmenin yetişmesi konusu da bir çıkmazdadır, öğretmen yetiştiren kurumlar YÖK'e 
verilmiştir, öğretmen yetiştirmedeki dağınıklık ve çokluk, bir kargaşa ortamı doğurmuştur. Eği
tim fakülteleri, bir yandan, her branşta öğretmen yetiştirirken, diğer yandan, çeşitli fakülteler 
de eğitim sertifikaları vermektedir, öğretmenliği meslek seçen gençlerimiz ise, uzun zaman ta
yin edilememektedir; uzun zaman tayin bekleyen genç öğretmen, güven duygusunu da yitir
mektedir. 

öğretmen dağılımında da çok büyük dengesizlikler vardır; haftada, maaş karşılığı, sade
ce üç-dört saat ders okutan öğretmenler varken, yakın bir okulda ise aynı dersler boş geçiyor. 
Tayin ve nakillerde her türlü siyasî baskıların kaldırılmasından yanayız. 
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Eğitim, ekonomik ve sosyal kalkınmanın özü, esası, ruhudur; insanımızın enerji kaynağı
dır. İnsanımız ne kadar çok bilgiyle donanırsa, üretim gücü de o derece fazla olacaktır. Geliş
miş ülkelerle geri kalmış ülkeler arasındaki temel farklılık, bilgiden, bilginin sonucu olan üre
tim artışından gelmektedir, tnsan unsuru, gelişmiş ülkelerin de, gelişmekte olan ülkelerin de, 
geri kalmış ülkelerin de çekirdeğidir. Eğitim ve öğretimin düzeyi ne kadar yüksek olursa, kal
kınma düzeyiyle, kalkınmadaki süreç de ö kadar hızlı ve sıhhatli olacaktır. Ülkelerin zenginlik 
kaynağı, üretim faktörlerine bağlıdır; bu faktörlerin birincisi ve en önemlisi de insandır. Ülke
ler, insanlarını, inancı ve millî tarihinin bilinciyle eğiterek, elindeki kaynakları etkin ve verimli 
bir şekilde kullandığı zaman, refah ve mutluluğu elde edecektir. 

Millî eğitim, şahsiyeti tam geliştirmelidir. Gerçeği, adaleti, hakkı, dini seven, yaşayan, ya
şatan; insanın değerini bilen; emeğe saygılı, engin bir sorumluluk ve heyecan duygusu taşıyan 
bireyler yetiştirmelidir. Toplumun bir üyesi olan insanın, bedence ve ruhça, maddî ve manevî 
yönden sağlıklı yetişmesi için gayret ve çaba gösterilmelidir. 

Her milletin eğitimi, geçmişine, bugününe ve geleceğine dayanan millî görüşünden ilham 
alır, millî ve manevî değerlerinden kaynaklanır. Eğitim, geçmişe saygının, güvencin ve inancın 
simgesidir. Eğitimde başarının sırrı, insanın değişebileceğine, eğitilebilirliğine ve gelişebilece
ğine milletçe inanmamızdadır. 

Eğitim, bireyin karakterini korumalı; kendine, mensup olduğu dinine ve topluma yaban-
cılaştırmamahdır. 

Eğitimin diğer bir önemli unsuru da, sürekliliğidir. Eğitim, okullardaki ve üniversitelerde
ki örgün eğitimle sınırlı değildir. Eğitim, evde, toplumda, işyerinde yapılan bir iş, bir görev 
ve bir vazifedir. 

Eğitimde, "nasıl bir eğitim?" sorusundan önce, "nasıl bir insan?" sorusu temel alınmalı
dır. Eğitim, hürriyetini iyi bilen, haklarını kullanan ve sahip olduğu haklardan doğan görev, 
yetki ve sorumluluğunu yerine getiren, kendine yeterli fertleri yetiştirmeyi hedef almalıdır. 

Eğitim, insanın taşıdığı, beslediği, duyduğu ve çeşitli görevlerinden bazılarını, ödeyebilse 
bile, ailesine, öğretmenine, milletine karşı duyduğu şükran borcunun asla ödenmeyeceğini, bi
reylere aşılamalıdır. 

Eğitim, insanımıza, görevini yerine getirdiği oranda özgürlük mutluluk ve rahatlık ver
melidir. 

Eğitim, yeniyi alırken, eskiyi atmayandır. Yeniliği seçerken, geçmişi kınayan, maziyi kötü-
Ieyen bireyler yetiştirmemelidir. Eğitim, maziden atiye uzanan, geçmişten geleceğe doğru akan 
bir sürekliliktir. 

Eğitim, tarihinden kopan milletlerin, inancını yitiren toplumun, mutlaka çökeceğini bi
reylere öğretmelidir. Eğitim, teoriyle uygulama birliğidir; yani, öğrenerek yapma veya yaparak 
öğrenmedir. Eğitimin insana verdiği kültür süreklidir ve değişebilir, gelişir; ancak, eğitimin ru
hu, özü, esası, canlılığı, gücü, asla değişmemelidir. 

Dilerseniz, eğitim problemlerimizin bazılarına parmak basmak istiyorum : Türkçe öğreti
mi; yabancı dil öğretimi; ders kitapları; öğretmenlerin seçimi, yetiştirilmesi, istihdamı ve terfi
leri; okul Öncesi eğitim; dersaneler ve okul öğretim kurumları, özel öğretim kurumlan; azınlık 
okulları; yurt dışında bulunan Türk işçi çocuklarının eğitimi; eğitimde kaynak kullanımı; mo
dern eğitim araç ve gerçelerinin eğitimde kullanılması; öğretmenlerin hizmetiçi eğitimleri; 
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üniversite önünde yığılma; yetişkinlerin çıraklık eğitimi; sınıf geçme ve not sistemi; nüfus artı
şına paralel olarak sınıf sayısı ve öğretmen ihtiyacımız; merkez ve taşra teşkilatı örgütleri; eği
time dışarıdan müdahale; sakat ve özürlülerin eğitimi ve üniversitelerimiz. 

Yukarıda sayılan problemlerin bazılarına kısaca temas etmek istiyorum. Bu problemleri 
yakından teşhis etmek zorundayız; çünkü bunlar, hepimizi çok yakından ilgilendirmektedir. 
Yukarıda da temas edildiği gibi, konulardan birini diğerine tercih etme imkânımız yok; çünkü 
bunlar, bir nevi problemler yumağı ve iç içe geçmiş durumdalar. 

Türkçe öğretimi : 
Ülkenin bütünlüğü açısından, dilin, sosyolojik bir faktör olarak önemi elbette inkâr edi

lemez. Dilin, geçmişle gelecek arasında üstlendiği köprü olma görevi ise, fevkalade önemlidir. 
önemini vurgulamaya çalıştığımız Türkçe öğretimi, bilimsellikten uzak ve tamamen tesadüfle
re bırakılmıştır. Öylesine tesadüflere bırakılmıştır ki, ilkokul birinci sınıfından lise son sınıfına 
kadar okutulan Türkçe, sonuçta insanımıza hiçbir şey vermeden mezun etmektedir. Türkçe ki
tapları bilimsellikten uzak, konular itibariyle birbiriyle çelişkili ve tutarsız ifade bozukluğu
nun yanında, dilbilgisi kuralları yönünden de, hiçbir şey verememektedir. Türk Dili üzerinde 
ideolojik amaçla açılan gruplaşmalar, dili kelime yönünden fakirleştirdiği gibi, düşünce yö
nünden de kısırlaştırmıştır. Her nesil 25 yıl hesabıyla, 70 yıl geçmesine rağmen cumhuriyet dö
neminde milletlerarası şair, hikayeci, romancı, araştırmacı, düşünce adamı yetiştiremedik. Bu, 
Türkçenin kurallarının elinden alınması, iyi bir öğretim verilememesinden kaynaklanmakta
dır. Asil bir milletin dili olmasına rağmen dilde reddi miras edilerek asaletsiz bir dil meydana 
getirilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatının araştırmasına göre, insanımız, meramını ifade ede
cek bir dilekçe bile yazamamaktadır. Başka hiçbir dilde olmayan bir kargaşa Türkçemizde ya
şanmaktadır. öz İngilizce, öz Fransızca, öz Almanca, öz Arapça yoktur; ama, öz Türkçe saf
satası vardır, devam ettirilmek istenmektedir. 

Yabancı dil öğretimi : -
Eğitim sistemimizin çelişkilerinden biri de, yabancı dil öğretimidir. Son derece ilginçtir; 

Türkçe'ye tanınmayan imkân ve fırsat yabancı dil öğretimine tanınmıştır. Müfredatı, öğretim 
metodu, kitabı, modern ve çağdaş'eğîtim aracıyla'yabancı dil öğretimi eğitimde adeta bir ayrı
calığa sahiptir; ama, bütün bu imkânlara rağmen eğitimin en başarısız olduğu dal da, yine 
yabancı dil olmuştur. Bu konuda ANAP tktidarı döneminde gerçekleştirilen bir operasyon, 
yine aynı partinin bir başka bakanı tarafından eskiye dönüştürülerek, eğitimin bir ayıbına dar 

ha devam hakkı tanınmıştır. Her iki uygulamada da (yani yabancı dil öğretiminin kaldırılması 
ve bir yıl sonra yeniden konulması) kamuoyuna doyurucu bir açıklama yapılmamıştır. Şu sor 
rular hâlâ cevap beklemektedir : 

Yabancı dil uygulamasına son verilerek ülke eğitimi ne kazandı, ne kaybetti? Yeniden yü
rürlüğe konulmakla ne kazanıldı? Şu anda uygulanan yabancı dil öğretiminin Türk eğitim sis
temine getirdiği yararları ve yıllık maliyeti nedir? Amaç, yabancı dil öğrenmek midir, yoksa 
genç Türk insanının dimağına Hıristiyan Batı kültürünün temelini oluşturan kilise düşüncele
rini mi aktarmaktır? Sonuç olarak, bugünkü yabancı dil sistemi hangi bilimsel araştırma so
nucuna göre ve hangi ihtiyacı karşılamak için, yürürlüğe konulmuştur? öyle görünüyor ki, 
eğitimin acilen tedavi edilmesi gereken handikaplarından birisi de, yabancı dil eğitimidir. 

.. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; her siyasî iktidar değişikliklerinde, kadro değişikliği, 
artık bir usul haline gelmiştir. Gayet tabiidir ki, Sayın Toptan'ın bakanlığı döneminde de 
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olacaktır, olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Temennimiz odur ki, bu değişiklikler yapı
lırken, fertlerin siyasî görüşü değil, İcabiliyet, bilgi, yetenek ve tecrübeleri göz önüne alınarak 
yapılmalıdır. Millî eğitime, millî ve manevî yönden faydalı olabilecek fertlere, görev, yetki ve 
sorumluluklar verilmelidir. Bir bölüme uzun süre hizmet eden bürokratın yer değiştirmesi, bizce 
sakıncalıdır. Çünkü, bulunmuş olduğu hizmette bir birikimi, tecrübesi, bilgisi vardır; yeni bir 
hizmete atanmasıyla, bu birikimi, tecrübesi ve bilgisinden faydalanamadığımız gibi, yeni hiz
mette de, gereken bilgi, yetenek ve tecrübeyi kazanması için bir hayli zaman geçecektir. Söz 
konusu değişikliklerin, millî eğitim camiasında bir rahatsızlığa, verim düşmesine sebep olma
ması esastır. 

Bu atamalar, asla politik baskılar altında yapılmamalıdır. Nakil ve atamalar, millî eğiti
me, daha verimli çalışma ve huzur getirici bir program çerçevesinde yapılmalıdır. İdareci ve 
öğretmenlerimize, asla siyasî baskı yapılmamalıdır. 

Görevini kanunlar çerçevesinde yapan, yavrularımıza öz benliğimize uyan davranışları ka
zandıran, millî ve manevî değerlerimizle beraber millî kültürümüzü veren idareci ve öğretmen
lerimiz, huzursuz edilmemelidir. Böyle davranan idareci ve öğretmenlerimiz, taltif edilmeli, ko
runmalıdır. 

503 bin kişilik dev bir camianın huzursuz edilmesi, Millî Eğitim Bakanlığımızda verimin 
düşmesine neden olacaktır. Verimin düşmesi demek ise, bütün maddî ve manevî yatırımların 
boşa gitmesi demektir. 

1992 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi, 1991 yılı bütçesiyle hemen hemen aynıdır. Üste
lik, bu seneki bütçenin büyük bir bölümü de, personel giderlerine ayrılmış durumdadır; buna 
karşılık, yatırımlarda -az da olsa- düşme görülmektedir. Bakanlığımızın, 1992 yılı bütçesi, 30,5 
trilyon liradır. Bu bütçenin, MilK Eğitim Bakanlığımıza yetmeyeceği bellidir. Enflasyonun yüzde 
70'lerde seyrettiği Türkiyemizde, bu bütçe ile millî eğitimimizin büyük problemlerinin çözüle
meyeceği ve bu seneld bazı problemlerin de, 1993 yılına kayacağını şimdiden söyleyebiliriz; çünkü, 
60 trilyon 305 milyar liralık bütçenin, sadece yüzde 8'i, yani, 2 trilyon 446 milyar liralık yatı
rımlar ödeneği, devede kulak kalmaktadır. Cari giderlerde ise, elle tutulur bir düşme görülme
mektedir. 

Hal böyle iken, kaynaklar da yerli yerinde kullanılmamaktadır. Zaten yetersiz olan bütçe
den, bir de kaynak israfı yapılırsa, eldeki sınırlı olan imkânlar daha da daralacaktır. 

Ankara'nın merkez okullarında birkaç tane fotokopi makinesi varken, gecekondu okulla
rında bir daktilo bile zor bulunmaktadır. Yine, merkezî okullarımızda her yıl bir kısım sıralar 
yenilenirken, kenar semtlerdeki okullarımız sıra, araç ve gereç sıkıntısı içindedir. Merkezî okul
larda araç-gereç bolluğu ve israfı yaşanırken, bazı okullarımız da imkânsızlıklar içinde kıvran
maktadır. 

1992 yılı bütçesiyle ne yapılabileceğini ortaya koymak için, öğretmen, öğrenci, okul, ders
lik sayılarını vermek istiyorum. Yurdumuzda, yükseköğretim, yaygın öğretim, meslekî teknik 
öğretim, lise öğretimi, ortaöğretim, ilköğretim ve okul öncesi eğitim olmak üzere, toplam 70 
883 okul mevcuttur. Söz konusu okullarımızdaki öğretmen mevcudu 472 bin, toplam öğrenci 
mevcudumuz ise 13 115 041'dir. 130 bini şehirlerimizde, 110 bini ise köylerimizde olmak üzere, 
toplam derslik sayımız 241 325'tir. 
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1992 yılı için, millî eğitimimizin ihtiyaçlarını arz etmek istiyorum. 1992 Türkiye'sinin, 10 
683 dersliğe acilen ihtiyacı vardır. 10 683 tane dersliğin yapılması için, 2 trilyon 200 bin Türk 
Lirasına ihtiyaç var. Bunun manası, 1992 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesindeki 2 trilyon 446 
milyar lira olan yatırımlar ödeneği ile sadece derslik ihtiyacı karşılanacaktır. 10 683 derslik için, 
17 481 öğretmene ihtiyaç vardır. Bu bütçe ile, eli öpülesi öğretmenim, gene pazarcılık yapacak, 
gene öğrencisine çay servisi yapacak, gene kapı kapı ikinci iş arayacak demektir. 1992 yılı büt
çesi de, öğretmeni doyurmayacak, öğretmenin saygınlığını artırmayacak demektir. 

Bunun sonucu da, diğer yıllardan daha verimsiz bir eğitim yılının yaşanması olacaktır. 

1992 yılı bütçesinin sıkıntısını, sadece 1992 yılında çeksek, razıyız; gençlerimiz yine öğret
menliği seçmeyecek, öğretmen yetiştiren fakültelerimizi de, "nasıl olsa girerim" düşüncesiyle 
son sıralarda tercih edeceklerdir. Adeta, tercihe mahkûm olan gencimiz, öğretmenlik tahsilini, 
moral çözüntüsü içerisinde, heyecansız, isteksiz, ümitsiz, topluma, okula, öğrenciye, kitapları
na küs bir halde tamamlayacaktır. Bu ruh haliyle öğretmenliğe başlayan bir gencin, öğrenci 
yetiştirebileceğine, topluma faydalı olabileceğine inanmak mümkün değildir; çünkü, öğretmenlik, 
bir sanat, bir inanç, bir heyecan, bir gönül, bir sevgi mesleğidir. Daha tahsil sürecinde bu de
ğerlerin tamamını kaybeden gencin küskünlüğünü, dargınlığını, burukluğunu, 1992 yılı bütçe
siyle gidermenin mümkün olmadığına inanmaktayız. 

Millî Eğitim Bakanlığına millî gelirden, ayrılan payı, Batı ülkeleriyle kıyaslamak müm
kün değildir. Bu pay, Kanada'da yüzde 9, Fransa'da yüzde 8'dir. 

2000 yılına gireceğimiz şu günlerde her 100 vatandaşımızdan 23'ü, her 100 kadınımızdan 
32'si okuryazar değildir. İlkokullarda okullaşma oranımız yüzde 98, ortaokullarda okullaşma 
oranımız yüzde 60, lisede okullaşma oranımız yüzde 35, yüksekokullarda ise okullaşma oranı
mız sadece yüzde 11 'dir. 

öğretmenlerimize verilen ücret de, bazı ülkelerde öğretmene verilen ücret karşısında çok 
gülünçtür. Suudi Arabistan, bizim öğretmenimize verdiğimizin dört katını, Güney Kore 2 katı
nı, Amerika Birleşik Devletleri 9 katını, İsveç ise tam 10 katını vermektedir. Bu yoksulluk, öğ
retmenimizin kaderi olamaz, olmamalıdır. 1992 yılı bütçesi de, öğretmenimize en tabiî hakkı 
olan, geniş bir nefesi aldıramayacaktır. 

Millî eğitimimizin, öğrencilerin yaş durumuna göre ve kademeler itibariyle ve halihazır 
durumuna göre de incelenmesi, problemlerin tespitiyle, bu problemlerin çözümü şarttır. 

Eğitim kademesinin en önemlisi ve ilki, okulöncesi eğitimdir. Okulöncesi eğitim, 0-6 yaş 
grubundaki çocuklarımızı kapsamaktadır; yani ilköğretim yaşına gelmemiş çocuklarımızın, il
kokula sıhhatli bir geçişinin hazırlanmasıdır. Sanayileşen ve gelişen ülkemizde, özellikle çalı
şan anne ve babanın en büyük derdi, çocuğunu okulöncesi eğitime verebilmesidir. Diğer yan
dan da, bu yaştaki yavrularımızın şahsiyet yönünden gelişmesi, olgunlaşması, hayatta, toplu
ma daha çabuk ve daha iyi uyum sağlaması bakımından okulöncesi eğitimi, mutlaka plan he
deflerine çıkarmamız esastır. 

Eğitimin bu kademesinde de, Bakanlık olarak hedeflerin çok çok gerisindeyiz. Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında öngörülen yüzde 10'luk hedefe bir türlü varılamamıştır; Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planında da varılması imkânsız gibi görülmektedir. 

Okulöncesi eğitimdeki nüfusumuzun okullaşma oranı sadece yüzde 5'tir; hedefimiz ise 
yüzde 12'dir. 1991-1992 eğitim ve öğretim yılında 4 460 anaokulu ve anasınıflarındaki 7 763 
öğretmenimiz, toplam 131 bin yavrumuzu eğitmektedir. 
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Ülkemizde büyük bir çıkmazda olan okulöncesi eğitimde bir problem de yurt dışındaki 
okulöncesi çağındaki çocuklarımızdır. Yurt dışında, bu çağda, ancak 46 850 çocuğumuz eğiti-
lebilmektedir. Bu yavrularımızı da, okulöncesi eğitimde, yabancı kültürlere bırakamayız. 

Okulöncesi eğitim durumumuza ve millî eğitim bütçemize baktığımız zaman, hedefi ya
kalamamız için, bir plan dönemi daha beklememiz gerekmektedir. Bu konuda da ayrılan pay 
küçük kalmaktadır. 

Okulöncesi eğitim için tekliflerimiz, anaokulları ve anasınıflarının suretle yaygınlaştırıl
ması, okulöncesi eğitim genel müdürlüğünün kurulması, yurt dışında bulunan çocuklarımızın 
da okulöncesi eğitim ihtiyacının karşılanmasıdır. 

İlköğretim : Çocuklarımıza millî ve manevî şuuru veren, ilköğretimdir. İlkokullar, millî 
ve manevî değerlere bağlı, temel bilgi ve becerileri veren, bu yönde davranış ve alışkanlıklar 
kazandıran eğitim kurumlarımızdır. İlköğretim denince, beş yıllık ilkokullar, ilköğretim okul
ları, özel eğitime muhtaç çocukların okuduğu okullar ile, yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ak
lımıza gelmektedir. Bu eğitim kurumlarımızdaki durumumuza izninizle, kısaca göz atmak is
tiyorum. 

İlkokullar : 
İçinde bulunduğumuz eğitim yılında 50 670 ilkokulda 7 milyona yakın öğrencimiz, 234 

154 öğretmenimiz tarafından eğitilmektedir. İlköğretimde bile okullaşma oranında, hedefe va
ramadık, okullaşmada oranımız yüzde 95; bu oran 1905 yılının Japonya'sına eşittir. 

Köylerimizden şehirlerimize olan göç akını sonucu, bugünkü nüfusumuzun yüzde 60'ı şe
hirlerde, yüzde 40'ı köylerimizde yaşamaktadır. Bunun sonucu da, şehir merkezlerimizde ikili 
öğretimi ortaya çıkarmıştır. İkili öğretim, başarı oranını düşürmektedir. İkili öğretim, başarı 
oranını düşürmekte ve sınıfta kalmayı artırıcı bir etken olmakta devam etmektedir. İkilr öğre
tim sorununu bir an önce hallederek, sınıf mevcutlarını azaltmak, ilköğretimdeki başarıyı ar
tıracaktır. 1990-1991 eğitim yılında meslekî teknik liseler, genel liseler, ortaokullar ve ilkokul
larda toplam 1 milyon 200 bine yakın öğrencimiz sınıfta kalmıştır. 

Birleştirilmiş sınıflar : 
Altını çizerek arz ediyorum, 1990-1991 öğretim yılında, 1 öğretmenin 5 sınıfı aynı derslik

te okuttuğu okul sayısı 14 546'dır. Bu okullardaki toplam öğrenci sayısı ise, 533 bindir. 1 öğret-
menli 5 sınıflı; 1 öğretmenli 4 sınıflı; 1 öğretmenli 3 sınıflı; 1 öğretmenli 2 sınıflı; 2 öğretmenli 
5 sınıflı, 2 öğretmenli 4 sınıflı, 2 öğretmenli 3 sınıflı; 3 öğretmenli 5 sınıflı, 3 öğretmenli 4 sınıf
lı; 4 öğretmenli 5 sınıflı ilkokullarda eğitim yapılmaktadır. 1990-1991 ders yılında toplam 51 
370 ilkokulumuzdan 33 490'ında, birleştirilmiş sınıf uygulaması vardır. 1990-1991 öğretim yı
lında, toplam 7 milyona yakın ilkokul öğrencimizin 1 milyon 622'si de, birleştirilmiş sınıflarda 
okumaktadır. » 

Bu durum, çağımızın ayıbıdır. Birleştirilmiş sınıf uygulamasını ortadan kaldıramadığımız 
sürece, ilköğretimde değil, eğitimin hiçbir kademesinde hedefi yakalamamız söz konusu olamaz. 

İlköğretimdeki bir diğer problem de, ilkokuldan mezun olanların ortaokula geçmeleridir. 
Söz konusu geçişte oran yüzde 66'yı bile bulmamaktadır. Bu oran, 1985 Japonya'sında yüzde 
96.2'dir. 

İlköğretimde acilen halledilmesi lazım gelen bir diğer husus ise, bazı yerlerde kız öğrenci
lerimizin okula gönderilmemeleridir. Bu okullarda bayan öğretmenlerimizin görevlendirilme
si, bu problemi de çözecektir. 
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Yurt dışında toplam 268 460 öğrencimiz ilköğretime devam etmektedir. Bu öğrencilerimi
zin İslam kültüründen kopmamaları ve millî şuur ve manevî değerlerine bağlı kalabilmeleri 
için, elden gelen gayreti Sayın Bakanımızdan beklemekteyiz ve ummaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Dikici, konuşmanız, tahminen daha ne kadar sürer? 
HASAN DİKİCİ (Devamla) — Fazla uzatmayacağım efendim. 
BAŞKAN — Estağfurullah, "uzatıyorsunuz" demedim de, çalışma süremiz dolmak üze

re olduğundan karar almam gerekiyor. 
HASAN DİKİCİ (Devamla) — Çok kısa konuşacağım efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın Dikici'nin konuşmasının tamamlanmasına ka

dar, çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Dikici. / 
HASAN DİKİCİ (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. < 

. Ortaöğretim : 
Ortaöğretimde yapılacak köklü bir değişiklikle meslekî ve teknik eğitime ağırlık verilme

si, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında bugüne kadar gerçekleşmemiştir. Ortaöğretim, ilköğ
retime dayalı en az 3 yıllık öğrenim veren genel liseler ile, meslekî ve teknik liseleri içine almak
tadır. 1991-1992 öğretim yılında ortaöğretimde toplam 4 089 okulda 1 850 729 öğrencimiz, 119 
983 öğretmenimiz tarafından eğitilmektedir. Genel liselerde, meslekî ve teknik liselerimizde, 
planda öngörülen yüzde 45'Iik hedefi yakalayamadık. 

Din öğretimi okulları : ' 
430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun 4 üncü maddesiyle, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanununun 32 nci maddesi hükümlerine uygun olarak kurulmuş bulunan imam hatip liseleri, 
imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesiyle görevli 
eleman yetiştirmek üzere, ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe, hem de yükseköğretime ha
zırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarımızdır. Anadolu imam hatip liseleri aynı mak-' 
sat için kurulmuştur. 

SHP sözcüsü sayın arkadaşımı bir türlü anlayamadım. Kendisiyle aynı komisyonda çalışı
yoruz; kendisini şahsen çok severim. 

Arkadaşım, imam hatip liselerinin kanunlara göre eğitim yaptığını çok bilirler. Benim iti
razım, bir yanlış bilginin düzeltilmesi içindir. Kanunlar önünde, genel liseyle, imam hatip lise
lerinin hiçbir farkının olmadığını, Sayın Bakanım ve SHP'li arkadaşlarım benden daha iyi bilirler. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — O anlamda söylemedi... 
HASAN DİKİCİ (Devamla) — "Kur'an kursu yurtlarında kalan öğrencilerimizin beyin

leri yıkanıyor" sözleriyle, "dinî siyasete alet ediyorlar" safsatası, çağdışı kalmış bir safsatadır. 
Bu söz elli, altmış sene önce de söyleniyordu; milletimiz buna kıymet vermedi. Milletimiz bu
na kıymet vermediği içindir ki, hiçbir zaman, seçimle, SHP iktidar olamamıştır; inşallah ola
mayacaktır da. (RP sıralarından alkışlar) 

Arkadaşıma, Millî Eğitim Bakanlığımıza, Diyanet İşleri Başkanlığımıza giderek, imam hatip 
liseleriyle Kur'an kursları hakkında köklü ve gerçek bilgiler almasını teklif ve tavsiye ediyorum. 

Arkadaşlarım, laik, demokrat bir ülkenin varlığından söz ederken, imam hatip liselerine 
ve Kur'an kurslarına çocuklarını gönderen vatandaşlarımızı itham etmektedirler. 
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Arkadaşlarım iktidar partisindedir... İktidar, şikâyet makamı değil, icra makamıdır. Şikâ
yet edenin iktidar, düzeltecek olanın muhalefet olduğu hiçbir ülke yoktur. Bir şikâyetiniz var
sa, acilen düzeltmeniz lazım. 

MEHMET KERtMOÖLU (Ankara) — Arkadaşım o anlamda söylemedi. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sizin, dini siyasete alet ettiğinizi söyledi. 
.HASAN DİKİCİ (Devamla) — Arkadışlarıma tavsiyem : Kendi çocuklarını imam hatip 

liselerine ve Kur'an kurslarına göndermesinler; -zâten de, göndermiyorlar- gönderenlere de, lütfen 
karışmasınlar. -

MEHMET KERtMOÖLU (Ankara) — O sizin tekelinizde değil ki... 
HASAN DİKİCİ (Devamla) — Tabiî haklısınız. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — "O çocukları kullanıyorsunuz; dini, siyasete alet 

ediyorsunuz" dedi. 
HASAN DİKİCİ (Devamla) — Orta öğretimde yurt, pansiyon, burs : Orta öğretimde top

lam 1 524 yurt mevcuttur. Bu yurtlardan 328'i vakıflara, 1 059'u derneklere, lll'i gerçek kişile
re, 26'sı da tüzelkişiliklere aittir. 

Yine bu yurtların 213'ü kız, 1 285'i erkek, 26'sı ise karmadır. Toplam öğrenci mevcudu 
ise, 80 851'dir. Pansiyon toplamı, 736'dır. Bu pansiyonlarda 174 300 öğrenci barınmaktadır. 
İçinde bulunduğumuz ders yılında 18 500 öğrencimiz burslu, 167 227 öğrencimiz de, parasız 
yatılı olarak okumaktadır. 1992 ders yılında 17 834 yeni burs teklifine karşılık, sadece 1 500 
yurtiçi burs kontenjanının verilmesi, bütçenin bu hususta da çok küçük olduğunu göstermek
tedir. Bu konudaki tekliflerimiz de, verilen bursların miktarıyla kontenjanın belli imkânlar öl
çüsünde artırılması olacaktır. Yurt ve pansiyon açığı en kısa zamanda kapatılmalıdır. 

Kız öğrencilerimizle erkek öğrencilerimizin karma olarak kaldığı 26 yurdun derhal kız ve
ya erkek yurdu olarak ayrılması gerekir. Özellikle ve acilen, doğu ve güneydoğu illerimizde yurt 
ihtiyacının halledilmesi, aile yapımızın sarsılmaması, millî ve manevî değerlerimizin zedelen
memesi için, yurtlarda bütün tedbirlerin alınması esastır. 

özel eğitim okulları : 
Bu okullarda beden, zihin, duygu, ruhî durumlarındaki olağandışı ayrılıklarından dolayı 

normal eğitimden faydalanamayan, 4-18 yaş grubundaki çocuklarımızın devam ettiği okullar
da, özel eğitime muhtaç 0-18 yaş grubunda 952 500 çocuğumuz mevcuttur. Bir milyona yakın 
bu çocuklarımızdan sadece 22 700 öğrencimize eğitim imkânı sağlanabilmiştir. Okullaşma oranı 
ise, ancak yüzde 2.40'tır. 

Tekliflerimiz : 
Eğitimde fırsat eşitliği esastır, özel eğitime daha büyük desteğin verilmesinden yanayız; 

sadece özel eğitime muhtaç çocuklarımızla ilgilenecek bir genel müdürlüğün acilen kurulma
sından yanayız. Özürlü yavrularımız için rehberlik, danışma, eğitim merkezleri, gün geçirilme
den, kurulmalıdır. Topluma kazandırmak için, bunlara iş temini şarttır. . 

Okullaşma oranının daha da artırılması gerekir. 
Yüksek öğretim : 
Yüksek öğretimin amacı, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmaktır; bilim, tek

nik esaslar çerçevesinde, milletimizin ihtiyacı plan insangücünü yetiştirmektir. Ülkemizde bir 
tane vakıf Üniversitesiyle, toplam 29 üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelere bağlı 212 fâ-
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külte, 214 yüksekokul ve 114 enstitü faaliyettedir. 1991-1992 öğretim yılında açıköğretimde 260 
962, örgün eğitimde 434 748 öğrenci olmak üzere, üniversitelerimizde 695 710 öğrenci vardır. 
4 775 profesör, 2 433 doçent ve 3 862 yardımcı doçent olmak üzere, toplam 11 070 Öğretim 
üyesi mevcuttur; diğer öğretim elemanları da 24 bindir; toplam öğretim elemanları ise 34 500'dür. 
Bir öğretim üyesine 39 ve~bir öğretim elemanına da 13 öğrenci düşmektedir. 

Yükseköğretimde okullaşma oranımız -açıköğretim hariç olmak üzere- yüzde 9,6'dır. Bu 
oran Suriye'de 17,8; Mısır'da 19,8; Amerika Birleşik Devletleri'nde 59,6; Portekiz'de bile yüz
de 17.5'tir. Komşularımız dahil, bütün Avrupa ülkelerinden gerideyiz. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında 1994 yılı içinde okullaşma oranı yüzde 15 olarak 
öngörülmüştür. Japonya'da 1965 yılında okullaşma oranı 14,6; 1975'te yüzde 30,3; 1985'teise, 
yüzde 34 olmuştur. 

Yükseköğrenim kredisi 250 bin TL.'dir. Günün şartlarına göre çok düşük olan bu kredi
den -bu eğitim yılında verilecek 55 bin öğrenciyi de eklersek- 214 600 öğrenci yararlanacaktır. 

Halen 51 il, 11 ilçede, 114 yurtta, 42 156 kız, 70 748 erkek olmak üzere, toplam 112 904 
öğrenci yurtta kalmaktadır. Günümüzde bile, barınmak için yurtlara müracaat eden öğrencile
rimizin dörtte birini alabiliyoruz. 

Bu ne biçim eğitim sistemidir ki, bu sene yükseköğretime girmek için 979 563 öğrencimiz 
başvurmuştur? Açık öğretim de dahil olmak üzere, en fazla 200 bin öğrenci alınacaktır. Bunun 
manası nedir? 800 bin genç ortada kalacak, kahvehaneleri dolduracak demektir. Bunun için 
ileri sürülen hiçbir mazereti kabul etmemiz mümükün değildir. Bu acıklı durum 1974'ten beri 
devam etmektedir. 

BAŞKAN —- Sayın Dikici, o hazırlığınızın tamamını takdim edecek misiniz? 
. HASAN DİKİCİ (Devamla) — Çok az kaldı Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır, hayır... Ne kadar kaldığını konuşalım. Tamamını takdim edecek 
misiniz? 

HASAN DİKİCİ (Devamla) — Evet. 
" BAŞKAN — Bu minval üzere?,. 

HASAN DİKİCİ (Devamla) — Çok az kaldı. 
BAŞKAN — Efendim, çok" azı bırakın şimdi. Bu minval üzre o hazırlığı takdim edecek 

misiniz, diyorum, "evet" diyorsunuz. 
HASAN DİKİCİ (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN— "Çok az" diyorsunuz; ben diyorum ki 20 dakika. Şimdi, çok az ne kadar, 

bir söyleyin Bakayım. İstirham ederim... 

HASAN DİKİCİ (Devamla) — Sayın Başkanım, iki dakika... 
BAŞKAN — O zaman hepsini takdim etmeyeceksiniz. O zaman "evet" değil, öyle konu

şalım bir defa... 
HASAN DİKİCİ (Devamla) — İki dakika rica ediyorum efendim. 
BAŞKAN — İki dakika buyurun. 
HASAN DİKİCİ (Devamla) — Teşekkür ediyorum efendim; sözlerimi bağlıyorum. 

— 474 — 



T.B.M.M. B : 51 15 . 3 . 1992 O : 1 

Efendim, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, artık bütün tartışmaları 
ortadan kaldıracak şekilde, gençliğimizin dinî, millî, kültürel değerlerine uygun halde, aile ya
pımızı sarsmayacak, milletimizi rahatsız etmeyecek giyim ve tarzda yapılmalıdır. 

Gençlerin en önemli ve bitmeyen sıkıntısı, din ve inanç hürriyetinin gereğini yaşayamama-
sıdır. Üniversiteye devam eden kız öğrencilerimizin başörtüsüne müsaade etmeyen zihniyet, çağ-
dışıdır. Çağdışı bir uygulamanın bir an önce kaldırılmasını beklemekteyiz, ummaktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığı 1992 bütçemizin, çilekeş, fe
dakâr öğretmenlerimize, millî eğitim camiamıza, aziz milletimize hayırlı olmasını Allah'tan 
niyaz ediyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikici, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, çalışmalara kaldığımız yerden devam etmek için, saat 14.00'te top

lanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.10 

— 475 — 



T.B.M.M. B : 51 15 . 3 . 1992 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Lütfü Esengün (Erzurum), Işılay Saygın (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşiminin İkinci oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1990 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kamımı Taşanları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25,26; 48, 46) (Devam) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam) 

1, — Millî Eğitim Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. —Millî Eğitim Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

I. — Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) , 
1. — Yüksek Öğretim Kurulu 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Yüksek Öğretim Kurulu 1990 Malî Ytlt Kesinhesabı 

II. — Üniversiteler 

a) Ankara Üniversitesi 
1. — Ankara Üniversitesi 1992 Malî Ytlt Bütçesi 
2. —Ankara Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

c) Hacettepe Üniversitesi 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Hacettepe Üniversitesi 1990 Malî Ytlt Kesinhesabı -

ç) Gazi Üniversitesi 
1. — Gazi Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. —• Gazi Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

d) istanbul Üniversitesi 
1. — istanbul Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — istanbul Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

e) istanbul Teknik Üniversitesi •, 
1. — istanbul Teknik* Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — istanbul Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
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J) Boğaziçi Üniversitesi 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1992 Malî Ytlt Bütçesi 
2. — Boğaziçi Üniversitesi 1990 Malt Yûı Kesinlıesabı 

g) Marmara Üniversitesi 
1. — Marmara Üniversitesi 1992 Malî Ytlt Bütçesi 
2.— Marmara Üniversitesi 1990 Malî Ytlt Kesinhesabt 

ğ) Yddtz Üniversitesi 
1. — Yıldız Üniversitesi 1992 Malî Yüt Bütçesi 
2. — Yıldız Üniversitesi 1990 Malî Ytlt Kesinhesabt 

h) Mimar Sinan Üniversitesi 
1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Mimar Sinan Üniversitesi. 1990 Mali Ydı Kesinhesabt 

t) Ege Üniversitesi 
1. — Ege Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Ege Üniversitesi 1990 Malî Ydı Kesinhesabt 

i) Dokuz Eylül Üniversitesi 
1. — Dokuz Eylül Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. —Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Malî Ydı Kesinhesabt 

j) Trakya Üniversitesi 
1. •— Trakya Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Trakya Üniversitesi 1990 Malî Ydı Kesinhesabt 

k) Uludağ Üniversitesi 
1. — Uludağ Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Uludağ Üniversitesi 1990 Malî Ydı Kesinîıesabı 

l) Anadolu Üniversitesi 
1. — Anadolu Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Anadolu Üniversitesi 1990 Malî Ydı Kesinhesabt 

m) Selçuk Üniversitesi 
1. — Selçuk Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Selçuk Üniversitesi 1990 Mali Ydı Kesinhesabt 

n) Akdeniz Üniversitesi 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Akdeniz Üniversitesi 1990 Malt Ydı Kesinhesabt . 

o) Erciyes Üniversitesi 
1. — Erciyes Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Erciyes Üniversitesi 1990 Malî Ydı Kesinhesabt 

ö) Cumhuriyet Üniversitesi 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1990 Malî Ydı Kesinhesabt 
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p) Çukurova Üniversitesi 
1. — Çukurova Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. -—Çukurova Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

r) Ondokuz Mayıs Üniversitesi , 
1. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2, — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 

s) Karadeniz Teknik Üniversitesi 
1. —Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 

s) Atatürk Üniversitesi 
1. — Atatürk Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. —Atatürk Üniversitesi 1990 Malî Yûı Kesinhesabı 

t) inönü Üniversitesi 
1. —inönü Üniversitesi 1992 Malî Yûı Bütçesi 
2. — inönü Üniversitesi 1990 Malî Yûı Kesinhesabı 

u) Fırat Üniversitesi 
1. —Fırat Üniversitesi 1992 Malî Yûı Bütçesi 
2, —Fırat Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 

ü) Dicle Üniversitesi 
1. —Dicle Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Dicle Üniversitesi 1990 Malî Yûı Kesinhesabı 

v) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
1. — Yüzüncü Yû Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Yüzüncü Yû Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

y) Gaziantep Üniversitesi 
1. — Gaziantep Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Gaziantep Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN'— Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına Elazığ Milletvekili Sa

yın Cemil Tunç. 
Buyrunu efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Tunç, Grubunuza ait kalan süre 28 dakikadır., 

RP GRUBU ADINA AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde Refah Partisinin görüşlerini açıklamak üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, güneydoğuda çığ altında kalarak vefat eden, Zonguldak'
ta grizu patlamasından dolayı vefat eden, Azerbaycan'da Azeri-Ermeni çatışmasında şehit dü
şen ve son olarak da, Erzincan'daki depremde hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rah
met, yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralılara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. 
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Sayın milletvekilleri, ben, rakamların üzerinde duracak değilim. Çünkü, 1974 yılından sonra 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde yapılan konuşmalara şöyle bir göz attım; gördüğüm 
şudur: Millî eğitimle ilgili her şey konuşulmuş, güzel teklifler yapılmış, yaldızlı laflar söylen- ' 
miş, söylenenler tutanağa geçmiş; ancak icra, bu önerileri dikkate almadığı için, bunlar, her 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken, tekrarlanmış durmuştur; bugün de aynı şeyler tekrar 
ediliyor. 

Ben, bu çaresizliğin kaynağını şunda görüyorum: Bundan üç asır önce içtihat kapısını ka
payan ellerin, tüyler ürpertici taassupla çürüttükleri millî düşünceye Aristo'nun mantığını ve 
kıyas metodunu uygulamaları, millî eğitimimizi, ruhtan ve realiteden, daha doğrusu insandan 
ayırdı. Fikir ve irfan hayatımız üç yüz yıl çorak bir çölde bocaladıktan sonra kurtuluş yolunu 
arayanlar, geçen asrın sonlarından başlayarak, kısa aralıklarla hamleler yapıp, Batı'nın kültür 
ve maarifinin kucağına sığındılar. 

Yeniler, kurtuluşu, önce kendi varlığımızdan ayrılıp, uzaklaşmada aradılar. Yüz yıldan fazla 
zamandır sırayla Fransız, Alman, İngiliz kültür ve maarifine teslim olduktan sonra, bugün Av
rupa için bile korkunç bir yıkım kaynağı olan Amerikan maarifine sığınma cinayetini işlemek
ten çekinmediler. Bütün insanlık için bir yıkım olan bu sonuncusu, fikir ve irfan yoluyla değil, 
siyaset ve onun dikenli eli olan ticaret yoluyla vatanımıza girmiş bulunuyor. 

tşte, bu teknik ve ticaret maarifinin çürütmediği millî hayat sahası kalmamış gibidir. Gü
nümüzde bu Amerikan maarifini taklit, giderek artmış, okullarımızın mimarisinde bile coğra
fî farklılıklar göz önüne alınmadan, Amerikan tipi projeler tatbik edilmeye devam edilmekte
dir. Bütün bu gerçekler göz önüne alınmadan, millî eğitimde beklenen hedeflere varmak mümkün 
değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütçe görüşmelerinde herkes tarafından ifade edildiği 
gibi, her alanda plan hedeflerinin gerisinde bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bakınız, İkinci Dünya 
Savaşından sonra Almanların ilim adamları, pedagogları şöyle demişler: "Savaşı kaybettik, 
istiklalimiz, topraklarımız, hazinemiz, her şeyimiz elimizden gitti; ama, daha büyük bir hazi
nemiz var: Çocuklarımız. Bunları en iyi öğretmen, en iyi metot ve en iyi araçlarla eğitirsek, 
yine kendimizi kurtarabiliriz." 

Bizde de bu hazine var. Ancak, sağlıklı ve istikrarlı politikalar üretilemediği için, millî 
eğitimimiz, hedeflenen neticelere bir türlü varamıyor. Tabirimi mazur görün; un var, yağ var, 
şeker de var, ama ne yazık ki, ağız tadiyla yiyebileceğimiz helvayı bugüne kadar yapamadık. 

Değerli milletvekilleri, eğitim, mutlaka, her türlü siyasî mülahazaların dışına çıkarılmalı; 
hürriyetçi bir ortamda, politik baskılardan uzak tutulmalıdır. Bilinmeli ki, itiraza, tartışmaya, 
diyaloga yer vermeyen bir rejim, tabandan yükselen seslere kulak tıkamış bir rejim, ancak şid
detin patlamasına yol açar. 

Amerika'nın bir eyaletinde, 12 bin öğretmenin katıldığı bir toplantı yapılır; Başkan Roo-
sevelt bu toplantıya bir mesaj gönderir; mesajında, bu öğretmenlere yardım etmek istediğini 
ifade eder. Mesaj okunduğu zaman 12 bin öğretmenin hepsi ayağa kalkarak, "Hayır! Başkan 
bugün bize yardım ederse, yarın, politikasını bizim üzerimizde tatbik etmeye çalışır. Bugün yardım 
alan, yarın emir almaya hazır olmalıdır" demiştir. 

Ancak, bugün, millî eğitim, tamamen hükümetlerin ve özellikle Millî Eğitim bakan
larının keyfî uygulamalarının bir alanı haline gelmiş, bütünüyle günlük politikaların içine 
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çekilmiştir. Hükümetler değiştiği zaman, bakanlığımızın en üst kademesinden en alt kademe
sine, ilçe millî eğitim, hatta okul müdürlüklerine varıncaya kadar tayinler ve nakiller yapılır. 
Eğer, eğitim politikamızı, iktidar partilerinin ilçe veya belde teşkilatlarının başkan veya azaları 
tespit ediyorsa, başarılı olmak mümkün değildir. İrfan ordumuzu mahallî politikacıların insa
fına terk etmekle, onların gönderecekleri kart veya selamla bir öğretmenin yerini değiştirmek
le, ileriye değil, daha da geriye gitmek mukadderdir. 

Türk millî eğitimine günlük politikayı sokmadığını ve asla sokmayacağını iddia eden geç
miş dönemlerin politikacıları gibi, günümüz politikacıları, bakanlar ve yetkililer de aynı şeyi 
tekrarlamaktadırlar; ancak, yapılan uygulamalara göz atıldığında, gerçeklerin ne denli üzüntü 
verici olduğu ortaya çıkmaktadır. Her başa geçen iktidar, kendinden önceki iktidarın büyük 
bir şevk ve heyecanla aldığı ve uygulamaya koyduğu kararları rafa kaldırmakla işe başlamıştır. 
O kadar ki, bazı siyasî iktidarlar zaman zaman kendi iç bünyelerinde de çelişkiye düşmüşler
dir. Bu çelişkilere örnek teşkil etmesi bakımından, aşağıdaki bazı projelerden bahsetmek is
tiyorum. . 

Eğitim ve öğretim hizmetleriyle, öğretmen yetiştirme ve öğretmenleri istihdam etme göre
vi, Millî Eğitim Bakanlığına verilmiştir. Buna rağmen, son yıllarda, öğretmen yetiştirme fonk
siyonu, üniversitelere devredilmiştir. Üniversiteler tarafından yetiştirilen bu öğretmenler, daha 
sonra açılan yeterlik imtihanlarıyla görevlendirilebilmişlerdir; ancak, bu uygulamanın ömrü 
sadece beş yıl olmuş ve yeni iktidar tarafından bu uygulamaya son verilmiştir. 

öğretmenlerin atama ve yer değiştirme uygulamalarında da çelişkiler gözlenmektedir, öğ
retmen atamalarında önce rotasyon uygulandı ve kısa bir süre sonra bu uygulama yürürlükten 
kaldınldu Yeterlik sınavı ve rotasyon uygulamaları yerine, şimdi de, kura usulüyle atama dene
niyor. Bunun da, yakında fiyaskoyla sonuçlanacağını söyleyebiliriz. Hele hele, atama ve yer 
değiştirme taleplerinde 35 ilin listeden çıkarılması ve "o illerde öğretmene ihtiyaç yok" gerek
çesiyle bu yolun tıkanması, doğrusu, çok adilane bir uygulamadır, denilemez. 

Bir nevi, yabancı dili kaldırma projesi niteliğindeki kademeli kur projesi, bakan değişikli
ğinde, aynı partinin diğer ferdi tarafından uygulamadan kaldırıldı. O kadar ki, bu uygulama, 
ilgilisi tarafından radyo, televizyon ve basında anlatmakla bitirilemezken, yine aynı partinin 
diğer bakanı, tam tersine ifadelerle, kendine göre, haklılığım, aynı yolla kamuoyuna duyuruyordu. 

Her öğretim yılı başında öğretmenlere "hazırlık ödeneği adı altında cüzi bir ücret öden
mektedir; ancak bu ücret, bölgeden bölgeye ve branştan branşa, okul türüne göre, farklı mik
tarlarda ödenmekte ve haksızlıklara yol açmaktadır. Aslında, öğretmenlere, başka işlerde ça
lışmalarına muhtaç olmayacakları oranlarda ücret ödenmeli ve diğer meslek emsalleriyle ücret 
eşitliği sağlanmaya çalışılmalıdır. 

tik ve ortaöğretim kurumlarına kaliteli öğretmen yetiştiren öğretmen okulları, ö.mrünü dol
durdu diye, önceleri kapatıldı; şimdi ise, çok gerekli olduğuna kanaat getirilerek, yeniden "öğ
retmen liseleri ve Anadolu Öğretmen Liseleri" adı altında faaliyete geçirilmiştir. 

Kapatma gerekçesi mi, yoksa yeniden açılma gerekçesi mi daha gerçekçidir; bu, belli değil. 
Bundan üç dört, sene önce, "Ödünç Kitap Projesi" adı altında yeni bir projenin başlatıl

dığı kamuoyuna ilan edildi. Dar gelirli öğrenciler bu projeden istifade edecek, veliler, de ağır 
bir yükten kurtulacaktı. Bu uygulamadan bir daha da ses çıkmadı. 

öğrenmek istiyoruz; acaba, bu projeden istifade eden öğrenci sayısı nedir? 
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Bütçe görüşmelerinde, ilk ve ortaokullarda okullaşma oranının yüzde 80 olarak hedeflen
diği defalarca ilan edildi; ancak, bu oran, on yıldır bir türlü hedefine ulaşamadı. 2000'li yıllar 
için yetiştirilecek insan tipi çizilirken, uygulanacak politikalar, inci taneleri gibi laflarla ilan 
ediliyordu. Eğitimin kalıcılığının esas olduğu vurgulanıyor ve eğitim politikalarının, kişilerin 
inisiyatifinden kurtarılarak, devlet politikası haline getirileceği taahhüt ediliyordu. Bunun ger
çekleşmesi için, 1985 yılında Eğitim ve öğretim Yüksek Kurulu ihdas edildi. Bu kurul Başba
kanın başkanlığında, 7 bakandan oluşacak, yılda en az bir defa toplanıp, eğitim politikasını 
gözden geçirecek, alınan kararları onaylayacaktı. 

öğrenmek istiyoruz: Yedi - sekiz yılda bu kurul kaç defa toplandı ye hangi konularda po
litika üretti? Bildiğim kadarıyla hiç toplanmadı; yani, doğarken öldü. 

Geçmiş dönemde, en çok övünülen, meydanlarda en çok malzeme olarak kullanılan, bil
gisayarlı eğitim projesi hangi aşamadadır? Gerçi, alım ihalesindeki bazı usulsüzlükler ayyuka 
çıktı. Bol miktarda bilgisayar cihazı alındı, okullarda bir odaya kapatıldı ve öylece birçok okulda 
bekletilmektedir. Kendi imkânlarıyla evinde öğrenenler hariç, okullarda bu hizmet kaç öğren
ciye ulaştı? Bizce bu proje de akim kalmıştır. 

öğretmenlerin her türlü ilgi ve desteğe layık olduklarını, daha önce ifade ettik; ancak, 
onların politikaya alet edilmelerine hem karşıyız, hem de buna izin veremeyiz. 

öğretmenler günü kutlamalarının radyo ve televizyon maharetiyle oy toplama projesine 
dönüştürüldüğüne, üzülerek tanık oluyoruz. Yılın öğretmeni seçilme ve seçilme kıstasları üze
rinde yapılan demagojiler küçümsenecek miktarda değildir. Bu yüzden, elli öğretmeni Anka
ra'ya getirtip beş gün ağırladıktan sonra eline bir şilt tutuşturmaktansa, 500 bin öğretmenin 
karnını doyurmak, daha akılcı olmaz mı? Mesela, 50 bin derslik eksiği tamamlayabilir miyiz, 
sınıf mevcudunu 65 - 70'lerden 3 O'a indirebilir miyiz, öğrencilere veya öğretmenlere toplutaşım 
kartı sağlayabilir miyiz, Öğretmenleri konut sahibi yapabilir miyiz; en azından, öğretmenlik 
yaptığı müddet içinde lojmanda oturtabilir miyiz? 

öğretmen evlerini, öğretmen olmayanları değil, öğretmenleri barındırır hale getirebilecek 
miyiz? öğretmen evleriyle, polis evleri ve orduevleri arasındaki fahiş fiyat farkı üzerinde acaba 
biraz duracak mıyız? örnek olsun diye arz edeceğim, belki şu anda değişti; bilmiyorum, ama, 
arada büyük fark olduğu açık bir vakıa. Polis evlerinde yatak ücreti 3 - 5 bin lira arasında, 
orduevinde yatak ücreti 1 200 - 3 000 lira arasında, öğretmen evinde yatak ücreti ise 30 - 40 
bin Ura arasında. 

Bu farkın sebebini acaba izah edebilecek miyiz? 

LtMME Projesi, bundan önceki Sayın Bakan zamanında çok övüldü, şimdiki Sayın Ba
kan Toptan tarafından da bu projeye son verildi. Bu arada, 100 binin üzerinde öğrenci LtM
ME projesine devam etti, mezun olanlar oldu; ancak, arada bir sene israf oldu. ' 

Acaba, bu bir yıllık israfın hesabını kim verecek? 
Ders geçme ve kredi sistemi hususunda da bir iki şey söylemek istiyorum. Bu projeyi de 

allandıra ballandıra anlattınız. Eski Sayın Bakanla birlikte yeni Sayın Bakan da, bunun fayda
sına inandığını açıkladı. Gerçi, yeni Bakana bir şöy söyleyemeyiz; çünkü, '500 gün' mazereti 
hazır; ancak, bu projenin ne denli faydalı olduğunu, okul yöneticilerinden sorarsanız, öğrene
bilirsiniz. Okulların fizikî kapasitesi, bu uygulamaya müsait mi, değil mi; öğretmen durumu 
elverişli mi, değil mi; araç- gereç var mı, yok mu hesabı yapılmadan, aceleyle başlatılan bu 
projenin varlığının sürdürülmesi, bizce şüphelidir. 
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Her yıl bir milyon genç, üniversite sınavlarına girmektedir; yani, bir bu kadar aile huzur
suzdur. Millî Eğitim Temel Kanununa göre, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi vardır. Bu imtihanlara 
katılan bir milyon genç, eşit şartlarda mı hazırlanmaktadır; daha doğrusu, gençlerimizi, bu 
imtihanlara okullar mı, yoksa özel dershane ve kişiler mi hazırlamaktadır? 

Çocuklarımızı yarış atına çeviren beyin tüccarları, özel kurs ve dershane sahipleriyle, ki
tap ve dergi pazarlamacıları, eğitim ve öğretim simsarları! Bu nesle yazık etmiyor musunuz? 
Ya biz sayın politikacılar, bu nesle yazık etmiyor muyuz? 

Bu ve buna benzer birçok çarpıklığı burada söylemek mümkündür. Hal böyleyken, hâlâ 
çıkıp, Türk millî eğitimine günlük politikayı sokmadığını ve asla sokmayacağını iddia eden sa
yın politikacılar, bu çelişkili uygulamalarla yaz-boz tahtasına çevirdiğiniz millî eğitim sistemini 
düze çıkaramıyorsanız, ehil ellere sorunuz. Bilmemek ayıp değil. Bilmemenin faturasını mille
timize çıkarmaya artık son vermelisiniz. Bunu yapmanız için yasal takıntılarınız varsa, lütfen 
düzeltiniz; yoksa, yine laiklik teranesiyle milleti oyalamaya ve aldatmaya devam ederseniz, bu 
vebalin altında ezilirsiniz. 

Söz buraya gelmişken değerli arkadaşlarım, mezunu olmakla her zaman iftihar ettiğim 
imam hatip liselerine değinmeden geçmem mümkün değil. 

Sayın milletvekilleri, biraz Önce konuşan SHP'ye mensup arkadaşlarım imam hatip lisele
rine temas ettiler. Sabık, eski Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'in talihsiz bir açıklaması vardı: 
"Ben kendi devrimde tek bir imam hatip lisesi açtırmadım." derdi, ve övünürdü, iki tane de 
istisna gösterirdi, "Tunceli tmam Hatip Lisesi ve Beykoz Anadolu imam Hatip Liseleri hariç... 

Tunceli tmam Hatip Lisesi niye açılmış? Birlik, beraberlik, bütünlük için... 
Başımız sıkışınca, yani vatanın ve milletin bütünlüğü tehlikeye girince -yaradılışımız öyle-

âyete ve hadise sığınırız; doğuda ve güneydoğuda, uçkalarla, helikeptorlerle, âyetli, hadisli bro
şürler atarız; ama, öbür taraftan kalkar, "laiklik elden gider" teranesiyle -binaları halk tara
fından yapılmış ve bitirilmiş- 200'ü aşkın imam hatip lisesinin açılışına müsaade etmeyiz! 

Bunun samimiyetle izah edilir bir tarafı var mı?! 
Yine Sayın Evren, "imam hatip lisesi mezunu, ancak imam olur, başka bir şey olmaz" diyor. 
Peki, iyi güzel de, söyler misin; bu sınırlama hakkını sana kim veriyor?! Bu neye benzer, 

bilir misiniz? Asker olan bir kimse Cumhurbaşkanı olamaz!.. (RP sıralarından alkışlar) veya 
mühendis olan bir insan, idareci veya başbakan olamaz; sanat okulu mezunu olan bir insan, 
idareci veya işletmeci olamaz; veya sanat okulu mezunu olan bir insan, doktor veya işletmeci 
olamaz şeklinde sakat bir mantık var burada. 

Yine bir meslek kuruluşu kalkar, imam hatip raporunu hazırlar: "Efendim, bu kadar imam 
hatip lisesi var, şu kadar mezun yerdi, şu kadarı kamu yönetimine girdi. Eğer önlem alınmaz
sa, bunlar her tarafı işgal ederler" şeklinde korku ve endişelerini ifade ederler; ama, bu tür 
gerici çevreler bilsinler ki, korkunun ecele faydası yoktur. 

Şimdi, bu çevrelere, "Türkiye demokratik bir ülke mi?" diye sorsak "Evet" derler. Peki, 
Türkiye özgür mü?. Yine, "Evet" derler. Türkiye bir hukuk devleti mi?; Yine, "Eevet" derler. 
Fırsat eşitliği, anayasal bir hak mı? Yine, "Evet" derler. Bütün bu, "evet"lere rağmen, imam 
hatip düşmanlığı yapmanın anlamı ne?!. 

Sayın milletvekilleri, bir kimse, imam hatip lisesi mezunudur diye, onun yurttaşlık hakla
rının bir kısmından mahrup etmeye kalkışmak, hangi hukukla bağdaşır? Yani bunlar, bu 
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ülkenin evladı değil mi? Bu çocukların, farklı alanlarda milletine, ülkesine hizmet aşkından 
daha tabiî ne olabilir?.. 

Sadece imam hatip liseleri mezunları değil, bütün meslek liseleri mezunları, istediği alan
da icraî faaliyet etme imkânına sahip olmalıdırlar. 

Korkmasınlar, laiklik elden gitmez... Bakın, Alman Başbakanı Kohl, bir papaz okulu me
zunudur; Almanya'da Başbakandır ve laiklik falan da elden gitmiş değildir!.. 

Bu hususta bir kanun teklifi hazırladık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tak
dim ettik. Meslek liseleri mezunları şu anda harp okullarına alınmıyor; lise fen kolu mezunları 
arasından seçiliyor. Bu kanun teklifiyle harp okulları sınavlarına meslek liselerinden mezun 
olanların girebilmelerine imkân tanınıyor. Bu teklifimiz kanunlaştığı takdirde, bu haksız ve eşitlik 
ilkesine ters olan uygulamaya da son verilmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, SHP'li arkadaşlar -biri veya ikisi- konuşurken imam 
hatip liselerinden bahsettiler; haklı olarak, Meclisten bir reaksiyon geldi. 

Reaksiyon göstermek benim mizacım değil; zaten arkadaşların bu tutumunda garipsene-
cek bir durum da görmedim. Çünkü, partinin programı, tüzüğü belli. "İmam hatip okulları, 
Kur'an kursları..." denildi. 

Bu, gayet tabiî... Arkadaşlarım alınmasınlar; ben SHP'li arkadaşlarımın hepsinin bu dü
şüncede olduğuna da inanmıyorum. Bugün tesadüfen elime geçen ve daha önce de görmüş 
olduğum, SHP İstanbul ti Başkanlığının bir belgesinden bahsetmek istiyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sahte o. Sahte olduğunu saptadık. Sizin gençlik kolla
rınız, aleyhimizde kullanmak için yazmıştır. 

AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) — Benim bundan haberim yok. Tamam. Eğer sah-
teyse, katılmıyorsanız, sizin sözcülerinizin bu kürsüde bunu teyit edici mahiyetteki konuşmala
rına ben şahsen üzüldüm ve sahte olduğunu öğrenmem dolayısıyla da, ayrıca sizin adınıza mut
luluk duydum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, eğitim ve öğretimde önemli olan.birliktir. Eğitim ar
tık, sadece okulda verilmiyor; okul, televizyon, basın, aile, çevre birer okul niteliğindedir. Önemli 
olan, bütün bu eğitim alanlarının birbirini takviye edebilmesidir. Ailenin verdiği eğitimle bası
nın eğitimi birbiriyle çelişiyor. Okulda verilen eğitimle, çocuğun televizyon dizi, film ve propa
gandalarından aldığı eğitim de birbirinden çok farklıdır. Bu çelişkiler arasında çocuklarımız 
bocalayıp durmaktadırlar. Millî Eğitim Bakanlığımız bu çelişkileri en aza indirme gayreti için
de olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Tunç, toparlamanızı rica ediyorum. 
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Bir başka husus da, yurt dışındaki işçi çocuklarımızın eğitimi meselesidir. Bakanlığın bu 

husustaki gayretlerini biliyoruz. Ancak, bu çalışmalar yeterli değildir. Bu çocuklarımız mutla
ka kilisenin ve Batı kültürünün asimilasyon baskısından kurtarılmalı; sağlıklı eğitim imkânına 
kavuşturulmalı ve bunlara gönderilecek öğretmenlerin seçiminde de tarafsız ve adil davranıl-
malıdır. 

Bir başka husus da, özürlülerin eğitimidir. Üzüntüyle ifade edeyim ki, Millî Eğitim Ba
kanlığı bugüne kadar bu alanda kayda değer bir şey yapmış değildir. Körler, sağırlar ve 
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dilsizler okulları var; ancak, yetersizdir ve buralardaki öğretmenlik, bir uzmanlık meselesidir. 
Mutlaka Hükümetin bunun üzerinde ehemmiyetle durması gerekiyor. 

Asıl önemli olan, eğitilebilir zihinsel özürlülerin durumudur. Bakanlık bunları tamamen 
ihmal etmiştir. Bu, çok büyük bir eksikliktir. Bazı gönüllü kuruluşların dışında, Bakanlığın 
bu alanda kayda değer bir çalışması yoktur. Ancak, sevindiğimiz nokta, Grubumuzun özürlü
lerle ilgili vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin Yüce Meclis tarafından kabul edilmesi 
ve bir araştırma komisyonu kurulmuş olmasıdır. Bu komisyonun tespitleri doğrultusunda, Ba
kanlığımızın çalışmaları, inanıyorum ki, kısmen de olsa bu eksikliği giderecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi bitirirken, eğitim ve öğretim gibi, çok önem
li bir sorumluluğu yüklenen Sayın Bakana hayırlı çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diler
ken, bütçenin Millî Eğitim mensuplarına refah ve saadet getirmesini diler, hepinizi saygıyla se
lamlarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Tunç. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına ilk olarak, Sayın Rıfat Yüzbaşıoğlu konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Yüzbaşıoğlu. 

DYP GRUBU ADINA RIFAT YÜZBAŞIOĞLU (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Millî Eğitim Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesinin görüşüldüğü bu oturumda, Millî 
Eğitimin çeşitli kademelerinde hizmet etme mutluluğuna erişmiş, öğretmen olmanın onur ve 
gururunu yaşamış bir şahsiyet olarak, sözlerime, Yüce Meclisimizin siz sayın seçkin üyelerini 
en kalbî duygularımla selamlayarak başlarken, yeni nesilleri, Atatürk ilke ve inkılapları doğ
rultusunda, millî ve manevî değerlerimize bağlı, yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan fertler 
olarak yetiştirmeyi amaçlamış ve görevini büyük bir fedakârlıkla yerine getiren en ücra yerdeki 
öğretmenimizden başlayarak, ilim, irfan ordumuzun bütün mensuplarını saygı ve sevgiyle ku
caklıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi eğitim, toplumda fertlerin yetişmelerine imkân sağla
yan, aydın tabakanın, bilgili insanların sayısını artıran, şahsiyet ve karakterlerini geliştiren önemli 
ve vazgeçilmez bir unsar, aynı zamanda, ekonomik kalkınmanın bir sonucu olarak artan mal 
ve hizmet üretimine olan talebi artıran, hayat seviyesini yükselten bir etken, diğer taraftan da, 
ülkede millî birliğin kuvvetlendirilmesinde rol oynayan önemli bir faktördür. 

Bilgi çağının yaşandığı dünyamızda, özellikle gelişmiş ülkelerde izlemekte bile güçlük çek
tiğimiz bir hızla değişmeler ve gelişmeler olagelmektedir. Bu değişme ve gelişmeleri belirleyen, 
buna hız kazandıran en önemli faktör, eğitim; en dinamik ve itici güç ise, iyi bir eğitimin ürü
nü olan eğitilmiş insandır. 

Günümüzde ülkeler, ekonomik ve sosyal seviyelerine göre, gelişmiş ve gelişmekte olan ül
keler olmak üzere, iki grupta ele alınmaktadır. 

Bir ülkede nüfusun önemli bir bölümü okuma yazma bilmiyorsa, kadın nüfusunun okur
yazarlık oranı çok düşükse, herkes yetenekleri ölçüsünde zorunlu temel eğitim imkânından ya-
rarlanamıyorsa, orta ve yükseköğretim herkese eşit olarak sunulamıyorsa, bilim ve teknoloji 
üreten kurumları yetersizse, kısaca, ferdin yaşantısında belirgin bir çağdaşlaşma gözlenemi-
yorsa, o ülke gelişmiş bir ülke değildir. 

Genel olarak, bilim ve teknoloji üretmek, gelişmişlik ölçütlerinden biri olarak, kabul edil
mektedir. Bilim ve teknoloji üretmek, ancak, yüksek nitelikli insan gücüyle ve mevcut insan 
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gücünün çok iyi değerlendirilmesiyle sağlanabilir. Bunun için kalkınmada ihtiyaç duyulan in
san gücü, hem sayı, hem nitelik yönünden büyük önem taşımaktadır. Nitekim, kalkınma uz
manları, gelişmekte olan ülkelerin geri kalmışlığının temel sorunu olarak insan gücü ve onun 
eğitimi, yani ona nitelik kazandırılması olduğu konusunda birleşmektedirler. Bunun için eği
tim, toplumların hayatında çok önemli rol oynayan bir hizmettir. Hiç şüphe yok ki, dünyada 
gösterilen bütün olumlu çabalar ve elde edilen gelişmeler, insanın daha mutlu, daha güvenli 
ve daha çağdaş bir hayat seviyesine ulaşması içindir. Buna ulaşmak ise, ancak fırsat eşitliğine 
açık, fertlerin ilgi ve yeteneklerine ve toplumun ihtiyaçlarına uygun yetişmelerini hedefleyen, 
fonksiyonel, çağdaş, verimli ve dinamik bir eğitim politikasının üretilmesi ve bu politikanın 
ödünsüz ve eksiksiz uygulanmasıyla mümkündür. Ne yazık ki, ANAP hükümetleri böyle bir 
politika üretemedikleri gibi, uyguladıkları eğitim politikalannda da bir kararlılık ve tutarlılık 
gösterememişlerdir. Aynı partinin ve iktidarın bir Millî Eğitim Bakanının başlattığı bir uygula
mayı, ondan sonra gelen Millî Eğitim Bakanı yeterli bir değerlendirme yapmadan kaldırmıştır. 

ANAP iktidarlarının Millî Eğitim Bakanlar, iyi araştırmadan, incelemeden, değerlendir
meden, hazırlık yapmadan, nesiller yetiştirme gibi hayatî bir konuda, yani Millî Eğitimde, ka
rarlar almış ve uygulamalar başlatmışlar; bu tutarsız politikalarıyla, hem devleti lüzumsuz mas
rafa sokmuş, hem de okullarımızı ve çocuklarımızı şaşkına çevirmişlerdir, örnek mi istersiniz? 
Zamanın bir Millî Eğitim Bakanının başlattığı kitap yazma seferberliğini, ondan sonra gelen 
bir Millî Eğitim Bakanı devam ettirmemiştir. 

Sekiz yıllık ANAP tktidannda gerçekleştirilemeyen ve burada Sayın ANAP sözcüsü Naci 
Ekşi tarafından dile getirilen güzel temennileri, bizim iktidarımız yerine getirecektir. 

Ondan sonraki Millî Eğitim Bakanı, hiçbir araştırma ve inceleme yapma gereğini duyma
dan, çok sonra öğrencinin başarısızlığına sebep olacak, "yabancı dil öğretiminde basamaklı 
kur sistemi" uygulamasını alelacele uygulamaya koymuştur, "öğretimde devamlılık şarttır" 
diyen ve göreve başlama mesajında, eğitimde millî bir devlet politikası izleyeceğini vaat eden 
bir sonraki Millî Eğitim Bakanı bu uygulamayı kaldırmıştır. Aynı Bakan, gerekli altyapıyı oluş
turmadan, öğretmen projeksiyonları, program, ders ve kılavuz kitap hazırlığı yapmadan, ders 
geçme ve kredi sistemini Üstten gelen suni bir zorlama ve baskı ile okullann açılmasına kısa 
bir süre kala uygulamaya koymuştur. Uygulamanın kendisi doğru, ancak zamanlaması yanlış 
yapılmış ve yaygınlaştırma furyası, yönetici, öğretmen, veli ve öğrenciyi şaşkına çevirmiştir. Uy
gulamaya dair en ufak bilgilere sahip olmayan ve oryantasyon kursuna tabi tutulmayan yöne
tici ve öğretmenler uygulamaya zorlanmışlardır. 

Bu çarpıcı örnekler, Millî Eğitim sisteminin sancısının dinmediğinin ve kangrenleşmeye 
yüz tuttuğunun tipik örnekleridir, tktidar olarak bizim meselemiz şahıslarla değildir. Nesilleri 
yetiştirmeye yönelik politikalarda tutarsızlık, gösteriş ve politik mülahazalarla hareket edilme
mesi gerektiğini, bunun telafisinin kolay olmadığını bir kez daha vurgulamak ve eğitim siste
minin partiler üstü bir millî devlet politikasına kavuşturulmasını sağlamaktır. 

Sayın milletvekilleri, eğitim sorununa geçerli ve tutarlı bir çözüm getiremeyen toplumla
rın, hiçbir" alanda başarılı olmaları, dengeli bir biçimde kalkınmaları, kısaca çağdaş uygarlık 
düzeyine ulaşmaları beklenemez, beklenilmemelidir. Çünkü eğitim, kalkınmanın dinamosu-
dur. Çünkü eğitim, üretimin, hem çekici, hem de itici gücüdür. Çünkü eğitim, toplumların 
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kaderlerinin belirleyicisidir. Çünkü, insan ne denli bilgilerle donatılır ve ne kadar bilginin ürü
nü olan ileri teknoloji ile tanıştırılır ve onu kullanır duruma getirilirse o alanda üretken olur. 
ve o ölçüde ferdi olduğu toplumun kalkınmasına katkıda bulunur. Çünkü insan unsuru, geliş
menin, hem etkili aracı, hem de ideal amacıdır. Bu sebepledir ki, fert olarak, toplum olarak 
başarıya ulaşmanın, çağdaş yaşamanın yolu, uygulanan eğitim sistemiyle ilgili isabetli seçil
miş, eksiksiz ve başarılı bir şekilde uygulanmış eğitim ilke ve politik hedeflerinden geçer. 

Türk Millî Eğitim sisteminin kan kaybettiği ve üzerinde durulması gereken ana meseleleri 
ise, okullaşma oranları, fizikî mekân sıkıntısı, hızlı nüfus artışı, ortaöğretimde öğrenci akışı
nın düzenlenmesi, ortaöğretim programlarıyla yöntem ve tekniklerinin yerleşmesi, ders kitap
ları ve eğitim araçlarının gelişen ve değişen yeni teknolojilere uygun hale getirilmesi ve öğret
men yetiştirmede izlenen politikalardır. 

Eğitim sistemimizin ilk basamağını oluşturan ve isteğe bağlı olan okul öncesi eğitim yete
rince yaygınlaştırılamamıştır. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, yüzde 10 olarak hedefle
nen okullaşma oranına rağmen, plan dönemi sonunda ulaşılan oran yüzde 4'tür. Millî Eğitim 
Bakanımız Sayın Koksal Toptan'ın, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hedefi yüzde 11,5'i ya
kalamak için Okul öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünü kurma girişimi çok isabetli ve yerindedir. 

İlkokuldan sonra okula devam eden çağ nüfus oranları düşüktür. Okullaşma oranı 11-13 
yaş grubunda yüzde 57, 14—17 yaş grubunda yüzde 40, yükseköğrenimde ise, yüzde 15 civa
rındadır. Bir başka bakışla, Türkiye'de 8 yetişkinden biri ancak ilkokulun üzerinde bir öğre
nim görebilmektedir. Okullaşma oranının yükseltilebilmesi, şüphesiz fizikî yatırımların artırıl
ması ve gerçekleştirilmesiyle mümkündür. Halbuki yatırım harcamaları içinde eğitimin payı 
1977'den sonra gerilemiş, 1985'de yüzde 3,8'e düşmüştür. Gerçek anlamda öğrenci başına yatı
rım" 1977 yılında 29 bin TL iken, 1984 yılında 11 bin TL.'ye düşmüştür. 

Eğitim sisteminin en önemli unsurlarından biri olan öğretim programları, çağın şartları
na ve toplumumuzun ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte değildir. Bazı derslerin program
ları yeniden hazırlanmış ise de, bunlar genellikle geliştirilmiş program olmaktan çok, değişti
rilmiş programlar olarak ortaya çıkarılmıştır. 

Yine, öğretim programlarının bir parçası olan öğretim teknikleri de, oldukça eski ve yeter
sizdir. öğretim tekniklerinin geliştirilmesi veya gelişmiş ülkelerden okullarımıza öğretim tek
nolojisi aktarılmasında, uzun süredir, Bakanlıkça bir çalışma yapılmamıştır. Bu sebeple, vakit 
kaybedilmeden, öğretim programlarının ele alınarak, çağın şartlarına ve toplumumuzun ihti
yaçlarına cevap verecek şekilde fonksiyonel, program tekniğine uygun olarak geliştirilmesi ge
rekmektedir. 

Ders kitaplarının muhtevaları, öğretim programı, ölçme-değerlendirme sistemi ve öğret
menlerin kaliteli yetiştirilmeleri ile ilişkili olmalıdır. 

Mevcut ders kitapları kötü tasarlanmış, kötü basılmış, ciltlenmemiş ve dayanıklı değildir. 
Ders kitaplarının muhtevası durmadan artırılmış -zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez 

misali- çekilemez ve sevimsiz hale getirilmiştir. 
Geçmiş iktidarın Millî Eğitim Bakanları, ders kitaplarının lüzumsuz bilgilerden arındırı

lacağını, sık sık kamuoyuna açıklamış iseler de, sonuç, bunun tamamen aksi olmuştur. Mese
la, Sayın Akyol zamanında bakanlıkça hazırlanmış olan ilkokul 4 ve 5 inci sınıf sosyal bilgiler 
kitaplarında, lise 1, 2 ve 3 üncü sınıflarında okutulan tarih ve coğrafya kitaplarında ve ortao
kul vatandaşlık kitaplarında okutulan konuların hemen hepsi yer almıştır. 9-10 yaş arası 
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çocukların bu kadar bilgiyi isteyerek, severek, nasıl okuyup öğrenebileceklerini takdirlerinize 
sunuyorum! Bütün ders kitaplarının durumu böyledir. 

Eğitim araçlarının temini ve kalitesi de yetersizdir. Programa uygun araçların tasarımı, 
düzenlenmesi ve takdimini geliştirmek ve okullarımızı bu araçlarla yeterli miktarlarda donat
mak gerekmektedir. Bazı okullar ders araçları bakımından iyi tesis edilmişken, özellikle kat
lanmada öncelikli illerdeki ve kırsal kesimdeki okullar asgarî araç-gereçten yoksun durumda
dır. öğretmen, eğitimin temel unsurudur. Bir eğitim sisteminin başarısı, temelde sistemi işlete
cek öğretmenlerin niteliklerine bağlıdır. Hiçbir eğitim modeli, modeli işletecek personelin nite
liğinin üzerinde hizmet üretemez, tşte bu sebepledir ki, seçilip yetiştirilmesinden, öğretmenlik 
mesleğine kazandırılmasına kadar, öğretmenle ilgili bütün faaliyetlerin, Millî Eğitimimizin ge
nel amaçlarına uygun olarak planlanması, yürütülmesi, hayatî önem arz etmektedir. Hatta eğitim 
- öğretim demek, bir bakıma öğretmen demektir, öğretmenlik mesleğinin bir millet hayatında 
ne kadar önemli olduğu muhakkaktır. Millî Eğitimle ilgili kanunların anayasası konumunda 
olan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesinde öğretmenlik, "devletin 
eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir" 
şeklinde daha kesin ve açık, mesleğin özelliğini pekiştirerek yer almıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Ata
türk, "Muallimler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbilerini, sizler yetiştire
ceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız 
derecesiyle mütenasip bulunacaktır" demek suretiyle, öğretmenlik mesleğinin ve öğretmenin 
önemini en veciz şekilde ifade etmiştir. Atatürk, kendisini ziyaret eden öğretmenlere, "bugü
nün çocuklarını yetiştiriniz; onları ülkeye, millete yararlı üyeler yapınız. Bunu sizden istiyor 
ve rica ediyoruz" demiştir. 

Ülkemizde de, gerçekten iyi yetişmiş ve öğretmenliği bir meslek olarak seçmiş, bu mesle
ğin sorumluluklarının bilincinde olan, yeni nesli, cumhuriyetimizi yaşatacak ve yüceltecek bi
çimde yetiştirme uğraşısı içinde olan öğretmenlerimiz vardır. 

Öğretmenlik özveri mesleğidir. Gerçekten, ektiğini en geç biçen çiftçi, öğretmendir. Öğ
retmenin ürünleri çok geç ve güç yetişir; ama bir defa yetiştiğinde, niteliği, öğretmenin niteli
ğiyle özdeşlesin öğrenciler, gençler, öğretmenlerinin yalnız bilgisinden değil, onun tüm kişili
ğinden, tutumlarından, davranışlarından, ilgilerinden, ihtiyaçlarından, değerlerinden ve ben
zeri özelliklerinden etkilenirler. O halde, öğretmenleri, Atatürk'ün deyimiyle, insan toplumu
nun en özverili ve muhterem unsurları arasında saymak gerekir. 

Kalkınmış ülkelerdeki gelişmeleri yakından izlemek ve bu hızlı gelişmelere ayak uydura
bilmek için, eğitim sistemimizin temel unsuru olan öğretmenlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek 
zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, ne yazık ki, ülkemizde son zamanlarda öğretmen yetiştirme işine ge
rekli önemin verilmediği görülmektedir, öğretmen yetiştiren yüksekokulların, yüksek öğretim 
kurumlarına devredilmesinden sonra, kendisini, yükü üzerinden atmanın rahatlığı içinde sa
yan ve bu anlayışla hareket eden Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen yetiştirme işiyle yeterince 
ilgilenmemiştir. Ülkemizde öğretmen kalitesi gün geçtikçe düşmüş, bütün gayretlere rağmen, 
meslek itibarı kaybolmuş ve en son sıralarda tercih edilen bir meslek haline gelmiştir. Nitekim, 
öğretmen liselerinden mezun olan öğrenciler, artık, öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokul
lara girmek yerine, diğer lise ve dengi okullardan mezun olan öğrenciler gibi, kendilerine 
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gelecekte daha iyi imkân sağlayacağına inandıkları fakülte ve yüksekokullara girmeye çalış
maktadırlar. Bunun sonucunda da, öğretmen yetiştiren kurumlara en düşük puanlı öğrenciler 
girmiş, böylece geleceğin öğretmen adaylarının standardı, sisteme bağlı olarak kendiliğinden 
düşmüştür. Bu durum, tabiî olarak, okullarda eğitim ve öğretimin seviye ve kalitesinin düşme
sini hızlandırmıştır. 

Son yıllarda kamuoyuna, yetkililer tarafından, öğretmen yetersizliğine dair açıklamalar 
yapılmakta ve bu yetersizliğin kaynağı aranmaktadır. Temel şikâyetler, daha nitelikli öğretmen 
ihtiyacından doğmakta, mevcut öğretmenlerin ve yetişmekte olanların aranılan nitelikte olma
sı beklenmektedir. Ancak, bütün öğretim kademeleri ve dalları için öğretmen yetiştiren 
yüksekokul ve fakülteler, hem alan bilgisi, hem de öğretmenlik formasyonu bakımından üstün 
nitelikli öğretmen yetiştirebilmek için, öğretim kadrosu, fizikî imkânlar, finansman, araç - ge
reç, makine, teçhizat ve benzeri imkânlar bakımından yeterince teçhiz edilmemişlerdir; hatta 
üniversitelerle bir türlü entegre olamamışlar, ikinci sınıf fakülte ve yüksekokul muamelesine 
tabi tutulmuşlardır. Diğer taraftan, bu kurumlara, kapasitelerinin çok üstünde öğrenci alına
rak, eğitimin niteliği, verimi ve standardı düşürülmüştür. 

YÖK öncesinde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmen yetiştiren okulların çoğu para
sız yatılı okullar olduğu halde, halen üniversitede okuyan öğretmen adaylarının büyük bir ço
ğunluğu gündüzlü olup, masraflarını kendileri karşılamaktadırlar, öğrenci kaynağının farklı
laşması, yatılılık ve bursluluk sisteminin kaldırılması veya çok az sayıda öğretmen adayına burs 
verilmesi, genel üniversite anlayışı içerisinde, öğretmen adaylarının davranış, düşünce, ruh ve 
ideal bakımından öğretmenleştirilememesi gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 

İyi öğretmenlerin yetişmesinde, yeterli, tecrübeli, çok iyi yetişmiş ve seçkin öğretim üyesi 
ve diğer öğretim elemanlarının önemini izaha gerek yoktur. Ancak, eğitim fakültelerimiz ve 
özellikle eğitim yüksekokullarımızın çoğunda, her branşta yeterli öğretim elemanı bulunma
maktadır. Bugün eğitim fakültelerinde formasyon dersleri oldukça kalabalık sınıflarda, konfe
rans şeklinde verilmekte, uygulamalar ise gereği gibi yapılmamaktadır. Meslekî ve teknik eği
timde durum aynıdır, öğretmenlik formasyonu derslerinin ve uygulamalarının ağırlığı yüzde 
60'lardan yüzde 30'lara düşürülmüştür. 

öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının işleyişiyle ilgili olarak, Millî Eğitim Ba
kanlığıyla YÖK arasında işbirliği ve koordinasyon gereği gibi sağlanamamıştır, öğretmen aday
larının göreve atanmaları ve nakilleri de öğretmenler için büyük problem olmuştur. Bir taraf
tan ülkede öğretmen açığı kapatılmazken, diğer taraftan, öğretmen adaylarının yeterlilik sına
vına alınması uygulaması oldukça düşündürücü ve üzücü olmuştur. Yeterlilik sınavı uygula
masına Hükümetimiz tarafından son verilmesi öğretmen tarafından takdirle ve sevinçle karşı
lanmış, böylelikle, kapalı bulunan okulların sayısının azalması, açık geçen derslerin doldurul
ması sağlanmıştır. 

ANAP İktidarının son Millî Eğitim Bakanı Sayın Akyol'un, politik mülahazalarla, eko
nomik ömrünü doldurmuş, merkezî yerleşim birimlerinden uzak, eski köy enstitüsü binaların
da ve orta dereceli okulların bünyesinde açtığı bir veya iki şubeli anadolu öğretmen liseleri, 
mesleğe arzu edilen cazibeyi kazandıramamıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı görevine başladığı günden bu yana, öğretmenlerin sorunlarına eği
lerek Bakanlık bünyesinde bununla ilgili bir birim ihdas eden; öğretmenlik mesleğini Fatih ve 
Yavuz döneminin menkıbeleşen saygınlığına kavuşturmak için büyük bir kararlılık ve azimle, 
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öğretmenlerle, koordinasyon merkezi kurarak, en ücra yerde çalışan öğretmenin şikâyet, dert 
ve dileklerini dinleyerek Bakanlığın kapısını öğretmene açan; bilim çevrelerinin öğretmen ye
tiştirmede işbirliğini arzuladıkları Bakanlık ve üniversite arasında sıkı bir diyalog ve koordi
nasyon sağlayan; ANAP İktidarının son Millî Eğitim Bakanı Akyol tarafından, altyapısı ha
zırlanmadan başlatılan ders geçme ve kredi uygulamasını önyargılı davranıp kaldırmayan; bu 
uygulamanın hata nispetini asgariye indirerek ülke gerçeklerine uygun bir hale getirmeye çalı
şan ve kutlanmaya başlandığı 1981 tarihinden bu yana, gelmiş geçmiş tüm Millî Eğitim Bakan
ları döneminde "yıun öğretmeni, il veya ilçe temsilcisi öğretmenleri" seçme gibi objektiflikten 
ve geçerlilikten uzak olan, öğretmen camiasında rahatsızlık, kırgınlık ve huzursuzluklara sebe
biyet veren uygulama yerine, birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirecek öğretmenler günü
nü kutlamayı sağlayan, yerinde bir kararla "yi"n öğretmeni ve temsilcisi öğretmen" seçimini 
kaldırarak, tüm öğretmenlerin yüreklerine su serpen, astronomik ve gereksiz harcamalara son 
veren Millî Eğitim Bakanımız Sayın Koksal Toptan'ın yaptığı düzenlemeler, aldığı tedbirleri 
sevinç ve memnuniyetle karşılıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerek Hükümetimizin, gerekse Millî Eğitim Bakanı 
Sayın Koksal Toptan'ın, eğitimimizin ve öğretmenlerimizin, konuşmamın başında sıraladığım 
sorunlarını tek tek çözeceğine, ülkemizi çağdaş bir eğitim sistemine, öğretmenlik mesleğini saygın 
ve cazip hale getireceğine yürekten inanıyor, bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yüzbaşıoğlu, teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere Çanakkale milletvekili Sayın 

Süleyman Ayhan. 
Buyurun Sayın Ayhan. 
Sayın Ayhan, süreniz 15 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN AYHAN (Çanakkale) — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin saygıdeğer üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Şu anda görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığı ve Yüksek öğretim Kurulu bütçesi üze

rinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Tarihimizin şanla, şerefle dolu olduğu devreler incelendiğinde, millî eğitim politikaların

da izlenen müspet çalışmalardaki başarıyı görmek mümkündür. O günlerin değerli insanları, 
fatih ve hâkim bir milletin torunları olarak, köklü ve soylu Türk kültüründen feyz alarak asil 
duygular içerisinde yetişmişler, hiçbir sinsi propagandaya alet olmadan, kederde ve sevinçte 
bir olmanın şuuru içinde, sağlam, yıkılmaz ve sarsılmaz bir toplumun yaratılmasında en bü
yük etken olmuşlardır. Ancak, belli bir süre sonra, bizlere, millet olarak ne olduysa oldu, yeni 
yetişen neslimizde, arzu ettiğimiz beklentileri bulamaz olduk. Dünkü ecdadımız bizlere bir Ma
lazgirt, bir Dumlupınar, bir Çanakkale bıraktılar; Anafartalaçda destanlaşan şanlı bir tarihi 
bize miras olarak bıraktılar. Bugün ise, övünmekle gurur duyduğumuz bu tarihî izlerden, bu 
hoş sedalardan geriye hiçbir şey kalmadığını üzüntüyle görmekteyiz. 

Millet olarak 21 inci yüzyılın başında düşürülen çıkmazdan nasıl kurtulabileceğimizi düşü
nür, tartışır hale geldik ve bugün millet olarak üzerinde ittifakla birleştiğimiz tek konunun, Yüce 
Milletimizin ıstırabını yenecek tek hususun millî eğitim ve onun teşkilatı olduğunu görüyoruz. 

Bugün Millî Eğitim Temel Kanunuyla belirlenen millî eğitimin genel ve özel amaçlarının 
temel ilkeleri, Türk Milletinin millî hedeflerini gerçekleştirecek nesilleri yetiştirmeye engel 
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değildir. Herhangi bir inançsızlığın içine düşmeden, yetkili ve yetenekli kadroların «İlerinde 
arzu edilen neticeye varmak mümkündür. Yeter ki, inançla, azimle bu davaya sahip çıkalım, 
her çeşit partizan uygulamalardan, millî çıkarlarımıza ters düşen davranışlardan uzak dura
lım. Aksi halde, son iktidarlar zamanında yapılan yanlış uygulamalar sürdürülecek olursa, millî 
eğitim son derece kötü duruma getirilmiş olur. 

Bir kararın sonucu alınmadan, yeni bir karar çıkarılırsa, tutarsız ve inançsız bir millî eği
tim politikası izlenirse, kendi reklamlarını yapabilmek için devletin milyarlarca lira zarar etme
sine fırsat veren kitaplar yazan, fütursuzca kaynak savurganlığına sebep olan Millî Eğitim Ba
kanlarına hesap sorulmazsa, hiçbir konuda netice alamayız. 

Millî Eğitim Bakanlığı, icraatlarında kararlı olmalıdır. Geçmişte olduğu gibi, yaz boz tah
tasına benzer icraatların bir sonuç vermediği, vermeyeceği bilinmelidir. Son on sene içinde ba
zı bakanlar geldi, "kitapları değiştireceğim" dediler, yazdırmaya koyuldu; bir başkası geldi, 
yazılanları kaldırdı; diğeri geldi, "2 000 yılına kadar eğitim master planını yaptık" dedi; öteki
si, "böyle bir plan yok" dedi. Okullara kadar, duvarlara parti liderlerinin basılmış posterleri 
asıldı. Bütün bunlar için, milyonlarca tutarında, lüzumsuz, anlamsız, sadece propagandaya 
dönük işler için paralar harcandı. Yeni Bakanımızın, böyle, tüyü bitmemiş yetim hakkı olan 
paraları çarçur etmeyeceğini biliyoruz. Milletin her kuruşunun, isabetli işlerde, yerinde harca
nacağına inanıyoruz. „ 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; millî eğitimin sorunları çok kabarıktır; âdeta dağ gibi 
büyümüştür. En başta gelen sorunu: Okulu bitiren genç, kendi ülkesini ve kendi insanını, ken
di ailesini beğenmemektedir. 

Millî ıstırapların sinesinde yetişen, halkın manevî kültürüyle yoğrulmuş, bütün hüviyetiy
le Türk Milletinin hasletlerine bağlı genç neden yetişememektedir? 

İstiklal Harbinin ölüm kalım yıllarında bile, vatanı için, bayrağı için, namusunu, iffetini, 
dinini, dilini, tarihini kurtarmak için, alçakça tecavüzlere karşı göğsünü siper eden Türk gen-
cindeki ruh karakteri, duygu ve inançları nereye gitti? 

O levent yapılı mavi gözlü atasını seven, "bayrak, dendiği zaman titreyen, "istiklal" den
diği zaman dirilen, "ezan" dendiği zaman "Allah" diyen, o millî ve manevî değerli özlü insan 
nerede kaldı? 

Okula çocuğu yazdırırken, "eti senin kemiği benim" diyen ana-baba; "öğretmenin vur
duğu yerde gül biter" diyen veli; öğrencisinin başarısı için, sokakta lambalarının ışığında, gece 
yatağından kalkıp da öğrencisine ders gösteren, hiçbir karşılık beklemeyen, o görevine bağlı 
eli Öpülesi öğretmen nerede kaldı?.. 

Eğer öğretmen meselesi, eğitimimizin temel meselesi olarak görülmez ve kaynak olarak, 
bugüne kadar olduğu gibi, değişik kaynaklardan öğretmen teminine gidilirse, varacağımız nokta 
budur işte. 

Bu memlekette, hiçbir zaman, öğretmenin millî kimliği üzerinde durulmamıştır; "sadece 
ABC öğretsin, yeter" denilmiştir; böylece, öğretmenin manevî ve millî yönü ihmal edilmiştir. 

Bir taraftan bu yönü ihmal edilirken, diğer taraftan maddî problemleri çözülmediğinden, 
geniş manada öğretmen sorunuyla karşı karşıya gelinmiştir. Bugün okullarda, özellikle liseler
de, parayla ders veren öğretmenler türemiştir. Evlerinin salonları bir dershane gibidir; saat ba
şına, 100 Bin Türk Lirası üzerinde para almaktadırlar. 
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Gelmiş geçmiş Millî Eğitim Bakanları için, bu, yüz kızartıcı bir olaydır. Kendi öğrencisi
nin parasını alabilmek için sınıfta bırakan, ailesine çok büyük külfet getiren, rüşvetin, iltima
sın bir başka yönü olan bu faciaya "dur" denilmesini, yeni Bakanımız Sayın Koksal 
Toptan'dan bekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; millî eğitimin en başta gelen sorunu, öğretmen sorun
larıdır, öğretmenlerimizin önemli sorunlarından bir tanesi, öğretmen tayinleridir. Bugün, öğ
retmenlerimiz, her yılın temmuz ayında kitleler halinde Millî Eğitim Bakanlığının koridorla
rında, özellikle bir politikacının peşinde, oradan oraya koşturuyorsa, bu, sistemin sağlıklı, iyi, 
adaletli işlemediğindendir. Bu mesleğin mensupları içinden gelen bir arkadaşınız olarak çok 
iyi biliyorum, bu görüntüden meslektaşlarım çok rahatsızdırlar; ama örnekler ve uygulamalar, 
onları böyle davranmaya itmektedir. Adaletli eşit ve gerçekçi bir uygulama, bu davranışlara, 
bu üzücü durumlara son verecek, öğretmenimizin saygınlığı o zaman artacaktır, öğretmenler 
arasında ideal olan "Ayyıldızlı bayrağımın dalgalandığı her yerde göreve hazırım" inancını ve
ren, adaletli, gerçekçi bir tayin mevzuatı tekrar çıkarılmalıdır. 

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

Diğer sorun, Doğu'da çalışan öğretmenlerin sorunudur. Doğu'da ve Güneydoğu'da görev 
yapan öğretmenler teşvik edilmeli; bugünkü uygulama yerine, daha tecrübeli, bilgili öğretmen
lerin bu yörelere gitmesini sağlayacak sistemler getirilmelidir diyoruz. 

Bir hayvan üreticisine bile teşvikler uygulanırken, bir bina yapana bile çok büyük teşvik
ler verilirken, insan yetiştiren, hayatı çilelerle dolu öğretmene teşvik uygulanmaması, ayıpla
nacak bir durum değil midir? 

Güneydoğu'da darağaçlarında asılan, lojmanından çağırılıp, çocukları ve okulu önünde 
kurşunlanan öğretmenlerimizin çocukları, devletten ilgi ve yardım beklemektedir. 

Babaları, anaları teröre kurban gitmiş çocuklar, sahipsiz bırakılmamalıdır. Geçmiş ANAP 
İktidarında olduğu gibi, "Efendim, biz GAP Projesi gibi önemli projelere öncelik verdiğimiz 
için, Kıbrıs Harekâtı nedeniyle kötü miras aldığımız için öğretmene yeteri kadar maaş veremedik" 
gibi, gülünç durumlara düşülmemeli; öğretmene, layık olduğu maddî güven mutlaka verilme
lidir diyoruz. 

Biz DYP olarak, görev ve sorumluluklarını bilen, yapıcı, yaratıcı ve verimli insan gücü
nün yetişmesinde en büyük hizmeti geçen öğretmenlerimize daima saygılı koruyucu olduk. Böy
lece, bir taraftan Yüce Türk Milleti için medeniyetçilik yolunda, medenî ve kalkınmış ülkelerin 
seviyesine çıkma mücadelesi verirken, öte yandan, millî birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozma
yarak, sosyal ve kültürel sahada en büyük kuvvet unsuru olan öğretmen ihmal edilmemiştir; 
ama ne yazık ki, bizlerin düşündüğü manada, siyasî iktidarların bazıları bizler gibi düşünme
diğinden, öğretmenlik mesleği, toplumumuzda bir türlü gereken saygınlığa kavuşturulamamıştır. 
Bugün üniversitelerimizin öğretmen yetiştiren dallarına yapılan tercihler alt sıralarda yer al
maktadır. öğretmenlik mesleğinin, Almanya'da olduğu gibi, ilk tercih edilen üç meslek arasın
da yer alması sağlandığı gün, öğretmenin hayat standardı yükselecek, mesleğin değeri artacak, 
öğretmen, anladığımız manada, toplumda gerçek saygın yerini alacaktır. 

öğretmenlerimizi rahatsız eden diğer konu, ders kitapları, ölçme ve değerlendirme sistem
leriyle sık sık oynanmasıdır. 
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Ders yılı sonunda Millî Eğitim Bakanlığından çekilen bir telgrafla sınıf geçme kolaylığı 
artık kapatılmalıdır. 

Ders kitapları ikide bir değiştirilerek, eğitim yaz boz tahtasına çevrilmemelidir, 
öğrencinin ne kadar başarı elde ettiğini ölçen ve değerlendiren öğretmene vicdanî bir so

rumluluk yükleyerek yetki veren, öğrenciyi çalışmaya sevk eden, hakkaniyet ve adalet ölçüleri
ne dayanan kalıcı bir sistem mutlaka getirilmelidir. 

Doğru Yol Partisi, öğretmene daha fazla kişilik kazandırma peşindedir, öğretmene saygı 
prensibini, ecdadından aldığı bir ahlak ve terbiye anlayışı içinde düşünür ve bu prensibi esas 
alır. "Peygamber mesleği" denen öğretmenliği, gerçek manada eli öpülesi öğretmeni bulma 
ve yaşatma amacındadır. Bunun için, "öğretmen devlet yıkandır" diyen zihniyete getireceği 
tedbirlerle "dur" diyecek ve öğretmeni toplumda, seven ve sevdiren, sayan ve saydıran bir ma
nevî kimliğe kavuşturmak için her çeşit çalışmayı yapacaktır. 

Doğru Yol Partisi, öğretmene verilecek değeri milletimize verilecek değerle eş tutmakta
dır. Nihayet, Doğru Yol Partisi, öğretmeni bayrak gibi, ezan gibi kutsal görmektedir. Bir taraf
tan öğretmenin bu millî ve manevî vasıflı kimliğine kavuşmasını sağlayacak, diğer yönden menfî 
ve sapık güçlerin elleriyle karalanmasına fırsat vermeyecek; meslekî haklarının demokratik yol
lardan savunulmalarına imkân tanıyan sendikalaşma hakkı en kısa zamanda verilecek; böyle
ce, öğretmenin ezilmesinin, horlanmasının ve sömürülmesinin önüne geçilecektir. 

Yeni kurulan Hükümetimiz, bu gerçeği dikkate alarak, öğretmenlerin ve eğitimin önünde
ki sorunları çözebilmek için, gerek sendikalaşma ve gerekse üniversite konusunda, programına 
özel hükümler koymuştur. Ayrıca, "çağdaş, laik, etkin ve yaygın bir eğitim sistemini yürürlüğe 
koyacağım" demekle, şeffaf, sade, kaynakları verimli kullanılan; ders kitapları, yozlaşmaya 
değil, uzlaşmaya ve kendi kültürümüze dayanan, yaratıcı ve bağımsız bir kişiliği kazandıran 
bir sistemi getirecektir. Bu yapılırken, öğretmenin maddî durumu asla ihmal edilmeyecek; ko
nut ve lojman durumu, maaş ve ücretlerindeki dengesizlikler, yetersizlikler mutlaka halledile
cek; öğretmen evleri çoğaltılarak, daha yararlı hale getirilecek; tedavi yöntemleri kolaylaştırı
lacak ver hasta bir öğretmen,-sevk kâğıdı için, kapı kapı dolaştırılmayacaktır. 

Sayın Bakanımızın, ders ücretlerini yüzde 100 artıracak yasal değişikliği Meclise getirme
si; güneydoğuda görev yapan öğretmenlerin çocuklarını parasız ve imtihansız yurtlara yerleş
tirme imkânı tanıması gibi, devletin bütçesine 2,5 trilyon lira yük getiren düzenlemeleri getir
mesi, öğretmene verilen değeri ifade eder. 

Bunlara benzer iyileştirici ve öğretmeni onore edici çalışmaların sürdürüleceğine gönül
den inanıyoruz. 

Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri, eğitimin sorunları çok bilinmeyenli matematiksel 
denklemler gibi, çözümleri zor gibi görünmektedir. Çünkü, geçmiş hükümetten, kronikleşmiş 
bir enflasyon, ağır bir borç yükü, dar bütçe şartları alınmakla bu sıkıntıların acilen giderilme
si elbette güçleşmektedir; ama kararlı, inançlı, hesabını kitabını iyi bilen, hedeflerini doğru 
tespit etmiş olan Hükümet, halkımızın da güveniyle bu zorlukları, önüne konan engelleri aşa
cak ve bu kötü tabloyu mutlaka değiştirecektir. Millî Eğitim Bakanımızın iyi niyeti, eğitime 
müspet yaklaşımı bu inancımızı kuvvetlendirmektedir. 

1987'lerde, koalisyon olmayan ve arkasında 290 civarında milletvekilinin desteği de bulu
nan ANAP Hükümeti, millî eğitime gayri safî millî hâsıladan yüzde 2.2. pay ayırırken, 
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Hükümetimiz, dişinden tırnağından artırdığı imkânları değerlendirerek bu payı tam üç katına 
çıkartmış ve böylece millî eğitime gayri safı millî hâsıladan ayrılan pay yüzde 6.7 olmuştur. 
Bu, 1991 yılında öğretmene, okula, öğrenciye ortalama 1 veriliyorsa, 1992'de ortalama 3 veri
lecek demektir. 

Konsolide bütçe ödenekleri 1991 malî yılı başlangıç ödeneklerine göre yüzde 118 artışla 
30 trilyon 305 milyar liraya yükseltilmiştir. Yükseköğretimde işe bu artış yüzde 109'dur. Bu 
oran 1992 bütçesinde yüzde 20.2'lik payın iç ve dış faizlerine, faiz ödemelerine ayrılmış olma
sına karşılık, eğitim için bütçemizden ayrılan en yüksek orandır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığının sorunları gerçekten büyük
tür dedim. Önümüzde yüzbinlerce okuyamayan, üniversiteye giremeyen öğrenciler bulunmak
tadır. Her nedense üniversiteler bir türlü çoğaltılamamaktadır. Yüksek öğretim Kurulu bu ko
nuda gerekeni yapıyorsa da netice alamamaktadır. 

Yapılması muhtemel düşünülen üniversitelerin seçiminde gerçekçi davranmadıkları, ada
leti bir kenara ittikleri kanaatindeyim. Çünkü, tarih ve ecdat şehri, şehit ve şühedalar diya-
rı.tüm milletin gözü ve kalbi olan Çanakkale'de neden bir üniversite bugüne kadar açılama
mıştır? Bu fevkalade düşündürücüdür. Kaldı ki, her çeşit altyapısı hazır; binası var, gereken 
öğretim elemanı mevcut, 500 dönüm arazisi bağış yapılmış, bir hayırsever vatandaşça kurulan 
vakıf sayesinde 10 milyar da parası birikmiş, sadece bir kanun ve bir rektör tayinine sıra gel
miş; ama hâlâ üniversite ortada yok. Çanakkale, hem batı, hem de bir kıyı şehri olması, çevre
sinde bulunan üniversitelere uzak bulunması nedenleriyle halk çocukları üniversite tahsili ko
nusunda zorluklar çekmektedir. Anadolu'nun her karış toprağından orada yatan bir ruh var
dır. Çanakkale'den yükselen sese herkes kulak vermelidir. Bu sesin üzerinde, bu Çanakkale'
nin üzerinde millî bir devlet politikası izlenmesi zamanı gelmiş ve geçmektedir. 18 Mart üniver
sitesinin zaman geçirilmeden kurulmasında, Hükümetimize ve Yüce Meclisimizin değerli üye
lerine büyük görevler düştüğünü belirtmekte fayda görüyorum. 

Yine bugün üniversitelerimizdeki bir diğer sorun, başörtüsü sorunudur. Yasalar gereği bugün 
başörtüsü yasak değil; ama bazı üniversite yetkililerinin keyfî icraatlarda bulundukları ortada
dır. Artık gencimizin başına bağladığı örtüyle uğraşma yerine, kafasının içine dolan bilgiyle 
uğraşma zamanı gelmiştir. Eğer başörtü, siyasî bir ideolojinin sembolü olarak kullanılıyor en
dişesinden hareket edilerek bu manevî zulüm hareketi sürdürülüyorsa, devletimizin MİT'i, dev
letimizin temelini koruyacak anayasal kuruluşları, savcıları, hâkimleri, görevlerini yapacak kud
rettedirler. Bu ülkede, hiç kimse, inançlarından dolayı, ibadet tarzından dolayı, düşüncelerin
den dolayı, vicdanî kanaatlerinden dolayı kınanmamalı, horlanmamak, itilip kakılmamalıdır. 
(Alkışlar) 

Hele bu, Şanlıurfa'da Fransızların yırtığı, benim anamın, benim bacımın başörtüsü olur
sa, hele bu, yüzde 98'i Müslüman olan ülkemiz insanının inancından dolayı, Cenab-ı Allah'a 
karşı bu görevi yerine getirmek için örttüğü bir başörtü olursa, zaman geçirilmeden, bu hatalı 
uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. 

Üzerinde önemle durulması gereken diğer bir konu da, Asya'daki, bağımsızlığına kavu
şan Müslüman Türk devletlerinin eğitimidir. Bizlere, "ağabey, birader" diyerek yaklaşan bu 
ülkelerin isteklerini göz ardı, edemeyiz. Soframızdaki bir dilim lokmanın yarısını, bu kardeş 
Türk ülkelerine uzatmalıyız. Okullarının, okuyanlarının çoğalması ve demokrasinin bu ülke
lerde de tam anlamıyla yerleşmesi hususunda, Türk Milletine ve Türk Devletine düşen görev 

— 493 — 



T.B.M.M. B : 51 15 .3 .1992 0 : 2 

yerine getirilmelidir görüşündeyiz. Esasen, bu konunun millî ve insanî yönünü Hükümetimiz 
çok iyi hesaplamış, tüm bakanlıkların bu ülkelere ilgi ve yardımları süratle başlatılmıştır, özel
likle Millî Eğitim Bakanlığımızın, öğretmen gönderme, öğretmen alıp yetiştirme konularında
ki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz ve bütün gücümüzle de destekliyoruz. 

Yine, Bakanlığımızın genel müdürlüğü bünyesinde, Türk Cumhuriyetleri ilişkiler Bürosu
nu hizmete açması, bir müsteşar yardımcısı başkanlığında bir koordinasyon kurulu teşkil et
mesi; müsteşar yardımcısı başkanlığında teknik bir heyeti, Türk cumhuriyetlerinin sorunlarını 
yerinde incelemesi ve tespit etmesi için göndermesi; ülkemizle bu Türk cumhuriyetleri arasın
da protokoller yapılarak, öğrenci mübadelesinin yapılması, oralardan gelecek öğrencilerin burs
larının büyük ölçüde karşılanması çalışmalarının sürdürülmesi; örnek okulların bu ülkelerde 
açılması ve alfabelerinin Türkiye'de basılıp gönderileceği sözünün verilmesi, fevkalade önem 
arz eden anlamlı çalışmalardır. 

Bu çalışmalardan dolayı Sayın Bakanımızı ve özellikle Hükümetimizi takdir ediyor, ken
dilerine teşekkür ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, çok kapsamlı bir hazırlığınız var, çok da güzel takdim ediyor
sunuz; ama grup 15 dakika süre tanıdı, siz 30 dakikayı doldurdunuz. 

Çanakkaleyle ilgili (!) başka bir bölüm kalmadıysa, bağlayalım lütfen. 
SÜLEYMAN AYHAN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan ve Meclisin saygıdeğer üyeleri; görüyorsunuz, millî eğitimin sorunları, sayı

lamayacak kadar çok ve karmaşıktır. 
Bütün bunlardan daha önemlisi, güneydoğudaki eğitim ve öğretim sorunudur. Bir kere, 

şunu herkes iyi bilmelidir: Türkiye'de, Türk-Kürt tartışması yapılmamalıdır artık. Kürt oldu
ğunu, Kürt kökenden geldiğini ileri sürenler, Türk soyundan geldiklerini unutmamalıdırlar; Orta 
Asya'dan gelen Türk boylarının, önceleri Mezopotamya'ya yerleştiklerini, zamanla kuzeye göç 
ederek îran yaylalarına, doğu ve güneydoğuya yayıldıklarını tarih kitaplarından okumalıdır
lar. Buraların, değişik devletler tarafından işgal edildiğini, lehçelerinin bu yüzden değiştiğini, 
Kürtçe diye bilinen dilde, Arapça, Farsça, Persçe, Türkçe gibi birçok dilin tesiri ve etkinliği 
olduğu.ilmen bilinen bir gerçektir. Nasıl Özbekistan'daki Türkler dillerini konuşamaz duruma 
düşürülmüşlerse, tıpkı Doğu Türkleri de zaman içinde, tarihî gerçeklerin içinde, zamanla dille
rini değişikliğe uğratmışlardır. Bu yüzden Türk vatanının bölünmesini, parçalanmasını isteyen 
dış güçler, sanki ayrılıkçı güçler varmış gibi, propagandalar üreterek, halkımızı fevkalade acı
lara, ıstıraplara gark etmişlerdir. Her gün, polisimizin, askerimizin, masum vatandaşımızın ka-, 
nıyla sulanan bu mübarek topraklarda, PKK teröründen başka ayrılıkçı güç yoktur. 

Ülkemizde tek bir vatan, tek bir millet, tek bir bayrak vardır. (DYP ve ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Yıllarca, asırlarca kız alışverişi yapmışız, kaynaşmış kardeş olmuşuz, 
hiçbir zaman kan tahlilleriyle uğraşmamışız... Gönlünde, yüreğinde Türkü sevmiş, Türk Mil
letine inanmış; sevinçte, acıda hep beraber olunmuş, bu vatan için hep birlikte savaşmışız... 
İstiklal Harbinde, bu vatan için hep birlikte savaşmışız, cephede, "Allah Allah' nidalarıyla, 
düşmana karşı birlikte mücadele etmişiz. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) Aynı camiler
de, Cenabı Allah'ın huzurunda günde beş defa aynı saflarda tekbir getirmişiz. Birbirimizin 
ölüleri için ağlamış, mezarları başında dua etmişiz. Yeri gelmiş birbirimizin kucağında ölecek 
kadar ölüm yoldaşları olmuşuz. • < 
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Niçin ısrarla, ayrılıkçı güçler varmışcasına, yabancıların tuzağına düşüyoruz? Niçin PKK'nın 
yaptıklarına meşru mazeretler arıyoruz?.. 

"Fakirlik yoksulluk; ezen ezilen; sömüren sömürülen" edebiyatı artık son bulsun. (DYP, 
ANAP ve MÇP sıralarından alkışlar) Akan, akıtılan kanlar artık dursun. Yeter artık, bu vah
şet bitsin diyoruz. Her karış toprağı burcu burcu kokan, şehitlerimizden, gazilerimizden, ecda
dımızdan miras kalan bu aziz toprakları kimse bölmeye, kimse Ayyıldızlı Bayrağın gölgesinde 
tefrika yaratmaya kalkmasın, aksi halde, milletçe, daha, çok sıtıntılara gireceğiz. Doğu ve Gü
neydoğuya öğretmen göndermekte, oralara okul yapmakta zorluklar devam edecektir. Okulu 
ve çocuklarının gözü önünde idam edilen öğretmenler oldukça, can güvenliği dehşet verecek 
seviyede seyrettikçe, ne kadar teşvik uygulansa, ne kadar zorlayıcı, özendirici şartlar getirilirse 
getirilsin, bu yörelerimize öğretmen bulmakta sıkıntı çekilecektir. 

Tarihte, yüce milletimizi içten ve dıştan sarsan buhranlar hep olmuştur; ama bu millet, 
bütün buhranları yenmiş, bayrağımızı öksüz bırakmamıştır. Bu musibetten de kurtulması ya
kındır. Devletimizin, hükümetlerimizin cansiperane çalıştıklarını, bu kanı durdurmak, bu yangını 
söndermek için olağanüstü gayretler gösterdiklerini biliyoruz. DYP Grubu olarak, bu yönde 
alınacak her çeşit tedbirin yanında olduğumuzu, desteklediğimizi, yüce milletimize bir kere 
daha bu kürsüden ilan ediyoruz. 

Yüce Türk Milleti, Ülkemizi bölgesel farklılıklardan yararlanarak, bir bölünmeye, milleti
mizin evlatlarını birbiren düşürmeye, kardeşler arasında bir kan davası başlatacak bu hareketi 
körükleyen can ve kan düşmanlarımızın çirkin oyunlarına gelmeyecek ve asla tehlikeli tuzakla
rına düşmeyecektir. Ebedî vatan yaptığımız bu mübarek topraklarda doğan güneş tek olacak; 
yaşayan ve kendini bu vatanın sahibi sayan her insanın adı, "Türk" olacaktır. ("Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin değerli mensupları; bu kadar çok sorunun altından kalk
mak hepimizin görevidir. Gelecekteki umut dolu yıllara, üreteceğimiz politikalarla tespit ede
ceğimiz ilkeler doğrultusunda, Yüce Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet rejimi içinde varacağı
mıza inanıyoruz. 

Hem bilimde, hem teknolojide, tüm dünyaya hayranlık verecek bir çalışma temposu için
de, Türk insanının huzurunu ve mutluluğunu sağlayacak, millî, demokratik, laik ve insanî bir 
eğitim sisteminin yeniden kurulmasını, Sayın Bakanımızın müspet çalışmalarıyla bu Hükümetten 
bekliyoruz. 

Hürriyet, adalet, hak ve hukuk prensiplerine dayanan, millî kültür bütünlüğüne kavuştu
ran, Türkiye'yi rehber ve kurtarıcı yapan "Büyük Türkiye"yi gerçekleştirecek insanımızın ye
tişmesinde mesuliyetleri omuzlayacak olan Millî Eğitim, mutlaka, arzu edilen hedeflere var
malıdır. 

Bir taraftan, kendi benliğinde yozlaşmayan, diğer taraftan uzlaşmacı, şahsiyetine, iradesi
ne güvenen; çaresizliğe, bunalıma düşmeyen; cesaret, bilgi ve inanç hâkim olan bir nesil, mut
laka yaratılmalıdır. tşte, millî hayata yansıyacak, millî hâkimiyete dayanacak bir çağ, o zaman 
açılacaktır. Türkiye Cumhuriyetine ve Türk Milletine dünya üzerinde şerefli bir mevki, o za
man daha iyi kazandırılacaktır. 

özellikle, tertemiz yüreği, art düşüncelere zerrece iltifat etmeyen, milletin hayrınf kucak
lamış, engin vatanperverliği herkesçe bilinen Millî Eğitim Bakanımız Sayın Koksal Toptan, 
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bu görevde kaldığı sürece, bu hakikatler daha çabuk gerçekleşecektir inancındayız. Sayın Ba
kanımıza, kısa zaman içinde, öğretmene ve eğitime kazandırdığı müspet çalışmaları nedeniyle 
derin duygular besliyor, umut dolu gözlerle bakıyoruz. 

Bu kutsal çatı altında, ülke yararına getireceği her çeşit kanun tasarı ve tekliflerini kabul 
edeceğimizi, bu konuda kendilerine yardımcı olacağımızı ve destek vereceğimizi belirtiyor, Yü
ce Heyetinize DYP Grubu adına saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, teşekkür ederim. . 
LATİF SAKIGI (Muğla) — Arkadaşımızın ne kadar konuştuğunu tespit ettiniz mi Sayın 

Başkan? 
BAŞKAN — 37 dakika. -
LATlF SAKICI (Muğla) — Ulvî ve millî duygularımıza hitap eden çok güzel bir konuşma 

yaptıkları için, konuşma süresini aşmasını hoşgörürsünüz sanırım... 
BAŞKAN — Efendim, yalnız muvakkit değil, kadirşinas bir Başkan olduğumu, eski bir 

dostum olarak kabul edersiniz. Sürenin bir kısmını, zaten konuşmamın bazı bölümlerine diğer 
değerli parti kanatları da katıldıkları için, millî bir espri içinde yorumladım, millî eğitimin ma
na ve ehemmiyetine uygun buldum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Doğru Yol Partisi Grubu adına üçüncü konuşmayı yapmak üzere, 
Hatay Milletvekili Sayın Nurettin Tokdemir'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Tokdemir. 

DYP GRUBU ADINA NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; eğitim sistemimizde öğrencilerimizin eğitimi ve meslekî teknik öğretimin önemi ve 
problemleriyle ilgili konular hakkında Grubumuz adına görüş ve düşüncelerimizi arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi en derin saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, Erzincan ve çevresinde meydana gelen deprem felaketinin 
acılarını paylaşıyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milleti
mizin başı sağolsun. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; takdir buyurursunuz ki, toplumların, gelişmesi, kal
kınması, çağdaşlaşması ve demokratik gelişmiş dünya devletleri içinde yer almasında, o ülkede 
yaşayan insanların eğitim ve kültürü fevkalade rol oynar. Bu kültürü ye kalıcı eğitimi veren 
en kutsal kurum da, eğitim ve öğretim kurumlarıdır. "Eğitim" denildiği zaman akla gelen şey, 
bu ülkenin çocuklarının, bu toplumu, çağı yakalayacak bir şekilde, ileriye götürmelerini sağla
yacak biçimde eğitilmeleridir, özlediğimiz, çok sesli, katılımcı, hür ve demokratik Türkiye'nin 
sağlam temelleri, ancak bilinçli bir şekilde verilebilecek eğitimle sağlanır inancındayız. 

Esasen eğitimin hedefi, kişiye, doğru düşünmesini ve sağlıklı karar vermesini öğretmektir. 
Burada büyük özenle vurguladığımız nokta şudur: "Eğitim" dendiği zaman, biz sadece "eğitim" 
deyip geçmiyoruz; "millî eğitim" diyoruz; "Ülkenin ve toplumun değer yargılarına sahip çı
kartan eğitim" diyoruz. Yetiştirdiğimiz insanlar, ülkenin değerler manzumesine sahip değiller
se, bu toplumun çimentosu ortadan kalkmış demektir. 

Biz, zihni hür, vicdanı hür bir nesil istiyoruz. Kendi kendisine saldırmayan, komplekssiz, 
himmeti milleti olan bir gençlik, bizim hedefimizdir. Kafasını ve vicdanını yabancı ideolojilere 
kiralamayı reddeden, ruh sağlığı yerinde, çağdaş, millî ve manevî değerlerine bağlı, inançlı bir 
nesil yetiştirmek, eğitim sistemimizin amacıdır. 
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Değerli milletvekilleri, bilim ve teknolojinin dünyadaki ilerlemesi içinde, kendi araştırma 
ve başarılarıyla yer alamayan ülkelerin, sadece kopyacılık yaparak, çağdaş medeniyetler sevi
yesine erişmesi mümkün değildir. Evlatlarımızın yeteneklerini eğitim yoluyla ortaya çıkartmak, 
maddî ve manevî kalkınmamızın temel dayanağı ve en kıymetli hazinesidir. Biz Doğru Yol Par
tisi olarak, her zaman söylediğimiz gibi, topyekûn kalkınmanın taa göbek taşında, insanla be
raber, eğitimin geldiği inancındayız. Kaliteli eğitim, Türkiye'nin geleceğini hazırlamak ve ay
dınlatmaktır. 

21 inci Yüzyıla girerken, büyük bir çağ değişiminin başladığı, bazı ülkelerde bilgi toplu
munun oluştuğu, kültürel bilgi birikiminin, bildiklerimize oranla büyük bir hızla arttığı günü
müzde, toplumumuzun da, hızla artan ve çeşitlenen eğitim ihtiyaçları, eğitim sistemimizin 21 
inci Yüzyıl insanını ve meslek adamını yetiştirecek, çağdaş bir yapı ve işleyişe kavuşturulması
nı zorunlu hale getirmiştir. Bu zorunluğun yerine getirilmesi, milletimizin varlığı ve geleceği 
açısından hayatî bir önem taşımaktadır. 

Hedefimiz, bizi bilgi toplumu aşamasına ulaştıracak bir yapı ve işleyişe kavuşturacak ted
birlerin alınmasıdır. Eğitilmiş, yüksek nitelikli insan, bütün zamanların en kıymetli varlığıdır. 
Bunun için, yarının büyük ve güçlü Türkiyesinin sorumluluğunu omuzlarında taşıyacak ve onu 
yükseltecek nitelikte insan yetiştirme görevinin, millî kültüre dayalı bir eğitim anlayışıyla sür
dürülmesi gereğine inanmaktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; doğru politikalar tespit edilir ve uygulamalar da doğru 
yapılırsa, eğitim hamlelerimiz, Türkiye'nin geleceğini tayin edecektir. Almanya ve Japonya bu
nun en güzel örneğidir. Takdir edersiniz ki, 1860'lara kadar dünyanın en geri kalmış, kapitü
lasyonların her çeşidiyle ezilmiş olan Japonya, 1860'tan sonra tespit etmiş olduğu doğru poli
tikalar, doğru millî eğitim politikalarıyla, bugünkü Japon mucizesinin temelini atmıştır. Kendi 
evlatlarına vermiş oldukları fevkalade memleket sevgisi, fevkalade sorumluluk duygusu ve fev
kalade çalışkanlık ruhu sayesinde, bugünkü Japonya'yı meydana getirmişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; memnuniyetle görüyoruz ki, 1992 yılı bütçesinde, çağ
daş ve sosyal devletin gereği olan, sağlık, eğitim gibi hayatî meselelere özel bir önem verilmektedir. 

Sayın Maliye Bakanımızın, sunuş konuşmasında, yatırımlara ayrılan kaynakların sektörel 
dağılımında, eğitim ve sağlık üzerinde hassasiyetle durmalarını, Başbakanımızın 1992 bütçe
siyle eğitime ayrılan ödeneklerin, geçen on yılın en yüksek seviyesine çıkardıklarını ifade etme
lerini, ayrıca, yükseköğretimle ilgili eğitim alanında yapılacak düzenlemeleri geniş bir tartış
maya açmalarını takdirle karşılıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; takdir edersiniz ki, odağında insan olan politikalar, 
geçerli ve gerçekçi politikalardır. Zamanın müsaadesi oranında biraz da meslekî ve teknik öğ
retimin önemini vurgulamak istiyorum: 

Bilindiği gibi, ülkemiz, kalkınmanın temel aracı olarak, hızlı sanayileşme yolunu seçmiş 
ve benimsemiştir. Nitekim, sanayileşmeye ağırlık verilmesinin sonucu, tarım kesiminden sana
yi kesimine işgücü akımı hızlanmıştır. Sanayie öncelik verilmesi, sanayi üretiminin gelişmesini 
sağlamış ve her alanda meslekî ve teknik öğretim görmüş insan gücüne olan talebi de birlikte 
getirmiştir. 

Sanayileşme hareketlerinin istenilen seviyeye ulaştırılabilmesi, millî sanayinin, sosyoeko
nomik yönden hızla gelişen yarının Türkiyesine cevap verecek gelişimi göstermesi, ancak, 
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ihtiyaç duyulan sayı ve vasıftaki insanın, planlı ve programlı bir şekilde yetiştirilmesine bağlı
dır. Bunun için de, meslekî ve teknik öğretimin ekonominin ihtiyaçlarına ve teknolojinin geliş
mesine ayak uyduracak yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Bu açıdan, ekonominin ihtiyaç 
duyduğu nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesinde, bu eğitime öncelik verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, genel liselerde öğrenim görenlerin oranı, meslekî ve teknik liselerde 
öğrenimlerini sürdürenlerden daha azdır. 

Plan hedeflerinde, meslekî ve teknik eğitime giden öğrenci oranının yüzde 65, genel liseye 
devam edenlerin ise yüzde 35 olmasını öngören Millî Eğitim Bakanlığımızın bu görüşünü tak
dirle karşılıyoruz. 

1991-1992 öğretim yılında 2 128 meslekî ve teknik lisede 687 139 öğrenci öğrenim görmek
tedir. Bu okullarımızda 55 914 öğretmen görev yapmaktadır. Bu okullarımızda bugün 90 ayrı 
meslek dalında eğitim verilmektedir. 

Olumlu gelişmelere rağmen, ne yazık ki, bu okullarımız bugün yeni teknolojilere uyum 
sağlamakta güçlük çekmektedir. Bu güçlükler, özellikle, program, makine ve teçhizat ile, öğ
retmen konusunda ortaya çıkmaktadır. 

Bu hususlar, Hükümetimizce bilinmektedir. Çözüm yolları üzerinde hassasiyetle durul
masını özellikle talep etmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, bilimde ve teknolojide akıllara durgunluk verecek bir hız kazana
rak, hem hayranlık, hem de şaşkınlık meydana getiren bir değişim ve gelişimle, uyumlu ve tu
tarlı, insanımızın ve toplumumuzun huzuru ve mutluluğunu sağlayıcı, millî, çağdaş ve demok
ratik temellere dayalı bir eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak, temel amacımızdır. 21 
inci Yüzyıl dünya mozaiğinde renkli ve seçkin bir yer edinmek, bu amaçları gerçekleştirmekle 
mümkün olacaktır. 

önümüzdeki yılların önemini kavrayarak, halkımızın büyük fedekârlıklarla oluşturduğu 
bütçemizin sınırlı imkânları içinde eğitime ayrılacak her kuruşun, ülkemizin ve milletimizin 
en büyük ümidi çocuklarımızın geleceği için en verimli şekilde kullanılacağı inancı içerisinde, 
1992 Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan diler, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tokdemir, teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına son konuşmayı yapmak üzere, Kütahya Milletvekili Sayın 

İsmail Karakuyu; buyurun Sayın Karakuyu, buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL KARAKUYU (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisi
mizin değerli üyeleri; ülkemizin varlığının teminatı bakımından çok önemli olan Millî Eğitim 
Bakanlığı ve YÖK bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurları
nızdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi, üniversitelerimizin değerli öğretim elemanlarını, irfan or
dusunun saygıdeğer öğretmenlerini saygıyla selamlıyorum. 

Ben millî eğitim içerisinde, daha ziyade YÖK ve üniversitelerin bütçeleri üzerinde görüşle
rimizi arz etmeye çalışacağım. , - • • " . 

Değerli üyeler, üniversiteler ve yükseköğretim, toplumun ve devletin en önemli unsurla
rından biridir. Çünkü, yükseköğretimin temelinde kalkınma vardır, ekonomi vardır, yetişmiş 
insan vardır ve netice olarak da, milletlerin dünya konjonktüründeki yerlerini belirleyecek, ye
tişmiş, kaliteli, vasıflı insan vardır. 
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Ülkenin problemlerini göz önüne alırken, tarımdan, sanayiye; dış politikadan, huzur ve 
güvene; millî birlik ve beraberlikten, ülkenin bütün sorunlarına kadar, Yükseköğretimin önemli 
rolü olduğunu hepimiz biliriz. Bütün bunlarla birlikte, bir toplum, fertlerini, milletine, devle
tine, tarihine bağlı yetiştirdiği, onlara millî birlik ve şuur aşıladığı, iman ve ahlakla donattığı 
ölçüde, millet olarak varlığını korur ve yaşatır. Bu çerçeve içerisinde ben, ülkemiz içerisindeki 
bazı gerçekleri, bazı olayları göz önüne sermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu sosyal bir patlama niteliği
ne kadar gelen en önemli sorunlardan bir tanesi, üniversite çağına gelen öğrencilerimizin bü
yük bir çoğunluğunun, üniversite öğrenim görme hakkından yoksun olmasıdır. Bugün ülke
mizde 212 fakülte, 219 yüksekokul ve 118 enstitü bulunmaktadır. 

Dünya devletlerine göz attığımız zaman, bugün, Amerika Birleşik Devletlerinde 3 300 yük
seköğretim kurumu -ki, bunun içerisinde 12 milyon 500 bin öğrenci öğrenim görmekte, bunun 
yüzde 54'ü özel üniversite, yüzde 46'sı da kamu üniversiteleridir- gene, Japonya'da 458 üniver
sitenin bulunduğunu ve bunun da 329'unun özel üniversitelerden oluşmakta olduğunu gör
mekteyiz. 

Bu küçük örneklere baktığımız zaman, bizim ülkemiz içerisinde üniversite çağına gelen 
öğrencilerdekı okullaşma oranının son derece düşük olduğunu görüyoruz. 1990-1991 öğretim 
yılında, fakülte ve yüksekokullarımızda okuyan öğrenci sayımız 434 748 -ki, bunun büyük bir 
çoğunluğu 2 yıllık yüksekokullarda- açık öğretimde de 260 962 olmak üzere, toplam 695 710 
öğrencimiz şu anda yükseköğretimde öğretim görmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu sayıyı, yükseköğrenime gelmiş öğrenci sayısına oranladığımız za
man, karşımıza enteresan sonuçlar çıkıyor. Buna, ülkelerdeki okullaşma oranı" diyoruz. Şim
di okullaşma oranına baktığımız zaman, ülkemizdeki fakülte ve yüksekokullar için okullaşma 
oranımız yüzde 9.6; açık öğretimi de bunun içerisine katarsak okullaşma oranımızın yüzde 15.3 
olduğunu görüyoruz. 

Şimdi, bu yüzde 9.6'lık oran, bizim için çok düşündürücüdür. Biz bundan şunu anlıyo
ruz: Bu, yükseköğrenim çağına gelmiş her 100 öğrenciden 90 öğrencimiz, fakülte ve yükseko
kullara gidemiyor anlamına geliyor. Dünya devletlerine baktığımızda, bu oranın, Amerika Bir
leşik Devletlerinde yüzde 59.6; Güney Kore'de yüzde 37.7; Almanya'da yüzde 31.8; Yunanis
tan'da yüzde 27, Mısır'da yüzde 19.8 olduğunu görerek, karşı karşıya bulunduğumuz konu
nun bizim için ne kadar ciddî olduğunu görüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, her yıl üniversite kapılarına giden öğrenci sayısında büyük bir artış 
görülüyor. 1990-1991 öğretim yılında -küsurlarını söylemeyeceğim- 875 bin öğrencimiz üniver
site sınavlarına başvurmuş, açık öğretim de dahil olmak üzere, biz, 190 571'ini yükseköğretime 
kaydedebilmişiz. Bu yıl, 1992 yılı başvurumuz, 979 569'a, ulaşmıştır. 

tşte, karşımızda dev gibi bir problem, işte sosyal bir patlamanın başlangıcı Üniversiteyi 
kazanamayan çocuğumuz, oğlumuz varsa, bunun acısını çok iyi hissederiz. 

Yüksek öğretim Kurulu ve Doğru Yol Partisi olarak, buna nasıl çözüm getirileceğinin ça
lışması içindeyiz. Bunun için, ilk adım olarak, iki vakıf üniversitesinin kurulması, kanunlaşa
rak Meclisimizden geçti. 

Değerli arkadaşlar, üniversiteye girişte talep gittikçe artmaktadır, ortaöğretimde okullaş
ma oranımız arttıkça. Bugün ortaöğretimdeki okullaşma oranımız yüzde 41.2'dir. Bunun, 
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ileriki yıllarda yüzde 50'Iere, hatta, 2000'li yıllarda Millî Eğitim Bakanlığınca planlanan prog
ram çerçevesinde, yüzde 75'e çıkacağı düşünülürse, şu andaki-bu sosyal patlamanın, ileri gün
lerde büyük boyutlara ulaşacağı gözükmektedir. 

Yükseköğrenime giremeyen öğrenciler, öğrenci velileri ne yapıyor? Bunların içinden mad
dî durumu iyi olan birçok aile, çocuklarını, öğrenim, görmeleri için yurt dışına gönderiyor. Şu 
anda yurt dışında 22 653 öğrencimiz öğrenim görmekte, bunun da ülkemize döviz maliyeti 2,5 
trilyon lirayı bulmaktadır. Bunların büyük bir kısmı Türkiye'de okuma hakkını elde edeme
yen, Türkiye'de okuyamayan, Türkiye'de okuma hakkı bulunmayan öğrencilerdir. 

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik duruma rağmen, bunların çözümü teker teker aran
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 1991 malî yılında yükseköğretim kurumlarına, 1991 malî yılına oranla 
cari ödemelerde, yüzde 100, yatırım ödemelerinde yüzde 71, transfer ödemelerinde yüzde 89 
olmak üzere, toplam ödemelerde yüzde 92'lik bir artış sağlanmıştır. Bu ödemelerin gayri safi 
millî hâsıla içindeki payı da yüzde 1.08'den, yüzde 1.23'e yükseltilmiştir. Bu durum, sayın Ba
kanımızın ve Doğru Yol Partisinin, olaya ne kadar ciddî baktığının rakamlarla ifadesidir. 

gene, 1991 yılında kredi alan öğrencilerin kredilerinin yükseltilmesi için Bakanlığımız ve 
genel müdürlüğümüz çalışma yapmış, 1991 yılında 123 994 kişiye kredi verilirken, 1992 yılı için 
55 bin öğrenciye daha artış sağlayarak, 178 994 öğrenciye kredi verilmesi planlanmıştır. Kredi 
verilmesinde, yüzde 40 gelir durumu, yüzde 30 sosyal durum, yüzde 30 başarı durumu göz 
önüne alınmaktadır. Bunun daha gerçekçi bir seviyeye ulaştırılması için de genel müdürlük se
viyesinde çalışmalar yapılmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, üniversitelerimizin, okullaşma oranları yanında, kaliteli ve yetenekli 
öğretim elemanına büyük ihtiyacı bulunmaktadır. Bugün ülkemizde 11 070 öğretim üyesi bu
lunmakta ve her 39 öğrenciye 1 öğretim üyesi düşmektedir. Bu durum da, gelişmiş ülke stan
dartlarının çok gerisindedir. Bu nedenle, yüksek öğretim Kurulu nezdinde çalışmalar yapıl
maktadır. En önemli unsur, kaliteli ve yetişmiş insan gücüdür. 

Tarihimize göz attığımız zaman, Alparslan Gazilerin, Sarı Hoca'dan; Osman Gazinin, Şeyh 
Edibali'den; Fatih Sultan Mehmet'in, Molla Gürani ve Akşemseddin'den; Sultan Selim'in de 
İbni Kemal'den büyük izler taşıdığı ve büyük âlimlerden büyük dersler aldığı görülmektedir. 
Ayrıca, devirlerinde, "öğretim üyesi" sıfatını haiz olan zevatın büyük saygınlık gördüğü de 
ortadadır. 

Konfiçyüs diyor ki: "bir yıl sonrasını düşünüyorsanız pirinç ekiniz; on yıl sonrasını düşü
nüyorsanız ağaç dikiniz; yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız, insan yetiştiriniz." 

Arkadaşlarım, yüz yıl sonrasını değil de, şu andaki durumumuzla sekiz yıl sonrakini dü
şündüğümüz zaman, karşımıza çok düşündürücü sonuçlar çıkmaktadır. 

Bakınız, 1992 yılı itibariyle 18-21 yaş grubu nüfusumuz 4 milyon 700 bin... Açık öğretim 
de dahil olmak üzere, okullaşma oranımız, yüzde 15.3 ve okullarımızda okuyan öğrenci sayısı 
da maksimum 700 bin. Nüfus artışının şu andaki durumuna göre, 2000 yılında, 18-25 yaş gru
bu nüfusumuz 6 milyon 800 bin kişi olacak; yüzde 15.3'Iük okullaşma oranımız sabit kalsa 
dahi, 1 milyon 200 bin öğrencinin yükseköğretimde okumasını sağlamak gerekecektir; fakat, 
Millî Eğitim Bakanlığımızca, ortaöğretimde okullaşma oranının artırılması planlandığına ve 
bunun da yüzde 75'e çıkacağı düşünüldüğüne göre, biz şu andaki okullaşma oranını biraz 
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daha yükseltmeyi düşünürsek veya en azından yerinde tutarsak, 2000 yılında, 2 milyonu aşkın 
bir yükseköğretim öğrencisine sahip olmamız gerekecektir. 

Bu büyüklükteki bir gelişmeyi planlamak, koordine ve disipline etmek için, kesinlikle bir 
kuruma ihtiyacımız vardır. Başta, Millî Eğitim Bakanımız ve Doğru Yol Partisi Grubumuz ol
mak üzere, bunun üzerinde de çözümler aramaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, dağ gibi bu problemi, üç yönlü görüyoruz: Birisi, ortaöğretimden 
üniversite kapılarına kadarki kısım; ikincisi, üniversiteye geçiş; üçüncüsü de, üniversite kurumlan 
içerisinde planlı, koordineli ve disiplinli bir eğitim sistemi. 

Üniversiteye geçişte ve üniversiteye hazırlanırken, gene gözümüzün önünde, yaşanan acı 
gerçekler vardır. Bugün öğrencilerimiz iki basamaklı sistemle üniversite sınavlarına girerler ve 
altı çeşit puanın biriyle girerler. Bunun için, Millî Eğitim Bakanlığımız, öğrencilerin, ortaöğre
timde gördükleri derslerle, ders çeşitleriyle, yükseköğretim sınıfındaki ders çeşitleri arasında 
bir, benzerliğin kurulması, çalışması içindedir. Bazı öğrencilerimiz, seçtiği bir puan türünde 
sınava girmekte, diğer dersleri ihmal ederek, liselerde boş insan gücü yaratmaktadır. Şu gerçe
ği kabullenelim: Bugün, "Lise son sınıfı okumayacaksınız, üniversite hazırlık kurslarına 
gideceksiniz" desek, hiçbir öğrencimiz lise son sınıfa gitmeyecektir. 

Değerli arkadaşlar, 1991 yılında, üniversite hazırlık kurslarına harcanan para, tahminen 5 
trilyon liradır. Şu hesabı yapıyoruz: Üniversite hazırlık kurslarına harcanan parayla ve yurt dı
şına gönderilen dövizle, 1,5 yıl içinde, istediğimiz nitelikte yükseköğretim kurumuna kavuşma
mız mümkün olacaktır. 

tşte, bunların planlanmasını yapmak için bir kurum görev yapmak z'orundadır. 
Kalkınma için de, üniversitelerimizi, üretimin içine almak zorundayız. Ben bu hususta du

rumu çok kısa olarak arz etmek istiyorum? Zamanımızın daraldığını biliyorum. 
Üretimin içine girmeyen eğitim, devletin üzerine yüktür. Bakın arkadaşlarım, bugün, Millî 

Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları ve Donatım Daire Başkanlığınca ileriye dönük çalışmalar 
yapılarak, şu anda, Millî Eğitim Bakanlığı, endüstri meslek liselerinde yapılabilecek tüm ima
latların siparişini almıştır. Bu, şu demektir: Bugün, Millî Eğitim Bakanlığının ihtiyaçları, ken
di okullarından karşılanacaktır. T&ni, Millî Eğitim Bakanlığı içerisinde, bunun gerçekleşme oranı 
şu anda yüzde 70'tir. Bu çalışmalar, yükseköğretimle, onun fakülteleri, yüksekokulları, labo-
ratuvarlarıyla birleştirilecek olursa, karşımıza dev gibi bir eğitim fabrikası çıkar. 

Bakın arkadaşlarım, bugün yalnızca Konya Akşehir Endüstri Meslek Lisesinde, yılda, Millî 
Eğitim Bakanlığının ihtiyacı olan 1 500 takım nevresim şu anda üretilmekte ve siparişi de veril
miştir. Gene, dışarıdan ithal edilen, dışarıdaki kurumlardan alınan, öğretmen evlerinin ihti
yaçları -mutfak donatımı hariç tüm donatımı- endüstri meslek liselerinin mobilya ve dekoras
yon bölümlerinde, anahtar teslimi, yapılmaktadır. Millî Eğitim Bakanımız, Bakanlığı devral
dıktan sonra, Millî Eğitim Bakanlığının ihtiyaçlarını kendi okullarından karşılama çabası içe
risinde en üst gayrette bulunmuş; bu arada, dışarıdaki ihalelerin hepsini de durdurmuştur. Bu, 
bizim için sevindirici, bizim için gurur verici örneklerden birisidir. 

Millî Eğitim Bakanlığrve YÖK'ün, planlama, koordinasyon ve denetimi sayesinde uygu
lamaya koyacağımız projeler ile şunları hedeflemekteyiz: 

1. Atıl bırakılan tezgâhlar ve döner sermayelere işlerlik kazandırılacaktır. 
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2. öğrencilerimiz "öğren ve öğret" sistemine geçirilecek; bununla, israf önlenecek, mo
notonluktan kurtulunacaktır. Çünkü, her kullandığı malzeme, bir aracın yapımında kullanıla
caktır. 

3. öğrencilerimiz, imalat ve seri imalat sistemleri içinde çalışarak, emeğinin karşılığını 
görecek, piyasaya girdiğinde de zorlanmayacaktır. 

4. imalattan sağlanan kârla, kurumun ihtiyaçları, gelişen teknolojiye uygun şekilde kar
şılanacaktır. 

5. Elde edilen kârdan, öğretmenlerimiz ve öğretim elemanlarımız ve hatta öğrencileri
miz fevkalade yararlanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yükseköğretim kurumlarını ve orta öğretim kurumlarını üretimin 
içine sokamadıktan, yani, elindeki dinamik bilgi gücünü, üretimin içinde, ihtiyaçlarını karşıla
yabilecek duruma getiremedikten sonra, kalkınmadan söz etmek, hayal olacaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK işbirliğiyle, bu çalışmanın içine girilmiştir. Bugün, bizim 
elimizde üstün nitelikle öğretim elemanları, üstün nitelikli teknik güç vardır. Bir binanın yapıl
ması için jeolojik hesapları, dinamik ve statik hesapları, hatta makine, teçhizat donatımlarını 
bizim elemanlarımız yapabilecek güçtedir, Biz, bu çalışmaları üretime geçirecek şekilde plan
layarak, devletin ve milletin kalkınması için devreye sokmak azmindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, yükseköğretim kurumlarına bugünkü talep ve önümüzdeki yıllar 
içindeki talepte beklenen gelişmeler göz önüne alındığında, yükseköğretim kurumlarındaki hiz
metlerimizi artırmak için, gerek üniversiteler bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokullar açmak, 
gerekse de uygun yerlerde yeni üniversitelerin kurulması ve bunun yanında, kalitenin yüksel
mesi için, öğretim üyelerinin yetiştirilmesi çalışmalarına hız verilecek; derslik, laboratuvar, sosyal 
tesis ve idarî binaların yapımı için de, devlet ve halk desteği sağlanmasına çalışılacaktır. Bunla
rın nasıl olacağı, ne tür olacağı, "üniversite kapılarına kadar olan kısımdaki düzenleme, üni
versite geçiş sistemindeki düzenleme ve üniversite içerisinde koordinasyon" olarak, üç sistem 
şeklinde düşünülmüş ve bunun üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 

Bütün bunlarla birlikte, genç neslimizin gönlü, vatan ve millet sevgisiyle dolu, devletimi
zin bekâsını sağlayıcı, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü canından aziz bilen, millî ve manevî 
değerlere bağlı ve sahip, çağdaş bilgi birikimiyle donatılmış, "Büyük Türkiye" idealine bağlı, 
imanlı ve ahlaklı gençlik yetişmesi arzusuyla, Yüce Meclise saygılarımı sunar, Millî Eğitim ve 
YÖK bütçesinin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederim. 

Saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakuyu. 
Böylece, gruplar adına yapılacak konuşmalar tamamlanmıştır. 
Sayın Bakan, şahıslardan sonra mı konuşmayı uygun görüyorsunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Evet. 

BAŞKAN — Hay hay. 

Şimdi, şahısları adına söz almış bulunan sayın üyelere söz vereceğim. Lehinde, Tunceli 
Milletvekili' Sayın Sinan Yerlikaya. 

Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
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VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce He
yetinizi saygıyla selamlıyorum. 

İki gün önce Erzincan'da, ondan evvel Zonguldak'ta ve daha evvel de doğu ve güneydo
ğuda çığ felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden yurttaşlarımıza Tanrı'dan rahmet, halkımıza 
başsağlığı diliyorum ve yine umuyor ve diliyorum ki, bu acı artık son olsun. 

21 inci Yüzyıla girmeye hazırlandığımız şu son zamanlarda toplumumuza yön veren, in
sanlarımızı yarına hazırlayan eğitimimizin durumuna bir göz attığımızda, pek de iç açıcı görü
nümlerle karşılaşmadığımızı söylemek zor olmasa gerek. Bu tablo, bu görünüm, 12 Eylül dar
becileri ve onların sivil uzantısı yönetimlerin ortaya çıkardığı bir tablodur. 

Eğitim sistemimizde köklü değişikliklerin gereklerine inanarak söz almış bulunuyorum ve 
diyorum ki, eğitim sistemimizde köklü değişiklikler o kadar gereklidir ki, bu doğrultuda bir 
savaşım vermeyi, hepimizin görevi olarak düşünüyorum. 

Yürürlükteki eğitim sistemi, öğrenciye soyut bilgiler veren, öğretmen-öğrenci arasında ya
pıcı bir diyalogu yok eden, Öğretmenin mutlak otoritesine dayanan, öğrenciler üzerinde not 
korkusu salan, rekabete dayanan, ezberciliği özendiren sistemdir. 

Bugünkü eğitimin temelinde, dinsel görüş, dar anlamda ulusçuluk ve gelenekçilik vardır. 
çocuğu ürtüme, gözdağı , verme, korkutma, tiksindirme yoluyla eğitme, bu eğitim anlayışının 
temelini oluşturmaktadır. 

Yürürlükteki bu baskıcı eğitim etkisiyle, öğrenci, bağımsız düşünmeye, kendi kendine ka
rar vermeye alıştınlmamıştır, alışmamıştır. Kendisine sunulan sahte bir özgürlük adına, yakın 
çevresine, anne ve babasına, öğretmenine karşı çıkan, başkaldıran genç yetiştirilmektedir. Böy
le yetişen genç, onların yönetiminden çıkıp, gerici güçlerin yönetimine girmektedir. 

12 Eylül ve onun devamı olan ANAP iktidarlarında, her yaştan molla yaratan bir eğitim 
anlayışı hüküm sürmüş; çağdaş olmayan, eleştirel bakışı uyandırmayan, çok yönlü düşünme 
yetkisini geliştirmeyen çocuklar yetiştirilmiştir. 

Getirilen eğitim sistemiyle, öğrenci, kendi kişiliğine kavuşturulmamış, benlik sahibi edil
memiştir. Büyü, tılsım gibi, akıl dışı görüşlerle, çocuklar çıkmaza sokulmuştur, işte, ANAP'ın 
getirdiği eğitim sisteminin adı, köktendinci eğitimdir. 

Oysa, eleştirel görüşte uygulanan eğitimde, çocuk özgürdür, eşittir, erkek ve kız ayrıcalığı
na fırsat vermez; değişik din ve görüşte olanların barış içinde birlikte yaşamalarına ve birbirle
rinin görüşlerine saygı göstermelerine önem verir. 

Eleştirel görüşün temel amacı, baskıdan ve saldırganlıktan uzak bir dünya, özgürlüğe, in
san haklarına ve eşitliğe dayanan bir yaşamdır. Bu nedenle, teokratik ve ırkçı bir düşünce ikli
minin esintilerini taşır gibi görünen ve şekilde bir eğitim modeli olan köktendinci modelden 
mutlaka vazgeçilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 'Atatürk ve devrimleri" sözünü dilinden düşürmeyen 12 Eylüldar-
becileri ve onların sivil uzantıları yönetimleri zamanında, din dersleri, bu kez tüm ortaöğretim 
okullarında zorunlu okunacak ders haline getirilmiştir. "Din kültürü ve ahlak bilgisi" adıyla 
verilen zorunlu din derslerinin, laiklik ilkesiyle bağdaşmadığı açıktır. Bu dersler, bireyin bütün 
inanış ve davranışlarında, müdahaleci baskılar meydana getirmekte; böylece, demokratik ol
mayan sonuçlar doğurmaktadır. 
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Demokratik temel ahlak kuralında, başkalarının zevklerine, inançlarına ve davranışlarına 
karışılamaz. Demokratik anlayışta, hiç kimse, arkasını, din, devlet hatta" toplum vicdanı" 
denilen bir otoriteye dayayarak, kendi zevklerini, inançlarını ve ideallerini başkalarına dayatamaz. 

Ayrıca, hangi kişi ve kurum olursa olsun, gelenek ve göreneklerini.inanışlarını bahane ede
rek, bazı görüşlere arka çıkması ya da pirim vermesi onaylanamaz. 

Bu açıdan bakıldığında, devletin, okullara zorunlu din dersi koyması, antidemokratiktir. 
Laik eğitimin sağlanması için, bu uygulamadan vazgeçilmelidir. 
Atatürk devrimlerinin olduğu kadar, demokrasinin de temeli olan laikliğin korunması ve 

yara almaması isteniyorsa, zorunlu din derslerinin kaldırılması ve öğretim birliği yasasına mutlalca 
işlerlik kazandırılması lazımdır. 

Yine tedrisattaki ders kitapları, içerik ve güncel görünüm olarak, çekici değildir; çağdışı 
bilgilerle doludur. Kısacası, içerik, dil ve yazım yönünden yanlışlarla dolu olan ders kitapları
nın üzerinde durulması gerekmektedir; yanlışlardan ve tutarsızlıklardan kurtarılarak okutul
malıdır. 

Ayrıca, din eğitimi veren bazı kurumlarda okutulan kitaplarda, Atatürk'e öfke ve kin bes
leyen, laikliği küçümseyen metinler bulunmaktadır. 

Bu kitaplar da tedrisattan kaldırılmalıdır. 
21 inci Yüzyıla girmemize az bir zaman kalmışken, toplumumuzu yönlendiren, gençleri

mizi yarınlara hazırlayan üniversitelerimiz, yukarıdan kumanda edilen yüksekokullar durumuna 
düşürülmüştür. 

12 Eylül sonrasının dar görüşlü otoriter yönetimi ve ANAP iktidarları, "anarşi ile 
uğraşıyorum" diye, ilk hedef olarak üniversitelere el attılar. Çağdaş eğitimin gerekleri yerle bir 
edildi, hiyerarşik akademik düzen yıkıldı, akademik unvanlar, ulufe dağıtılır gibi dağıtıldı. Kı
sacası, üniversitelerimizin bilimsel ve yönetsel yapısı bozuldu. 

Bu nedenle, üniversitelerin özerkliği tekrar geri verilmeledir. 

Sayın milletvekilleri, çağdaş uygarlığa ulaşmak ve onun üzerine çıkmak, şüphesiz, öğret
menlerin önderliğinde gerçekleşecektir. Bunun için de, öğretmene gereken önemi vermek ve 
onun gereksinimlerini karşılamak, çok önemli bir konudur. Sosyal, kültürel, ekonomik alanda 
gelişmiş bir toplum yaratmanın yolu, toplumu şekillendiren öğretmenlere verilen değerde yat
maktadır. Durum böyle olunca, öğretmeni ekonomik sıkıntıdan kurtarmalıyız. Maddî açıdan 
medenî bir insanın gereksinim duyduğu her şeyi elde edebilecek kadar bir gelire kavuşturmalı
yız, öğretmenlerin ekonomik gücünü ve refahını mutlaka sağlamalıyız. 

ülkemizde eğitim emekçileri, dünya ülkeleri içinde eğitim emekçilerinin sendikasız bulun
duğu 6 ülkeden biri olma ayıbını silme yarışındadırlar. Bu nedenle, bu savaşımı veren eğitim 
emekçilerinin sendikalaşma çabalarına destek verilmeli ve öncülük edilerek gerekli yasal dü
zenlemeler yapılmalıdır. 

Bugün, ülkemizde gerek kırsal ve gerekse kentsel yerleşim birimlerinde 100 binlerce eğitim 
çağındaki çocuk yoksulluklarının ve ekonomik durumlarının kurbanı olmaktadırlar. Devlet,v 

bu durumda olan çocuklara el atmalıdır, destek vermelidir, eğitimlerini sürdürmelerine olanak 
tanımalıdır. Bu çocukların da diğer akranlarının düzeyine çıkabilmelerine yardımcı olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bugün arzuladığımız okullaşma hedefine varmış değiliz. Avrupa 
ülkeleriyle aramızdaki fark giderek büyümektedir, ikili öğretimle günlük okul süresinin 
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kısalması, çalışmanın çok erken ve çok geç saatlere sıkıştırılması, geç saatlerin verimsizliği gibi 
nedenler, eğitimimizin kalitesini de düşürmüştür. Sınıf mevcutlarının kabarması; okul yapıla
rı, tesis ve donatım yetersizliği, kaliteyi büsbütün aşağılara çekmiştir. 

Türk eğitim sistemi, öğretim programları ve eğitim araçları açısından bilim ve teknoloji
deki çağdaş gelişmelerin çok gerisindedir. Kalıplaşmış geleneksel öğretim programlarıyla, ye
tersiz eğitim araçları, yıllardan beri önemli değişikliğe uğramadan kullanılmaya devam edil
mektedir. _ 

Eğitimimizdeki bu darboğazlar kaynak yetersizliğindendir. Bu nedenle, kaynak kullanı
mında israfa ve kayıplara yol açmadan, gayri safi millî hâsıla ve konsolide devlet bütçesi içinde 
eğitime ayrılan miktar büyütülmelidir. 1992 yılı bütçesi içinde yatırımlara ayrılan kaynakların 
geçen yıla oranla yüzde 158.8 oranında artırılmasını fevkalade önemli görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, bugün Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, birçok bakanlığın, 
şoven, laiklik karşıtı, şeriatçı, tarikatçı militan kadroların kuşatımı altında bulunduğu açık bir 
kanıdır. Yeni kurulan Koalisyon Hükümetimizin rahat çalışması, başarılı olması ve tüm vatan
daşlarımızın Hükümeti olduğu, tüm insanlarımızı kucakladığı izleniminin yerleşmesi için bu ' 
olumsuz kadrolardan arındırılması ayrı bir gerçektir. 

Sayın milletvekilleri, bir devlette, laik, uygar ve güçlü bir eğitim uygulaması varsa, o top
lum, mutlu ve çağdaş bir toplum olmaya aday demektir. Bu duygu ve düşüncelerle 1992 yılı 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin Bakanlığa, eğitimimize, ülkemize ve yüce halkımıza olumlu 
katkılar ve sonuçlar getirmesini diliyor, Yüce Heyetinize saygılarımı tekrarlıyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yerlikaya. 
Şahısları adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, aleyhinde, Tokat Milletvekili Sayın İbra

him Kumaş'a söz veriyorum; buyurun efendim. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) —' Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Sayın milletvekilleri, usulle ilgili bir konuyu belirttikten sonra konuşmama devam edece
ğim. Ben bu konuşma hakkını bir gece nöbet tutarak elde ettim, demokratik bir ülke olduğu
muz ifade ediliyor; fazla yorum yapmıyorum... Görüyorum ki, Mecliste milletvekillerinin de 
etkinliği yok; sadece gruplar konuşuyor ve onun için şu sıralarda milletvekilleri yok. TRT de, 
sağolsun, millete ayıp olmasın diye, görüntüyü yandan çekiyor, dikkat ediyorsanız, şu boşluk
ları Türk halkına göstermeyerek koruyor Meclisi! 

Sayın milletvekilleri, eğitim, insanın mensubu bulunduğu millete, insanlığa ve kendisine 
karşı görevlerini yerine getirebilmesi şuur ve beden kabiliyetlerini düzenleyen, geliştiren, terbi
ye ve öğretim faaliyetidir. Eğitimin ilk prensibi, milliliktir. Eğitim millî olmadan ne ilmilikten, 
ne verimlilikten, ne de insanilikten söz edilemez. 

Sayın milletvekilleri, burada, Türk Millî Eğitiminin amaçlarını sayabiliriz. Acaba, bu amaç
ların gerçekleşmesinde ne derece başarılı olunmuştur? 

Sayın milletvekilleri, yetmiş yıl önce söylenen sözleri burada tekrarlamak istiyorum: 

— 505 — 



T.B.M.M. B : 51 15 . 3 . 1992 0 : 2 

"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, 
en evvel her şeyden evvel, Türkiye'nin istiklaline,kendi benliğine ve millî geleneklerine düşman 
olan bütün unsurlarla mücadele etme gereği öğretilmelidir. Böyle bir mücadelenin gerektirdiği 
ruhla donatılmamış fertlere ve bu tip fertlerden meydana gelmiş toplumlara hayat hakkı yok
tur. Terbiyedir ki, bir milleti, ya hür, müstakil, şanlı ve yüksek bir cemiyet halinde yaşatır veya 
esirliğe ve sefalete terk eder. 

Her profesör ve öğretmenin aşılayacağı fikirler, ideal gayelere hizmet edecek şekilde ol
malıdır. 

Kitapların cansız teorileriyle karşı karşıya gelen genç beyinler, öğrendikleriyle, memleke
tin gerçek durumu ve menfaatleri arasında ilişki kuramıyorlar. 

Okullar, genç beyinlere, insanlığa hizmeti, millet ve memlekete sevgiyi, şerefi.bağımsızlığı 
öğretir; bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman, onu kurtarmak için takip edilmesi en uygun olan, 
en güvenli yolu belletir. Bunu sağlayan okuldur." 

Bu sözler yetmiş yıl önce söylenmiş... 

Sayın milletvekilleri, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuruz. Ben, sizi bir dakikalık dü
şünmeye davet ediyorum... 

Netice ne olmuştur? Türk Milletinin meselelerinden habersiz, hiçbir davası olmayan ne
siller yetiştirmeye yarayan bir sistem, millî olamaz arkadaşlar. Bugün gençlerimizin hangi da
vası vardır? 

Bu neticede, sadece şu iktidarın bu iktidarın değil, bugüne kadar gelmiş bütün iktidarla
rın, bütün Millî Eğitim Bakanlarının görev ve sorumlulukları vardır arkadaşlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işte netice güneydoğuda çığ, Kozlu'da grizu patlama
sı, Erzincan'da deprem... Evet, bunlar tabiî afettir... Burada ölenlere Allah'tan rahmet, Büyük 
Türk Milletine de başsağlığı diliyorum; ama, şuna dikkatinizi çekmek isterim: Acaba, çığ fela
ketinde, grizu patlamasında ve depremde, ihmallerimiz, sorumluluklarımız yok mu? Erzincan'da 
1939 senesinde deprem olmuş... Demin bir sayın konuşmacı, "Millî Eğitim Bakanlığında ge
rekli jeolojik şartlara göre plan üretiliyor" dedi. 

Peki, acaba buradaki konutlar, işyerleri, depreme dayanıklı olarak yapılmış mıdır?.. Gri
zu patlamasında, görevlilerin sorumlulukları yok mudur?.. Güneydoğuda çalıştığım için bili
yorum, orada dağlar, ağaçsız hale getirilmiştir. Bu, bilgisizlikten ve sorumsuzluktan kaynak
lanmaktadır. Devlet buna mani olmalıydı. Bir sayın gazeteci buna "ağaçların intikamı" diyor; 
doğrudur arkadaşlar. 

Peki, bu bölücülük ve anarşi neyin nesidir? "Büyük Türk Milleti kaderde, kıvançta, tasa
da, sevinçte birdir" diyoruz; ama, bir hale getiremedik; bu ülkenin evlatları birbirine düşman 
hale geldi. Neden?.. Demek ki, ifade ettiğimiz Türk Millî Eğitiminin amaçlarına ulaşılamadı. 
Ben 1979 yılından itibaren Meclis tutanaklarını okudum, orada ne bakanların, ne de konuş
macı sayın milletvekillerinin, Millî Eğitim Bakanlığının aleyhinde yanlış bir şey söylediklerine 
şahit olmadım. Demek ki, burada söylenenler, sadece tutanaklara geçmekten ibaret kalıyor. 
Tatbikat?.. Maalesef... 

Sayın milletvekilleri, çığ felaketi de, grizu patlaması da, deprem de, aslında milletimiz için, 
hepimiz için bir uyarıdır. Gelin, bu işi elbirliğiyle, düzeltelim. 
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Burada tekrar, bir yanlışlığı da ifade etmek istiyorum: Millî Eğitim bütçesinin lehine bu 
İçtüzüğün değiştirilmesini istiyorum arkadaşlar. Sayın milletvekilleri, ben Millî Eğitim bütçe
sinin yanlış olan taraflarını da ifade edebilmeliyim, doğru olan taraflarını da söyleyebilmeli-
yim. Ne demek?.. Lehinde konuşmak için çıkan arkadaşımız da hep aleyhinde konuştu! o za
man usulsüzlük mü yapmış oluyor?.. Bunun da düzeltilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Doğru söylüyor; yazık ki, bu uygulamayı önleyemiyoruz. Bugürf de bunu 
yaşadık. 

ÎBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; maalesef, 1983 
yılından itibaren mağlubiyetlerimizi durduramadık. Ve oturup, neden acaba, Türk Milleti, bu
gün, dünya devletleri içerisinde onurlu, şerefli, yüce, büyük, iradesini icraya muktedir güçlü 
bir ülke olamamıştır?.. Mağlubiyetlerimizin sebepleri nelerdir?.. Diye düşünmemiz lazımdır. 

îlim adamlarımız ve siyasilerimiz, öncelikle bu soruların cevaplarını bulmalıdır. Çünkü, 
sıkıntılarımızın, problemlerimizin nereden kaynaklandığını bilemezsek, çözüm de üretemeyiz. 

Sayın milletvekilleri, eğitim programlarımız, maalesef hep dışarıdan ithal edilmiştir. Biz 
ders geçme usulünü Amerika'dan almaya gittiğimizde, Profesör Ruffi yetkililerimize aynen şöyle 
söylüyor: "Biz yeni bir milletiz; siz ise 600 yıl dünyaya hükümran olmuş bir devlet kurmuş 
milletsiniz. Siz acaba, o başarılarınızın sırrını öğrenmek için bir araştırma yapmadınız mı? Biz 
ders geçme usulünü Osmanlılardan aldık. Kendi tarihinize bakın." 

Sayın milletvekilleri, Osmanlı Devleti, onu var kılan değerlerden ölçülerden kaybettiği için 
yıkılmıştır; ama, değerlerine sahip olduğu zamanda da ülkeye adaletle hükmetmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; maalesef, vaktinde, öğretmen yetiştiren birçok okulu 
kapattık... Biliyorsunuz eskiden, tatbikatlı eğitim yapan öğretmen okulları vardı; öğrenciler 
iki ay, gider,, köyde, şehirde staj yaparlardı. 

Yüksek öğretmen okulları da aynı şekilde idi. Ankara, İstanbul ve İzmir'de çok kaliteli 
okullarımız vardı. 

Sayın Bakanımdan sormak istiyorum: Acaba, yüksek öğretmen okulu mezunu kaç tane 
öğretmen bugün Millî Eğitimde hizmet görmektedir?.. 

Bunların çoğu dershanelerde çalışıyor arkadaşlar, diğer öğretmenler, bu okuldan mezun 
olan bu öğretmenlere "kelaynak kuşu" (!) diyorlar, yani, nesli tükenmişler anlamında ifade 
ediyorlar. 

Bu okulları yeniden ihya etmeliyiz, öğretmen yetiştiren okulların üzerinde yeniden dur
malıyız. öğretmen olayını fazla anlatmama gerek yok; çünkü çok önemli. 

Bunların yanında, Türk millî eğitiminde, sınıflı bir eğitim sistemi var... Herkesin parasına 
göre okul açılmış... Nerede fırsat eşitliği?., değişik özel okullar, özel sınıflar, çeşitli uygulama
lar var... 

Bunlar kaldırılarak, Türkiye'deki bütün okullar aynı seviyeye getirilmelidir; bunun için 
çalışılmalıdır. 

Çocuklarımız için uygulanan imtihan sistemiyle, çocuklarımız bunalıma giriyor, aileleri
miz bunalıma giriyor... { 

"At yarışı" denilen bu imtihan sistemine son verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, bir başka konumuz da, yabancı dille yapılan eğitim sistemi konusudur. 
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Geçenlerde Sayın Bakanımın bir beyanatını gazeteden okudum; inşallah doğru değildir: 
"Lise birinci sınıflarda, yani hazırlıkta, sadece İngilizce dersi öğretilecek" diyor... 

Sayın milletvekilleri, bu sistem sömürge ülkelerinde uygulanıyor. Dil bilimcilerine sorun, 
toplansınlar. Yabancı dille eğitim yanlıştır arkadaşlar; bu, sömürgeciliktir, kendi kendini sö
mürgeleştirmedir; bütün dil bilimcileri bunda ittifak etmektedirler. Evet, yabancı dil öğrene
lim; ama, bu dili, bütün okullarda öğrenelim. Şimdi sadece Anadolu liselerinde yaygınlaştır
dık; ama çocuklar matematiği bilemiyor; matematiği, fiziği İngilizce öğreniyor... Yazık! 

Bu uygulamaya, bu yanlışlığa bir an önce son verilmelidir. Dil, daha değişik şartlarda, 
daha kolay öğrenilebilir; ama, onun şartları hazırlanmalıdır. 

• • • - . - . • • • ' ' / 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, toparlayın lütfen. 
İBRAHÎM KUMAŞ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir de TV ve radyo 

olayımız var... Aslında, bu da eğitimin içindedir. Acaba hangi yayın, Türk millî eğitiminin amaç
larına hizmet ediyor?.. Millî .eğitimin amaçlarını açıp bakalım; hangi uygulama, Türk millî eği
timinin amaçlarına hizmet ediyor, cevap veriyor?.. Yazıktır, günahtır. 

''Bölünüyoruz, parçalanıyoruz" diye feryat ediyoruz... 
Tabiî bölünürüz... Her kafadan bir ses geliyor ve Türk gençliği, ahlaksız, sorumsuz, ma-

neviyatsız, milletin geleceğinden bihaber yetiştiriliyor. Buna da, TV ve radyo ile, basın ve yayın 
organları hizmet ediyor... Sayın Bakanımın bir dergide reklam olduğunu gördüm televizyon
da; üzüldüm. Bir gereği var mıydı reklam işinin, acaba? Bir yanlışlık mı oldu, bilemiyorum? 
Bir yanlışlık eseri olarak reklam edildiğine kaniim ben. 

"Eğitim 7'den 70'e kadar" diyoruz... 
özel TV kuruluyor... Bununla ilgili kanun çıkarılırken, belli bir yüzdede eğitim yayınları 

yapmaları şartının konulmasını teklif ediyorum. 
Yurt dışında çalışan ailelerin çocuklarının halini anlatmaya gerek yok herhalde... 
Ders kitapları... "Uzay çağındayız" diyoruz, ama, önceden okutulan astronomi dersi 

1970'lerde eğitimden kaldırılmış,^ Sayın Bakanım, astronomi, bugünün tabiriyle "uzay bilimi" 
diye bir ders konulmasını istiyorum. Astronomi ilminde Uluğ Bey, dünyada ilk ll'in içine giri
yor, belki de birinci geliyor; ama biz Türk millî eğitiminden, 1970'lerde astronomi dersini kal
dırmışız! 

Ders kitaplarında -her yıl sıkıntısını çekiyoruz- çok yanlışlıklar var... Hatta, üniversite so
runlarında bile... Şu soru yanlış olmuş diye iptal ediliyor. Bilhassa istatistiklerde oluyor bu; 
sebebi de geç intikal etmiş olmasıymış!.. / 

Maalesef kitap okuma alışkanlığımız da yok; gazete de okunmuyor... Gelişmiş ülkelerle 
kıyasladığımızda, kitap okuma alışkanlığımızın da olmadığını görüyoruz. 

Bu problemlerin hepsi Millî Eğitim Bakanlığımızın omuzlarında; ama, biz de göreve tali
biz; bu ülkenin problemlerini çözmede elbirliğiyle hareket etmek zorundayız. Çünkü, millî eği
tim, millî savunma ve dışişleri, millî mutabakata varmamız gereken konulardır sayın milletve
killeri. 

BAŞKAN — Kültür de var... 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Evet, kültür de var. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kitap okumada Millî eğitimin kabahati yok; 
ailede kabahat, ailede... 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Aile televizyon seyrediyor, artık okumaya gerek kalmadı! 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Baba öğretecek, kitap okumayı... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — bunları başka zeminlerde tartışırız inşallah. 
Ben, millî eğitim Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diliyor ve hepinize saygılar su

nuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kumaş, teşekkür ederim. 
Hükümet adına, Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan... 
Buyurun Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK bütçesiyle ilgili, grupları ve şahısları adına ko
nuşan 13 değerli arkadaşıma huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Ben de sözlerime, bütün arkadaşlarımın ifade ettikleri giriş cümlesiyle başlamak istiyo
rum. Bundan bir süre önce doğudaki bazı illerimizde meydana gelen çığ afeti, arkasından Zon
guldak'ta meydana gelen grizu faciası, hemen onu takiben Karabağ olayları ve o bitmek üze
reyken meydana gelen Erzincan depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Al
lah'tan rahmet, milletimize ve şehitlerimizin geride kalanlarına da başsağlığı diliyorum. 

Bakanlığımızla ilgili durumu incelemek üzere, bu sabah erken saatlerde, bir müsteşar yar
dımcısı başkanlığında üç genel müdürümüz ve Yatırımlar Dairesi Başkanımız Erzincan İlimize 
gitmiştir. ' 

Bize ulaşan ilk haberlerde, bir ilköğretim müfettişi arkadaşımız ile, kızının şehit olduğunu 
öğrendik. Onun dışında, bakanlığımız mensubu başka öğretmen arkadaşımızın yahut öğrenci
mizin şehit olup olmadığı konusunda henüz bize ulaşan sıhhatli bir bilgi bulunmamaktadır. 

Erzincan'da okullar bayram sonrasına kadar tatil edilmiştir. Çalışmalara ve gelişmelere 
göre, Erzincan'da eğitim ve öğretim faaliyeti yeni baştan bakanlığımız tarafından değerlendiri
lecektir. 

Bu felaketlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın geride kalan yetimleri için bakanlığımız 
ve Millî Eğitim Vakfı birtakım tedbirler almıştır. Şehitlerimizin geride bıraktığı çocuklarına, 
Millî Eğitim Vakfı tarafından burs verilecektir. Bize başvurmaları halinde, yetim çocukları
mız, devlet parasız yatılı okullardan yararlandırılacaktır ve şehitlerimizin, üniversitede okuyan 
çocuklarının tamamına, yurtlarda, şayet şimdiye kadar tahsis edilmemişse, yatak tahsis edile
cektir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Bakanlık bütçesiyle ilgili sözcü arkadaşlarımızın bu
rada ifade ettikleri her görüş -herkesin inanmasını istiyorum ki- tarafımızdan mutlaka değer
lendirilecektir. 

Söylenen her sözün, eğitimimizi, okullarımızı, Öğretmenimizi, üniversitelerimizi daha iyi 
yapmaya yönelik olduğuna yürekten inanmaktayız. Herkes, sorunlar bir an evvel çözülsün istiyor. 

Belki, hedefe varılmak istenen yolda birtakım değişik yöntemler ortaya konulmaktadır; 
ama, hedef aynı olduğuna göre, söylenen her söz, bizim tarafımızdan, beğenilse de beğenilme-
se de, bizi eleştirmeye dönük olsa da, bizim için makbul sözdür; mutlaka üzerinde durulması, 
düşünülmesi gereken bir görüştür. 
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Tartışılması söz konusu olmayan birtakım prensipler vardır. Bunlar genelde bizim temel 
yasalarımızda, ana yasalarımızda yer almıştır; özelde de, bu Hükümeti meydana getiren koa
lisyon protokolünde vardır. Her işimizde olduğu gibi, millî eğitim uygulamalarında da bu te
mel ilkelerden vazgeçilmesi söz konusu değildir, örneğin, koalisyon protokolünde, devletin resmî 
dili, bayrağı, simgeleri, sınırları ve Türkiye Cumhuriyetinin hükümranlık haklarının her türlü 
tartışmanın dışında bırakılacağı fikri, bizim de millî eğitim temel politikalarında takip edece
ğimiz ve tartışılmasına da müsaade ve müsamaha etmeyeceğimiz çok temel bir unsurdur. (DYP 
ve ANAP sıralarından alkışlar) \ 

Yine, Atatürk'ün ifade ettiği gibi, yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, göreceği eğiti
min sınırı ne olursa olsun, her şeyden önce, Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine, millî 
geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etme gereği öğretilmelidir. Bu, bizim 
için direktif mahiyetinde olan ve mutlaka uyulması gereken önemli bir unsurdur. 

Değerli arkadaşlarım, eğitim hizmetlerini bu ana ilkeler doğrultusunda, millî karakteri bo
zulmadan yürütmenin, eğitim imkânlarından hiçbir ayırım gözetmeksizin, tüm vatandaşları
mızın eşit şekilde yararlanmalarını sağlamanın bilinci, çabası ve kararlılığı içinde olduğumu
zu, sözlerimin hemen başında, burada zikretmek istiyorum: 

Eğitim hakkı, insanca yaşama hakkının ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmelidir. Eği
timin, yine her vatandaş için, hem bir hak ve görev ve hem de bir sorumluluk olduğunu, altını 
çizerek ifade etmek istiyorum. 

Eğitim, milletleşme, çağdaşlaşma ve demokratikleşme çabamızın temelini ve özünü, millî 
kültür politikasında, bilim ve teknolojinin evrensel ilke ve olgularını kullanarak biçimlendir
mekte ve güçlendirmektedir. Buna, "yozlaşmadan uzlaşma" diyoruz. 

Millî eğitimimizin genel amaçlarından bir diğeri, geleceğimizin güvencesi olan çocukları
mızı ve gençlerimizi, ileri ve modern Türkiye idealine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; mil
lî, manevî, kültürel ve ahlakî değerlerimizi benimsemiş; çağdaş, laik, demokratik, hür ve bi
limsel düşünce yapısına sahip, kişilikli ve bilinçli bireyler olarak yetiştirmek; böylece, Yüce Mil
letimizi, çağdaş uygarlığın, yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır. 

Millî eğitimimiz, cumhuriyetin kuruluş yıllarına göre büyük gelişmeler içindedir; okul ön
cesinden yükseköğretime kadar, okul, öğrenci ve öğretmen sayılarında önemli artışlar vardır. 
Ancak, bütün bunlara rağmen, eğitim sistemimiz, nicelik ve nitelik yönünden hâlâ çözüm bek
leyen pek çok sorunla karşı karşıyadır; ancak, eğitimde sorunların bitmesi de söz konusu de
ğildir. Eğitim sorunlarını tümden çözmüş görünen kalkınmış ülkelerde bile, eğitimin, yeni yeni 
sorunlarla karşılaştığı ve o ülkelerin de, eğitim sorunlarını çözebilmek için büyük çabalar içe
risinde oldukları herkes tarafından bilinmektedir. 

Eğitimimizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerli arkadaşlarım burada dile getirdi
ler; bunların ayrıntıları üzerinde durmuyorum. Bu sorunların önemlice bir bölümüne temas 
eden konuşmamın basılmış bir şeklini arkadaşlarımız size dağıtacaklardır. Ben, genelde bize 
yöneltilen ve üzerinde durulmasında zaruret gördüğüm bazı önemli bölümlerle ilgili görüşleri
mi ifade etmeye çalışacağım. 

Arkadaşlarımızın pek çoğunun ifade ettiği ve benim de pek çok defa, değişik yerlerde, 
değişik zeminlerde ve değişik fırsatlarda ifade ettiğim gibi, millî eğitimde günlük politikaların, 
günlük siyasî çekişmelerin yeri yoktur. Millî Eğitim Bakanlığında siyasetçi olarak, yalnız 
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ben bulunmaktayım. Ben de Yüce Heyetinize karşı sorumluyum; Yüce Heyetinize gerektiği za
man hesap vermekle yükümlü birisiyim. O nedenle, nereden gelirse gelsin, geçmişinde, benim 
siyasî partimin mensubiyeti söz konusu olsa bile, Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan hiçbir 
bürokratın, hiçbir memurun, siyaset yapmak gibi bir hakkı yoktur. O nedenle, arkadaşlarımı
zın güven içerisinde olmaları, kuşku duydukları, endişe ettikleri, yanlış olarak gördükleri her 
konuda bize başvurmaları ve bizi ikaz etmeleri, onların hakkı; onların söylediklerini dikkatle 
takip etmek, soruşturmak da bizim görevimizdir. 

Değerli Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; "bu bütçe, bir çare bütçesi değil, sa
dece dokümandır" diyen değerli sözcü arkadaşım, sanıyorum biraz haksızlık yapmaktadır. 

Bu bütçe, cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarını -reel olarak- huzurunuza getiren 
bir bütçedir. Rakamları nasıl alırsanız alınız, isterseniz konsolide bütçeyi baz alın, isterseniz 
gayri safi millî hâsılayı baz alın, şimdiye kadar, cumhuriyet tarihinin en yüksek eğitim bütçesi
dir. Böyle bir bütçeyi huzurunuza getiren bir Hükümetin Eğitim Bakanı olarak gurur duydu
ğumu da ifade etmek istiyorum. Ancak, "bu bütçe yeterli değildir, bu bütçeyle verilen kaynak
lar yeterli değildir" sözlerine de katılmamak mümkün değildir. 

Türkiye'nin belli bir kaynağı vardır; gayri safi millî hâsılası bellidir; bütçe büyüklükleri 
bellidir. Türkiye, bu bütçe büyüklüklerini global olarak artıramadığı sürece, sanayileşmesini 
gerçekleştirip, gayri safı millî hâsılasını çok daha yukarılara çıkaramadığı müddetçe, yüzde ola
rak, eğitimine ne kadar çok pay ayırırsa ayırsın, ne kadar çok kaynak ayırırsa ayırsın, eğitim 
sorunlarını çözmek, kuşkusuz çok kolay değildir; ama mevcut kaynaklar içerisinde, cumhuri
yet tarihinde en yüksek oranı eğitimine ayıran 1992 bütçesinin, pek çok sorunu bu yıl içerisin
de çözebileceğine, değerli milletvekillerimizin inanmasını rica ediyorum. 

Arkadaşlarımızın burada dile getirdikleri, kaynakların rasyonel kullanımı, önceliklerin iyi 
tespit edilmesi eleştirisine yürekten katılıyorum. Görev yapacağımız süre içerisinde, bu bütçeyi 
uygulayacağımız zaman dilimi içerisinde buna özen göstereceğimizi, çok dikkat edeceğimizi 
bütün arkadaşlarımızın bilmesini istiyorum. 

Seçimler öncesi yapmış olduğumuz pek çok vaadin, bu bütçe rakamlarıyla gerçekleştirile
meyeceği eleştirisine katılmak mümkün değildir. Bizim, halkımıza vaat ettiklerimizi, sadece 
1992 yılı içerisinde yerine getirmemiz söz konusu değil kuşkusuz. Bu Hükümet, 1992 senesinin 
sonunda Hükümeti bırakacak da değildir. Bizim vaadimiz, normal bir seçim dönemi sonuna 
kadardır. Bu bütçe, tam anlamıyla bu Hükümetin izini de taşımamaktadır; bizim devraldığı
mız şartlar ve kaynaklarla huzurunuza getirilmiş olanbir bütçedir; ama, 1993 bütçesi huzuru
nuza geldiği zaman, bu Hükümetin her yönüyle damgasını taşıyacak olan 1993 bütçesinin, bi
zim, halkımıza vaat ettiklerimizi büyük oranda gerçekleştirmeye yönelik bir bütçe olduğunu 
arkadaşlarımız göreceklerdir. Buna rağmen, bu bütçe döneminde de pek çok vaadimizin ger
çekleştiğini, gerçekleştirileceğini arkadaşlarımız göreceklerdir. Bunların bir bölümünün ancak 
bir kısmını çözmek mümkündür; önemlice bir bölümünün, özellikle yeni yatırımları gerekti
ren, fizikî altyapıdan kaynaklanan sorunların çözümü zaman alacaktır. Bir hükümetin nor
mal süresine sığmayacak olan Türkiye'nin eğitim altyapı sorunlarının çok kısa bir zaman içeri
sinde çözümlenmesini beklemek, zaten mümkün de değildir; ama, buna rağmen, kaynakları 
yerinde kullanarak, verimli kullanarak, 1992 yılı içerisinde de Önemli birtakım işleri çözerek 
geride bırakacağımızı, ümit ediyorum. 

— 511 — 



T.B.M.M. B : 51 15 . 3 . 1992 0 : 2 

Eğitim politikalarının uygulanmasında takip edeceğimiz politikaların özünü biraz evvel 
söyledim... Eğitimde yıllardan beri uygulanan bir millî politika zaten vardır; o nedenle, arka
daşlarımızın, devlet politikası olarak bir millî politika oluşturulması şeklindeki eleştirilerinde-
\d iyi niyete katılmakla birlikte, cumhuriyet hükümetlerinin takip ettiği politikaların özünde 
önemli bir sapma olmadığını huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Eğitimin ve eğitim politika
larının, eğitim uygulamaları yaz boz tahtasına çevrilmek suretiyle bozulduğu iddiası da bana 
göre çok doğru bir iddia değildir. Uygulamalarda birtakım farklılıkların olıriası çok normal
dir; bu, temelde önemli bir değişikliği içermediği sürece, bir temel politika değişikliğini varsay
mak da mümkün değildir. Biz, bizden evvelki Hükümetin uyguladığı bazı politikaları terk et
tik; amâ  bu, eğitimde tespit edilen temel politikanın terk edildiği anlamına gelmez. Nitekim, 
arkadaşlarımız da söyledi, aynı siyasî partinin görevde bulunduğu süre içerisinde, değişen Mil
lî Eğitim Bakanlarına göre birtakım uygulamaların1 köklü şekilde değişikliğine de Türkiye ta
nık olmuştur. Bu değişiklik eğitimin temel politikasının özünden vazgeçildiği şeklinde algılan
mamalıdır. 

Değerli arkadaşlarını, eleştirilen bu uygulamalar çerçevesinde, değerli sözcü arkadaşları
mızın üzerinde durduğu bazı konulara temas etmek istiyorum. 

Bütün devletler, bütün toplumlar kendilerini methetme, yeni yetişen çocuklarına kendile
rini beğendirme politikasını devamlı güderler; bunu yapmayan bir toplum yoktur. Her top
lum, rejimi ne olursa olsun -demokratik olabilir, totaliter olabilir- yeni yetişen çocuklarına ken
dilerini beğendirme, geçmişini beğendirme politikasını güder. O nedenle, bazı değerli sözcü ar
kadaşlarımızın üzerinde durduğu, ilkokuldan üniversiteye kadar din ve devlet baskısı ve şoven 
duygularla yeni neslin yetiştirildiği iddiasına katılmak mümkün değildir. (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Arkadaşlarımızın belki uygulamadan kaynaklanan birtakım endişe
leri, tereddütleri olabilir; ama, bu, devletin, p toplumun, o toplumun tümünün geride kalan 
birtakım değerlerinin, yaşadığı birtakım değerlerinin İtendi yetiştirdiği çocuklarına öğretilmesi 
ve benimsetilmesi ilkesinden vazgeçmesi gerektiği anlamına alınmamalıdır. Onu bırakırsak, o 
zaman yeni yetişen nesil, yeni yetişen çocuklarımız bize tamamen yabancı bir nesil olarak kar
şımıza çıkar ki, o takdirde, bu memleketi, bu toplumu, birlik ve beraberlik içerisinde ileriye 
götürmemiz, çocuklarımızı bağımsız bir Türkiye'de yaşatmamız ve çocuklarımızı, yeni nesille
rimizi mutlu etmemiz, refah içinde yaşatmamız mümkün olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkçe dersiyle ve yabancı dille ilgili olarak, sözcü bazı milletvekili 
arkadaşlarımızın dile getirdikleri eleştirilere kısaca cevap vermek istiyorum. 

Türkçe, bizden evvel olduğu gibi, şimdi de okullarımızda en önemli ders olma vasfını ko
rumaktadır ve bunda hiç kimsenin tereddüdü olmamalıdır; ama, buna rağmen, Türkçeyi okut
makta, öğretmekte eksikliklerimiz yok mudur? Vardır; ama, bu eksiklikler, bu dersin verilme
diği yahut iyi verilmediği anlamına gelmez, gelmemelidir. 

Yenİ yaptığımız bir yönetmelik değişikliğiyle, ilköğretimde; yani, ilkokul ve ortaokulda, 
diğer derslerden 5 üzerinden 2 alan bir öğrencinin bir üst sınıfa devam etmesi mümkün olduğu 
halde; hatta, böyle olmasa bile, öğretmeninin ve ailesinin,, "bir üst sınıfa geçmesi uygundur" 
raporu vermesi durumunda o çocuğun bir üst sınıfa geçmesi mümkün olduğu halde, Türkçe 
dersinden 5 üzerinden 3 geçer not alamayan bir çocuğun, bir üst sınıfa geçmesi imkânı yoktur. 
O nedenle, ilkokuldan başlayarak, üniversiteye kadar, çocuklarımızın, Türkçe dersini ve dilini 
iyi öğrenmelerini sağlamaya yönelik çalışmalarımıza, müfredatı yeniden gözden geçirmek 
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suretiyle devam edeceğiz ve bundan da ödün vermemizin söz konusu olmadığını bütün arka
daşlarımızın bilmesini istiyorum. 

Değerli sözcü arkadaşlarımızın üzerinde durdukları birleştirilmiş sınıf ve fizikî yetersiz
likle ilgili eleştirilere hak vermemek mümkün değildir. Öğrenci sayısı 10'a, 15'e indiği için ka
panan okullarımız vardır, özellikle,- köylerden, kırsal kesimden şehirlere sağlıksız göç, şehirle
rimizin çevresindeki okullarımızın 80 kişilik, 90 kişilik sınıflar halinde ders görmesi sonucunu 
doğurmaktadır. Bu fizikî yetersizliğf devletimizin çözmesi lazım. 

Bana göre yapılacak olan iki önemli şey vardır. Bunlardan bir tanesi, özellikle İstanbul 
ve Ankara'yı pilot iki il seçmek suretiyle, yoğun şekilde, devletin, bulabildiği arsaya hemen okul 
yapmasıdır. İkincisi ise, özellikle doğuda, güneydoğuda, bir kısım orta Anadolu illeriyle bir 
kısım Karadeniz illerinde, taşımalı eğitime geçmek ve yatılı bölge okullarına ağırlık vermektir. 
Böylelikle, bu okulları yaygınlaştırdığımız sürece, bu bölgelerdeki çocuklarımızın hem mutlak 
anlamda okullaşmalarını sağlamış oluruz ve hem de bu çocuklarımızın gittiği okullarda gerek
li branş öğretmenini temin etmek, laboratuvarlarını kurmak, bilgisayarlı eğitimle onların mo
dern ve çağdaş bir eğitim yapmalarını sağlamış oluruz. 

Hemen burada yabancı dille eğitim konusunda endişelerini dile getiren arkadaşlarımızın 
eleştirilerine kısaca cevap vermek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, sanıyorum biraz da abartılmış bir şekilde, çok yaygın, 
toplumumuzun hemen hemen her kesimini etkileyen, çocuklarına yabancı dil öğretme kavgası 
sürdüğü müddetçe, Eğitim Bakanlığı, eğitimle meşgul olan kişiler ve kurumlar buna çareler 
aramak ve bulmak zorundadırlar. Yabancı dil eğitiminin toplumumuza zarar verdiği görüşüne 
katılmak mümkün değildir. Dünyayla bütünleşmeye çalışan Türkiye'nin, Avrupa'nın birparça-
sı olmaya çalışan Türkiye'nin ve Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla yeni kurulan cumhuriyetler
le çok sıkı birtakım işbirliğine girmeye çalışan Türkiye'nin, oralara gitmek için hür dünyayı 
Türkiye'ye çağıran Türkiye'nin, sanıyorum, yabancı dil eğitiminin yararlarını gözden uzak tut
ması mümkün değildir. 

"Bunu yaygınlaştırmamak lazım" görüşü savunulabilir; ama, dediğim gibi, toplumumuzda 
bu arzu, bu kadar yüksek olduğu sürece, bunu görmezlikten gelmek mümkün değildir. 

Yakında Anadolu lisesi sınavları yapılacaktır. 15 bin öğrencimizin, çocuğumuzun gireceği 
bu okullar için başvuran öğrenci sayısı 225 bindir. Bu 225 binin sanıyorum tamamına yakını, 
bir yabancı dil öğrenmesini sağlamak için çocuklarını bu okula sokmaya çalışmaktadır. O ne
denle, bize göre, bu yüksek arzu devam ettiği sürece devletin bu arzulara, bu isteklere cevaplar 
araması gerekmektedir, kaçınılmazdır. 

tşte bu arzuyu bir ölçüde çözebiliriz düşüncesiyle, dört yıllık lise eğitimi diye kamuoyuna 
yansıyan; ama, sanıyorum eksik yansıyan bir uygulama düşünülmektedir. Bu, şöyle yapılabi
lir: Büyük şehirlerimizde, yani birden daha çok lisemizin olduğu şehirlerimizde ve birden daha 
çok sınıfı bulunan, birinci sınıfı olan ve dershane durumu müsait olan, artı, İngilizce öğretme
ni müsait olan liselerde -ki, "bu kadar şart koydunuz, böyle dershane, böyle yer nerede bulur
sunuz?" diyeceksiniz; bulunabilir- istenildiği takdirde, veliler istediği takdirde, bir hazırlık sı
nıfı meydana getirilip, o hazırlık sınıfına bir yıl süreyle yoğun bir yabancı dil eğitimi vermek 
suretiyle, bu arzular bir ölçüde giderilebilir düşüncesindeyiz. 
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Arkadaşlarımız teknik olarak bu çalışmayı yapmakta, illerimizde ve okullarımızda bu araş
tırma yapılmakta, bunu nerelerde yapabileceğimiz, bütün altyapısıyla, enikonu tartışılmakta 
ve önümüzdeki öğretim yılında, bu şartlara uygun okul ve sınıf bulunduğu takdirde, bunun, 
pilot okullarda başlanmak suretiyle denenmesi düşünülmektedir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, "eğitimin odağında öğretmen bulunmaktadır" düşün
cesiyle, bütün konuşmacı arkadaşlarımız, öğretmen ve öğretmenlik üzerinde haklı olarak dur
muşlar, birtakım endişelerini, birtakım düşüncelerini, birtakım eleştirilerini dile getirmişler
dir, Bunların çoğuna katılmamak mümkün değildir. Konuyla ilgili düşüncelerimizi kısaca özet
lemek istiyorum. 

öğretmen yetiştirilmesiyle ilgili endişelerin tamamına katılıyorum. Türkiye'de eğitim ve 
öğretim, lise eğitimini gördükten sonra, üniversitelerarası giriş sınavında istediği fakülteleri 1, 
2, 3, 4» 5, 6, 7, 8 diye sıralayan ve,"oraları kazanamazsam bari burayı kazanırım" diye, bu 
tercihlerinden sonra, öğretmen yetiştiren bir fakülteyi işaretlemesi sonucu eğitim fakültelerine 
giren ve oradan mezun olan öğretmen arkadşlarımızla yürütülmektedir, öğretmen kaynağımız 
orasıdır. 

Başka bir öğretmen kaynağımız, herhangi bir fakülteyi bitirmiş; ama, başka iş bulamadı
ğı için öğretmen olarak istihdam edilen arkadaşlarımızdır. 

Bana göre, bu iki kaynakta da yanlışlık vardır. Arkadaşlarımız bunu dile getirdiler. Bu 
şekilde Millî Eğitim Bakanlığına gelen öğretmen, öğretmen olmak için okumadığı için, okulu
nu bitirdikten sonra da başka bir iş bulamayıp öğretmen olduğu için, verimli bir mesai vereme
mektedir. O arkadaşlarımı kesinlikle suçlamıyorum; ama, öğretmen olmak için değil, iş bula
madığı için öğretmen olan arkadaşlarla eğitimin kalitesinin daha yukarılara çıkarılması, bana 
göre hayaldir. 

O nedenle -gerçekleştirebilirsem kendimi en bahtiyar insan sayacağım- bana göre, yapıl
ması gereken, yapmaya çalıştığım, şudur: öğretmen olmak için Anadolu öğretmen lisesine gi
den çocuğumuz, orayı bitirdikten sonra, dikey olarak, öğretmen yetiştiren bir yüksekokula, 
4 yıllık bir yüksekokula gitmeli ve oradan mezun olduktan sonra da, gelip Millî Eğitim Bakan
lığında öğretmenlik yapmalıdır; yani, bizim çocuğumuz, öğretmen olmak için, o arzuyla, o 
heyecanla liseye gidecek; o arzu, o heyecanla sınavsız, öğretmen yetiştiren yüksekokula gide
cek ve ondan sonra bizim çocuklarımızın başına öğretmen olarak gelecektir. Bunu sağlayabil
diğimiz takdirde, zannediyorum, Türkiye'de eksikliği çekilen, sıkıntısı çekilen ve çok eleştiri
len önemli bir sorunu aşmış olacağız. 

öğretmenlerimizin sendikalâşmalarıyla ilgili eleştiriler geldi, dilekler geldi. 
Onlara katılıyoruz; ancak, Sayın Kaya'nın, "öğretmenlerin hiç fikri sorulmaz, köle gibi 

çalıştırılırlar" şeklindeki eleştirisine de katılmıyorum; en azından, kendim için katılmıyorum. 
Çünkü her gittiğim ilçede, her gittiğim yerde, öğretmenlerle toplantı yapıp, kendim 20-25 daki
ka konuştuktan sonra öğretmenlerimin, gerek beni, gerek bakanlığımızı, gerekse eğitim siste
mimizi eleştiren konuşmalarını iki saate yakın dinleyen bir bakanım. O nedenle, köle gibi ça
lıştırmak değil, tam tersine, onların sorunlarını, onları dinleyerek, onlarla birlikte çözmeye ça
lışan bir uygulamanın içerisindeyiz. , 

Bununla da yetinmedik; öğretmenlerimiz, belki bizim yüzümüze karşı birtakım şeyleri 
söyleyemez diye düşündük; bakanlıkta, öğretmenlerimizden telefonla, mektupla gelecek 
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şikâyetleri değerlendirmek ve onları ilgili birimlere, gerekiyorsa bana intikal ettirmek üzere bir 
birim oluşturduk; yani öğretmenlerle ilişki kuracak bir koordinasyon kurulu kurduk; bu da 
çalışmaktadır. 

Bütün bunlar, öğretmenlerimizin sendika kurması, örgütlenmesi gereğini ortadan kaldırmaz. 
Şu fikir öne sürüldü: "Zaten mevcut Anayasa çerçevesinde, öğretmenler sendika da kura

bilmektedirler..." 
Bu, biliyorsunuz, Türkiye'de tartışılmaktadır, öğretmen sendikalarımız, kurulmuş olan 

sendikalar, dernekler ve öğretmenlerimiz, henüz bu konu tam bir açıklık kazanmadığı için, 
endişe içerisindedirler. Tam bir örgütlenme söz konusu değildir. Türkiye'de en iyi örgütlenmeyi 
yaptığını iddia eden sendikanın, kendi ifadelerine göre sadece 25 bin üyesi vardır; ama, Türki
ye'de görev yapan 500 bine yakın öğretmenimiz vardır... 

Bana göre, daha evvel burada yapılan bir müzakerede tespit ettiğim kadarıyla, bu konuya 
bütün gruplarımızın sıcak bir yaklaşımı vardır. Zannediyorum önümüzdeki günlerde, gruplar 
arasında birtakım temaslar yapabilmek suretiyle bir Anayasa değişikliği işbirliği de aranacak
tır. Bu konuya açıklık getirmek suretiyle, öğretmenlerimizin ve diğer memurlarımızın, yani ça
lışanlarımızın sendika kurmasından en çok memnun olacak olanın benim olacağımı bütün ar
kadaşlarımın bilmesini istiyorum. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Vakti geldi mi beyefendi? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Vakit geldi. Mademki/'Av

rupa'nın bir parçası olacağız" diyoruz, "mademki hür dünyanın bir parçası olacağız" diyo
ruz; o halde öğretmenlerimizin, memurlarımızın sendikalaşmasından, bana göre, artık çekin
memek lazım geldiğini hepimizin kabul etmesi gereğine inanıyorum. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

öğretmenlerimizin maddî durumuyla ilgili, değerli milletvekili arkadaşlarımızın dile ge
tirdiği bütün eleştirilere katılıyorum. 

Devletimiz, öğretmenlerimizin, ders verirken, evindeki çocuğunun yahut eşinin o gün hangi 
parasal sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu aklının bir köşesinde bile tutmamasını sağlamalı
dır. İki şey söylüyorum; bu kürsüden de birkaç kere söyledim; önemli bir ağırlığı, yani nasıl 
geçinirim endişesini öğretmenimizin kafasından çıkarmamız lâzım. O nedenle, devlet, daha fazla 
payı, daha fazla kaynağı öğretmenine ayırmak ve öğretmenini başkasının eline bakar halden 
çıkarmak, öğretmenini -arkadaşlarımızın dile getirdiği gibi- çorap satan, simit satan bir insan 
konumundan çıkarmak zorundadır. 

Bunlara rağmen birtakım şeyler yapmaya çalışıyoruz... Bizden evvelki hükümetler de yap
tı. Lojman tazminatı temmuz ayından itibaren öğretmenlerimize verilmeye başlanacaktır. Ek 
ders ücretlerinde yüzde 118'lik bir artışı öngören bir kanun tasarısı, zannediyorum yakında 
Yüksek Heyetinizin önüne gelecektir. 

Mahrumiyet bölgelerinde görev yapan öğretmen arkadaşlarımızın durumlarıyla ilgili çok 
kısa bir iki şeyi söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi, o bölgelerde görev yapan öğretmen arka
daşlarımız, diğer bölgelere göre bir kat daha fazla maaş almaktadırlar. Örneğin, Ankara'da 
2 milyon lira maaş alan bir öğretmen arkadaşımız, Siirt'e gittiği ve orada görev yaptığı takdir
de 4 milyon lira maaş almaktadır. . 
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Bunun dışında, biz, birtakım teşvik unsurları getirdik. Buna göre, bu ay içerisinde atama
sını yapabileceğimizi umduğum doğu ve güneydoğudaki 17 ilde görev yapan öğretmen arka
daşlarımızın çocuklarının tamamının devlet parasız yatılı okullarında istihdam imkânı vardır. 
Bu öğretmenlerimiz, o 17 ilde görev yapan öğretmen arkadaşlarımız, diledikleri takdirde bizim 
devlet parasız yatılı okullarımızda kalabileceklerdir. Orada görev yaparı öğretmen arkadaşları
mızın üniversitede okuyan çocuklarının tamamına, yurtta kalma imkânı getirilmiştir. Orada 
görev yapan, o 17 ilde görev yapacak olan öğretmen arkadaşlarımızın üniversitede okuyan, ço
cuklarının tamamına, başkaca bir şart aranmaksızın kredi verilecektir. Söz konusu 17 ilde 2 
yıl görev yapan, öğretmen arkadaşlarımızın, istedikleri coğrafî bölgeye, 3 yıl görev yaptıkları 
takdirde -kapalı il de dikkate alınmak suretiyle- istedikleri ile atamaları yapılacaktır; yani on
lar için kapalı il söz konusu olmayacaktır. Mesela, 4 bin tane öğretmen fazlamız olan İzmir'e 
dahi, Hakkâri'de 3 yıl"görev yapan bir öğretmen arkadaşımız gidebilecektir. 

Arkadaşlarımızın eleştirdiği ve yüzde yüz katıldığım, yılın öğretmeni uygulaması, bu yıl
dan itibaren kaldırılmıştır. 

Bize göre, bütün öğretmenlerimiz yılın öğretmenidir. Bu kadar meşakkat içerisinde çalı
şan, devletin hiçbir memurunun gitmediği, gitmeye cesaret edemediği yerlere giden, devletin 
öğretmenden başka hiçbir memurunu görmeyen, belki de göremeyecek olan -orada bulunan-
çocuklarımıza bir şeyler öğretmeye çalışan öğretmen arkadaşlarımıza ne versek azdır ve onla
rın arasında, "bu, yılın öğretmenidir; bu," değildir" gibi sıkıntılara neden olan bir ayrım yap
mak da, bize göre yanlıştır. Gittiğim yerlerde, yılın öğretmeni seçilen arkadaşlarımızın bile bu 
uygulamadan rahatsız olduklarını gördüm. 

O nedenle, bu seneden itibaren, Ankara'ya, yılın öğretmenleri getirilmeyecektir. Zamanı 
geldiğinde, özellikle öğretmen orijinli bütün arkadaşlarımızdan rica edeceğiz ve her birini 
Türkiye'nin'ayrı bir iline göndermek suretiyle, 24 Kasım öğretmen Gününü, illerimizin tama
mında görev yapan öğretmenlerimizle birlikte kutlayacağız. 

Sevgili arkadaşlarım,1 yeterlik sınavının kaldırılması eleştirisine gelince.;. Bize göre bu, Hü
kümetin yaptığL en güzel işlerden ve halka vaat ettiklerimizden biridir. Sayın Ekşi'nin, "Nasıl 
tutacaksınız sözlerinizi? "sorusuna cevap olarak söylüyorum; bir tanesini tuttuk. 

Niçin yanlış bir uygulamaydı?., öğretmen yetiştiren fakültelere çocuğunuzu gönderiyor
sunuz; ama, mezun olduktan sonra; öğretmen yetiştirmeyen fakülte mezunlarının da girebildi
ği bir sınava tabi tutuyorsunuz... Bu sınavla neyi ölçüyorsunuz?.. O sınavla, öğretmenin yeter
liliğini ölçmeniz mümkün değildir; çünkü, pedagojik eğitim almayanı da o sınava sokuyorsu
nuz; sonradan onları pedagojik eğitimden geçiriyorsunuz!., 

Bu, öğretmenlik yeterlik sınavında sorulan bir iki soruyu sizlere arz etmek istiyorum: "Millî 
Eğitim Temel Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi öğretim sistemi içinde yer almaz? Aşa-
ğıdakilerden hangisi örgün eğitim sisteminin kapsamı dışındadır? Türk millî eğitiminin genel 
hedefleri, amaçları hangi kaynakta belirlenmiştir?" 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu ve buna benzer sorularla öğretmenimizin öğretmen olup 
olamayacağını tayin etmemiz bana göre mümkün değildir. 

Biz ise, bu sefer, pedagojik eğitim gören bütün öğrenci arkadaşlarımızın öğretmen olarak 
atanmak üzere başvurularını aldık. Ancak, üzülerek ifade edeceğim bir uygulamayı gördük 
bu konuda, bazı üniversitelerimiz, gazetelere ilanlar vermek suretiyle, 1,5-2 ayda pedagojik 
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eğitim vermek ve çocuklarımızdan bunun karşılığında 1,5 veya 2 milyon lira para almak gibi 
bir girişimin içerisine girdiler. 

Bize göre, bu üniversitelerimiz yanlış yapıyorlar. Böyle ısmarlama pedagojik eğitim ver
mek ya da almak, mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, biz kalırız veya kalmayız; ama sonuç olarak belirtmeliyim ki, öğ
retmen böyle alınmamalıdır, öğretmen mutlaka, öğretmen olarak yetişen insanlardan alınma
lıdır ve devletin öğretmenlik imkânlarını, ayırım yapmadan, onlara açmak gerekir. 

"Bu şekilde öğretmen açığını kapatamazsınız" diyor Sayın Emiroğlu, "Bu şekilde Doğu
ya öğretmen gönderemezsiniz" diyor, "Yeterlik sınavını kaldırmak suretiyle, can güvenliğinin 
söz konusu olduğu o bölgeye kimse gitmez" diyor... 

Şimdi size bazı rakamlar vermek istiyorum: Savunulan yeterlik sınavının olduğu ve onun
la öğretmen alındığı 1991 yılında; şimdi bizim öğretmen ataması yapacağımız 17 ile atanan öğ
retmen sayısı 6 906'dır. Bunların kaç tanesinin de gittiği -atandıktan sonra- pek belli değil. Tekrar 
ediyorum, 1991 yılında, yeterlik sınavı sonucu bu 17 ile atanan öğretmen sayısı 6 906'dır. 1990 
senesinde bu 17 ile atanan öğretmen sayısı 5 993, 1989 senesinde bu 17 ile atanan öğretmen 
sayısı 2 776'dır. 

Şimdi, "bu 17 ile kim gidecek?" denildiğinde, öğretmenlik yeterlik sınavını kaldırdıktan 
sonra -terörün bu kadar arttığı ve tartışıldığı, pek çok lafın ve iddianın ortaya konulduğu şu 
dönemde- o bölgede öğretmenlik yapmak için bize müracaat eden öğretmenlerin sayısı 
17 743'tür... (DYP sıralarından alkışlar) Bu rakam -biraz evvel değerli arkadaşlarımızın da söy
lediği gibi- her şeyi göze alarak, oraya gidip öğretmenlik yapacakların sayısıdır. O bölgedeki 
sevgili vatandaşlarımız da, bu gencecik ve kendilerine bir şeyler vermek, bir şeyler öğretmek 
için aralarına gelecek olan bu 17 bin sevgili öğretmenimizi, inanıyorum ki, hepinizin de inan
dığına inanarak söylüyorum ki, yürekten kucaklayacaktır, bağrına basacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, öğretmenlerle ilgili bir iki notu daha ifade etmek istiyorum. Ülke
mize -bildiğiniz gibi- soydaş öğretmenler geldiler Bulgaristan'dan. Bunlar şimdiye kadar söz
leşmeli statüde çalıştırılmıştır. Onun sonucu olarak, sosyal güvenlik kuruluşlarının yardımla
rından yararlanamamışlar ve çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalmışlardır. 

Bize müracaat eden bu soydaş öğretmenlerden 2 996'sının atanması, yine bu ay içerisinde 
yapılacak ve onlar da, diğer öğretmenlerimiz gibi, 657 sayılı Kanun kapsamına gireceklerdir. 

Yine önümüzdeki günler içerisinde, emekli olduktan sonra yükseköğrenimini tamamla
yan öğretmen arkadaşlarımızın da -mağduriyetine neden olan intibakları için- ataması sağla
nacaktır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, geçen seneye kadar uygulanan, öğretmenlerle ilgili sağ
lık raporu uygulamasında bu sene değişiklik yapılmıştır. Geçen seneye kadar -daha doğrusu 
bu seneye kadar- öğretmen, annesinin veya babasının bakıma muhtaç olduğuna dair bir dok
tor raporu getirirse, anne ya da babasının yanına naklediliyordu. Bunun sonucu, Özellikle do
ğuda ve güneydoğuda görev yapan öğretmen arkadaşlarımızın anne ve babaları, ne hikmetse 
(!) hep Antalya'da, Bursa'da, İzmir'de oturuyordu, öğretmenimiz onların yanına gidiyordu 
ve oralarda ihtiyacın çok üzerinde bir öğretmen yığılması meydana geliyordu... 
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Bunu şimdi değiştirdik. Bundan sonra -hepinizin de bilmesinde sanıyorum yarar vardır, 
çünkü size de birtakım başvurular olacaktır- şöyle bir uygulama yapacağız: Şayet öğretmeni
miz, şayet çocuğu, şayet yanında ise annesi, babası, bulunduğu ilde tedavi imkânına sahip de
ğilse yahut bulunduğu iklimde yaşama imkânına sahip değilse ve bu, bulunduğu il yahut en 
yakın bir sağlık kuruluşu tarafından belgeleniyorsa; Bakanlığa başvuracak, Bakanlık da öğret
menimizi, o rapor doğrultusunda, kendisinin istediği değil, Bakanlığın uygun göreceği ile ata
yacaktır. Diyelim ki Batman'da görev yapan bir öğretmen arkadaşımız kendisiyle, çocuğuyla, 
annesiyle, babasıyla ilgili "tıp fakültesinin olduğu bir yerde oturması lazımdır" diye bir rapor 
aldıysa, o, Antalya Tıp Fakültesinin olduğu yere değil, ihtiyaç varsa Samsun Tıp Fakültesinin, 
ihtiyaç varsa Diyarbakır Tıp Fakültesinin olduğu yere gönderilecektir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, yine öğretmenlerimizle ilgili olan öğretmen evleriyle il
gili hususu dikkatinize sunmak istiyorum. Öğretmen evlerindeki yatak ücretleri, İzmir ve İs
tanbul'da -bana verilen bilgiye göre-17 500 lira, diğer illerimizde 5 ila 15 bin lira arasındadır. 
o nedenle, bir fiyat yüksekliği sanıyorum söz konusu olmamak lazım gelir. 

Bu öğretmen evlerinin işletmesini yeni baştan ele almak ve buraları biraz daha profesyo
nel bir gözle işletmek lazım geldiğini hemen ifade etmek istiyorum. 

Yine, öğretmenlerimizin hastanesi olan İstanbul Validebağ'daki hastaneyi, eğitim hasta
nesi işlevini görecek bir düzeye çıkarmak için de birtakım çalışmalarımızın olduğunu belirt
mek istiyorum. Bazı branşları bırakmak suretiyle, birtakım branşları çıkarmak; ama, olan branş
larda tıbbın bütün yeniliklerini oraya getirmek üzere, hastaneyi öğretmenlerimizin tüm ihti
yaçlarına cevap verecek şekle getirme çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. 

İmam-hatip okullarıyla ilgili, din eğitimiyle ilgili, değerli arkadaşlarımızın eleştirilerine 
katılma imkânı yoktur. 

Sevgili arkadaşlarım, dinsiz bir toplum olmaz, inançsız bir toplum olmaz. İnançsız top
lum olmadığına göre -insanlar böyle bir inancı mutlaka alma ihtiyacını hissettikleri sürece- bunu 
bir yerden mutlaka alacaklardır. Doğrusu, bunun doğru verilmesidir, iyi verilmesidir. İyi veril
mezse, yanlış yerlerden alınacaktır. 

Devlet gözetiminde din kültürü ve ahlak dersinin verilmesi, bana göre yanlış bir uygula
ma değildir. Devlet vermezse, çocuklarımız din kültürünü başka yerlerden öğreneceklerdir. Ta
biî, bir mezhep ayrılığına giderek din kültürü dersini vermek mümkün değil; o, gayet tabiî ki 
yanlış; lama, din kültürü dersini, o ahlak bilgisini devlet eliyle vermezseniz, o arzu, başka kay
naklardan öğrenilmeye çalışılırsa, çocuklarımız, işte, bizim çocukluğumuzda bile yaşadığımız, 
"radyo dinlemek yasaktır, resme bakmak yasaktır" gibi birtakım yanlış ellerle dini öğrenmeye 
kalkarlar ki, bana göre, işte tehlike oradadır. 

Bu değerlendirme ışığında, imam-hatip okullarına gelmek istiyorum. İmam-hatip okulla
rında meslek dersleri öğretilmektedir; ama, genel kültür dersleri de verilmektedir. Bu noktada 
bir iki oran vermek istiyorum. İmam-hatip okullarının orta kısmında, derslerin yüzde 23'ü 
meslek dersi, yüzde 77'si genel kültür dersidir. Bu oran, lise düzeyinde biraz düşmektedir; me
sela lise-1'de genel kültür dersleri yüzde 71, meslek dersleri yüzde 29; lise-3'te, genel kültür 
dersleri yüzde 53, meslek dersleri yüzde 47 olmaktadır. 

Buralarda belki yanlış birtakım uygulamalar vardır, benim de zaman zaman şikâyet etti
ğim uygulamalar vardır; bu doğrudur; ama, bu, bu okulların yanlış olduğu şeklinde algılanır
sa, yanlış olur. 
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Değerli arkadaşlarım, bu okullara gelen, bizim, köylerimizdeki fakir fukara çocuklarımız, 
burada hem dinini öğrenmekte, hem de buradan aldığı genel, kültürle, diğer akranlarıyla bir
likte, yani klasik liseleri bitirenlerle, kolejleri bitirenlerle, Anadolu Liselerini bitirenlerle birlik
te üniversitelerarası giriş sınavına girmekte ve onlarla yarışmaktadır. Buralarda yeterli genel 
kültür almazlarsa, bu çocukların, o sınavlarda başarılı olmaları mümkün değil ki... 

Dediğim gibi, buralarda, uygulamadan kaynaklanan birtakım yanlışlıklar olabilir; onu hep 
beraber çözeriz. Buralar, kimseye kapalı da değil; kim istiyorsa, gider, o okulları görür. Ora
larda, halkımızdan, toplumumuzdan gizli birtakım şeyler de yapılıyor değil; kimse de öyle zan
netmesin. Bana gazeteci arkadaşlarımız da başvurdu, "bizi, imam hatip okullarına sokmu
yorlar " dediler; hangi okula gitmek istiyorsanız, nereye gitmek istiyorsanız, ben göndereyim, 
dedim. O nedenle, bana göre, bu okullarımıza biraz daha hoşgörülü bakmak suretiyle -burada 
okuyanlar da bizim çocuklarımız, hepimizin çocukları- bunları toplumumuza yabancılaştır-
mamakta fayda var diye düşünüyorum; ama, dediğim gibi, uygulamadan kaynaklanan birta
kım endişeler varsa, birtakım bilgiler varsa, bize ulaştırıldığı takdirde, onları düzeltmek için 
ne gerekiyorsa yapacağımızı arkadaşlarımızın bilmesini istiyorum. 

Aynı şeyi, yurtlar için de söylemek mümkün. Buralarda, devlet denetimi vardır. Bunlar, 
hem Bakanlığımız tarafından hem de bulundukları illerin valilikleri tarafından denetlenmek
tedir. Ayrıca, malî bakımdan da bir denetime tabi tutulmaları söz konusudur. Dediğim gibi, 
arkadaşlarımızın eleştirileri ve endişeleri de, sanıyorum, münferit birtakım olaylardan, münfe
rit birtakım yakınmalardan ve şikâyetlerden kaynaklanmaktadır. Yoksa, buraları, kendi bildi
ğine toplumdan uzak, topluma yabancı, Atatürk'e düşman birer yuva olduğunu farz etmek 
mümkün değildir; buralarda da devletin denetimi söz konusudur. 

LİMME'ye gelince: LÎMME'nin hedefinde yanlışlık yoktur. Sayın Akyol, hem gülüyor 
hem bana bakıyor. 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) — Siz, Sayın Akyol'a bakıyorsunuz; Sayın Akyol, size 
bakmıyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Peki... 
Varılmak istenen hedef doğrudur; ama, sanıyorum, uygulama yanlış olmuştur. Yapılan 

bir araştırmaya göre, buraya giden, bu projeden birşeyler bekleyenlerin yüzde 44,9'u, buranın, 
kendilerine iş bulacağı düşüncesiyle buralara gitmiştir. Oysa, buralar, birer meslek edindirme 
projesi olarak düşünülmüştür; bu doğrudur; ama, yine bu araştırmaya göre, bir meslek edine
yim diye buraya giden öğrenci oranı, sadece °/o 7,8'dir. O nedenledir ki -tabiî, birtakım beyan
lar da olmuştur- buraya giden çocuklar, burayı bitirir bitirmez, hemen işe gireceği, iş bulacağı 
düşüncesinden hareket etmiştir. 

NECDET YAZICI (Zonguldak) — Sayın Akyol'un imzası yok orada. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — O ayrıntıya girmiyorum. 

O nedenle, çalışmakta olan, iş bulmuş olan birçok gencimiz de, daha iyi iş bulacağım diye 
gidip, bu projeye kaydolmuştur; ama, bu projeden mezun olanlar bakmışlardır ki, bu proje, 
insanı iş sahibi yapmıyor, bir meslek sahibi yapıyor; ama, meslek sahibi olmak için bu çocuk
larımızın katlandığı fedakârlığa, sanıyorum, değmemektedir. Çünkü, köyden gelip, otel köşe
lerinde yahut bîr ev tutarak binlerce, milyonlarca lira sarf etmek suretiyle bu projeye giden ço
cuklarımız, daha sonra hayal kırıklığına uğramaktadır. 
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Sayın Emiroğlu, "yüzde 15'i iş buldu; bu bile, küçümsenecek rakam değildir" dediler. 
Yüzde 15, küçük rakam değil; ama, yüzde İS oranındaki bu çocuklarımız, LİMME'yi bi

tirdikleri için değil, herhangi bir kimseyi, herhangi bir imkânı bulup, temin ettikleri için işe 
girmişlerdir. Yoksa, görülmüştür ki, LÎMME, hiç kimseyi iş sahibi yapmamıştır, yapmayacak
tır da. 

KEMAL NACt EKŞİ (İstanbul) — Meslek öğrendiklerini kabul ediyor musunuz Sayın 
Bakan? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Meslek öğreniyor; ama, en
düstri meslek lisesi mezunları var, sokakta geziyorlar; Üniversite mezunları var -hepsi meslek 
sahibi- sokakta geziyorlar... Onlara iş bulamayan Türkiye, LİMME mezunlarına nasıl iş bula
cak; ben, onu anlayamıyorum! Artı; bu, sistemin içinde zaten vardır; yaygın eğitim, halk eğiti
mi, çıraklık eğitimi, hep,"meslek edindirmeye yönelik çalışmalardır. 

Sayın Emiroğlu'na huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum; çıraklık eğitimini köklü şekil
de getirmiştir ve büyük hizmeti olmuştur; önümüzdeki yıllarda Türkiye, bunu daha da gelişti
recektir. Türkiye, bu tür sistem içerisinde meslek eğitimine ağırlık vermek suretiyle, yetişmiş 
ara insan gücünü bu şekilde ortaya koymalıdır, böyle elde etmelidir. Yoksa, sistemin dışında, 
hele birtakım da sözler vermek suretiyle meslek edindirmeye yönelinirse, bu, gelir, bir yerde 
tıkanır -LİMME'de olduğu gibi- ve içinden çıkılmaz bir hal alır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Ekşi'nin, özel okullara yer vermek ve özel üniversiteler aç
mak fikrine yürekten katılıyorum. 

Anayasamız, özel üniversite açılmasına imkân vermemektedir. Bu, birtakım vatandaşları
mızın girişimleriyle, vakıf üniversiteler şeklinde oluşturulmaya çalışılmaktadır; ama, bana gö
re, Türkiye, Anayasayı değiştirmek suretiyle, Türkiye'de özel üniversite açılmasının da yolunu 
aramalıdır. 

Her sene, 22 bin çocuğumuz, Türkiye'nin dışına gitmektedir. Bunlar nereye gitmektedir
ler? Bizim endüstri meslek liselerimizin düzeyinde bile olmayan, adına üniversite (!) denilen 
birtakım okullara gitmektedirler ve yaklaşık 1,5 trilyon liramız, bu şekilde yurt dışına gitmektedir. 

Bu açıktan yararlanmak isteyen, kâr etmek isteyen, gerek yabancı, gerekse Türk müteşeb
bisler, gelsinler, Türkiye'de üniversite kursunlar; ama, devlet, o üniversitelerin her şeyini mut
laka denetlesin; bizim çocuklarımız da yurt dışına gitmek zorunda kalmasınlar. 

Yurt dışındaki çocuklarımızın eğitimiyle ilgili, değerli arkadaşlarımızın ortaya koydukları 
endişelere katılmamak mümkün değildir. 

Yurt dışında, halen 677 bin çocuğumuz, öğrenim çağında bulunmaktadır. Bunlar için 
Türkiye, 1 236 öğretmen göndermiştir; mahallinden temin edilen öğretmen sayısı da 2 672'dir. 
Bu yıl içerisinde, 1992-1993 öğrenim yılı için, 800 ilkokul öğretmeni, 200 Türkçe öğretmeni ve 
50'şer tane de sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak ve Almanca öğretmeni, yurt dışındaki ço
cuklarımızın eğitimi için gönderilecektir. 

Yurt dışında liseyi bitiren çocuklarımızın üniversitelerimizde, sadece kendi aralarında ya
rışmak suretiyle seçileceği belli sayıda bir kontenjan için Yüksek Öğretim Kuruluna başvurduk. 

YÖK ve rektörlerimiz, konuya sıcak yaklaşmışlardır. Zannediyorum, 1992-1993 öğrenim 
yılında, yurt dışındaki lise mezunu çocuklarımızın, belli branşlarda ve belli kontenjanla Türki
ye'de okuma imkânları sağlanmış olacaktır. 
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özel eğitime muhtaç çocuklarımızın eğitimiyle ilgili olarak söylenecek hiç de güzel söz 
yok, maalesef. Bu konuda çok düşük bir okullaşma oranına sahibiz. Ancak, bu işe bakacak 
olan daire başkanlığını, genel müdürlük haline getiriyoruz; bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyo
ruz. Çünkü, toplumun tamamı, bu konuya tam anlamıyla eğilmezse, özel eğitim konusunda 
mesafe almamız mümkün değildir. Toplumumuzun her kesimini, özellikle hanımlarımızı, bu 
işte çok duyarlı gördük. Bu gayreti hep beraber artırdığımız, toplumun her kesimini bu konu
ya duyarlı hale getirdiğimiz takdirde, zannediyorum, önemli engelleri aşma imkânı bulacağız. 

ödünç kitap verme işi, geçen sene başarıyla yürütülmüştür ve 3 milyon 200 bin çocuğu
muza ödünç kitap verilmiştir. Devlet, bu iş için de 88 milyar liralık bir kaynak ayırmıştır; buna 
devam edeceğiz. 

Ders geçme ve kredi sistemiyle ilgili, arkadaşlarımızın dile getirdiği birtakım endişeler var. 
Onlar doğrudur. Bu konuda, altyapı sorunları vardır; önümüzdeki ders yılından itibaren, o 
altyapı sorunlarını, kaynak bulabildiğimiz ölçüde çözmeye ve bu sistemi başarılı kılmaya de
vam etmeye çalışacağız. 

YÖK'Ie ilgili çok eleştiri gelmedi; bir iki arkadaşımız, YÖK'le ilgili birtakım eleştiriler di
le getirdiler. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, yakında önünüze geleceğini umduğumuz, tarafımızdan 
hazırlanmış olan; ama, toplumun her kesiminde, daha bir süre tartışılması gereğine inandığı
mız, üniversitelerimizi daha çağdaş yapma; Batı'da ne varsa, bizim üniversitelerimize de onu 
getirme; Batı'da üniversitelerin yöneticileri nasıl seçiliyorsa, bizim de öyle seçmemizi mümkün 
kılma; öğrencilerimizin, üniversite yönetimlerine katılmasını sağlama; daha önemlisi -altını çi
zerek söylüyorum- üniversitelerimizi, toplumumuzla, toplumun diğer kesimleriyle daha içice 
hale getirmek yolunda yeni bir düzenlemeyi bitirmiş bulunuyoruz. Onu dediğim gibi, umarım 
ki, yakında huzurunuza getirme imkânı buluruz. 

Kapasite artırımıyla ilgili eleştirilere katılıyoruz. Yine, zannediyorum önümüzdeki gün
lerde, Türkiye'de 15 tane daha yeni üniversite kurulmasına dair kanun tasarısını da huzurunu
za getirme imkânını bulacağız. 

KEMAL NACt EKŞt (İstanbul) — Okulları, belediyelere devredecek misiniz? 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Hayır, belediyelere devret

meyeceğiz. Belediyeler, kendi işlerini göremiyorlar, bir de bu işi nasıl görecekler! Bu konuda 
endişemiz vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanım; 1992 yılı bütçesiyle ilgili öne sürülen bütün eleşti
rileri için, bütün iyi niyetli yaklaşımları için, bize yol gösterici anlamdaki bütün düşünceleri 
için, milletvekili arkadaşlarımızın tamamına ve değerli sözcü arkadaşlarıma tekrar teşekkür 
ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) *"* 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza, bıraktığımız yerden devam etmek üzere, 19.00'a ka

dar birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.42 

— — — — - — o • 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 19.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz. Üretmen (Manisa), Halil Çulhaoğlu (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

1. •— 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesin/ıesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları ; 25, 26; 48, 46) (Devam) • 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam) 

1, — Millî Eğitim Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Millî Eğitim Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 

I. — Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 
1, — Yüksek Öğretim Kurulu 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. —' Yüksek Öğretim Kurulu 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 

II. — Üniversiteler 
a) Ankara Üniversitesi 
1, — Ankara Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Ankara Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 

c) Hacettepe Üniversitesi 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Hacettepe Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

ç) Gazi Üniversitesi 
1. — Gazi Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Gazi Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

d) istanbul Üniversitesi 
' 1. — istanbul Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 

2. — istanbul Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

e) istanbul Teknik Üniversitesi 
1. —istanbul Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. —istanbul Tlknik Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 
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J) Boğaziçi Üniversitesi 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Boğaziçi Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabt 

g) Marmara Üniversitesi 
1. — Marmara Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Marmara Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabt 

ğ) Yıldız Üniversitesi 
1. — Yıldız Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Yıldız Üniversitesi 1990 Malî Yûı Kesinlıesabı 

h) Mimar Sinan Üniversitesi 
1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabt 

t) Ege Üniversitesi 
1. — Ege Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Ege Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabt 

i) Dokuz Eylül Üniversitesi 
1. — Dokuz Eylül Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 

j) Trakya Üniversitesi 
1. — Trakya Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Trakya Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabt 

k) Uludağ Üniversitesi 
1. — Uludağ Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Uludağ Üniversitesi 1990 Malî Ydı Kesinhesabt 

l) Anadolu Üniversitesi 
1. — Anadolu Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Anadolu Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabt 

m) Selçuk Üniversitesi 
1. — Selçuk Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Selçuk Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

n) Akdeniz Üniversitesi 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Akdeniz Üniversitesi 1990 Malî Yûı Kesinlıesabı 

o) Erciyes Üniversitesi 
1. — Erciyes Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Erciyes Üniversitesi 1990 Malî Yûı Kesinhesabt 

ö) Cumhuriyet Üniversitesi 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabt 
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p) Çukurova Üniversitesi 
1.— Çukurova Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Çukurova Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

r) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
1. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. —Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

s) Karadeniz Teknik Üniversitesi 
1, —Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 

s) Atatürk Üniversitesi 
1. —Atatürk Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. —Atatürk Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabt 

t) inönü Üniversitesi 
1. — inönü Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — inönü Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

u) Fırat Üniversitesi 
1. —Fırat Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Fırat Üniversitesi 1990 Malî Yûı Kesinhesabı 

ü) Dicle Üniversiteli 
1. — Dicle Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Dicle Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

v) Yüzüncü Yd Üniversitesi 
1. — Yüzüncü Yd Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2, — Yüzüncü Yd Üniversitesi 1990 Malî Ydı Kesinhesabı 

y) Gaziantep Üniversitesi" 
1. — Gaziantep Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Gaziantep Üniversitesi 1990 Malî Ydı Kesinhesabı , 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki son konuşmayı yapmak üzere, şahsı 
adına, Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Dağcı'ya söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Dağcı. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; sözlerime baş
larken, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Millî eğitim meselelerini halledemeyen bir devlet, hiçbir meselesini gerçekçi olarak çöze
mez. Milletin, devletin geleceği, eğitime bağlıdır. Millî birlik ve beraberliğimizin devamı, dev
letimizin güçlü, milletimizin mutlu olması; ancak ve ancak, millî bir eğitimle mümkündür. 

Millî Eğitim Bakanlığımızın en önemli meselesi, ülküsüz, plansız, gayri millî, politik, ür
kek, hedefsiz, çağdışı olan sistemi değiştirme meselesidir. Millî ülküsü olmayan, Allah'ını, va
tanını, milletini sevmeyen, Türk Devletinin güçlülüğü, Türk Milletinin mutluluğu için çalış
mayan -ki, biz, bunun için çalışanlara, Türk Milliyetçisi diyoruz- bir nesille hiçbir yere varamayız. 
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Millî eğitim politikamız, partiler üstü bir devlet politikası haline gelmedikçe geleceğimi
zin karanlık olacağı, maalesef bir gerçektir. Geleceğimizin aydınlık olmasını istiyorsak -ki, iz
lediğim kadarıyla, bütün milletvekili arkadaşlarım bunu arzuluyor- geliniz, bu millî devlet po
litikasını, bu yüce çatı altında istişare ederek gerçekleştirelim. Bürokratlar, bakanlar, hatta hü
kümetler, değişse de, tespit edeceğimiz bu millî eğitim politikası, kesinlikle değişmemeli, devle
timizin millî politikası olmalıdır. Büyük idealleri olmayan milletler, önce, başka milletlerin kö
lesi, sonra da milletler mezarlığının üyesi olurlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda söylediklerimi mutlaka gerçekleştirmeliyiz. 
Hiçbir mazeret, başarının yerini tutamaz. Türk Devleti, her türlü sıkıntıları aşacak güce sahip
tir; Türk Milletini, Türk insanını, buna inandıralım; onun, üstesinden gelemeyeceği hiçbir me
sele yoktur. 

Millî eğitim denilince, ilk akla gelenler; okul, öğretmen ve öğrencilerdir. Türkiye Cumhu
riyeti Devletinin gözetimi ve denetimindeki okullardan mezun olan yavrularımızın hepsi, mut
laka, Allah'ını, kitabını, dinini, diyanetini bilen; millî değerlerine bağlı; Türk Milleti, Türk va
tanı ve Türk Devleti için her türlü fedakârlığa hazır; Türk ve İslam olarak doğmaktan mutlu; 
ailesine bağlı; ilim, irfan sahibi; çalışkan; ideal sahibi olarak mezun olmalıdır. 

Bu temel hedefleri tespit ettikten sonra, ikinci işimiz, millî bir planlama yapmaktır, önce, 
mevcut durumumuzu iyi tespit etmeli, problemleri doğru olarak ortaya koymalı, sonra da çö
züm yollan aranmalıdır. Kısa, orta ve uzun vadede hedefler belirlenmeli, 2 000 yılında Türki
ye'nin kaç bilgisayar teknisyenine, bilgisayar mühendisine, turizm elçisine, sibernetik uzmanı
na ihtiyacı olduğu bugünden bilinmeli, ona göre yatırım yapılmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi de öğretmenlerimizin bazı arzu ve isteklerini dile getir
mek istiyorum: 

Kutsal olan öğretmenlik mesleğinin kan kaybı durdurulup, sağlıklı bir yapıya kavuşturul
ması sağlanmalıdır. 

öğretmenlerimiz arasında, kadro, derece, maaş, ücret, tayin ve nakillerdeki adaletsizlikler 
giderilmeli, durumları mutlaka düzeltilmelidir. 

Öğretmenlerimizin, okul dışında, branşlarıyla ilgili faaliyetlerde bulunabilmeleri sağlan
malıdır; şöyle ki, ticaret lisesinde öğretmenlik yapan, muhasebe uzmanı olmuş bir öğretmen, 
boş zamanlarında, serbest malî müşavirlik yapma hakkını da mutlaka elde etmelidir. 

öğretmen personel kanunu, bir an önce çıkarılmalıdır. 
öğretmenlerimiz, üniversite hastanelerinde, ücretsiz, doğrudan tedavi görebilmeli; onla

ra, kira yardımı, ücretsiz eğitim, ders araç ve gereçleri ile ücretsiz şehir içi seyahat imkânları 
sağlanmalı; ÖYAK kurulmalıdır. 

Yükseköğretim okulları, öğretmen akademileri, mutlaka açılmalıdır. 
Başarılı idareci ve öğretmenlerimiz, ödüllendirilmeli; 24 Kasım öğretmenler Gününde, müm

kün olursa, öğretmenlerimize birer maaş hediye edilmelidir. 
Yükseköğretim kurumlarımızda, araştıran, inceleyen, okuyan; ama, nasıl okuyan; 
"tlim ilim bilmektir, 
İlim kendin bilmektir, 
Sen kendim bilmezsin, ' 
Bu nice okumaktır?" dizesinde kastettiğimiz şekilde okuyan bir gençlik yetiştirmeliyiz. 
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Maalesef, bugünkü gençliğimiz, okuma alışkanlığını süratle kaybetmektedir. Dunun önü
ne geçmek için, hocalarımız, öğretmenlerimiz büyük gayret sarf etmeli, Türk dili ve Türk tari
hi de ihmal edilmemelidir. 

Üniversitelerimizde, ilimle, irfanla uğraşılmalı; hiç kimsenin kıyafetine karışmadığımıza 
göre, başörtüsüne de kesinlikle el uzatılmamalıdır. 

Bu arada, doçentlik sınavında, Sayın YÖK Başkanımızın söylediği yabancı dil imtihanı 
mutlaka kaldırılmalı -bunu süratle beklemekteyiz- ve araştırma görevlilerine yanlış uygulanan 
sözleşmeli personel meselesi de halledilmelidir. 

Bu arada, son günlerde üniversitelerimizde, dış hainler ve onun yerli işbirlikçileri çağdışı 
bazı komünistler tarafından uygulanmak istenen meselelerin üzerine cesaretle gidilmelidir. Va
tanı, devleti bölmek isteyen, kızıl bayraklar asan ve üniversitemizin birinde işgali gerçekleşti-
renlere karşı, "üniversite özerktir, Türk polisi giremez" gibi, bu kadar saçma bir uygulama 
hiçbir şekilde olmamalıdır. Hükümetimizden, Sayın Bakanımızdan ve YÖK Başkanımızdan, 
bu meselelerin üzerine gidilmesini,kendi vatanımızda hainlerin beslenmemesini, televizyonda 
ve basında bunların reklamının yapılmamasını özellikle istirham ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, klasik liselerden yavaş yavaş vazgeçilmeli, teknik eğitime önem 
verilmeli; özel okul ve dershaneler iyi denetlenmeli, başarılı olanlar ödüllendirilmen, başarı
sız, hatalı olanlar varsa, cezalandırılmalıdır. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın eğitim problemlerine önem verilmeli; özel Türk okulla
rı, anaokulundan üniversitesine kadar, mutlaka açılmalı; eğer biz açamıyorsak, Istanbulumuz-
da, Ankaramızdaki Alman, İngiliz, Fransız okullarını da kapatma hakkına sahip olmalıyız. 
100'ün üzerinde yabancı ve azınlık okulu vardır ülkemizde; olması da gereklidir; ama, aynı 
şekilde, Türk çocuklarının bulunduğu Avrupa ülkelerinde, biz de Türk okullarımızı açabilmeliyiz. 

Bağımsızlığını yeni kazanan Türk cumhuriyetlerine okul açmada, ilişkilerimizi geliştirmede 
geç kalmamalıyız. Bu arada, YÖK Başkanımız Sayın Doğramacı'dan, Bilkent benzeri bir üni
versitenin, çok acele olarak, Azerbaycan'ın Baku Kentinde ve diğer Türk cumhuriyetlerinde 
açılması için çalışmalar yapmasını beklemekte olduğumu, huzurlarınızda kendisine söylemek 
istiyorum. 

Saym Başkan, değerli milletvekilleri; eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlanmalı; yavru- / 
Iarımız, daha küçük yaşta kabiliyet ve yeteneklerine göre branşlara ayrılmalı; üniversite önün
de yığılmalar önlenmelidir. Ağaç yaş iken eğilir, atasözünü, burada hatırlamakta fayda vardır. 

Eğitimin her döneminde, çağdaş teknoloji araç ve gereç!erinden,televizyon, video, bilgisa
yar ve benzeri araçlardan faydalanılmalıdır. 

Beyin göçü mutlaka önlenmelidir, tüm adamlarına sahip çıkamayan devletler, çağa ve ge
lişmelere ayak uyduramaz, devletler yarışını kaybederler. O devletin fertleri, aşağılık duygusu
na kapılır; yabancı hayranlığı başlar; ülke, yabancı kültür istilasına uğrar; dolayısıyla, köle bir 
toplum meydana gelir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi bitirirken, millî eğitimimize hizmeti geçen 
bakanlardan öğretmenlere, hatta hizmetlilere kadar hepsine teşekkür eder; şehit öğretmenleri
mizi rahmetle anar; son günlerde yaşadığımız çığ afeti, Zonguldak faciası ve Erzincan depre
minde hayatlarını kaybedenlere Cenabı Hak'tan rahmet, yaralı ve hastalarımıza acil şifalar 
dilerim. 
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Bu arada, 13 Mart Cuma günü Erzincan'da meydana gelen depremin şoku, acısı, üzüntü
sü, milletimizi kedere boğarken, TRT Genel Müdürümüzün, 14 Mart Cumartesi günü saat 
20.00'deki televizyon haberlerinde, "deprem haberini 19.50'de aldıktan hemen sonra duyur
duk, 20.00 haberlerine yetiştirdik" demesine rağmen, cuma günü saat 21.00'de "Bir Başka gece" 
adlı programı devam ettiren, bir tarafta insanlarımız can çekişirken, Öbür tarafta göbek atıl
masına göz yuman yöneticileri huzurunuzda kınıyorum. 

Ayrıca, bu haberi, "Erzincan'ın üçte ikisi yıkıldı, dörtte üçü haritadan silindi" diye, mil
letimizin paniğe kapılmasına neden olacak şekilde duyuran Star l'i de huzurlarınızda kınıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dağcı, tamamlayınız efendim. 
MUSTAFA DAĞCI (Devamla) — Bütün bu temennilerimizin ve değerli parti sözcülerinin 

tespitlerinin, bu bütçe görüşmelerinde ilk defa her grubun alkışlarını, dolayısıyla takdirlerini 
alan Sayın Bakanımız tarafından gerçekleştirileceğine inanıyor; Millî Eğitim Bakanlığı ile YÖK 
bütçemizin, millî eğitim camiamıza, YÖK çalışanlarına, tüm Türk Milletine ve Devletine ha
yırlar getirmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyor; Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Dağcı. 
Sayın milletvekilleri, böylece, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmış bulunmaktadır. 
Şimdi, bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum... (ANAP sıralarından 

"Soru" sesleri) 
O halde, önce, soru sormak isteyen üyeleri tespit edelim... 
Sayın Melike Haşefe, Sayın Orhan Ergüder, Sayın Cengiz Bulut, Sayın Salih Kapusuz ve 

Sayın Fecri Alpaslan. 
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Haşefe. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Teşekkür ederim Başkan. 
Sayın Başkan, sorumun Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını, hemen cevaplandır

ma imkânları yoksa, yazılı olarak tarafıma bildirilmesini rica ediyorum. 
Halen orta ve yükseköğretim seviyesinde, ayrıca master ve doktora konularında çalışma 

yapmak üzere yurt dışında bulunan öğrenci adedi nedir? Gelişmiş ülkelerle bu konudaki oran 
farkı ne kadardır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, teker teker mi, hepsi birlikte mi?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — İzin verirseniz, ayrıntılı ola

rak yazılı cevap vereyim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, ayrıntılı olarak yazılı cevap takdim edeceğini söyledi. 
Buyurun Sayın Ergüder. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Hanımefendinin sualinden istifade edip sua

limi güçlendirecektim; ama, devam ediyorum Sayın Bakanım. 
Sayın Başkanım, 14 Mart 1992 tarihli Tercüman Gazetesinde, "Dershaneler Toptan'a sert" 

diye bir haber okudum. 
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Bulunduğum şehirde ülkenin en büyük dershaneleri var. Şimdi, bütçeyi tetkik ettim, 30 
trilyon 357 milyar 203 milyon tefrik edilmiş vaziyette. Bunun detaylarına indiğimiz takdirde, 
25 trilyonu, maaş ve cari harcama. Adı geçen gazetede Sayın Bakana dershane sahipleri diyor 
ki, "bizim senelik ciromuz 500 - 600 milyardır. Aslında, cumhuriyet yasalarına rağmen kaçak 
çalışan dershaneler vardır; onların kazancı 10 trilyondur. Şimdi, devletin has bütçesinden ver
diği para 5 trilyon, diğer kısmı cari harcamâ.Kaçak ve korsan dershanelerde 10 trilyon elde 
ediliyor. Buna baktığımız zaman, Türk millî eğitimi rahatsız. Demek ki, devletin mekteplerin
de iyi okuyamayan çocuklar, profesyonel dershanelerde okuyorlar. Ben de diyorum ki, bu ders
haneleri tam manasıyla kontrol edip, yasaları uygulasak ve mekteplerimizi daha modern hale 
getirip, dışarıda çarçur olan bu 10 trilyonu Hazine-i Maliyeye kazandırsak, onu da Millî Eği
tim Bakanlığımızın emrine versek; acaba ne dersiniz?.. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SIRRI SAKIK (Muş) — Bunu sekiz yıldır niye yapmadınız?.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, bunu her zaman söylüyorsunuz. 

Size bunu anlatamadık; biz oradaydık, millet bizi buraya aldı; şimdi anladınız mı?! 
BAŞKAN — Sayın Ergüder.. 
HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Dün akşam burada kavgalar çıkardınız. Öğ

retelim mi bunu size?l 
SIRRI SAKIK (Muş)— Kim çıkardı?.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kimin çıkardığını öğreneceksiniz! 
BAŞKAN — Efendim, bu son bölüm soruya dahil değil, değil mi?.. 
Sayın Bakan, ne buyuruyorsunuz?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, dershaneler
le ilgili, YÖK'ün bir grubunun yaptığı bir araştırma var. Bu araştırmaya göre, dershanelere yıl
da 5 trilyon liralık bir kaynak aktarılmaktadır. Dershane sahipleri, kendilerine böyle bir para
nın gelmediğini ısrarla vurgulamakta ve Sayın Ergüder'in dediği gibi, tam tersine, birtakım 
öğretmenlerin, hiçbir kayda tabi olmadan, evlerinde veya başka yerlerde özel dersler vermek 
suretiyle çok daha fazla paralar aldıklarını öne sürmektedirler. 

Kuşkusuz, devletin, özel ders veren ve çok para alan bu öğretmenleri takip etmesi çok ko
lay bir şey değil. Maliye, ne kadar takip edebilir, ne kadar bulabilir, ne kadar vergiye tabi tuta
bilir; onu bilemiyorum; ama, Bakanlık olarak biz, bu dershaneleri, olabildiği kadarıyla dene
tim altında tutmaya çalışıyoruz. Aslında, eğitim sistemimiz böyle gittiği müddetçe; yani, ço
cuklarımızı, öğrenimin her seviyesinde sınavlara hazırlamak için yarış atı gibi koşturduğumuz 
sürece, bu tür dershaneler, bu tür ders vermeler ve bu tür şikâyetler devam edecektir. Bence 
önemli olan, üniversiteye girebilme yaşına gelen herkesin, üniversiteye girme hakkının olması
dır. İsteyenin koleje, isteyenin Anadolu liselerine gidebilme imkânının tanınması halinde, bu 
sorunlar ortadan kalkacak; ama, bunlar olana kadar, sanıyorum bu sıkıntıları çekeceğiz. 

Yanıt arz ettim, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Üçüncü soruyu sormak üzere, Sayın Bulut; buyurun. 
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CENGİZ BULUT (İzmir) — Sayın Başkan, Bulgaristan'dan göçmen olarak gelen öğret
men arkadaşlarımıza belirli süre öncesine kadar öğretmenlik hakkı veriliyordu. Ancak -bu arada, 
Sayın Bakanım, size bir mektupla da arz ettim- bir süre sonra, Bulgaristan'dan göçmen olarak 
gelen öğretmen arkadaşlarımızın bu görevleri, incelenmek üzere, ikinci bir emre kadar durdu
rulmuştur. Sayın Bakanımız, bunu inceleterek, Bulgaristan'dan göçmen olarak gelen bu arka
daşlarımıza, bir an evvel bu öğretmenlik hakkının verilmesi hususunu izah ederler mi? Bu bi
rincisi. 

İkinci olarak, Türkiye'de en büyük problem üniversitelerimizdir. Ben, üniversiteyi gece oku
dum. Acaba, Sayın Bakanımız, bu üniversiteleri çift tedrisatlı yapmayı düşünürler mi? Üniver
sitelerin iktisat, mühendislik, inşaat, mimarlık gibi bölümleri gece de öğrenime açılırsa, üni
versitelere alınacak çocukların sayısı ikiye katlanmış olur. Sayın Bakan bu konuyu desteklerler 
mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, soydaş öğ
retmenlerle ilgili sorun şu: Biz göreve geldiğimiz zaman, 3 bin sözleşmeli soydaş öğretmenimiz 
vardı; sırada, yine öğretmen olmak isteyen soydaşlarımız vardı. Biz, ilk aşamada, bu 3 bin soy
daş öğretmenimizin, diğer öğretmenler gibi kadroya geçirilmesine çalıştık; sanıyorum bu mart 
ayı içerisinde bunların atama işlemleri bitirilmiş olacaktır. Sırada bekleyen birtakım öğretmen 
arkadaşlarımız daha var; onları da, zannediyorum çok kısa zamanda, diğer öğretmenlerimizle 
birlikte kadroya alma imkânım bulacağız. 

Üniversitelerde çift tedrisat yapılmasıyla ilgili olarak Yüksek öğretim Kuruluna başvuru
muz var; özellikle bizi ilgilendiren, açığını hissettiğimiz bazı öğretmenlik branşlarında çift ted
risat yapılması yahut başka bir çözüm bulunması için başvurumuz var.Yüksek öğretim Kuru
lu, bizim başvurumuz üzerinde ve onun yanında, sizin de üzerinde durduğunuz bazı branşlar
da çift tedrisat yahut gece öğrenimi yapmak için bir çalışma başlattı, onu sürdürüyor; zanne
diyorum önümüzdeki ders yılından itibaren, bazı branşlarda da olsa, bu uygulamaya geçilebi
lecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanım; doçentlik yabancı dil 

sınavları YÖK tarafından yapılmakta; bu sınavlarda başarı oram nedir? 
İkinci sorum yine aynı konuda. Daha ziyade hangi çalışmalara iştirak edenler başarılı olu

yorlar? Bu sınav soruları kamuoyuna açıklanmıyor; kamuoyuna açkılanmasında bir mahzur 
var mı? 

Üçüncü sorum: öğretmen çocuklarının anadolu liselerindeki kontenjanları kaldırıldı; ge
rekçesi nedir? 

Bir diğer husus: öğretmen fazlası bulunan bölgelerde ve illerdeki öğretmenlere, öğretmen 
olmayan bölgelerde vazife yaptırılabilmesi için herhangi bir uygulama düşünüyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Üçüncü soruyu tekrar eder 
misiniz? 
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BAŞKAN — Sayın Kapusuz, bildiğiniz gibi, sorular, Başkana arz edilir... 
SALtH KAPUSUZ (Kayseri) — Evet Başkanım. 
BAŞKAN — Başkan, uygun bulursa tevcih eder. 
SALlP KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Bakan sorduğu için tekrarladım efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, üçüncü so

ruyu tekrar alabilir miyim? 
BAŞKAN — Üçüncü soruyu tekrarlar mısınız? 
SALİP KAPUSUZ (Kayseri) — Üçüncü sorum şuydu: Bu sınav soruları, niçin kamuoyu

na açkılanmıyor; açıklanmasının mahzuru nedir? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Doçentlik teziyle mi ilgili? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Evet. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, izin verirse

niz, doçentlik sınavlarıyla ilgili bu soruya, incelettirip, yazılı cevap vereyim. 
"öğretmen çocuklarının anadolu liselerine belli bir kontenjanla girmesini niye kaldırdı

nız?" dedi. Biz kaldırmadık; Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, o yönetmelik hükmünü 
iptal etti; ama, öğretmen arkadaşlarımızın mağdur edilmemesi için, bir yeni ara formül bulma 
üzerinde çalışıyoruz; umarım buluruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Son soruyu, Sayın Alparslan soracaktır. 
Buyurun. 
H. FECRİ ALPARSLAN (Ağrı) — Sayın Başkanım, dün burada Vakıflar Bütçesi üzerin

de görüşürken, Bezmi Âlem Vakıf Üniversitesinin kuruluşu hakkında bilgiler sunduk; Sayın 
Ceyhun, ciddî alaka gösterdiler, teşekkür ediyoruz; Sayın Bakanın da bu hususta bilgi sahibi 
olması için arz ediyorum. 

Sualim şu: Bezmi Âlem Vakıf Üniversitesinin, Vakıflar ilgili kütüğünde, Bilkent Üniversi
tesinden sonra ikinci sırada yer aldığını biliyoruz ve 3708 sayılı Kanuna da, geçen yıl Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde, ilavede bulunduk. Bezmi Âlem Vakıf Üniversitesinin bir an önce ger
çekleştirilebilmesi için Sayın Bakanın düşündüğü bir plan, bir proje çalışması var mıdır; bu 
konuda ne düşünmektedir? Bu sualimi kendilerine tevcih ederseniz memnun olurum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Bilkent ve Bezmi Âlem Üni

versitesiyle ilgili kanunî düzenleme, bildiğiniz gibi, Anayasa Mahkemesi bu konuyla ilgili bir 
karar verdikten sonra ancak konuyu, oturup, yeni baştan ele almak gerekecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, sorular tamamlanmıştır. 

— 530 — 



T.B.M.M. B : 51 15 . 3 . 1992 0 : 3 

Bir temenni önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçesi görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığının bünyesinde yer alan tüm öğretmen

lere, yurt dışına çıkışlarda alınan Konut Fonu kesintilerinden karşılanmak üzere, birer maaş 
ikramiye verilmesini arz ederiz. (Yurt dışına çıkış için alınan 100 doların 110 dolara çıkarılmasıyla) 

Saygılarımızla. 

Selçuk Maruftu Halit Dumankaya 
İstanbul İstanbul 

Gürol Soylu Gürhan Çelebican 
İstanbul İstanbul 

Cemal özbilen Rauf Ertekin 
Kırklareli Kütahya 

Gerekçe : Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Yasaya göre çalışan öğretmenler, 
ücretlerinin düşük olması ve geçim sıkıntıları nedeniyle, geçimlerini sağlamak için okuldaki 
mesaileri dışında simit satmak, tezgâhtarlık, seyyar satıcılık vesair gibi başka işlerde de çalış
maktadırlar. Yarının büyüklerini yetiştiren, geleceğimizi emanet ettiğimiz kutsal bir mesleğe 
sahip öğretmenlerimizin, bu güç durumdan kurtulmalarına biraz olsun katkıda bulunmak için 
yararlı olacağı kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önerge, temenni niteliğindedir, bil
gilerinize sunulmuş ve tutanaklara geçirilmiştir. 

Böylece, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum... 
Yalnız, bu safhada, yazılı bir önergeyle, şu anda, Genel Kurulda çoğunluk bulunmadığı 

gerekçesiyle, yoklama yapılması istenmiştir. 
İçtüzük uyarınca ad okunmak suretiyle yoklama yapmamız gerekmektedir; bununla bir

likte, "Acaba, çoğunluk var mıdır?" diye baktım, maalesef 70, 80, 90 civarında değerli arka
daşımız bulunduğu için, önergeyi işleme koyuyorum. (DYP sıralarından "çoğunluk var" ses
leri, gürültüler) 

Efendim bağırmayın, sayın. Bakın, ne kadar iyi niyetli konuşuyorum. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Bağırmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın, söyleyin. 
VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — İyi niyetinizi sürdürün Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Durak, tabiî de, ortada yani!.. Sayın Bakan, itimat ettiğim, değerli 

bir bakan, buradan lütfetsin, saysın... Başkanlığın bir yanlışı varsa, düzeltiriz. 
İmza sahiplerini arıyorum: 
Sayın Mustafa Kalemli?.. Burada. 
Sayın Orhan Ergüder?.. Burada. 
Sayın Melike Haşefe?.. Burada 
Sayın Emin Kul?.. Burada. 
Sayın Fecri Alpaslan?.. Burada 
Sayın Salih Ergün?.. Burada. 
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Sayın Avni Akyol?.. Burada. 
Sayın Hüsamettin örüç?.. Burada. 
Sayın Elaattin Elmas?.. Burada. 
Sayın Ersin Taranoğlu?.. Burada. 
İçtüzük gereğince... (DYP sıralarından gürültüler" Nafile gayret" sesleri) 
Değerli arkadaşlarım, buna "nafile gayret" demezler, "nafile gürültü" derler, özür 

dilerim... 
içtüzük gereğince, 10 sayın milletvekilinin yazılı müracaatıyla yoklama yapılması isten

miş, imza sahibi üyelerin salonda bulundukları tespit edilmiştir. 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklamaya başlanıldı) 
Timurçin Savaş?.. Yok. 
Sayın Ahmet Sanal?.. Sayın Ahmet Sanal?.. Yok. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Başkan, bir ismi beş defa saymanızın (!) manası 

ne?.. 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, sayın milletvekili, işitemiyorum, şuradan söyler misiniz!.. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) *— Bir ismi beş kere saymanın manası ne? 
BAŞKAN — İsmin, birden fazla sayılmasının manası, sayın üyenin herhangi bir meşgale 

dolayısıyla duymaması veya sayın üyenin burada olup da, tarafımızdan görülmemiş olması ih-, 
timaline binaen, ona duyulan saygı gereği, tekrarlanmasıdır. Bu, bizim yaptığımız iş. 

Gelelim sizin yaptığımız işe... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, sizin o yaptığı
nız gibi hitap edilmez. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)—"Başkan" dedim; ne diyeceğiz yani? 
: BAŞKAN — İşte, bu haliniz size yeter! 

İkincisi: Değerli Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili yoklamayı biraz yavaş sürdürmem 
ricasında bulundu mu, bulunmadı mı? Sayın Tayan?.. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Onun için, böyle adını koyamadığım davranışlardan vazgeçin. Yakışmıyor, 

yakışmıyor... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Sayın Başkan, camideler, geliyorlar. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Sanal?.. Yok. 
Orhan Şendağ?.. Burada. 
Turgut Tekin?.. Burada. 
Adıyaman 
Mahmut Kılıç?.. Yok. 
O arkadaşımız bilmeden bağırıyor. Zannediyor ki, tekrarlayarak zaman geçiriyorum. O, 

zaman geçirmek değil, zaman kazandırmaktır; ama bir gürt öğreneceksin bunu. Burası Gülha-
ne Parkı değil, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi; Hyde Park değil burası. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sende Hyde Park'taki demokrasi anlayışı yok. 
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BAŞKAN — Hale bak, hale!.. Hale bak, hale bak!.. Biraz daha öğrenmişken yapsaydın, 
atardım dışarı; ama, öğrenmediğin için bilmezliğine veriyorum... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Mazur mu o da?! 
BAŞKAN — Sayın Mahmut Kılıç?;. Burada. 
Devam buyurun. 
(Yoklamaya devam edildi) 
Mustafa Doğan?.. Yok. 
Ayvaz Gökdemir?.. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Başkan, bir dakika... 
Bir usulî itirazımız var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — İçtüzüğe göre, 10 kişinin yoklama istemesi doğrudur 

ve yapıyorsunuz; fakat o 10 kişinin, ismi okunana kadar burada beklemeleri lazım. 10 kişiden 
aşağıya düşmüştür. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Evvela, Başkan olarak arkadaşımızı dinledim; 
arzı cevap edeyim, ona göre tartışırız. 

Buyurduğunuz nerede yazıyor, bana bir söyleyin! 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Efendim, yoklama istiyorlar... 
BAŞKAN — Efendim, yoklama istediler, söylediniz. Açalım yoklama maddesini, okuyalım. 
içtüzüğümüzün, "Yoklama" başlıklı 58 inci maddesi, "Başkan birleşimi açtıktan sonra 

tereddüte düşerse yoklama yapar. 
Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya geçilirken, on milletvekili ayağa kalkmak veya önerge 

vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilir" şeklindedir. 
Bizim uygulamamıza kaynak ve dayanak, 10 milletvekilinin, önerge vermek suretiyle yok

lama istemesidir. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Tamam, doğru; fakat, istediği andan itibaren... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... 
VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — Sayın Başkan, bir konuyu açıklamak istiyorum. 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Öyle değil, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın durak; Sayın Nevfel Şahin; arkadaşımız konuşu

yor, biz de arzı cevap ediyoruz. • 
İçtüzüğün 58 inci maddesini okumaya devam ediyoruz: "Yoklama, elektronik oy düğme

lerine basmak veya Başkan lüzum gördüğü zaman, ad okunmak suretiyle yapılır. 
Yoklama sonucunda, üye tamsayısının salt çoğunluğunun mevcut olmadığı anlaşılırsa, otu

rum en geç bir saat sonrasına ertelenebilir. Bu oturumda da toplantı yeter sayısı yoksa, birle
şim kapatılır." 

Şimdi herkes iyi dinlesin. Bizi muamelatımızla şartlandıran İçtüzük, bu işlemle ilgili ola
rak bunu söylüyor; bunun dışında, hiçbir yerde, hiçbir kelimelik hüküm yoktur. 

Buyurduğunuz, nerede var? Söyleyin, ben de dikkate alayım. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Sayın Başkanım, yoklama istemimin şartı, 10 kişinin talepte bulunmasıdır. Bu talep, yoklama 
süresince, kişinin kendi ismi okununcaya kadar devam eder. 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) — İsimleri okundu... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

İsmi okunmayan arkadaşlardan, dışarı çıkanlar var. Yoklama başladıktan sonra Genel Kurul 
Salonundan dışarı çıkmak, şimdiye kadarki teamüllere aykırıdır. 

BAŞKAN — Hangi teamüle? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Şimdiye kadarki teamüllere... • 
BAŞKAN — Şimdi söyleyeyim efendim: Bakınız, ben, bu şerefli çatının altına 1973'te gir

dim. Dün akşam bu görevi deruhte eden değerli arkadaşım... 
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) — Burada bulunmayan kimselerin aleyhinde konuşa

mazsınız... 
NEVFEL ŞAHlN (Çanakkale) — Burada bulunmayan arkadaşın aleyhinde konuşa

mazsınız. 
BAŞKAN — Beyefendiler, evvela, "Dün akşam bu görevi deruhte eden değerli arkadaşım" 

kelimelerinin neresi aleyhte?!. Şu Türkçe bilen Nevfel Şahin, bir ayağa kalksın, söylesin de öğ
renelim! 

Sayın Şahin, sen dedin bunu; söyle bakayım! 
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) — "Sen" diye hitap edemezsiniz. 
BAŞKAN — Şimdi, "Dün akşam bu görevi deruhte eden değerli arkadaşım" lafının ne

resi, aleyhte bir laf; onu söyleyeceksin?! 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Sayın Başkan, burada bulunan 10 kişinin müracaatı 

üzerine yoklamaya başladınız. Bu 10 kişinin burada bulunmaları lazımdır ve burada bulunma
yanlar yoklama isteyemezler. 

BAŞKAN — Şimdi, evvela Türkçede şu tabloya, "tükürdüğünü yalamak" derler; senin 
halin bu oldu. Bunu söyleyeyim, onu hak ettin. Çünkü, burada görev yapmaya çalışıyoruz... 
(DYP ve SHP sıralarından, sıralara vurmalar) 

Bunlarla, ancak görevi ve yapmak istediğiniz şeyi engellersiniz, siz kendiniz engellersiniz. 
Peki, devam buyurun, devam buyurun... 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, bir milletvekiliyle, "tükürdüğünü 
yalamak" şeklinde konuşamazsınız, böyle davranamazsınız. 

İRFAN KÖKSALAN (Ankara) — Sayın Başkan, bir milletvekiline böyle hitap edemezsi
niz, nezahati bozuyorsunuz. Kibar konuşunuz, nezahet kuralları içerisinde kalınız ve taraf ol
mayınız. 

BAŞKAN — Evet, evet... 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Tükürdüğünü yalayan sizsiniz Sayın Hocaoğlu; yirmi yıl
dır uyguladınız bu teamülü; siz de şahitsiniz, biz de şahidiz. 
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BAŞKAN — Şimdi beyefendiler, Yüce Meclisin seçkin üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çalışmalarını, ne teker teker, ne toplu müdahaleler düzenlemez; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çalışmalarını, yürürlükteki İçtüzük düzenler. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, İçtüzüğü hep yanlış yorumluyorsunuz. 
Bu bakımdan açıklama hakkı istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, size söz vermedim, oturun lütfen. İstişare (!) dedikse, bu kadar 
da değil; lütfen yerinize oturun. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, İçtüzüğe göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum. İçtüzük, "Başkan söz verir" diyor. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, bir üye, yerinden söz talep edebilir. Bu 
hükme istinaden yerimden ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâlinize de söz vermiyorum. 
Değerli arkadaşlarım.ben ne yaptığımı biliyorum. Benim ne yaptığımı, İçtüzüğü bilenler 

de biliyor. Benim doğru hareket ettiğimi İçtüzüğü okuyanlar kabul ediyor. Müsaade buyurun, 
evvela, evvela zabıtlara geçmesi açısından, ben kendi davranışımı izah edeyim. 

Benim buradaki çalışmamı düzenleyen hüküm, İçtüzüğün ilgili maddesidir. Bu maddeye 
göre, teamül denilebilecek derecede -arkadaşlarımın söylediği gibi- bir emsal yoktur. (DYP sı
ralarından "vardır" sesleri) 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hem de, sizin döneminizde var! (DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Dün akşam bu nöbeti deruhte eden değerli arkadaşım, kendi takdiri çerçeve
sinde şöyle bir uygulama yapmış... 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Niçin öyle yapmış r.. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... 
Değerli arkadaşlarım, ben hepinize duyduğum, beslediğim saygı gereği, her söylediğinize 

cevap vermeyi görev sayarım; ama, mesela, "yapmış" derken, buraya Kanunlar Müdürünü davet 
etmiştim, dünkü tutanakları getirtmiştim, okumuşum, huzurunuzda göreve böylesine hazır
lıklı çıkmışım. Onun için, bu aceleye, bu şüpheye, bu müdahaleye gerek yok. Ben, müsaade 
buyurun arz edeyim; İçtüzüğün amir hükmü şudur: Yazılı olarak ya da ayağa kalkmak suretiy
le yoklama yapılması istenildiğinde, Başkan, önergede imzası bulunanları arar. Bunların ... 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Niçin?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
"... Bunların salonda bulunup bulunmadıklarını tespit eder." 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Şu anda yoklar... 

BAŞKAN — Nitekim, bugün bu oturumda, bu yoklamanın sebebi olan önergede imzası 
bulunan sayın milletvekilleri, Başkan tarafından huzurunuzda alenen aranmış ve tamamının 
burada bulunduğu zabıtlara geçmiş bir durumda tespit edilmiş. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi ne buyuruyorsunuz?.. "Bu şahısların salonda bulanmaları 
gerekir" diyorsunuz. Doğrudur. Bu şâhısların salonda bulunduğu zabıtlarla huzurunuzda ale
nen sabittir ve yoklama işlemi böyle başlamıştır. 
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* ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Salondan giderlerse, yoklama talebinden vazgeçmişler de
mektir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
. Kendi ismi okunana kadar burada olmak zorundadır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun; efendim, müsaade buyurun. (DYP ve SHP sıralarından 
gürültüler) Değerli arkadaşlarım, müsaade buyurun. Şimdi, değerli arkadaşlarım, tartıştığı
mız konu şudur: Diyorsunuz ki, "İmzası bulunanları aradın, buradaydılar" 

Buna "hayır" diyen var mı?.. Buna "hayır" diyen olabilir mi?!. ' 
Burada yeminli stenograflar var, zabıtlar var... 
İmza sahiplerinin burada olduğunu tespit ettin ve dedin ki, gerekli şart mevcuttur, yokla

ma yapılacaktır ve "yoklamaya''başladın" diyorsunuz. Bunda mutabıkız. 
Mutabık olmadığımız nokta şudur: Buyuruyorsunuz ki, yoklama sona erinceye kadar, bu 

arkadaşlar salondan çıkmayacaklar. 
TURİZM BAKANI ABDÜLKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Kendi ismi okunana kadar bu

rada olmaları lazım. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Sayın Başkan, ben söyleyeyim bunu. 
TURİZM BAKANI ABDÜLKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Kendi ismi okunana kadar bu

rada olması lazım. 
BAŞKAN — Efendim, bakınız, eğer... " 
TURİZM BAKANI ABDÜLKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Yirmi yıldır uygulanan şeyi 

niye uygulamıyorsunuz?.. Adının okunmasına kadar burada olması lazım. Lütfen tahrik etmeyin. 
BAŞKAN — Yirmi senedir de ben buradayım Sayın Bakan... (SHP ve DYP sıralarından 

gürültüler) 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Usul için söz istiyorum. 
TURİZM BAKANI ABDÜLKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Lütfen... Zaman kaybettiri

yorsunuz bize... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan, neye lütfen?.. Yani, usulü tatbik etmeme mi, lüt

fen! (SHP sıralarından gürültüler) 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bir dakika Sayın Başkan, usul için 

söz istiyorum. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
TURİZM BAKANI ABDÜLKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Otur! Tahrik etme. 
BAŞKAN — Efendim bakınız, ben size bir şey söyleyeyim: Yerinizden, zaten makamında 

oturmakta olana "otur" demeniz bir mana ifade etmez; ben zaten oturuyorum; ama ben size 
"otur" demiyorum.Bakınız işte, bakın... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

TURİZM BAKANI ABDÜLKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Zaman kaybettiriyorsun Mec
lise. Layık değiliz buna... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir değerli bakan buraya kadar gelir, elini kolunu sallayarak 
bir şey söylerse, onu dinlemeyeyim mi?!. Ona cevap vermeyeyim mi?.. İstirham ederim, bunun 
neresi zaman kaybettirmek? (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
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ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun! Sayın Bakan söz istiyor. Sayın Bakanı kaale almamam saygısızlık 
olmaz mı? İstirham ederim... 

Buyurun Sayın Topçu. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bu konuda bana söz verir misiniz? 
BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz hukukçusunuz ve usul ustasısınız. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Evet. 
BAŞKAN — Ben de onu söyleyecektim. Değerli arkadaşlarım, eğer bu konuda... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Usul hakkında söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, zatı âlinize söz verebilmem için ne lazım? Usul müzakeresi açma

mamı istemeniz lazım. Var mı benden 64 üncü maddeye göre usul müzakeresi açmamı isteyen?! 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Siz yapıyorsunuz; diyorsunuz ki, usul 

bunu... 
BAŞKAN — Ben, müracaatı alıyorum, arzı cevap ediyorum. Ben usul müzakeresi açma

dım; ama istiyorsanız, usul müzakeresi açarım. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yaptığınız, usul müzakeresi... 
BAŞKAN — usûl müzakeresi değil. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — İşte, cevap veriyorsunuz Sayın Baş

kanım. Müzakereler; onlar söylüyor, siz cevap veriyorsunuz... 
BAŞKAN — Sayın Bakanım, birincisi, yoklama işlemi sonuçlanmadan, zatı âliniz de bi

lirsiniz ki, bir başka işleme geçemem. Yani, usul müzakeresi istense bile, yoklama bitmeden 
açamam. İkincisi... 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yoklamanın şekli bakımından usul 
müzakeresi açtınız. 

BAŞKAN — Usul müzakeresi açmadım, yerinden müdahalelere arzı cevap ediyorum. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — İyi ya, müzakere oluyor işte. Buyu

ruyorsunuz ki, orada imzası olan, burada oturmak zorunda değildir. 
BAŞKAN — öyle söylüyorum, evet. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Tamam. Bir Meclisin çoğunluğu, 

kuliste oturanlarla tespit edilmez, Genel Kurulda oturanlarla tespit edilir. O bakımdan, bu Ge
nel Kurulda, mesela Adana'yı okuduktan sonra, Adana milletvekilleri çıksa, var sayabilir 
misiniz? 

BAŞKAN — Saymıyor muyuz? İşte, şimdi, tezinizin cevabını siz verdiniz. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hayır efendim. ' , 
BAŞKAN — Soruyorum değerli arkadaşlarım: Yoklamada "varım" diyen arkadaşım bu

radan dışarı çıkmıyor mu? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bir saniye... 
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BAŞKAN — Çıktığı zaman, var kabul edilmiyor mu veya kuliste olan bir arkadaşım, bi-
lahara geldiğinde, pusula yolladığında, var yazılmıyor mu? işte, siz, zabıtlara iddialarınızın 
aksini tescil ettiniz. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Başkan, iddiayı ileriye süren benim. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Lafım bitmedi, demagoji yapma

yın. Siz, demagoji ustasısınız! 
BAŞKAN — Buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) —, Adana okunduktan sonra, Adana 

milletvekilleri çıktı, Amasya'yı okudunuz çıktı, Burdur'u okudunuz çıktı, Trabzon'u okudu
nuz çıktı, velhâsıl, okunduktan sonra salonda kimse kalmadı... "Çoğunluk var" diyebilir 
misiniz? ' 

BAŞKAN — Söyleyim efendim. 
Şimdi, yoklama işlemi... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Diyebilir misiniz? 
BAŞKAN — Efendim, söyleyeceğim işte, müsaade buyurun. Bu vesileyle de bilmeyen ar

kadaşlar bir şeyler öğrensin. Ben size cevap veriyorum. 
Şimdi bakın, Sayın Bakan, "Adana dedin, Ankara dedin, Gaziantep dedin çıktılar; siz, 

çoğunluk var diyebilir misiniz?" diyor. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Evet, Mecliste kimse kalmadı; oku

nan çıktı... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, siz konuşuyorsunuz. 
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayın Başkan, siz, herkesten faz

la konuşuyorsunuz... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, yanındaki bakana "sus" diyorsun, susturamıyorsun; Başkanı 

susturmak istiyorsun! 
Sayın Topçu'ya cevap veriyorum: Yoklama, Türkiye Büyük Millet Meclisinde cetvel üze

rinden yapılır. Çoğunluk olup olmadığı buradan sayılır; varsa, dışarıda otursalar dahi "Yeter
sayı vardır" denilir, görüşmelere geçilir. Konuşmalar için, eğer Sayın Topçu'nun dediği gibi 
olsa, bu bütçeler bu şekilde görüşülebilir mi? 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — O, ayrı işte. Yoklama niye isteniyor?.. 
BAŞKAN — Bu kanunlar böyle çıkabilir mi? Çoğunluk ne zaman aranır? Bir oylamaya 

sıra geldiğinde. Başkanın, oylamadan önce, sayın üyeleri kütüphaneden, sayın üyeleri ofisler
den, sayın üyeleri komisyonlardan, sayın üyeleri galerilerden, kulislerden davet etmesi için bu
rada zil var, zil... Zile basar, ondan sonra bir değerli arkadaşım isterse, "Karar yetersayısı arayın" 
der. Eğer, salonda bulunmamakla birlikte, çoğu zaman yaptığınız gibi, koşa koşa içeri girenle
rin sayısı 114'ü bulursa, "Karar yetersayısı vardır" der ve işlem devam eder; yoksa, işte şimdi 
yapacağımız gibi, "karar yetersayısı yoktur; karar yetersayısi aranmak üzere ara veriyorum" 
der, ara verir. 

Değerli arkadaşlarım, konuşalım; ama bilerek konuşalım. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, yoklamaya devam edelim. 
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BAŞKAN — Yoklama işlemi, kaldığı yerden devam edecektir. 
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayın Başkan, izin verir misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayın Başkan, siz, deneyimli bir 

politikacısınız. Bir şeyi itiyat haline getirdiniz: Burada, âdeta, Başkanlık yapmıyor, zaman za
man konuşmacı oluyorsunuz! Bu tavrı lütfen bırakınız ve Meclis çalışmaya devam etsin. (DYP 
ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri" alkışlar) 

BAŞKAN — Peki Sayın Bakanım. 
Değerli arkadaşlarım, alkışlamayacaksınız; ama, ben de size halisane bir şeyi arz edeyim: 

Eğer, amaç, zaman kazanmak idiyse ya da zaman kaybetmemek idiyse, grup yöneticilerinizin 
ya da değerli bakanlarınızın muntazam bir zamanlamasıyla bu tartışmalara hiç girmezdiniz, 
şimdiye kadar bu işler de biterdi. Yani, biraz karışık gidiyorsunuz; onu söylemek istiyorum. 
Bana kızmayın. 

Yoklama işlemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, zabıtlara geçmesi açısından bir şeyi 

izah etmek istiyorum. (DYP sıralarından "Sus, be bir de sen çıkma" sesleri, gürültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika... Bir dakika... Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri, şimdi, 

bir Grup Başkanvekiline, bir sayın milletvekilinin, Başkanlık Divanı boş olmadan ve boşalma
dan "Otur, motur, sus, mus" demesi" diye bir şey, o pek üzerinde durduğunuz hukukta da, 
teamülde de, adapta da yoktur. Uyarıyorum. 

Buyurun Sayın Kalemli. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Ben de söz istedim, niye bana söz vermediniz? 
BAŞKAN — Efendim, çeyrek saattir herkes konuşuyor da, Anamuhalefetin Grup Baş-

kanvekili "Yerimden bir arzım var" dedi mi, söz hakkı tanımayacak mıyız?! 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Ben ondan önce söz istedim; bana niye vermiyorsun? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalemli. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, bu tür müzakereler bu Meclis çatısı 

altında 17 nci dönemde yapılmıştır. Polis Vazife ve Selahiyeti Kanununun tartışılması sırasında 
11.6.1985 tarihli oturumda, Sayın Kunter, Meclis Başkanvekili olarak Başkanlık Divanını işgal 
ettiğinde, yine bu tür münakaşalar, iktidar ve muhalefet grupları arasında çok üzün süren da
kikalarda yapılmıştır. 

Arkadaşlarımız biraz önce teamülden bahsettiler; yani, dün akşam yapılan yanlış bir uy
gulamayı, Meclisin bir teamülü olarak kabul ettiler. 

O zaman, ben de arkadaşlarımdan o günkü zabıtlara bir göz atmalarını istirham edece
ğim. O günkü zabıtlarda da vardır; aynı tarzda itirazlar yapılmış ve bizim tarafımızdan yapıl
mış itirazlar vardır. 10 kişi ayağa kalkarak yoklama istemiş; "bu 10 kişi otursun" denmiş; ama 
Sayın Başkanvekili, aynen sizin buyurduğunuz gerekçelerle "Böyle bir işleme gerek yoktur, o 
10 kişi zaten vardır, teamül de böyledir" diye Meclis zabıtlarına geçirmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Başkanlığı teyit ettiniz. Ben, bugün kürsüye çıkmadan, bütün bu araştırmaları 

ve incelemeleri yaptım, geldim; yaptığımın doğru olduğuna inanıyorum, izin verirseniz... 
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MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efehdim.bakınız, hem, "Niçin zaman kaybediyoruz?" diyoruz, hem de bir 

Grup Başkahvekili söz istiyor... Vermeyeyim mi? 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Söz vermeye mecbursunuz. Dinleyin beni lütfen. Bura

da az önce arkadaşımız sizden söz talep etti. İçtüzük açık, "Yerinden herhangi bir milletvekili, 
ı herhangi bir konuyu açıklama talebinde bulunduğunda, birleşimi yöneten Başkan kendisine 
söz verir" der. 

BAŞKAN — Bir dakika... Bir dakika... "Söz verir" derken, sizin şu halinizde olduğu gi
bi, "mecburdur" manasında mı der, yoksa Başkanın takdiri var mıdır! 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) —- Dinleyin, biraz saygılı olun Sayın Başkan. Her zaman 
olduğu gibi, bugün de...-

BAŞKAN — Saygımın sadakasıyla, çok adam centilmen olur! Ben Yılmaz Hocaoğlu'yum... 
Kelimelerine dikkat et... Kelimelerine dikkat et... 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Siz de dikkat edin kelimelerinize... 
Sayın Kalemli yerinden kalkıyor, söz talebinde bulunuyor, hiçbir itirazda bulunmadan, 

kendisine söz veriyorsunuz. Benim partimden bir milletvekili kalkıyor, söz talebinde bulunu
yor; elinizle, kolunuzla hareket ederek arkadaşımızı oturtuyor, söz vermiyorsunuz! 

Siz, tarafsınız! Sizin bugün yapmanız gereken şey.Sayın Başkan, bu Yüce Meclis başkanlı
ğını yapmamaktı. Bu Meclisin bu birleşiminin başkanlığını yapmak da yönetmektir; ama siz, 
burada ANAP'ın bir yöneticisi ve sözcüsü gibi davranıyorsunuz. 

Sizi kınıyorum ben. 
BAŞKAN — Şimdi bu kınamaya ben gülerim; ben de gülüyorum! Şimdi, ben de gülüyo

rum; çünkü, Sayın Kalemli. Anamuhalefet Partisinin grup Başkanvekilidir; değerli arkadaşımsa, 
grup başkanvekili değildir. Bakın, siz kalktınız, o sıfatınız olduğu için, haklı haksız, yerli yer
siz, sizi sonuna kadar dinledim. Gene kalktınız! Gene dinlerim. 

Buyurun. / 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — İçtüzük, bu konuda grup başkanvekillerine imtiyaz ta

nımamaktadır; İçtüzük, "üye" demektedir. O zaman, "Milletvekilleri kendi yerlerinden kal
karak sözlü açıklamalarda bulunurlar" şeklindeki hükmü İçtüzükten çıkarmanız gerekmektedir. 

Siz burada lütfen.bu despot tavırlarınızdan vazgeçin! 
BAŞKAN — O kelimeyi iade ediyorum, o kelimeyi iade ediyorum... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Yanlış yapıyorsunuz, haksızlık yapıyorsunuz, tahrikkâr 

davranıyorsunuz. Milletvekilleriyle en çok tartışan, Meclisin kurulduğu 1920 yılından bu yana 
Meclisin kurulduğundan bu yana milletvekilleriyle en çok tartışan ve sözleri en çok zabıtlara 
yansıyan tek başkanvekilisiniz... 

BAŞKAN — Vallahi siz de, siz de... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Milletvekilini kürsüden indiren sizsiniz, sözünü kesen 

sizsiniz... 
BAŞKAN— Hayır, hayır... 

, MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Üyeleri tahrik eden sizsiniz, sözcüleri yönlendiren sizsi
niz. Ayıptır, size yakışmıyor. 
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BAŞKAN — Sîzi indiren Ertekin Durutürk'tÜ; sizi indiren, sizin arkadaşlarınızda.. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) Grup Başkanvekili olduğunuz halde, size bütçede sözcülük 
vermeyen, sizin partinizdi. Benden ne istiyorsunuz?!. 

MAHMUT ALINAK (Sımak) — Bu sabah grup adına, çıkan grup sözcüsüyle girdiğiniz 
polemiği okuyunuz. ^ 

BAŞKAN — Efendim, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili sıfatıyla kürsüyü 
yanlış kullandığınız için, bütçe müzakerelerinde sizi kürsüye çıkarmayan, sizin grubunuzdu. 
Bana niye kızıyorsunuz?! (SHP ve DYP sıralarından sıralara vurmalar, gürültüler) 

ALİ DİNÇER (Ankara) — Ne alakası var?.. 
BAŞKAN — Şimdi, bu dediğim doğru mu, değil mi?.. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Yanlış,, yanlış!.. 
BAŞKAN — İftira etmiyorum, yalan söylemiyorum... (Gürültüler) 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Ayıp Sayın Başkan, ayıp... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, izin verirseniz yoklamaya kaldığımız yerden devam 

etmek istiyorum. 

, MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Tutumunu beğenmediğiniz dünkü Başkan, birçok 
ANAP milletvekilini dinledi ve konuşturdu... 

BAŞKAN — Yalnız, bir şey söyleyeyim. Bakın, siz, kendiniz hüküm koyuyorsunuz. 
"Beğenmediğiniz Meclis Başkanvekili" sözünü, ret ve iade ediyorum. Ben, hiçbir zaman, 

meslektaşlarım hakkında saygı ve beğeni dışında bir kelime kullanmadım. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — O Başkan, dün en az beş milletvekilini dinledi... 

BAŞKAN — Ama, görüşler değişebilir; ben bugünkü uygulamamın doğru olduğu inan
cındayım. 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — Her konuşmaya cevap verme, yoklamaya devam edin. 

BAŞKAN — Peki Sayın Durak. 
Değerli arkadaşlarım, artık benden cevap alamazsınız; yoklamaya devam ediyoruz. 
(Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagöz'den itibaren yoklamaya devam edildi) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yapılan yoklama sonucu toplantı yetersayımızın bulun
duğu tespit edilmiştir; çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) (Devam) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam) . 

1. — Millî Eğitim Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. —• Millî Eğitim Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
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/ . — YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) 
1. — Yüksek Öğretim Kurulu 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Yüksek Öğretim Kurulu 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

İL —ÜNİVERSİTELER 

a) Ankara Üniversitesi 
' 1. — Ankara Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Ankara Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

1, — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 

2,— Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 

c) Hacettepe Üniversitesi 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Hacettepe Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

ç) Gazi Üniversitesi 
1. — Gazi Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Gazi Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 

d) istanbul Üniversitesi 
1. — istanbul Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — istanbul Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

e) istanbul Teknik Üniversitesi 
1. -— istanbul Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2.- — istanbul Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

f) Boğaziçi Üniversitesi 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. •— Boğaziçi Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

g) Marmara Üniversitesi 
1. — Marmara Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2:-— Marmara Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 

ğ) Yıldız Üniversitesi 
1. — Yıldız Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Yıldız Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 

h) Mimar Sinan Üniversitesi 
1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

ı) Ege Üniversitesi 

1. — Ege Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2, — Ege Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
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i) Dokuz Eylül Üniversitesi 
1. — Dokuz Eylül Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

j) Trakya Üniversitesi 
1. — Trakya Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Trakya Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

k) Uludağ Üniversitesi 
1. — Uludağ Üniversitesi 1992 Malî Yılt Bütçesi 
2. — Uludağ Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

l) Anadolu Üniversitesi 
1, — Anadolu Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Anadolu Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

m) Selçuk Üniversitesi 
1. — Selçuk Üniversitesi 1992 Malî Yılt Bütçesi 
2. — Selçuk Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

n) Akdeniz Üniversitesi 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Akdeniz Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

o) Erciyes Üniversitesi 
1. —Erciyes Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. —Erciyes Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesmhesabt 

ö) Cumhuriyet Üniversitesi 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1990 Mali Yılı Kesinhesabı 

p) Çukurova Üniversitesi 
1.' — Çukurova Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Çukurova Üniversitesi 1990 Malî Yılt Kesinhesabı 

r) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
1. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Mali Yılı Bütçesi 
2. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

s) Karadeniz Teknik Üniversitesi 
1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

s) Atatürk Üniversitesi 
1, — Atatürk Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Atatürk Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

t) inönü Üniversitesi 
1. — inönü Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — inönü Üniversitesi 1990 Malt Yılı Kesinhesabı 
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u) Fırat Üniversitesi , 
1. —Fırat Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. —Fırat Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

ü) Dicle Üniversitesi 
1.—Dicle Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. —Dicle Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

,v) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
1. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

y) Gaziantep Üniversitesi ./'• 
1, — Gaziantep Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Gaziantep Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, böylece, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

A) MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
1, —Millî Eğitim Bakanlığı 1992 malî yüı bütçesi 
BAŞKAN — Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Bölümlere geçil

mesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bütçenin bölümlerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gerek Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi, gerekse Yüksek öğretim Kuru
lu ve üniversiteler bütçelerinin huzurunuzdaki okunması ve oylanması birkaç saat sürebileceği 
için, Kâtip Üye arkadaşımızın, oturarak bu görevi yapması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kâtip üye, görevini oturarak yapacaktır. 
Bölümleri okutuyorum: 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 475 051 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İlköğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi ve Geliştirilmesi 17 802 288 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Genel Meslekî ve Teknik Ortaöğretimin Gerçekleştirilmesi ye 
Geliştirilmesi 8 870 734 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Çıraklık ve Yaygın Eğitimi 1 125 690 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 

114 Yükseköğretim, Yurt Dışı Eğitimi ve Dış ilişkiler 189 292 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

115 Okul İçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik 69 250 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. / 
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Prog. 
Kodu 

900 

999 

B : 51 1 5 . 3 . 1 9 9 2 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN 
Dış Proje 
BAŞKAN 

— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kredileri 
— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

O : 3 

Lira 

756 498 000 000 

68 400 000 000 

TOPLAM 30 357 203 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

' 2. — Millî Eğitim Bakanİığî 1990 Malî Ytlı Kesinhesabı 

BAŞKAN—Millî Eğitim Bakanlığı 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
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Genel ödenek 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 525 968 638 182 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İlköğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi ve Geliştirilmesi 5 420 334 054 084 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Genel, Meslekî ve Teknik Ortaöğretimin Gerçekleştirilmesi ve 
Geliştirilmesi 2 593 511879 775 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

j 113 Çıraklık ve Yaygın Eğitimi 294 635 080 000 
2 BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
? \ 114 Yükseköğretim, Yurt Dışı Eğitimi ve Dış İlişkiler ~ 42 127 111 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
115 Okul İçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik 4 131200 000 

• BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
900 Hizmet Programlanria Dağıtılamayan Transferler 239 842 640 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
999 Dış Proje Kredileri 33 550 821158 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 397 889 587 935 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 9 551991012134 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Toplam 
harcama 

418 694 009 955 

5 960 751 555 531 

2 626 089 026 400 

334 574 232 934 

39 037 809 333 

3 776 279 860 

243 009 803 086 

336 254 596 

361 988 612 762 

Ert 
dev 

ö 

35 9 

9 988 257 584 457 35 9 
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Millî Eğitim Bakanlığının 1990 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylece Millî Eğitim Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesiyle 1990 malî yılı kesinhesabı kabul 

edilmiş bulunmaktadır; hayırlı olmasını temenni ederim. 

/. — YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) 
1, — Yüksek Öğretim, Kurulu 1992 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek öğretim 
Kurulu Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Yükseköğretim Kurulu 106 537 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 109 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..! Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 215 537 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 279 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 215 258 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 215 537 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Yüksek Öğretim Kurulu 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Yükseköğretim Kurulu 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Prog. 

111 

999 
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A ç ı k l a m a 

Yükseköğretim Kurulu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — KAbul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

15 

— CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

52 839 797 645 

61 600 000 000 

3 . 1992 

Toplam 
harcama 

29 553 629 986 

6 818 743 603 

0 : 3 

iptal edilen 
ödenek 

23 286 167 659 

54 781 256 397 

GENEL TOPLAM 114 439 797 645 36 372 373 589 78 067 424 056 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

2 

3 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

90 000 000 

127 550 000 000 

Tahsilat 
Lira 

441343 824 

28 126 017 768 

. "" GENEL TOPLAM 127 640 000 000 28 567 361592 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

II. — ÜNİVERSİTELER 
a) Ankara Üniversitesi 
1. —Ankara Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.;. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

,101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 140 054 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ; 

— 548 — 



T.B.M.M. B :51 15 . 3 . 1992 

Prog. 
kodu 

104 

105 

111 

112 

113 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma-Yaym ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

O : 3 

Lira 

141 823 000 000 

5 919 000 000 

94 369 000 000 

146 182 000 000 

108 653 000 000 

TOPLAM 637 000 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, (B) Cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 5 568 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 5 531000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 625 901 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 637 000 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Ankara Üniversitesi 1990 Malt Ytlı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Prog. A ç ı k l a m a 
Genel ödenek 

toplamı 
Toplam 
harcama 

İptal edilen ödenek dışı 
ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 54 481 846 589 45 850 912 980 4 630 933 609 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et- • 
meyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, 
Bölüm ve Merkezler 52 629 578 000 52 872 919 293 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 1540 000 000 1467 363 166 72 636 834 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 37 919 107 000 37 535 071 361 384 035 639 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 54 158 043 556 52 483 864 782 1674 178 774 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 34 002 364 000 33 389 583 607 612 780393 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et- ' 
meyenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmetle
rin Yürütülmesi 7 764 682 7 764 682 
BAŞKAN-Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 230 738 703 827 223 599 715 189 7 382 329 931 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum: 

243 341 293 

243 341 293 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

1000000 

879 000 000 

Tahsilat 
Lira 

1 013 572 680 

184 312 000 000 217 654 711 394 

GENEL TOPLAM 185 192 000 000 218 668 284 074 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, Ankara Üniversitesi kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
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b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 179 233 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 49 404 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 16 149 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri ' 102 626 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 16 149 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 364 061000 000 
BAŞKAN ~ Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 6 800 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 12 879 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 344 382 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 364 061 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabt 
BAŞKAN — Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek 

101 Genel Yönetim ve.Destek Hiz
metleri 51794 480 426 52 466 691166 - 672 210 740 
MŞKAN - Kabul edenler... Et- -
meyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, 
Bölüm ve Merkezler 26 511840 000 26 808 017 396 - 296 177 396 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik V ' 
Hizmetleri 4 801960 000 4 825 021098 - 23 061098 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 39 353 320 000 40 502 293 534 . - 1 148 973 534 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 7 258120 000 7161 002 709 97 117291 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmetle
rin Yürütülmesi 1710 478 1448 754 261724 - • 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. ' ' 

GENEL TOPLAM 129 721430 904 131 764 575 657 97 379 015 2140 422 768 
BAŞKAN - Kabul edenler... a -
meyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

.Gelir 
türü G e l i r i n ç e ş i d i 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler . 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 Kurum ve Müesseselerden Tahsil Edilenler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 91 956 000 000 126 342 584 239 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

. — 5 5 2 — • 

ödenek dışı 
harcama 

Tahmin 
Lira 

1 000000 

299 000 000 

91 656 000 000 

_ 

Tahsilat 
Lira 

— 

2 125 692 718 

124 215 442 767 

1 448 754 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

c) Hacettepe Üniversitesi 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

• -A — CETVELİ 

Prog. ' , 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 201 802 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 170 226 000 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araşürma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 15 905 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 73 895 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 143 158 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 87 302 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 10 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 702 288 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 5 510 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 5 640 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ' » • 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı . 691138 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 702 288 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

-=-- 553 — 



T.B.M.M. B:51 15 .3 .1992 0 : 3 

2, —Hacettepe jjniversüesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabt 

BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabmın bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 67 282 720 927 63 809 405 770 3 473 315 157, 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, 
Bölüm ve Merkezler 58 666 720 000 57 522 060 886 1 144 659 114 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 4 705 808 427 4 689 038 794 16 769 633 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 27 561 077 198 27 239 643 363 363 361 281 41 927 446 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 33 508 475 170 34 585 387 796 18 148 471 1 095 061 097 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 28 485 600 000 29 730 553 817 1244 953 817 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 220 210 401722 217 576 090 426 5 016 253 656 2 381 942 360 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü G e l i r i n ç e ş i d i 

Tahmin 
Lira 

10 000 000 

530 000 000 

Tahsilat 
Lira 

6 790 000 

970 430 710 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 196 540 000 000 216 890 748 395 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 197 080 000 000 217 867 969 105 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Böylece, Hacettepe Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

ç) Gazi Üniversitesi 

1. — Gazi Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Gazi Üniversitesi, 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geilmesini oylarını

za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 99 074 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 71 965 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 6 632 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 45 732 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. , 

112 Sağlık Bilimleri > 54 055 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 177 483 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 25 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 479 941 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 5 048 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 4 831 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 470 062 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 479 941 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Gazi Üniversitesi 9190 Malî Yılı Kesinhesabt 

BAŞKAN — Gazi Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul, edeni er... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A 

Prog. A ç ı k l a m a 

15 . 3 .1992 

— CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
toplamı harcama 

0 : 3 

İptal edilen 
ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 33 162 178 596 31 111 513 515 2 050 665 081 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 30 703 560 000 30 120 611 550 582 948 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-T&yın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 1622 720 000 1584 163 872 38 556 128 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 14 581760 000 14 236 036 602 ,345 723 398 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 22 245 920 000 21631609 141 614 310 859 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 55 387 040 000 54 662 406 719 724 633 281 

GENEL TOPLAM 157 703 178 596 153 346 341 399 4 356 837 197 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

. (B) cetvelini okutuyorum ; 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Ge 1 i r i n ç e ş id i 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 

Tahmin 
Lira 

1000000 

444 000 000 

113 550 000 000 

Tahsijat 
Lira 

784 554 351 

146 491 357 035 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 113 995 000 000 147 275 911 386 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Gazi Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesiyle, 1990 malî yılı kesinhesabımn bölüm
leri kabul edilmiştir. -. 
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d) istanbul Üniversitesi 
1. — istanbul Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — istanbul üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla-, 

nnıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a > Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 196 946 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 247 192 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 5 580 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 54 299 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 " Sağlık Bilimleri 266 058 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 82 943 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 1000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 854 018 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 9 247 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 4 243 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 840 528 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 854 018 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

2. — istanbul Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum 

Prag. A ç ı k l a m a 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü Okul Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yaym ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağhk'Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A — CETVELİ 

E 
Genel ödenek Toplam d 

toplamı harcama 

60 592 916 641 53 054 290 502 

106 864 142 014 112 877 382 901 

3 282 400 000 3 030 688 160 

21448 373 869 21235050 942 

91380 968 863 91293 928 187 

37 438 552 817 35 553 970 598 

39154 340 — 

321046 508 544 317 045 311290 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 
Tahmin 

Lira 
Tahsilat 

Lira 

1 Vergi Gelirleri 1 000 000 — 
BA.ŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 884 000 000 1397 055 046 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 254 082000 000 306 675 930 787 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 254 967 000 000 308 072 985 833 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, İstanbul Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesi ile, 1990 malî yılı kesinhesabınm bö
lümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

e) istanbul Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yüt Bütçesi 

1. — istanbul Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Prog. • 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 128 613 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 55 080 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 20 812 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 178 194 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 8 853 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 391 552 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a ' Lira 

1 Vergi Gelirleri 3 286 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 5 091000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 383 175 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 391552 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

tstanbul Teknik Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. —istanbul Teknik Üniversitesi 1990 Mali Yılt Kesinhesabt 
BAŞKAN — istanbul Teknik Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir., 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam iptal edilen 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 38 609 621310 37 715 289 747 894 331563 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 18 112 982 000 16 830 900 696 1 282 081 304 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etme- , 
yenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 6 629172 987 6 323 501761 305 671226 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 60 320 087 000 58 532 505 192 1 787 581 808 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 2 824 754 000 2 717 718 008 107 035 992 

GENEL TOPLAM 126 496 617 297 122 119 915 404 4 376 701893 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum: 
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• 1 ' 

B — CETVELİ 

Gelir ' .. ' 
türü G e l i r i n ç e ş i d i 

: Tahmin 
Lira 

1 000 000 

679 000 000 

Tahsilat 
Lira 

— 

' 726 309 425 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 103 746 000 000 115 043 767 139 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 104 426 000 000 115 770 076 564 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, böylece İstanbul Teknik Üniversitesi'1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı ke-
sinhesabı bölümleriyle birlikte kabul edilmiştir. 

J) Boğaziçi Üniversitesi 

1. — Boğaziçi Üniversitesi 1992 Malî Ytlt Bütçesi 

BAŞKAN — Şimdi, Boğaziçi Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi
ni oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 86 426 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 31171000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 22 635 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 28 165 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 10 607 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 179 004 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVEU 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 2 694 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 1 652 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 174 658 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 179 004 000 000 

BAŞKAN—-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Boğaziçi Üniversitesinin 1992 yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Boğaziçi Üniversitesi 1990 Malî Yılı kesinhesabt 
BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 27 806 524 674 26 915 849 867 890 674 807 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 9 064 400 000 8 810 950 769 253 449 231 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etme- „ 
yenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırmar\ayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 3 496 320 000 3 331654 674 164 665 326 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 9 676 040 000 9 468 464 681, 207 575 319 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 3 531 040 000 3 526 518 617 4 521 383 

GENEL TOPLAM 53 574 324 674 52 053 438 608 1520 886 066 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum: 
I 
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B —CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü G e 1 i r i n ç e ş i d i Lira Lira 

1 Vergi Gelirleri 5 000 000 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 275 000 000 487 825 504 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 48 534 000 000 51 774 758 960 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 48 814 000 000 52 262 584 464 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, Boğaziçi Üniversitesi 1992 maK yılı bütçesi ile, 1990 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

g) Marmara Üniversitesi 
1. — Marmara Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Şimdi, Marmara Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 70 813 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 79 850 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 10 283 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 14 368 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 37 646 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 100 818 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM v 314 278 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : . 
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Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a Lira 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 176 000 000 

3 783 000 000 

306 319 000 000 

314 278 000 000 

Marmara Üniversitesi 1992 maK yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 
2. — Marmara Üniversitesi 1990 Malî Yûı Kesinhesabt 
BAŞKAN — Şimdi, Marmara Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. ••• 
Araştırma-Tiayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme-. 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler , 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

21 968 074 733 

24 263 000 000 

1245 840 000 

5 560 880 000 

14663 320 000 

43 648 120 000 

Toplam 
harcama 

19 392 913 640 

17 835 753 720 

845 971964 

4 690 979 436 

12 529 955 136 

41975 749 011 

İptal edilen 
ödenek 

2 575 161093 

6 427 246 280 

399 868 036 

869 900 564 

2 133 364 864 

1672 370 989 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111349 234 733 97 271322 907 14 077 911826 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü G e l i r i n ç e ş i d i 

Tahmin 
Lira 

2000000 

413 000 000 

Tahsilat 
Lira 

— 

557 752 888 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 81 607 000 000 95 429 727 232 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 82 022 000 000 95 987 480 120 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Marmara Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabının bö
lümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

ğ) Yıldız Üniversitesi 

1. — Yıldız Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Şimdi, Yıldız Üniversitesinin 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilme
sini oylarımza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 40 615 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 6 427 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 1 350 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ye Mühendislik Bilimleri 83 878 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ^ 

TOPLAM 132 270 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 2 828 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 3 561000000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 " özel Gelirler ve Hazine Yardımı 125 881 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 132 270 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yıldız Üniversitesi 1992 malî Yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. —Yıldız Üniversitesi 1990 Malî yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Yıldız Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy-

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek TMam İptal edilmesi 
Prog. A ç ı k l a m a , toplamı harcama gereken ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 13 277 893 703 12 208 566 101 1 069 327 602 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 240 240 000 171446 756 68 793 244 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 726 000 000 538 622 676 187 377 324 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 34 513 120 000 34 086 005 531 427 114 469 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 48 757 253 703 47 004 641064 1752 612 639 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 
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Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 

Tahmin 
Lira 

5000 000 

260 000 000 

36 392 000 000 

Tahsilat 
Lira 

— 

552 902 749 

47 671 737 455 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 36 657 000 000 48 224 640 204 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Yıldız Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabınm bölüm
leri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

h) Mimar Sinan Üniversitesi 

1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1992 Malî Ytlt Bütçesi 

BAŞKAN — Şimdi, Mimar Sinan Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 40 674 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 20 679 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 931000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 20 162 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 13 441 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 95 887 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 710 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 1620000 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 93 557 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 95 887 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mimar Sinan Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. —Mimar Sinan Üniversitesi 1990 Malî Yılı Rtsinfıesabı 
BAŞKAN — Mimar Sinan Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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Prog. A ç ı k l a m a 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

A —CETVELİ 

Er 
Genel ödenek Toplam dev 

toplamı harcama ö 

. 14 697 525 451 11 722 904 182 

9 980 560 000 9 237 476 597 . 

549120 000 354 935 939 

7197280 000 6 989 702 018 

5 001 800 000 5 079 846 893 

1717 471 1505 350 

37 428 002 922 33 386 370 979 
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. .•• B — CETVELİ 

Gelir Tahmin ; Tahsilat 
türü G e 1 i r i n ç e ş i d i Lira Lira 

1 Vergi Gelirleri 1000 000 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. • 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 211000 000 220 270 268 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 27 493 000 000 32 784 122 035 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5-• özel Kanun Gelirleri ' — 1505 350 

GENEL TOPLAM 27 705 000 000 33 005 897 653 
BAŞKAN — Kabul edenler.. .Etmeyenler... Kabul edilmiştir. , 

Sayın milletvekilleri, Mimar Sinan Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabı 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 
v t) Ege Üniversitesi l 

1. — Ege Üniversitesi 1992 Mali Yılı Bütçesi \ 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A) Cetvelini okutuyorum : 

A - C E T V E L İ 

. Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 131 438 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 157 201 000 000 
BAŞKAM — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 5 900 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 101 053 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 78 968 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştin 

113 Sosyal Bilimler 14 267 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

488 827 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 
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Gelir 
türü 

1 

2 

3 
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B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

O : 3, 

Lira 

3 817 000 000 

6 092 000 000 

478 918 000 000 

TOPLAM ' 480 827 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

2. — Ege Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Şimdi, Ege Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabmın bölümlerine geçilmesi

ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 42 334 406 289 38 452 521 654 3 881 884 635 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler . 56 544 880 000 53 361 588 317 3 183 291 683 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 2 076 750 000 2 073 514 422 3 235 578 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 37 900 200 000 36 086 015 217 1 814 184 783 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 30 048 200 000 28 100 043 512 1 948 156 488 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etme- • •< . 
yenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 5 761160 000 5 309 549 019 451610 981 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler.:. Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 174 665 596 289 163 383 232 141 11282 364148 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü G e l i r i n ç e ş i d i Lira Lira 

1 Vergi Gelirleri 3 000 000 6 296 715 
MŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 277000 000 1951047 560 
MŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 137 523 000 000 159 042 783 331 
MŞKAN -T Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 137 803 000 000 161 000 127 606 
MŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Ege Üniversitesi 1992 malî yılı bütçe bölümleri ile 1990 malî yılı kesinhesabının 
bölümleri kabul edilmiştir. 

i) Dokuz Eylül Üniversitesi 
1.,.— Dokuz Eylül Üniversitesi 1992 Malt Ytlt Bütçesi 
BAŞKAN — Şimdi, Dokuz Eylül Üniversitesinin 1992 bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. j. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 94 914 000 000 
- BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 79 714 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

(Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ile Malatya Milletvekili Yusf Bozkurt özal'ın kendi 
aralarında konuşmaları) 

BAŞKAN — Beyefendiler... Sayın Sümer... Efendim, zatı âliniz tdare Amirisiniz... 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Bir şey demiyorum ki, Sayın Başkan, tdare Amiriysem 

ne yapacağım?! 
BAŞKAN —Yüce Meclisin tdare Amiri olarak biz zatı âlinize güveniyoruz. 
SALİH SÜMER (Diyarbakır)'— (Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt Ozal'a hitaben) Se

nin gözünü patlatırım, utanmaz adam... 
SIRRI SAKIK (Muş) — Ağabeyine mi güveniyorsun!., 
BAŞKAN — Sayın Sakık... (Gürültüler) 
Müsaade buyurun, şu bütçeye devam edelim. 
SIRRI SAKIK (Muş) — Sen kimsin ki, bana ters ters bakıyorsun! 
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SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Çık dışarıya... 
BAŞKAN — Thbiî, bana kızıyorsunuz, tekrar tekrar okutuyorsun diye; ama mecburen olu

yor, mecburiyetten oluyor. 
SALtH SÜMER (Diyarbakır) — Biz oturuyoruz, sen durmuyorsun, utanmaz herif... 

BAŞKAN — Bir dakika... 
Arkadaşlar, böyle ikide birde hücum etmekle bütçe görüşülmez. 
SIRRI SAKIK (Muş) — Sen kimsin!.. 
BAŞKAN — Şimdi efendim, tdare amiri, değerli, sempatik arkadaşım Salih Sümer'i gö

reve davet ediyorum. 
SALtH SÜMER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Lütfen... 
SALtH SÜMER (Diyarbakır) — Bir şey demedim yani, konuştuk... 
BAŞKAN — Tamam efendim. 
Değerli arkadaşlarım, bütçemize devam ediyoruz. 
Program kodu 105'i okutuyorum: 

A — CETVELİ 

Prog. , ' . 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

105 Araştırma-^ayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 3 478 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 44 974 000 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 29 841 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 97 914 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

999 Dış Proje Kredileri 38 544 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 389 379 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a < • Lira 

1 Vergi Gelirleri 4 674 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 6 911000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 377 794 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 389 379 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Dokuz Eylül Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul 
edilmiştir. 

Z — Dokuz Eylül Üniversitesi J990 Malî YılıKesinhesabı 

BAŞKAN — Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Prog. 

101 

104 

105 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... 

Genel ödenek 
toplamı 

42 460 879 514 

20 759 040 000 

1 726 560 000 

Toplam 
harcama 

40 380 757 268 

20 722 928 583 

1,649 546 668 

İptal edilen 
ödenek 

2 080İ22 246 

^ 
36 111 417 

77 013 332 

(ANAP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun. 

HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. (DYP sıralarından "Otur yerine" 
sesleri)" 
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BAŞKAN — Efendim, şimdi arkadaşlar, "otur, kalk" filan... Bunları biz yapmazsak, o 
zaman sizden rica ediyorum, lütfedin yapın; ama ben görevimi yapıyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yapın Yapın... Ne yaparsan yap. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yoklama mı istiyorsunuz?.. 

HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 
Yoklama yapıncaya kadar ayakta durmaya devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, birinci oylamada kaale almadım; ama ayakta durma
ya devam ettiğine göre 10 sayın üye, yoklama yapacağım. 

İsimleri alalım. 
Sayın Melike Haşefe, Sayın Halit Dumankaya, Sayın Naci Ekşi, Sayın Bozkurt özal, Sa

yın Hüsnü Doğan, Sayın Abbas Inceayan... (DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Reddedelim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şaşırtmayın beni, sizleri sükûnete davet ediyorum. 

Sayın İsmail Sancak, Sayın Emin Kul, Sayın Münir Doğan Ölmeztoprak, Sayın Salih Er-
gün, Sayın Engin Güner. 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Bu değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, oylamaya geçmeden ayağa kalkarak 

yoklama istemişlerdir. 

Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler, sırala
ra vurmalar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, bu hakkın suiistimalidir; ikide bir yok
lama olmaz. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Takdir yetkinizi kullanın Sayın Başkan. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Evet, değerli arkadaşlarım, evvela şöyle herkes bir otursun; lütfen... 
Grup Başkanvekili ayakta olduğuna göre, görüşeceğiz; diğer değerli arkadaşlarımdan otur

malarını rica ediyorum. 

FIASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, 1,5 saat önce yoklama yaptın. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ekinci?.. Sayın Ekinci, ne yaptığımızı.•.. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Böyle bağırmakla olmaz canım. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, yarım saattir söz istiyorum, benden sonra 
söz atan arkadaşlarla muhatap oluyorsunuz! Grup Başkanvekili olarak yarım saattir söz is
tiyorum... 

BAŞKAN — O zaman grup başkanvekili olarak, arkadaşlarınızı evvela usule uydurun. 
Genel Başkan Yardımcısı laf atıyor, cevap vermeyeyim mi?.. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, söz verin. 
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BAŞKAN — Vereceğim efendim; ama otursunlar. 
Sayın Tayan, zatı âlinize söz verebilmem için, Doğru Yol Partisi Grubunun değerli baş-

kanvekilini dinleyebilmem için, diğer değerli arkadaşlarımın susması gerekir; hiç başka yolu 
yok bunun. 

Buyurun. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, yoklama talebinden sonra söz istedim, bana 

söz vermediniz; bakmadınız gruba doğru. Şimdi söylüyorum: Yoklama yapılabilmesi için, ek
seriyet konusunda tereddüt sahibi olmanız lazım. Ben, nisabın olduğu görüşündeyim, tered
düte mahal yok. Lütfen durumu buna göre değerlendirin. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - İkinci fıkrayı okuyun; Sayın Başkan, ikinci fıkrayı 
okumuyorlar... . 

NURHAN TEKtNER (Kastamonu) — Sayın Başkan... ,, 
BAŞKAN — Nurhan, Sayın Nurhan Tekinel, her zaman nazik hüviyetin daha yakışıyor 

sana... 
NURHAN TEKtNEL (Kastamonu) — Sana da o yakışıyor. 
İBRAHİM GÜRDÂL (Bursa) — Sana yakıştığı gibi, ona da yakışır, siz de dinlemeyi 

öğrenin. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, toplantı yeter sayısı vardır, kendi kendinize 

yorum yapmayın. 
BAŞKAN — Ne emrediyorsunuz?! Ayağa mı kalksınlar, ara mı verelim?! Onlan kaldırır

sanız, ara vermek zorunda kalırım. Biz, çalışalım istiyoruz... 
Değerli arkadaşlarım, İçtüzük açık... Beni İçtüzüğün dışına hiçbir sebeple, hiç kimse çe

kemez. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Müsaade buyurun. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Bir de vicdanınız var ama... 
BAŞKAN — Ben, Sayın Grup Başkanvekilinize arzı cevap ediyorum, mükellefim. Buyur

dular ki, "Başkan tereddüte düşerse.." ve akabinde bana soracaklar ki, "Tereddüdünüz var 
mı?" Ama, ben de diyorum ki, bu, buyurduğunuz nokta... 

Okuyalım: "Yoklama. MADDE 58. — Başkan birleşimi açtıktan sonra... Yani, ilk içtima 
anında, okuyorum, Türkçe; hiç bağırmaya gerek yok. "Başkan birleşimi açtıktan sonra tered
düte düşerse yoklama yapar." 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Ekinci'nin buyurduğu gibi... 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Tereddüdün mü var? 
BAŞKAN — Sayın Ekinci'nin buyurduğu gibi 1,5 saat önce yoklama yapıldı. Hepinizin 

bildiği gibi, usule uygun olarak 10 sayın milletvekili yoklama istediğinden salonda çoğunluk 
yoktu. Demin siz demediniz mi ki, "orada çay kahve içenlerin çoğunluğu içeriyi bağlamaz." 
Siz bir konuda karar kılın, ben size saygı gösteririm değerli arkadaşlarım. Bu itibarla, müraca
at İçtüzüğe uygundur vee ad okunarak yoklama yapılacaktır. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, bir şey arz edebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun, okuyun. 
KÂTİP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Efendim, 150'den fazla insan var burada. 
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BAŞKAN — "Görev yapmıyorum" diyorsunuz, söyleyin... 
Buyurun. (DYP sıralarından "okuma" sesleri) 
KÂTlP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Allah, Allah, 150'den fazla insan var. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, Divan Kâtibini, Genel Kurulun huzurunda İçtüzük gere

ği, görevini yapmaya davet ediyorum. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, kulaklarınız duyuyor (!) değil mi efen

dim? Siz burada ANAP Grubunun sözcüsü gibi davranıyorsunuz! 
BAŞKAN — Siz neyin sözcüsü gibisiniz, herkes biliyor. Rica ederim... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Ben SHP Grup sözcüsüyüm. 
BAŞKAN— Ben İçtüzüğün sözcüsüyüm, ben İçtüzüğün sözcüsüyüm. > 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Siz taraf olduğunuzu açıkça ortaya koymuş oldunuz. 
BAŞKAN — Ben, Divan Üyesini, yoklama yapmak üzere listeyi okumaya davet ediyorum. 
KÂTİP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Adana: Uğur Aksöz... Bekir Sami Da-

çe... Halit Dağlı... 
BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika... Başkan, "Burada veya yok" demeden, kâtip de

vam edemez. Usulü var bu Meclisin. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Parlamento öyle 
çalışır. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Teessüf ederim sana. 
BAŞKAN — Yoklamaya devam ediyoruz. 
Sayın Dağlı?.. Burada. 
(Yoklamaya devam edildi) 
Sayın Kınalı?.. Burada. 
Sayın Onur Kumbaracıbaşı?.. Yok. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Türkiye'de, Türkiye'ye geldi. 
BAŞKAN — Nihat Matkap?.. Burada. 
(Yoklamaya devam edildi) 
Sayın Durutürk?.. Burada. 
Fevzi Arıcı?.. Burada. 
Y. FEVZİ ARICI (İçel) — Sabaha kadar burada. 
BAŞKAN— Efendim?.. 
Y. FEVZİ ARICI (İçel) — Sabaha kadar burada, sayenizde! 
BAŞKAN — Ahmet Bilyeli?.. Ahmet Bilyeli?.. Sayın Bilyeli burada mı efendim? 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Yoksa yok, niye ısrar ediyorsunuz?! 
BAŞKAN — Sayın Cebi, biz bir arkadaşımız varken, "yok" dersek, ayıp olmaz mı? 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Üç defa okudun! 
BAŞKAN — Ama, hem konuşma devam ediyor, hem hareket devam ediyor, hem bazı ar

kadaşlar birbirlerine böyle ediyorlar. Gel buradan bak bakalım; bir kasıt mı var, bir saygı mı 
var? Ben, saygım gereği yapıyorum. 

MEHMET ÇEBl (Samsun) — Oraya çıktığımız zaman, bakarız! 
BAŞKAN — Geldiğin yerden, ben dönüyorum; kaç tur, kaç tur oldu! 
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MEHMET ÇEBt (Samsun) — Sana sormuyoruz... 
BAŞKAN — Konuşurum tabiî, Benim o kadar aklım yok mu?! 
Sayın Ali Er?.. Yok. 
(Yoklamaya devam edildi) 
Nevşat özer?.. Yok. 
Latif Sakıcı?.. 
LATİF SAKICI (Muğla) — Burada. 
Erman Şahin?.. Yok. 
Muş : 
Muzaffer Demir?.. Yok. 
Sırrı Sakık?.. Burada. 
Mehmet Emin Sever?.. 
LATİF SAKICI (Muğla) — Sayın Başkan, beni burada var mı yazdın, yok mu yazdın? 

işaret etmedin. 
BAŞKAN — Efendim, zatı âlinizin mevcudiyetini gördüğüm ve bildiğim için, gül yüzünü

ze bakmadan, "burada" dedim. Tereddütünüz olmasın; "burada" dedim, Sayın Sakıcı. 
Nevşehir : 
Mehmet Elkatmış?.. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Aranızda bir şey mi var!.. 
BAŞKAN — Efendim, yirmi küsur yıllık dostumuzdur. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Temayülde dostluk var mı? 
BAŞKAN — Efendim?.. 
Mehmet Elkatmış?.. 
BAŞKAN'— Duymadım, duymadım; yani duymadım, kurtuldum, yani onu bil! 
Sayın Elkatmış?.. Yok. 
(Yoklamaya devam edildi) 
Ahmet Neidim?.. Yok. 
Ersin Taranoğlu?.. Yok. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 150'yi geçti Sayın Başkan. 
(Yoklamaya devam olundu) 
MEHMET ÇEBt (Samsun) — Sonucu açıklar mısınız Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Cebi, ah, İçtüzük izin verseydi de, sizi memnun etmek imkânı olsay

dı... İçtüzük buna izin vermiyor. Bir şeyi söyleyebilirim: Mesela, demin beni hayli suçladınız; 
çıkan rakamları, çok değerli arkadaşımız Sayın Üretmen'e, -buradan açıklayamayız- Divandan 
indiğinde sorun bakalım, acaba yaptığımız işlem, bizim zannettiğimiz gibi objektif, haklı ve 
iyi niyetli miymiş, yoksa sizin suçladığınız gibi miymiş?.. 

Hatta ben, Sayın Devlet Bakanımız sevgili Gönen'den istirham ettim, "Buradan mütena
zırdır; saysın, değerli arkadaşlarım var mı yok mu bir görelim" dedim. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sayın Başkan, isterseniz, sonucu, Genel Kurul kara
rıyla açıklayalım. , 

BAŞKAN — Efendim, bakın, açık söylüyorum; bu çoğunluk bizi kıyamete kadar bağla
maz. Gene çay, kahve içmeye çıkarsınız, gene 10 kişi ayağa kalkar yoklama isterse, gene baka
rım, çoğunluk olmadığına kanaat getirirsem, gene yoklama yaparım; bu konuda İçtüzük açıktır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, bu, hakkın suiistimalidir. 
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BAŞKAN — Çok saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; çalışmalara, varlığınızla, kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

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

/ . — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
üe 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar KesinJıesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S Sayıları : 25, 26; 48, 46) (Devam) 

II. — Üniversiteler (Devam) 

i) Dokuz Eylül Üniversitesi (Devam) 
2, — Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı (Devam) 

j) Trakya Üniversitesi 
1. — Trakya Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Trakya Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 
k) Uludağ Üniversitesi ' 
1. — Uludağ Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. '•— Uludağ Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
l) Anadolu Üniversitesi 
1. — Anadolu Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. —Anadolu Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
m) Selçuk Üniversitesi 
1. — Selçuk Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Selçuk Üniversitesi 1990 Malî Ydı Kesinhesabı 
n) Akdeniz Üniversitesi 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Akdeniz Üniversitesi 1990 Malî Ydı Kesinlıesabı 
o) Erciyes Üniversitesi 
1. — Erciyes Üniversitesi 1992 Malî Yılt Bütçesi 
2. — Erciyes Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
ö) Cumhuriyet Üniversitesi 
1, — Cumhuriyet Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1990 Malî Ydı Kesinlıesabı 
p) Çukurova Üniversitesi 
1. — Çukurova Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Çukurova Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
r) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Malî Yılt Bütçesi 
2. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinlıesabt 
s) Karadeniz Teknik Üniversitesi , 

1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 
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§) Atatürk Üniversitesi 
1. —Atatürk Üniversitesi 1992 Mali Yût Bütçesi 
2.—Atatürk Üniversitesi 1990 Malî Ytli Kesinhesabt 
t) inönü Universüesi 
1. —inönü Universüesi 1992 Malî Yût Bütçesi 
2. — inönü Universüesi 1990 Malî Ydt Kesinhesabt * 
u) Fırat Universüesi 
1, — Ftrat Universüesi 1992 Malî Ydt Bütçesi 
2. — Ftrat Universüesi 1990 Mali Yût Kesinhesabt 
ü) Dicle Üniversitesi 
1, — Dicle Universüesi 1992 Malî Yût Bütçesi 
2. —Dicle Üniversitesi 1990 Malî Yût Kesinhesabt 
v) Yüzüncü Yû Universüesi 
1. — Yüzüncü Yû Üniversitesi 1992 Mali Yût Bütçesi 
2. — Yüzüncü Yû Universüesi 1990 Malî Yût Kesinhesabt 
y) Gaziantep Üniversitesi 
1. —Gaziantep Üniversitesi 1992 Malî Yût Bütçesi 
2. —Gaziantep Universüesi 1990 Mali Yût Kesinhesabt 
2. — Dokuz Eylül Universüesi 1990 Malî Yût Kesinhesabt (Devam) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; Dokuz Eylül Üniversitesinin 1990 malî yılı kesinhesabı-

nın bölümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz : 

Bölümleri okutuyorum : 

A —CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
Prog. ». A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 15 493 880 000 14 783 144 921 710 735 079 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 9 313 580 000 9 302 211540 11368460 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştin 

113 Sosyal Bilimler 30 497 740 000 29 974 282 807 523 457 193 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 6 380 000 000 — 6 380 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 126 631 679 514 116 812 871 787 9 818 807 727 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etme-

. yenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 
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• • ' . ' . . B —. CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü - G e l i r i n ç e ş i d i Lira Lira 

1 

2 

3 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
edilmiştir. 

ı özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
edilmiştir. 

. Kabul 

.Kabul 

. Kabul 

4000 000 

196 000 000 

98 135 000 000 

~~ 

1 949 087 521 

121 720 155 469 

GENEL TOPLAM 98 335 000 000 123 669 242 990 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Milletvekilleri, Dokuz Eylül Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabının 
bölümleri kabul edilmiştir. 

j) Trakya Üniversitesi ' " . s 

1. — Trakya Üniversitesi 1992Mali Ydt Bütçesi-

BAŞKAN — Trakya Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... ÎCabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

A —CETVELİ 

Prog. 
Kodu 

101 

104 

105 

111 

112 

999 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destele Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ı 
BAŞKAN -— Kabul edenler... Etmeyenler.. 

. Kabul edilmiştir. 
vt Merkezler 
. Kabul edilmiştir. 

Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Dış Proje'Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
(B) cetvelini okutuyorum : 
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. Kabul edilmiştir. 

. Kabul edilmiştir. 

. Kabul edilmiştir. 

. Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
. Kabul edilmiştir. > 

Lira 

74 548 000 000 

48 506 000 000 

600 000 000 

19 327 000 000 

4 
• 18 500 000 000 

500 000 000 

161 981 000 000 
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B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

0 : 3 

Lira 

1 689 000 000 

3 445 000 000 

156 847 000 000 

.TOPLAM 161 981 000 000 
BAŞKAN-—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Milletvekilleri, Trakya Üniversitesi 1992 Malî Yılı bütçesinin bölümleri kabul edil
miş bulunmaktadır. 

2. — Trakya Üniversitesi 1990 Malt Yılı Kesin/ıesabı 
BAŞKAN — Trakya Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A—CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 27 671 425 544 22 202 452 178 5 468 973 366 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 15 185 560 000 11 068 704 069 " 4 116 855 931 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 123 200 000 78 903 740 44 296260 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 10 014 880 000 9 378 659 333 636 220 667 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 7 133 920 000 6 535350 005 598 569 995 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 60 128 985 544 49 264 069 325 10 864 916 219 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

— 582 — 



T.B.M.M. B : 51 15 . 3 . 1992 O : 3 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. ' 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tahmin 
t Lira 

5000000 

395 000 000 

47 965 000 000 

Tahsilat 
Lira 

— 

228 758 260 

46 408 538 780 

GENEL TOPLAM 48 365 000 000 46 637 297 040 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Trakya Üniversitesi 1992 Malî Yılı bütçesinin bölümleriyle, 1990 Malî Yılı Kesinhesabınm bölümleri 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

k) Uludağ Üniversitesi 
1. — Uludağ Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Şimdi Uludağ Üniversitesinin 1992 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu , A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 90 971 000 000 
BAŞKAN -<- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 86 608 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 2 600 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1.11 Fen ve Mühendislik Bilimleri 37 476 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 35 158 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 42 785 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 22 940 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 318 538 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 
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B —CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 3 600 000 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 2 394 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ı özel Gelirler ve Hazine Yardımı 312544 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 318 538 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Uludağ Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Uludağ Üniversitesi 1990 Malî YılıKesinhesabı 
BAŞKAN — Uludağ Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçilmesini 

oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A —CETVELİ 

ı 

Prog. 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma-layın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimleri 

Genel ödenek 
toplamı 

43 893 668 297 

23 804 080 000 

772 800 000 

13205 160 000 

12 523 680 000 

13 210 800 000 

Tbplam 
harcama 

41076 467 562 

23 475 735 783 

382 928 006 

12 155 733 259 

12 218 908 985 

12 593 984 249 

İptal edilen 
ödenek 

2 817 200 735 

328 344 217 

389 871994 

1 049 426 741 

304 771015 

616 815 751 

GENEL TOPLAM 107 410188 297 101903 757 844 5 506 430 453 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 
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' B — CETVELİ 

Gelir , Tahmin Tahsilat 
türü G e l i r i n ç e ş i d i Lira Lira 

1 Vergi Gelirleri 1000 000 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 239 000 000 303 252 940 
BAŞKAN — Kabul edenler..: Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 83 054 000 000 92 571228 429 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 83 294 000 000 ' 92 874 481 369 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Uludağ Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesi ile, 1990 malî yılı kesinhesabının bö
lümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

1) Anadolu Üniversitesi 
1. — Anadolu Üniversitesi 1992 Malî Yih Bütçesi 
BAŞKAN — Şimdi, Anadolu Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

114 

999 

• A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm î 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler., 

. Kabul edilmiştir. 
ye Merkezler 
. Kabul edilmiştir. 

Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Açıköğretim Fakültesi 0 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler.. 

. Kabul edilmiştir. 

. Kabul edilmiştir. 

. Kabul edilmiştir. 

. Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

. Kabul edilmiştir. 

Lira 

164 767 000 000 

81 698 000 000 

7 630 000 000 

30 681 000 000 

28 140 000 000 

25.498 000 000 

37 124 000 000 

24 100 000 000 

TOPLAM 399 638 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 
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Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

•' • . . A ç ı k l a m a 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

O : 3 

Lira 

29 803-000 000 

2 005 000 000 

367 830 000 000 

399 638 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Anadolu Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edil
miştir. 

2. —Anadolu Üniversitesi 1990 Malî Ytlı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

114 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma-Yayın ye Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler.,. Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Açık öğretim Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

59 928 570 541 

24 508 834 491 

2 527 120 000 

10 820 600 000 

10 233 040 000 

8 940 960 000 

13 843 320 000 

Toplam 
harcama 

45 701 775 244 

23 446 137 286 

2 431 955 655 

10 710 984 717 

10 155 510 910 

8 743 986 014 

12 780 835 241 

İptal edilen 
ödenek 

14 226 795 297 
\ 

1 062 697 205 

95 164 345 

109 615 283 

77 529 090 

196 973 986 

1 062 484 759 

GENEL TOPLAM 130 802 445 032 113 971 185 067 16 831 259 965 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 
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B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

1 000000 

389 000 000 

111 321 000 000 

Tahsilat . 
Lira 

— 

606 354 811 

111 031 913 315 

GENEL TOPLAM 111711000 000 111638 268 126 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Anadolu Üniversitesinin 1992 malî yılı bütçesi ile, 1990 malî yılı kesinhesabının 
bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

m) Selçuk Üniversitesi 
1. — Selçuk Üniversitesi 1992 Malî Yût Bütçesi 
BAŞKAN — Şimdi, Selçuk Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 102 478 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 52 620 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 1 760 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 41 249 000 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 34 491 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler ' 31683 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 264 781 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELİ !.'"' 
" • . ' • : i • 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 2 825 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 4 234 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 257 722 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 264 781000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Selçuk Üniversitesinin 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edil
miştir. 

2. — Selçuk Üniversitesi 1990 Malî Ytlı Kesinhesabt 
BAŞKAN — Selçuk Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum i Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam iptal edilen ödenek dışı 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 32 354 774 844 27 856 500 081 4 699 286 346 201 011 583 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, 
Bölüm ve Merkezler 14 010 800 000 13 853 894 473 156 905 527 — 
BAŞKAN — Kabul edenler„..Et-
meyenler... Kabul edilmiştir.,. 

105 Araştırma-Yaym ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 711219 372 547 070 972 164 148 400 — 
BAŞKAN-Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 15 890 955 451 16 026 702 734 69 125 882 204 873 165 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 11788 410 000 12 259 516 638 5 439 027 476 545 665 
BAŞKAN - Kabul, edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler . 12 754 640 000 13 254 866 978 9 262 738 509 489 716 
BAŞKAN-Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. • ' ; ; ' * 

GENEL TOPLAM 87 510 799 667 83 798 551 876 5 104 167 920 1 391 920 129 
BAŞKAN-Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 
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B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
edilmiştir. 

, Kabul 

, Kabul 

, Kabul 

Tahmin 
Lira 

1 000000 

289 000 000 

71 597 000 000 

Tahsilat 
Lira 

2400 000 

206 026 660 

85 339 987 951 

GENEL TOPLAM 71 887 000 000 85 548 414 611 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Selçuk Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabınm bö
lümleri kabul edilmiştir. 

n) Akdeniz Üniversitesi 
1.—Akdeniz Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Şimdi Akdeniz Üniversitesinin 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : ' 

A — CETVELİ 
P r°8-
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 101549 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 39 765 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 1 556 000 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 28 852 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri - . 20 313 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 2 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. '. ' 

' TOPLAM 194 035 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : ' 
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Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

0 : 3 

Lira 

1 171 000 000 

2 364 000 000 

190 500 000 000 

TOPLAM 194 035 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Akdeniz Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edil
miştir. 

2. — Akdeniz Üniversitesi 1990 Malî Yüı Kesinlıesabı 
BAŞKAN —Akdeniz Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

104 

105 

111 

112 

990 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler.. i Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, 
Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
özel ödeneklere İlişkin Hizmetle
rin Yürütülmesi 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

31 171 622 728 

13 917 800 000 

1 246 080 000 

10 127 800 000 

8 641 280 000 

403 739 000 

Toplam ' 
harcama 

24 902 847 505 

12 877 923 617 

1 168 849 289 

9 465 005 005 . ' 

"7 835 243 480 

253 739 000 

İptal edilen 
ödenek 

• 

150 000 000 

Ödenek dışı 
harcama 

6 268 775 223 

1 039 876 383 

77 230 711 

662 794 995 

806 036 520 

GENEL TOPLAM 65 508 321728 56 503 607 896 150 000 000 8 854 713 832 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 
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Gelir 
türü 

1 

2 

3 

6 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Kurum ve Müessese Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

1 000 000 

339 000 000 

53 690 000 000 

Tahsilat 
Lira 

—~ 

231 254 873 

59 005 955 159 

253 739 000 

GENEL TOPLAM 54 030 000 000 59 490 949 032 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

o) Erciyes Üniversitesi 
1. — Erciyes Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Şimdi, Erciyes Üniversitesinin 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.' 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 75 774 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 44 954 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 2 519 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 18 850 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 22 686 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 11311000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 176 094 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 1458 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 2 696 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 171940 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 176 094 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Erciyes Üniversitesinin 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. : 
2. — Erciyes Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Erciyes Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 30 814 424 479 27 314 081 308 3 500 343 171 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 17 006 399 376 13 956 550 843 3 049 848 533 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik ., 
Hizmetleri . 997 040 000 911829 9 6 7 . 85 210 033 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 6348 048 548 ,5 949 931109 398117 439 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 9 457 904 752 9 235 923 155 221 981 597 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. • • . . -

113 Sosyal Bilimler 4 023 887 324 3 816 271915 207 615 409 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 68 647 704 479 61 184 588 297 7 463 116 182 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 
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B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. _ 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Tahmin 
Lira 

1 000 000 

245 000 000 

49 801 000 000 

Tahsilat 
Lira 

2 190 000 

260 460 499 

59 742 635-443 

GENEL TOPLAM 50 047 000 000 60 005 285 942 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Erciyes Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabmm bö
lümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

5) Cumhuriyet Üniversitesi 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel. Yönetim ve Destek Hizmetleri " 69 077 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 43 009 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 1 275 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 30 152 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 20 859 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 15 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 179 372 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Ura 

1 Vergi Gelirleri 1130 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 2 929 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..; Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 175 313 000 000 
BAŞKAN-r Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 179 372 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2, — Cumhuriyet Üniversitesi 1990 Malî Yth Kesinhesabı • 

BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabmın bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 26 050 272 841 25 197 989 270 852 283 571 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 13 641 040 000 13 384 057 143 256 982 857 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 523 600 000 390 763 056 132 836 944 
BAŞKAN ~ Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 12 000 520 000 11 423 889 667 576 630 333 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 7 727 800 000 7 686 595 596 41204 404 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 59 943 232 841 58 083 294 732 1 859 938 109 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Şimdi bana kızıyorlar; yoklama isteseler, yok işte... 
Yani, değerli arkadaşlarım; dışarıda var, mışarıda var; sabaha kadar bekleyeceğiz, sayen

de, mayende!.. Bakın, kendi kendinizi sayın... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yoklamayı akıllarına getiriyorsun. 

BAŞKAN — Efendim, sizin söylediğiniz de zabıtlara geçecek, ben de hukukumu savuna
cağım tabiî ki. Ben de burada keyfî hareket etmediğimi, taraf tutmadığımı, usulsüz davranma
dığımı, bu tarihe, bu zabıtlara geçireceğim. Ben de hukukumu sonuna kadar koruyacağım. 

Var mı çoğunluğunuz? Yok... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz isteyin o zaman Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Ama, istemiyorlar, ben de devam ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından, "ye

tersayı var" sesleri) 
öyle var olmaz, buraya bakar, Başkan buraya bakar. Başkan, duvarın ardını görmez. Baş

kan da insan... 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Hatırlatıyorsun; ama 10 kişiyi 
bulamıyorlar. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi (B) cetvelini okutuyorum. 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
G e l i r i n ç e ş i d i Lira Lira 

Vergi Gelirleri 1 000 000 2 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 379 000 000 353 547 605 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 52 286 000 000 56 258 862 271 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 52 666 000 000 56 614 609 876 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesi ile, 1990 malî yılı kesinhesabınm 
bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

p) Çukurova Üniversitesi 

1, — Çukurova Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Şimdi, Çukurova Üniversitesinin 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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Gelir 
türü 

1 

2 
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Prog. 
kodu 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler f 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

O : 3 

Lira 

133 072 000 000 

78 055 000 000 

6 445 000 000 

57 781 000 000 

30 763 000 000 

26 108 000 000 

TOPLAM 332224 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B —CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 2 429 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 , Vergi Dışı Normal Gelirler 4 066 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 325 729 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 332 224 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Çukurova Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edil
miştir. 

2. — Çukurova Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi, 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesi

ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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Prog. 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

Gelir 
türü 

A -

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma-\ayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B 

G e l i r i n ç e ş 

- CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

41 361 694 245 

26 009 680 000 

1 181 072 197 

24 187 934 000 

14 281 760 000 

8 770 240 000 

115 792 380 442 

— CETVELİ 

d i 

Toplam 
harcama 

40 265 323 566 

24 636 673 898 

1 180 972 895 

23 736 414 123 

13 400 248 127 

7 962 674 217 

111 182 306 826 

Tahmin 
Lira 

iptal edilen 
ödenek 

1 096 370 679 

1 373 006 102 

99 302 

- 451 519 877 

881 511 873 

807 565 783 

4 610 073 616 

Tahsilat 
Lira 

Vergi Gelirleri 1 000 000 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 389 000 000 449 446 137 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 90 858 000 000 112 889 308 902 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 91248 000 000 113 338 755 039 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Saym milletvekilleri, Çukurova Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesin-
hesabının bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

r) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
1. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Şimdi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. , 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 80 871000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 40 358 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 2 840 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 18 628 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..; Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 14 455 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 , ' Sosyal Bilimler 21148 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 178 300 000 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum; 

B —CETVELİ 

Gelir • 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 1 282 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler .3 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 174 018 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 178 300 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri ka
bul edilmiştir. 
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2. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1990 malî yılı kesınhesabının bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

Gelir 
türü 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B 

G e l i r i n ç e ş i 

Genel ödenek 
toplamı 

27 319 398 653 

12 312 320 000 

456 720 000 

7 483 720 000 

6 651 080 000 

7 632 800 000 

61 856 038 653 

— CETVELİ 

d i 

Toplam 
harcama 

21 626 791 527 

12 168 140 358 

439.283 109 

7 144 965 232 

6 410 968 135 

6 688 039 697 

54 478 188 058 

Tahmin 
Lira 

İptal edilen 
ödenek 

5 692 607 126 

144 179 642 

17 436 891 

338 754 768 

240 111 865 

944 760 303 

7 377 850 595 

Tahsilat 
Lira 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 000 000 

209000000 

56 772 000 000 

—' 

267 504 012 

56 805 806 696 

56 982 000 000 57 073 310 708 

599 



T.B.M.M. B : 51 15 . 3 . 1992 O : 3 

Sayın milletvekilleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı 
kesınhesabının bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

s) Karadeniz Teknik Üniversitesi 
1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 101904 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 61707 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 4 919 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 37 260 000 000 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 13 867 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 18 694 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 238 351000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir _ 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 2 369 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 2 303 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 233 679 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 238 351000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul 
edilmiştir. 

2. —Karadeniz Teknik Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 
BAŞKAN — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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• .. A — CETVELt 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 31677 221623 30 605 252 063 1071969 560 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, 
Bölüm ve Merkezler 17 804 400 000 15 013 973 134 2 790 426 866 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yaym ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 988 240 000 897 170 393 91069 607 — 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 17 182 320 000 17 101 694 644 80 625 356 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 6 378 760 000 6 345 138 732 52 620 393 18 999 125 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et- ' ., 
meyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 7 283 760 000 7 129 701425 154 058 575 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 81314701623 77 092 930 391 4 240 770 357 18 999 125 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum: 

B — C E T V E L İ 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

. Kabul 

, Kabul 

, Kabul 

Tahmin 
Lira 

5000000 

400 000 000 

69 884 000 000 

Tahsilat 
Lira 

— 

966 017 879 

80 559 292 499 

GENEL TOPLAM 70 289 000 000 81525 310 378 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı 
kesinhesabının bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

s) Atatürk Üniversitesi 
1. — Atatürk Üniversitesi 1992 Malî Ydi Bütçesi 
BAŞKAN — Atatürk Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a > . Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 149 468 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 80 987 000 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 3 300 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 53 259 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 43 226 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 49 100 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 379 340 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k 1 a'm a Lira 

1 Vergi Gelirleri 3 071000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 3 351 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 372 918 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 379 340 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Atatürk Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edil
miştir. 
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2. — Atatürk Üniversitesi 1990 Malî Ytlt Kesinhesabt 
BAŞKAN — Atatürk Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

Gelir 
türü 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma-T&ym ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B 

G e l i r i n ç e ş i 

Genel ödenek 
toplamı 

54 833 123 111 

24 717 280 000 

975 040 000 

20 021 520 000 

16 471 040 000 

15 017 120 000 

132 035 123 111 

— CETVELİ 

i d i 

Toplam 
harcama 

52 158 619 786 

21 761 368 973 

956 877 440 

19 969 028 544 

16 335 346 429 

14 864 647 440 

126 045 888 612 

Tahmin 
Lira 

İptal edilen 
ödenek 

2 674 503 325 

2 955 911 027 

18 162 560 

52 491 456 

135 693 571 

152 472 560 

5 989 234 499 

Tahsilat 
Lira 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN.— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 000 000 

589 000 000 

116 500 

1 384 155 125 

100 775 000 000 127 092 981 232 

101 365 000 000 128 477 252 857 
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Sayın milletvekilleri, Atatürk Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhe-
sabının bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. < 

t)' inönü Üniversitesi , 

1. —inönü Üniversitesi 1992 Malî Yılt Bütçesi 

BAŞKAN — İnönü Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

999 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler , 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Afaştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
.Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

55 849 000 000 

62 369 000 000 

930 000 000 

10 125 000 000 

4 780 000 000 

9 040 000 000 

162 000 000 000 

305 093 000 000 

Lira 

776 000 000 

1 982 000 000 

302 335 000 000 

305 093 000 000 TOPLAM 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tnönü Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri İcabul edilmiştir. 
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2. — inönü Üniversitesi'1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — inönü Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 20 123 385 820 18 274 356 140 1 849 029 680 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 28 352 600 000 17 429 222 488 10 923 377 512 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 330 000 000 253 995 846 76 004 154 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 5 678 760 000 4 867 030 130 811 729 870 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 2 102 760 000 1911430 215 191329 785 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 5 933 080 000 5 386 416 065 546 663 935 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 62 520 585 820 48 122 450 884 14 398 134 936 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Vergi Gelirleri * . 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 

Kabul 

Kabul ' 

Kabul 

Tahmin 
Lira 

1 000000 

239 000 000 
j 

30 810 000 000 

Tahsilat 
Lira 

—• 

380 702 154 

43 984 611 971 

GENEL TOPLAM - 31 050 000 000 44 365 314 125 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, İnönü Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesa-
bının bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

u) Fırat Üniversitesi 
1. —Fırat Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Şimdi, Fırat Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A —CETVELİ 

Prog. . 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 85 836 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 35 801 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 2 280 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 22 810 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 20 702 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 4 982 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 500 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 172 911 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü ' A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 1106 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 3 788 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 168 017 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 172 911000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Fırat Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
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2. — Fırat Üniversitesi 1990 Malî Ytlı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Şimdi, Fırat Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 30 083 488 752 26 202 132 073 3 881 356 679 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. , 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, 
Bölüm ve Merkezler 10 377 640 000 10 154 617 236 223 022 764 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 387 200 000 362 570180 24 629 820 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 10 008 880 000 10 401 961 801 , - 393 081 801 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 7 596 760 000 7 817 570 671 - 220 810671 
BAŞKAN— Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 1 774 800 000 1 745 626 911 29173 089 — ' 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 60 228 768 752 56 684 478 872 4158 182 352 613 892 472 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü G e l i r i n ç e ş i d i Lira Lira 

1 Vergi Gelirleri 1 000 000 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 349 000 000 416 681 164 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 50 069 000 000 54 702 702 992 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 50 419 000 000 55 119 384 156 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Fırat Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabı-
nın bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

ü) Dicle Üniversitesi 

1. —Dicle Üniversitesi 1992 Malî Ytlt Bütçesi 

BAŞKAN — Şimdi, Dicle Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine, geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : ' ' • . 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 95 090 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 53 290 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 1150 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir» 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 23 220 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 36 775 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 25 683 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 235 208 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

B —CETVELİ 

Gelir 
türü ' A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri . 1230 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 2 315 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 231663 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 235 208 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Dicle Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
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2. — Dicle Üniversitesi 1990 Malî Ytlt Kesinhesabt 

BAŞKAN — Dicle Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

104 

105 

1 

111 

112 

113 

Gelir 
türü 

' 
A ç ı k l a m a 

, Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma-\ayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum: 

G e l i r i n ç e ş i d 

Genel ödenek 
toplamı 

26 127 021 500 

21 391 680 000 

264 000 000 

12 250 960 000 

17 132 560 000 

11 420 360 000 

88 586 581 500 

- CETVELİ 

i 

Toplam 
harcama 

23 089 586 658 

18 370 442 780 

248 971817 

9 118 499 432 

17 099 129 439 

9 423 501 850 

77 350 131 976 

Tahmin 
Lira 

İptal edilen 
ödenek 

3 037 434 842 

3 021 237 220 

15 028 183 

3 132 460 568 

33 430 561 

1 996 858 150 

11 236 449 524 

Tahsilat 
Lira 

1 Vergi Gelirleri 1 000 000 3 910 000 
BAŞKAN—- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 349 000 000 446 104 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 63 771 000 000 77 139 528 505 
BAŞKAN—- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 64 121 000 000 77 589 542 506 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Dicle Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesa-
bının bölümleri kabul edilmiştir. 

v) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

1. —- Yüzüncü Yû Üniversitesi 1992 Malî Ydı Bütçesi 

BAŞKAN — Şimdi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 58 959 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 16 262 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 1538 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 22 585 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 7 055 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 106 399 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : ,,. 

B —CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 376 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 1 155 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 104 868 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 106 399 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 
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2. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

104 

105 

111 

112 

Gelir 
türü 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum: 

B -

G e l i r i n ç e ş i d 

Genel ödenek 
toplamı 

20 591 895 109 

4 863 880 000 

482 640 000 

8 580 240 000 

2 830 480 000 

37 349 135 109 

- CETVELİ 

i 

Toplam 
harcama 

19200 755 401 

4 030 045 795 

424 635 582 

8 026 231 052 

1 929 260 595 

33 610 928 425 

Tahmin 
Lira 

İptal edilen 
ödenek 

1 391 139 708 

833 834 205 

58 004 418 

554 008 948 

901 219 405 

3 738 206 684 

Tahsilat 
Lira 

290 000 000 2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 32 361000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

164 294 806 

30 488 451 788 

GENEL TOPLAM 32 651000 000 30 652 746 594 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabınm 
bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 
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y) Gaziantep Üniversitesi 

1, —Gaziantep Üniversitesi 1992 Malî Ytlt Bütçesi', 

BAŞKAN — Şimdi, Gaziantep Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 47 562 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 40 036 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 1 485 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 12 666 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 6 153 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 2 003 000 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

999 Dış Proje Kredileri 500000000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler.;. Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 110 405 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 1053 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 , Vergi Dışı Normal Gelirler 2 266 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 107 086 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 110 405 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayin milletvekilleri, Gaziantep Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edil
miştir. 
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2. — Gaziantep Üniversitesi 1990, Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Şimdi, Gaziantep Üniversitesi 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

, Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama , ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 14 782830 476 15 038 640 970 - 255 810 494 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, 
Bölüm ve Merkezler 9 879 040 000 8 145 047 919 1 733 992 081. — 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 656 480 000 596 408 437 60 071563 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 6 680 400 000 6 734 550 871 - 54 150 871 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et- * 
meyerter... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 2 826 360 000 2 646 596108 179 763 892 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 600 600 000 554 569 041 46030 959 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 35 425 710 476 33 715 813 346 2 019 858 495 309 961365 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü G e l i r i n ç e ş i d i Lira . Lira 

_ _ _ ^ ı ^ ^ u _____________________ 

1 Vergi Gelirleri 1000 000 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 129 000 000 255 950 523 
BAŞKAN-—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 28 515 000 000 33 836 657 234 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 28 645 000 000 34 092 607 757 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Gaziantep Üniversitesi 1992 malî yılı bütçesiyle 1990 malî yılı kesin-
hesabının bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Böylece, Millî Eğitim Bakanlığı, bağlı Yüksek öğretim Kurulu ve 29 üniversitemizin 1992 
malî yılı bütçeleri ile 1990 malî yılı kesinhesaplarının bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır.' 

Hayırlı olmasını temenni ederken, Değerli Millî Eğitim Bakanımıza, teşekkür için söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (Alkışlar) 

MİLLÎ EĞtTtM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, değerli mil
letvekili arkadaşlarım; engellemesiyle, yoklamasıyla, oylamasıyla, bizim için önemle kaydetti
ğimiz bütün milletvekili arkadaşlarımızın hoşgörüsüyle, sabrıyla -2,5 saatlik arayı çıktıktan sonra-
12,5 saat süren bir müzakere sonunda, Türkiye Cumhuriyetinin, konsolide bütçesinin beşte bi
rine yakın bir bölümünü Millî Eğitim Bakanlığı, Yüksek öğretim Kurulu ve 29 üniversitemize 
verdiniz. 

Katkınız için hepinize tek tek teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bu kadar büyük bir 
bütçenin bize yüklemiş olduğu sorumluluğu, bu sorumluluğun bizim üzerimizdeki ağırlığını 
da çok iyi biliyorum. Ben, bakanlığa mensup arkadaşlarımız ve üniversitelerimiz, bu bütçe uy
gulamasında, her an bu sorumluluğun idraki içerisinde olacağız; ancak, kuşkusuz, bu uygula
ma sırasında benim ve arkadaşlarımın eksiklikleri olabilecektir, yanlışlıkları olabilecektir. Yü
ce Meclis, bu büyük bütçeyi bakanlığımıza ve üniversitelerimize veren Yüce Meclis, bu eksik
liklerimizi ve yanlışlıklarımızı her zaman bize bildirir, ikaz ederse; bundan alınganlık göster
mez, tam tersine, yanlışımızı düzeltme, eksiğimizi giderme imkânı bulduğumuz için mutluluk 
duyarız. , 

Bu duygu içerisinde bu bütçeyi harcayacağımızı Yüce Meclise arz eder; katkılarınız için 
tekrar hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, alınmış bulunan karar gereğince, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsila

tının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanunun görüşmelerine devam etmek için, 
30 dakika sonra toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 00.34 

o 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 01.04 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Halil Çulhaoğlu (İzmir) 

© 

BAŞKAN : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

2. — Bazı Kamu Alacaklarım». Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında 
20.2.1992 Tarihli ve 3773 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/358, 
3/325) (S. Sayısı : 53) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Bazı Kamu Alacaklarının Tah
silatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında 20.2.1992 Tarihli ve 3773 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine, kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet, yerlerini almışlardır. 
Sayın milletvekilleri, kanun 13 üncü maddeye kadar görüşülmüştür. 
Şimdi, 13 üncü maddeyi okutuyorum : 

Vergi Borcu Nedeniyle Düzenlenen Karşılıksız Çeklere İlişkin Cezalar 
MADDE 13. — Bu Kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren alacaklar ile ilgili olarak 

kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyu
rusunda bulunulmuş olan mükelleflerin, suç duyurusuna konu olan borçlarını, daha önce ya
da bu Kanun hükümlerine göre ödemiş olmaları ve ayrıca 3167 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinde yer alan % 10 tazminatın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş ol
ması halinde ise bunun % 30'unun bu Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen süre ve şekilde 
ödenmesi şartıyla haklarındaki soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan ka
mu davaları ortadan kajkar. Bu takdirde tazminatın % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 13 üncü madde üzerinde grupları ve şahısları adına söz 
almış bulunan sayın milletvekillerini arz ediyorum : Refah Partisi Grubu adına AbduIIatif Şe
ner, Anavatan Partisi Grubu adına Güneş Taner; şahısları adına, Ekrem Pakdemirli, Turhan 
Tayan, Kamer Genç, Yaşar Topçu, Rüştü Kâzım Yücelen. 

Madde üzerinde ilk sözü, Refah Partisi Grubu adına, Sayın AbduIIatif Şener'e veriyorum. 
Buyurun Sayın Şener. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Şener, süreniz 10 dakikadır. 

(1) 53 S, Sayılı Basmayazı 12.3.1992 tarihli 48 inci Birleşim tutanağına eklidir. 
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RP GRUBU ADINA ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; bu af kanununun 13 üncü maddesine kadar geldik. Bu kanunun Mecliste görüşülmesinde 
bazı önemli noktalar var. Her şeyden önce, bütçe görüşmeleri halriç, hiçbir konu bu kadar uzun 
süre gündemimizde kalmadı. 

Dünkü görüşmeler sırasında bu kanunun bir başka özelliğini daha gördüm. Özellikle ül
kenin içerisinde bulunduğu çok önemli konular, sorunlar varken ve Meclis gündemindeki ko
nuların görüşülmesinde, ilk açıldığı günden bugüne kadar Hükümet tarafından doldurulama-
dığı halde, birçok konuda heyecan yaşanmadığı halde, dün, özellikle değişiklik önerilerinin red-
dinde gördüğüm heyecan tasarının maddelerinin kabulünde gördüğüm heyecan, yadırgadığım 
bir durumdu, özellikle Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun bu maddelerin geçici sırasın
da gösterdiği heyecanı fevkalade yadırgadığımı, asıl heyecan duymaları gereken konunun bu 
olmadığını hatırlatarak da ifade etmek istiyorum... 

HÎLMÎ YÜKSELEN (Kırşehir).— Sen işine bak; laf mı seninki?.. Terbiyesiz herif. 
BAŞKAN — Sayın Şener, maddeye müteallik konuşunuz lütfen. 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) —•> Maddenin içeriğinin anlaşılabilmesi için, bu mad

de üzerinde konuşulurken, af tasarısının genel özellikleri üzerinde durmanın madde kapsamı 
dışına çıkmak anlamı taşımayacağı düşüncesiyle bu noktayı belirledikten sonra, bu maddeyle 
getirilen hususun ne olduğunu kısacı belirtmek gerekiyor., 

Bu, vergi borcu nedeniyle düzenlenen karşılıksız çeklere ilişkin cezaların affıyla ilgili bir 
maddedir. Bildiğiniz gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna gö
re, mükellefler, vergi borçlarını çeşitli vasıtalarla ödeyebilirler; doğrudan doğruya vergi dairesi 
veznesine götürüp vergi borçlarını ödeyebilecekleri gibi; bunun dışında postaneler vasıtasıyla 
ödeyebilirler, bankalar vasıtasıyla ödeyebilirler, hatta yergi dairesi hesabının bulunduğu ban
kada hesabı bulunanlar, münakale yoluyla da vergi borçlarını ödeyebilirler; 6183 sayılı Kanun, 
mükelleflerin, vergi borçlarını çekle ödemelerinin de mümkün olduğunu ifade etmektedir. İş
te, burada sorun, çekle yapılan ödemelerde ortaya çıkan ve 3167 sayılı, Çekle ödemelerin Dü
zenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna aykırı davranmış bulunan mü
kelleflerin affıyla gündeme geliyor. 

Dün, Sayın Maliye Bakanımı?, bu affın kapsamının belli olduğunu ifade ettiler ve arka
sından, "bu tasarının kapsamı bellidir. 213 sayılı Vergi usul Kanununa giren vergilerle ilgilidir, 
bu birincisi. İkinci olarak da, ecr-i misillerle ilgilidir" diyerek kapsamını da çizdiler. Ancak, 
maddeler ilerledikçe görüyoruz ki, kapsam, sayıldığı gibi iki noktada düğümlenmiyor, gittikçe 
artmaya başlıyor. Nitekim, bu maddeyle, tasarı kapsamının 3167 sayjlı Kanunu da içine çekti
ğini görüyoruz. Demek ki, burada kapsamın zaman zaman karıştığını ifade etmek pek fazla 
yanlış olmayacaktır. 

Şimdi, her şeyden önce, çekle yapılan ödemelerle ilgili hususlar, Ticaret Kanununu da il
gilendirir. Dolayısıyla, burada, mükelleflere, vergi yükümlülerine ait olarak düzenlenen bir hu
susun, Ticaret Kanununu da ilgilendiren geniş boyutlar kazandığını görüyoruz. Fakat, burada 
olay, sadece, vergi kaçıran, vergi borcunu ödemeyen, vergi ziyanına sebebiyet veren mükellefle
re tanınan bir hak olarak, mükellef ifadesiyle, düğümlenmiş vaziyettedir. 

13 üncü maddede getirilen afta, bir taraftan, karşılıksız çek düzenlenmesi suretiyle vergi 
ziyama sebep olan mükelleflerden cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş olan
ların haklarında takibat yapılmayacağı ifade ediliyor; diğer taraftan da, ortaya çıkan yüzde 10, 
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tazminatın yüzde 30'unun tahsil edilmesi suretiyle, yüzde 70'inin affedileceği ifade ediliyor. Bu, 
başlangıçtaki bazı maddelere uygun bir düzenleme; fakat, 10 uncu maddeyle uygunluğu sağlan
mamıştır. Dikkat ederseniz, 10 uncu madde de cumhuriyet savcılıklarına intikal eden suçlarla 
ilgili bir af maddesiydi; fakat, 10 uncu maddede, cumhuriyet savcılıklarına intikal eden suçların 
ortadan kalkması için, mükelleflerin vergi borçlarının, hatta gecikme faizi ve zamlarının tama
mını ödemiş olmaları esası getiriliyordu. 10 uncu maddedö de 13 üncü maddede de konu, Ceza 
Kanununu ilgilendirmesi nedeniyle, cumhuriyet savcılıklarına intikal ediyor; fakat 13 üncü mad
dede, karşılıksız çek düzenleyenler daha fazla tolere edilmiş ve bunların ödemesi gereken tazmi
natların da yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilmiştir. 

Buradan şu sonuç çıkarılabilir : Maddeler arasındaki uyuma da yeterince dikkat edilmemiş, 
görüldüğü gibi; zaman zaman benzer şekilde düzenlenmesi gereken maddeler, bu benzerlikten 

. koparılmak suretiyle, farldı yerlerde, farklı biçimlerde ele alınmıştır. 
BAŞKAN — Sayın Şener, iki dakikanız var. 
ABDULLATlF ŞENER (Devamla) — Yine belirtmek gerekirse, bu madde de, bu kanu

nun tamanının ortaya çıkardığı bütün zaaflarla malul vaziyettedir. Bu bakımdan, özellikle, ver
gilerin gecikme zamlarının, paraya yönelik cezalarının ve faizlerinin tahsilinden vazgeçildiği 
ifade edilirken; diğer taraftan, sürekli suç unsuru olan konuların da bu kanunla birlikte af kap
samı içerisine çekilmiş olduğu, 13 üncü maddede bir kez daha belirgin olarak ortaya çıkmak
tadır. Bu nedenle, kanunun tamamında gördüğümüz zaafların bu maddede de olduğunu görü
yoruz. Bu bakımdan, bu maddenin de, bu Mecliste kabul görmemesi gereken bir madde oldu
ğu kanaatini taşıyorum. 

Bu duygular ve ifadeler içerisinde hepinizi saygıyla selamlarım, teşekkür ederim. (RP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Taner; buyurun (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; kanaatimizce tasarı düzenlenirken, bu madde, iyi niyetle buraya konmuş olmakla beraber, 
içerisinde, birtakım çelişkiler ve birtakım haksızlıklar getirmektedir. Bu, vergi affı adı altında, 
başka bir suçun gizli affını getirmektedir. 

/ 
Hepiniz takdir edersiniz ki, gerek 3167 sayılı Kanuna göre gerek Türk Ticaret Kanununa 

göre ve gerekse Ceza Kanununa göre, karşılıksız çek vermek, suçtur. Bu suç, sadece Türkiye'de 
değil, bütün Batılı ülkelerde de aynen böyle olmaktadır. Nitekim, bugünlerde televizyonları 
izliyorsanız, Amerika'da, Temsilciler Meclisinin 50'yi aşkın üyesinin oradaki bir bankayı kul
lanarak karşılıksız çek vermesinden dolayı, şu anda Amerika salllanmaktadır. 

Şimdi, maddeye geldiğimizde, buradaki en büyük çelişki şöyledir : Eğer, karşılıksız çeki, 
bir ticaret esnasında, bir başka vatandaşa verdiyseniz, bu, suç olmaya devam edecektir; ama, 
eğer bu çeki, vergi borcunuzdan dolayı, taammüden devlete vermişseniz, biz bunu af kapsamı
na almaktayız! Tabiî, o zaman da bu, vatandaşlar arasında bir ayrıcalık yaratacaktır. Ne de
mektir bu? Devlete karşılıksız çek verebilirsiniz, suç değildir bu (!); ama, sakın ha, birbirinize 
karşılıksız çek vermeyin; yoksa, sizi alır, içeriye atarız!.. 

Şimdi efendim, burada ikinci bir eşitsizlik vardır; bu da, Anayasanın eşitlik prensibi kar
şısında vatandaş arasında ayrım yapılmasıdır. Yani vatandaşa, bundan sonra "devletin malı 
deniz, yemeyen domuz" diyorsunuz. Yani, o veya bu şekilde, devlete çeki karşılıksız da versen, 
devlet bunu affeder!.. Aman, sakın ha, bunu birbirinize yapmayın... 
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Şimdi, bu konu üzerinde fazla bir şey söylemek istemiyorum; çünkü, bu, bu akşam Mec
listen çıktıktan sonra üzerinde çok tartışılacak olan bir konudur. "Neden, bijr vergi affı içeri
sinde, başka bir şekilde, kanunlarda suç olarak, yazılı bir sistemi, alıyorsunuz, kısmî bir af 
olarak bunun altına saklıyorsunuz ve bunu buradan geçiriyorsunuz?" diye basın yazacak, va
tandaşlar da soracaklardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada vicdanınıza sesleniyorum : Eğer, biz bu mad
deyi, burada bu şekliyle kabul edersek, yeminle söylüyorum, bu Meclisin üzerine çok büyük 
leke düşer ve hiçbirimiz bunun karşısında da cevap veremeyiz. Dikkat buyurunuz, kimseye bir 
şey söylemek istemiyorum, üzerinde de fazla konuşmak istemiyorum; ama, bunun içerisinde, 
öyle veya böyle, şu taraf tarafından ya da bu taraf tarafından çekiştirilecek çeşitli yönler vardır. 
Bu yönlerin olmaması açısından ve hakikaten Meclisin sorumluluğu içerisinde, ben, bu mad
denin buraya, mahsus değil, gözden kaçırılarak konduğu kanaatini taşımak istiyorum. Bu mad
denin olduğu gibi kanun metninden çıkartılmasında, gerek memleketimiz ve vatandaşlarımız 
açısından gerekse bu Yüce Meclis açısından büyük fayda görüyorum. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Ekrem Pakdemirli; buyurun (ANAP sıralarından alkışlar) 
EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sıkıntılı bir gün

de, yine burada, ekonomik yönden sıkıntı doğuracak bir kanunu görüşüyoruz. 
Deprem vesilesiyle hayatlarını kaybetmiş olan vatandaşlarımızın, Allah'tan rahmet bul

masını niyaz ediyorum. Gönül isterdi ki, bugün, oradaki çiftçi ve esnafla ilgili, onların borçla
rıyla ve karşılıksız çek verdilerse, o çeklerin affıyla ilgili konuşuyor olalım... (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Gecenin bu saatinde, böyle sıkıntılı bir günde, muhalefetin bütün çabasına rağmen, bu 
sakat ve sakil kanunu geçirmeye çalışıyorsunuz; ama, öyle zannediyorum ki, bu kanun, ileride 
hepimize sıkıntılar getirecek bir kanundur ve bunu ne yakınlarımıza ne de başkalarına, man
tıklı bir biçimde açıklayamayacağız. Zaten o açıklamayı yapamadığımız için, ben, şahsen bu 
kadar gayret gösteriyorum ve her madde için söz aldım. 

Endişem şudur : Böyle, bir virgülüne bile dokunmadan bu kanunu geçiriyorsunuz; yan
lışlıklarla, haksızlıklarla doludur ve kamu vicdanını da rahatsız etmektedir; bunu değiştirelim; 
ama, görüyorum ki, bunda bir gerileme yok. tşte, biz, buraya çıkıp, zabıtlara konuşmuş olaca
ğız; sizler de, gönül rahatlığıyla, böyle bir kanunu geçirmiş olacaksınız. 

Can çıkmadan, ümit kesilmezmiş. Dilerim ki, son maddede İktidar Grubu bir önerge ve
rir ve hiç olmazsa bir sınırlama getiririz. Böylelikle, kamu vicdanını kısmen rahatlatmış oluruz. 

Çek verip de karşılığının olmaması, birçok Batı ülkelerinde, hakikaten, yüz kızartıcı bir 
olayın da ötesinde, kalpazanlık addedilir; çünkü, çek, bir nevi, kendisinin ürettiği paradır. Ce
binizde taşıdığınız çeki imzaladığınız zaman, kendi paranızı üretmiş olursunuz. Eğer karşılık
sız çek veriyorsanız, kalp para basıyorsunuz demektir. Bu kalp parayı tedavül ettirdiğiniz za
man, iyi parayı da, kötü para haline getiriyorsunuz. Onun için, Batı ülkelerinde karşılıksız çek 
verenler, fevkalade ağır şekilde cezalandırılıyor; ama, Türkiye'de çekin karşılıksız olması, gali
ba, vakayı adiyattan kabul ediliyor. Birçok arkadaşımız, canım, işte, telefon ederiz bankaya, 
üç beş gün daha alırız, gibi, yanlış bir tutumda. Ayrıca, vadeli çek sistemini getirerek 
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piyasaya ne kadar para bastığımızı da bilemiyoruz. İşte, piyasaya bastığımız paranın böyle kar
şılıksız olması halinde, kendi paramızı da, hem enflasyonu körükleyen bir malzeme haline ge
tiriyoruz hem de Batı standartlarına göre değeri fevkalade küçük bir olay haline sokuyoruz. 

Dilerim ki, bu maddeyi, bu kanundan çıkarır, biraz daha sağlam bir baza oturtmaya gay
ret ederiz. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 
Madde üzerinde, Hükümet adına, Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz kanunun 13 üncü maddesi, kanunun kapsamı dışına 
çıkıp, 3167 sayılı Çekle ödemeler Hakkında Kanun uygulamalarına düzenleme getiren bir madde 
değildir; kesinlikle kapsam dışına da çıkmamaktadır. 

Hepimizin bildiği gibi, değerli sözcü arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, vergi borçlarını 
öderken, direkt parayla da ödeyebilirsiniz, çek de düzenleyebilirsiniz. Kanunun 13 üncü mad
desi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergilerin ödenmesiyle ilgili çekleri kapsa
maktadır; yoksa, 3167 sayılı Çekle ödemeler Hakkında Kanunun tamamını kapsayan bir olay 
değildir. Eğer iyice okunursa, bunun böyle olduğu görülecektir. 

Bu 13 üncü madde sadece 213 sayılı -altına basa basa söylüyorum; çünkü, bu tutanakları 
biz de okuyacağız, bizim çocuklarımız da okuyacak, bu konuları bilenler de okuyacak; sonra, 
burada ne söylenmiş, ne edilmiş, bir netice çıkarılacak; onun için altını çizerek söylüyorum-
Vergi Usul Kanununun kapsamına giren vergileri öderken, para yerine çek kullanılmış şeyleri 
kapsar. Dolayısıyla, 3167 sayılı Kanunun uygulamasının hepsini kapsamamaktadır. 

Biz, bu kanunla neyi amaçlıyoruz? Vergi alacağının tamamını tahsil edeceğiz ve bir de, 
onunla ilgili ceza, faiz varsa, onun da yüzde 30'unu alacağız. 

Bir kişi çek vermiş, çekin karşılığı bulunmamış, suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Biz 
burada ne yapıyoruz?.. Çekin karşılığını ödeyecek. Çekte, ceza, faiz, gecikme zammı yok; çek 
muhteviyatının yüzde 10'u nispetinde tazminat var; aynı, ceza, faiz ve gecikme zammında ol
duğu gibi, bu tazminatın yüzde 30'unu alıyorsunuz. Biz bunu sağlayacağız. 

"213 sayılı Kanunun kapsamı dışına çıkıyor, bu maddenin içerisinde başka birtakım aflar 
geliyor" iddiası, fevkalade gereksizdir. Nasıl, çek vermemiş, parasını ödemek mecburiyetinde 
olan kişiden vergiyi alıyorsanız, yüzde 30 cezasını alıyorsanız, burada da aynı sistemi tatbik 
ediyorsunuz, 213 sayılı Kanunun kapsamı dışına çıkmıyorsunuz. Dolayısıyla, yergi affı kanu
nunun içerisinde, arkadaşlarımızın söylediği gibi, başka bir af getirilmesi söz konusu değildir. 

Sayın Pakdemirli, "Keşke burada, bu tabiî afetten, depremden zarar görenlerle ilgili bir
takım tedbirler getirseydik" dediler. 

Bu, zaten 213 sayılı Kanunun içerisinde var. Tabiî afete uğrayanlar eğer, mal varlıklarının 
belli bir miktarını kaybetmişlerse -ayrı bir hüküm gerektirmez, ayrı bir kanun da gerektirmez-
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, onların beyanname sürelerini uzatır. Mart ayı için de 1992 yılı 
beyannamelerini verecekler; orada, eğer mallarında bir zarar meydana gelmişse, zarar gören 
mallara tekabül eden kısım, zaten terkin de edilebilir. Bunları da biz, süratle yerine getiriyo
ruz; yani, onu ihmal etmek diye bir şey söz konusu değil. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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O bakımdan, şayet maddeler biraz daha dikkatli okunsa, herhalde bu tür yanlışlıklara 
mahal vermeyiz. 

Burada, arkadaşlarımız zaman zaman önergeler veriyorlar. 
Biz, süre uzamasın diye, bu önergeler üzerindeki görüşlerimizi beyan etmedik. Bakınız, 

10 uncu maddeyle ilgili dünya kadar önerge verdiler. Dikkatli arkadaşlarımız, incelemek ister
lerse bir baksınlar; bu önergelerin içerisinde, 10 uncu maddeyle ilgili önerge var, gerekçesi 19 
uncu maddeyle ilgili! Teklif edilen 10 uncu maddeyle ilgili değişiklik önergenin gerekçesi 19 
uncu madde ile ilgili, tamamen gümrük mevzuatı ile ilgili! Orada, iki gün evvel okunan öner
gelerin içerisinde var. 

Sonra, deniyor ki, "kaçakçılık, kaçakçılığa teşebbüs çok kötü bir şeydir; bu düzenlenme-
melidir. Biz bunu düzeltmek için önerge veriyoruz." 

önergede, 10 uncu maddenin modelini hiç değiştirmiyorlar, yapısı hiç değiştirilmiyor, ay
nen benimseniyor; yalnız, yürürlük tarihini biz "1.1.1992" demişsek, onlar "1.2.1992 olsun" 
diyorlar, önergenizde aynı modeli kabul ediyorsunuz, yürürlük tarihini değiştiriyorsunuz?.. Bun
lar olmaz sevgili arkadaşlarım. 

Bunların hepsi zabıtlarda var. Bazı arkadaşlarım başlarını sallıyorlar... Başlarını sallaya
caklarına, o önergeleri bir okusalar!.. Ben, sadece bir tanesini örnek verdim. Hepsine baktığı
mız zaman, bizim modeli değiştirmemiş, modeli aynen kabul etmiş; ama, yürürlük maddesini, 
rakamı değiştirmiş! 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sınır getirmiş, sınır... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, 

eğer bu maddeyi beğenmiyorsanız, yeni modelinizi koyun ortaya; o zaman, onu Yüce Heyet 
kabul eder. 

Bu tür eleştiri olmaz. Gelin, yapıcı bir şekilde oluşturun, getirin onları tartışalım. O da yok. 
Şimdi, kişi vergisini ödemek için, 213 sayılı Kanunun kapsamına giren konuyla ilgili çek 

göndermiş "Efendim, bu kapsamın dışına çıkıyorsunuz, siz, kapsam 213 dediniz; ama 213'ü 
aşıyor." deniyor. Bunlar olmazv -

Ben, vaktinizi daha fazla almak istemiyorum; ama tutanaklara, biraz da olayın gerçeği 
yansısın diye söz aldım. Vaktinizi aldığım için özür dilerim. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

. Madde üzerinde konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsı adına Sayın Turhan Tayan'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Tayan. 
TURHAN TAYAN (Bursa)--Feragat ediyorum. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. Sayın Tayan feragat etmiştir. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Bakana sual sorabilir miyiz efendim? Madde hakkında ye

teri kadar izahat verilmedi. 
BAŞKAN — Efendim, şahsı adına konuşmaları sırasıyla devam ettiriyoruz. 
Sayın Kamer Genç?.. Yok. 
Sayın Yaşar Topçu?.. Yok. 
Sayın Rüştü Kâzım Yücelen?.. 
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Buyurun Sayın Yücelen. 
RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (İçel) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 13 üncü mad

dede, söz konusu çek için, ben de endişelerimi dile getirmek istiyorum. 
Sayın Bakan konuyu izah etti. Bir kere, evvela, şimdiye kadar hiçbir konuşmada, bu gelen 

tasarının, bir af tasarısı olduğu kabul edilmedi. "Bu tasarı, tamamen, tahsilatları hızlandır
mak için yapılmış, tahsilatları hızlandırma yasası, tahsilatları artırma yasası" diye gündeme 
getirildi ve çeşitli konuşmalarda da, bu tasarının kanunlaşmasının uzaması, tahsilatların hız
landırılmasını geciktireceği için, azaltacağı için, devletin zararına olduğu vurgulandı; ama, bir 
sonraki konuşmada, burada, bu süre zarfında, geçmiş senelere oranla vergi gelirlerinin arttığı 
da, yine değerli konuşmacılarca burada ifade edildi ve bu çelişkiyi de hiçbir zaman tam mana
sıyla anlamadık. 

Tabiî, Genel Kurul üç gündür çok elektrikli dakikalar yaşamakta. Zaman zaman arkadaş
larımıza da, sohbetlerimizde söyledik; belki, kanun birinci gün geldiği zaman, komisyon, az 
sayıda önerge varken, bütün önergelere katıldığını ifade etmeseydi, -ki, birinci gün gelen öner
gelerin hepsi ciddiyetle hazırlanmış ve değişiklik önergeleri maddeyi de değiştiren şekliyle ya
zılmış, gerekçeleri de o değişikliklere göre ifade edilmişti- belki burada 13-15 önerge üzerinde 
beşer dakika konuşulacak, kanun iki saat daha geç çıkacaktı; ama, arkadaşlarımız da bu ka
dar elektrikli bir havaya girmeyecekti. Ancak, arkadaşlarımız bir an önce bu kanunu Genel 
Iüruldari geçirmek için, belki böyle bir yola başvurdular. Tabiî, muhalefet olarak da bizlerin, 
buraya gelip, bu kanunun her maddesini müzakere edip, bu kanunun vergi tahsilatını hızlan
dırmak için çıkarılmış bir kanun değil, tamamen affa yönelik bir kanun olduğunu ortaya getir
memiz lazımdı ve vatandaşlara milletimize bunu anlatacak başka bir yolda yoktu. 

Şimdi, 13 üncü maddeye tekrar dönersek : Vatandaş, vergi borcundan dolayı çekini ver
miş çeki verirken, bunu keş olarak da ödeyebilirdi ama çeki verirken, vergi dairesi de bunu 
kabul ederken, bu çeki, karşılığı çıkmadığı takdirde, cumhuriyet savcılığına gidileceğini, vergi 
mükellefinin bundan korkacağını, cumhuriyet savcılığına gidildikten sonra, doğrudan doğru
ya haciz işlemlerine gidilebileceğini, vergi dairesi kesinkes bilerek aldı. Şimdi, bu çekin savcılı
ğa suç duyurusunda bulunulmuş olsa bile, taki batının ortadan kalkması, doğrudan doğruya,-
karşılıksız çek verme müeyyidesini çiğnemek ve affetmek oluyor. Bunun yanında, başka fiil
lerden dolayı karşılıksız çek verenlerin savcılıklarda bir sürü kovuşturması devam ediyor Bura
da bir eşitsizlik yok mu? Burada Anayasanın eşitlik ilkesini çiğnemiyor muyuz? 

Tabiî, eğer başlangıcından beri, bu kanunu bir an önce çıkaralım endişesine kapılmasay-
dık, bir konsensüse gitseydik, ne olacaktır? 10-15 gün sonra çıkacaktı. Hatta, bu misalde oldu
ğu gibi, diyelim ki, bir vatandaş, 600 milyon lira vergi borcuna karşılık çek verdi, ayrıca 50 
milyon lira borcuna karşılık da çek verdi... Şimdi, buradaki sınırın, tavanın belli edilmesinin, 
bütün arkadaşlarca kabul göreceğine inanıyorum. Çünkü, birçok maddede, sınırı, tavanı ka
bul etmezken, kabul ettiğimiz maddelerde de bir üst tavan var ve "trafik cezalarında 100 bin 
liraya kadar, 200 bin liraya kadar" diye bir sınır koyabiliyoruz. Ayrıca, biraz sonra 6183 sayılı 
Amme Alacakları Hakkında Kanunla ilgili olarak yine sınır, tavan getireceğiz. "Niye oralarda 
sınır koyuyoruz da, çek işlemlerinde sınırsız yapıyoruz, vergi affında sınır koymuyoruz?.. Aca
ba, bu şekilde verilen çeklerin meblağı nedir" diye kendi kendime soruyorum. Şu anda Mali
yede, vergi dairelerinde bu şekilde karşılıksız olan en yüksek çekin meblağı nedir? Bütün bun
lar müphem olduğu için, bir .sınır getirilmesi taraftarıyız. 
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Kanun maddesi, geldiği şekliyle geçebilir; ama burada da çek için kesin bir sınırın olma
sında fayda vardır. 

Genel Kurula saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücelen. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkanım, soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Taner. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, "Vergi affında keş ödeme ile 

çek ödeme arasında bir fark olmadığına inandıklarını" söylediler. 

Bunu, söylemek ihtiyacında oldukları için mi söylüyorlar? 
Diğer bir sorum da : Taammüden yapılan bir işlem ise, borcu olmasına rağmen ödemeyen 

başka bir kanunla yasaklanan karşılıksız çek kesme işlemi, bir sürü insanı mağdur edecek ve 
daha sonra bundan dolayı ikilik çıkacaktır. Burada Sayın Bakanın izahatında bir fark gör
müyorum. 

BAŞKAN — Sorunuzu rica edeyim efendim. . ' • ' - , • 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) —• Sayın Bakandan soruyurrz efendim : 
Bu madde yazılırken, gerek kendisi, gerekse Maliye teşkilatı, madde içeriğinin tam olarak 

farkında mıydı, yoksa farkında olmadan mı yazıldı efendim? 

Teşekkür ederim. (SHP ve DYP sıralarından, "Bu soru değil Sayın Başkan" sesleri) 
BAŞKAN — Şimdi, muhakkak ki, farkındadırlar; ama, keş ile çek uygulaması arasındaki 

düşüncelerini öğrenmek istiyorsanız, kabili tevcihtir soru, yoksa gayri kabili tevcihtir. 
Sayın Bakan, sorunun özelliğini tespit ettiniz, takdir sizindir. 
Buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, biraz ev

vel kürsüde yaptığım açıklamalar, Sayın Taner'in, tam olarak sual şeklinde ortaya koyamadık
ları konuyu da aydınlatmaktadır. Bu bakımdan ayrıca bir açıklamaya gerek görmüyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, 13 üncü maddeyle 

ilgili izahlarında, vergi usulüyle ilgili bir af getirildiğini ifade ettiler. 

Ben, şunu öğrenmek istiyorum : Acaba, karşılıksız çek verme durumuyla ilgili Türk Ceza 
Kanununun getirdiği müeyyideler baki kalıyor mu? Yoksa, 13 üncü madde yürürlüğe girdiği 
takdirde, Vergi Usul Kanunundan doğan mahzurlar hariç, ayrıca, Türk Ceza Kanununun mü
eyyideleri ortadan kalkıyor mu? , 

2. Sayın Bakan, bizim 9 uncu ve 10 uncu maddeyle ilgili önergelerimizden bahsettiler. 
"Bu önergelerde, bizim getirdiğimiz sisteme Anap Grubu da katılıyor" buyurdular. 

Biz, bu kanunun tamamına karşıyız. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bizim aynı sistem içinde önerge getirmemizin se

bebi, sadece, bir süre içerisinde, arkadaşlarımızın, Hükümetin ve bu önergeleri destekleyen grup
ların, meseleyi tekrar düşünmelerine fırsat vermekti. Sayın Bakan, bizim bu maksadımızı he
nüz tespit edememişler mi acaba? (DYP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, adaletimden emin ve müsterih olun. 

Birinci soru, kabili tevcihtir ikinci soruyu bilahara değerlendireceğim. 
Sayın Bakan, birinci soru için buyurun efendim. 
Yani, Vergi Usul Kanunu ahkâmı ile Türk Ceza Kanunundaki ahkâmın yürürlükte kalma

sı, kalkması konusu. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, kanun 
gayet açıktır. Sual soran arkadaşımız da, öyle sanıyorum ki, hukukçudur. O metinde anlaşıla-
mayacak bir taraf yoktur. Eğer, gene anlaşılamayan yönleri olduysa, sualine bilahara yazılı ce
vap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Yazılı cevap bekleyeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, "arife tarif gerekmez" diyor ve "Ayrıca, yazılı olarak da tak

dim edeceğim" diyor efendim. Sayın Korkmazcan da yazılı cevap beklediğini söylediler. 

Değerli arkadaşlar, öncelikle soru sormak isteyen arkadaşlarımızı tespit etmek istiyorum : 
Sayın Ekşi'den sonra soru sormak isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Soru sormak isteyenleri tespit işlemi tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Ekşi. -
KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — Sayın Başkan, 13 üncü madde ile devlete çek verilip 

de ödenmemiş borçların affedilen miktarı ne kadardır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, sual so

ran arkadaşım, "çek verilip de affedilen borçlar var mıdır?" dediler. Miktarını soruyorlar ki, 
şu anda böyle bir af olmamıştır. 

Bir kere, bu madde, çok işleyen bir madde değildir. Çek vermiş ve karşılığı olmamış ne 
kadar çek var? Bunu bilemezsiniz şu anda. Bilahara, kanun yürürlüğe girdikten sonra bu du
rum ortaya çıkacaktır; müracaat edeceklerdir, belki adetler orada kesin olarak belirecektir; ama, 
şu anda böyle bir suale cevap vermek maddeten imkânsızdır. 

Sayın Başkan, af diye de bir şey yoktur. Vergiyi alıyorsunuz, verginin tazminatının da be
lirli bir miktarını alıyorsunuz; dolayısıyla, ortada af diye de bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde değişiklik önergeleri verilmiştir, önce, önergeleri veriliş 
sırasına, sonra da aykırılık derecesine göre okutup işleme koyacağım. (DYP sıralarından "kâ
tip oturarak okusun" sesleri) 

Bu öneriniz üzerinde müzakere açalım mı, yoksa müzakeresiz oya mı sunalım?.. Sayın Atilla, 
önergelerin külfeti karşısında, genç kâtip üye kardeşimizin ayakta değil, oturarak okumasını 
öneriyor : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ben şakadan oyladım; ama, alışmışsınız kaldırıp indirmeye; hayırlı uğurlu olsun! 

Önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 13 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Esat Canan 
Hakkâri 

Fevzi İşbaşaran 
istanbul 

Tunca Toskay 
, İstanbul 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Orhan Ergüder 
İstanbul 
Ali Er 

İçel 
Cemal Tercan 

İzmir 
Sabri Öztürk 

İstanbul 
Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Alaattin Elmas 
İstanbul 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Adem Yıldız 
Samsun 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Vergi borcu nedeniyle düzenlenen karşılıksız çeklere ilişkin cezalar. ' 

Madde 13. — Bu Kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren alacaklar ile ilgili olarak Ka
nunun yürürlük tarihinden önce haklarında 3167 sayılı Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve Çek 
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda 
bulunulmuş olan mükelleflerin, suç duyurusuna konu olan borçlarını daha önce ya da bu Ka
nun hükümlerine göre en geç 1.3.1992 tarihine kadar ödemiş olmaları ve ayrıca 3167 sayılı Ka
nunun 16 ncı maddesinde yer alan yüzde 10 tazminatın, 2.4.1992 tarihi itibariyle ödenmemiş 
olması halinde ise, bunun yüzde 25'inin bu Kanunun 1. inci maddesinde öngörülen süre ve şe
kilde ödenmesi şartıyla haklarındaki soruşturma, kovuşturma yapılmaz. Ancak, yargılama saf
hasında bulunan kamu davaları neticeleninceye kadar devam eder. Bu durumda tazminatın yüzde 
75'i affa uğrar. 

Gerekçe : Bu madde ile vergi borcu nedeniyle düzenlenen karşılıksız çeklere ilişkin cezalar 
düzenlenmiştir. Birinci fıkranın altıncı satırına daha önce ya da bu Kanun hükümlerine göre 
en geç 2.4.1992 tarihine kadar ödemiş olmaları şeklinde zaman yönünden bir üst sınır konula
rak bu tür saptamalarla caydırıcı hale getirmek istenmiştir. 

Bu tür bir ayırım kanunun ruhunda bulunmamakla birlikte, böyle bir düzenleme idare 
lehine ve vergi mükelleflerinin idareye karşılıksız çek verme fiilini işlememesine amildir. 

Modern dünyamızda ödeme araçlarından biri olan çek, bir nevi herkesin kendi parasını 
üretme aracı olarak hizmet etmektedir. Bugün cebimizdeki çek, kendi paramızı, yani bireyin 
şahsi parasını üretir bir araçtır. Bir yandan para basmayı kalpazanlık suçuyla tarif etmiş olan 
toplumumuz, buna şiddetli bir ceza getirmişken, diğer taraftan karşılığı olmamasına rağmen, 
dilediği kadar yazdığı bir vadeli çekin yarattığı suç arasında bir fark gözetmemek durumdadır. 
Kalpazanlık suçu için Türk Ceza Kanununa konulmuş olan ceza ne ise, karşılığı olmayan bir 
çek için de bu cezada ısrar etmek, paraya değer kazandıracaktır. O zaman herkes kendi parasını 
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basarken, çok dikkatli olacak ve onun kaidelerine uyacaktır. Böyle bir durum, ancak parayı 
kötü para olmaktan kurtaracak ve iyi para sınıfına dahil edecektir. Bugün toplumumuzda hâlâ 
maalesef karşılıksız çek verme alışkanlığı çok yaygındır. Kanunen yasak ve mümkün olmama
sına rağmen, vadeli çekler verilmektedir. Bu tür bir davranış, Batılı ülkelerde yüzkızartıcı bir 
durum kabul edilirken, bizde en iyi niyetle küçük bir ihmal olarak görülmektedir. Artık bizim 
de Batılı ülkeler seviyesinde bu konuyu hakettiği yere oturtmamız gerekmektedir. Bunu, daha 
önce karşılıksız çek verenleri hele hele devlete karşı bu suçu birden fazla işlemiş, bunu alışkan
lık hale getiren insanları dışlayan bir tutum içine girdiğimiz takdirde başarabiliriz. Herkes ba
sacağı paranın, toplumun parasının kıymetini düşürecek istikamette değil, yüceltecek istika
mette olmasına özen göstermek durumundadır. Bunu da fertlerimize ancak toplum olarak empo
ze etmemizle elde edebiliriz. , 

Biz bu kanunla ne yapıyoruz? Vergi kaçıranı affediyoruz. Elbetteki vergi kaçakçısı çok 
ender zamanlarda affedilebilir. Küçük bir meblağ kaçak için toplumda uzlaşmanın çok aran
dığı bir dönemde böyle bir vergi kaçakçıları affedilebilir. Vergi kaçakçılığına teşebbüs duru
munda olan kişi, bu noktaya cehaletinden dolayı da gelmiş olabilir. Bu tür mükelleflere daha 
sıcak yaklaşım, devlet vatandaş ilişkilerinin bir gereği de olmalıdır. 

Bu gerekçeler ile bu kanunda, idareye karşı, karşılıksız çek vermiş insanların affının fev
kalade hatalı olacağını ifade ediyoruz. Hele hele böyle bir affın sınırsız olarak getirilmesi, top
lum vicdanını bugün rahatsız etmezse bile, yarın mutlaka edecektir. "Geçmişte böyle değil; 
ama, buna benzer bir af yapılmıştı "demek toplumların gelişmesini kabul etmemektir, bir za
man ekseninde daha iyi bir toplum ahlakı, değerleri yükselmiş, birbirine duyduğu saygı seviye
si yükselmiş, erdemli kişiler olma azminde isek, geçmişte böyle bir hata yapılmış ise, onu tek
rar etmek durumunda değiliz. Atasözümüz ne diyor; "Kötü, emsal olmaz" diyor. Geçen dö
nemlerde iktidarın koalisyon ortaklarının acımasızca tenkit ettikleri konularda aradan geçen 
çok kısa bir zaman süreci sonunda taban tabana zıt bir davranış içinde görmek bizleri cidden 
rahatsız ediyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 
Ali Er 

tçel 
Orhan Ergüder 

istanbul 
Halil İbrahim Özsoy 

Afyon 
Şerif Bedirhanoğlu 

Van 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Sayın Kâtip üye önergeyi okur
ken, seçim çevresini "İstanbul" diye okuyor, "İstanbul Milletvekili" diye okuması lazım. 
"İstanbul" deyip, geçiyor. 
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BAŞKAN — Şimdi efendim, Yüksek Genel Kurul itiraz etmediği için, ben değerli arkada
şıma müdahale etmedim. Yoksa, Gazanfer Bilge'nin Terminalindeki okuyuşa döndü yani bu. 
Hiç kimse itiraz etmiyor; ama, böyle önerge okunur mu? okunmaz... Anlamak mümkün mü? 
Ben anlayamıyorum şahsen; ama, arkadaşlarım kabul ettiği için saygı gösteriyorum. Bu, bir 
emsal olmasın. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Senin gibi Başkan olur mu? 
BAŞKAN — Hem öyle olur ki, her defasında yeniliyoruz Allah'a şükür. İttifakla gidiyor. 
Devam buyurun efendim. 

Fevzi İşbaşaran ' Mahmut Orhon Kemal Tercan 
istanbul Yozgat İzmir 

Esat Canan Adem Yıldız Cenap Gülpınar 
Hakkâri Samsun . Şanlıurfa 

Kâzım Yücelen 
içel 

Vergi Borcu Nedeniyle Düzenlenen Karşılıksız Çeklere ilişkin Cezalar 
Madde 13. — Bu kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren alacaklar ile ilgili olarak kanu

nun yürürlük tarihinden önce haklarında 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek 
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusun
da bulunulmuş olan mükelleflerin, suç duyurusuna konu olan borçlarını, daha önce ya da bu 
kanun hükümlerine göre, en geç 1.3.1992 tarihine kadar ödemiş olmaları ve ayrıca 3167 sayılı 
Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan °/o 10 tazminatın, 4.4.1992 tarih itibariyle ödenmemiş 
tDlması halinde ise bunun % 30'unun bu kanunun 1 inci maddesinde öngörülen süre ve şekilde 
ödenmesi şartıyla haklarındaki soruşturmadan vazgeçilir. Kovuşturma ile yargılama safhasın
da bulunan kamu davalarına devam edilir. Yargılama sonucunda verilecek para cezasının yüz
de ellisi nakden onbeş gün içinde yatırıldığı takdirde kalan yüzde elliden vazgeçilir. Ancak mü
kellef bu aftan 50 milyor\ TL'ye kadar yararlanabilir. 

Gerekçe : Bu madde ile vergi borcu nedeniyle idareye karşı verilmiş bulunan karşılıksız 
çeklerle ilgili parasal cezalar düzenlenmiştir. Birinci fıkranın altıncı satırına, daha önce ya da 
bu Kanun hükümlerine göre en geç 4.4.1992 tarihine kadar ödemiş olmaları şeklinde zaman 
yönünden bir üst sınır konularak, bu tür saptırmaların yapılması önlenmek istenmiştir. Ayrıca 
parasal cezaların cezaların yargılama öncesinde yüzde yetmişinin, yargılama sonucunda bulu
nan cezanın ise yüzde ellisi af edilerek, vergi mükellefinin bu tür davranış içine girmesi önlen
mek istenmiştir. 

Bu tür bir ayrım kanunun ruhunda bulunmamakla birlikte, böyle bir düzenleme idare le-
hindedir. Vergi mükellefinin idareye karşılıksız çek verme fiilinin fevkalade ağır bir suç olduğu 
kanaatinin yerleşmesini sağlamak amacındadır; 

Vergi, bir milletin kendini idare etmesi için ekonomik gücü olanlara saldığı ve onlardan 
tahsil ettiği paralardır. Verginin adaleti ve verginin adil olması hep istenen bir kavramdır. An
cak adaletin kendisi izafidir, adalet her topluma göre değişir. Türk toplumu için adil olan bir 
konu, başka bir toplum için tamamen gayri adil olabilir. Tabiatıyla bazı kavramlarda vardır 
ki, bunları tartışmak da yanlıştır. Bunlar insanlığın evrensel olarak kabul ettikleri kavramlardır. 
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Mesele, insanın yaşam hakkını tartışan bir toplum yoktur. İnsanın fikrî özgürlüğü bir çok ül
kede hâlâ tartışılmaktadır. Vergi konusunda da az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi 
alma birçok ülkede kabul gören; ama, az veya çok nadir, onun tartışılması yapılmaktadır. Ül
kemizde de bu düstur, hemen hemen bütün partilerce kabul edilmesine rağmen ihtilaf, vergide 
azın veya çoğun ne demek oluşundadır. 

Ancak karşılıksız çek verme konusunda getirilmiş olan bu madde kamuoyunu tatminden 
çok uzaktır. Birçok ülkede vergi kaçakçılığı, bedenî cezayı gerektirmekte ve ağır müeyyideleri 
olan bir durumu ortaya çıkartmaktadır. 

Bilindiği gibi, birçok Batılı ülkede, mesela ABD'de de önce Allah'tan sonra vergi idare
sinden korkulmaktadır. Dinimizde de verginin kul hakkı olduğu düşünülürse, dinî yönden de 
çok ağır bir suç olduğu apaçıktır. Cenab-ı Hak, "Benim karşıma kul hakkıyla gelme, ben 
affetmem" diyor. Bu bilincin yerleşmesi için vergi kaçırmanın mutlaka cezalandırılması, affe
dilmemesi ve sıkı takip altında tutulmasını gerektirmektedir.Böyle çok önemli bir müessesenin 
tahrip edilmesi toplumumuzu derinden yaralar ve tamiri imkânsız bir sıkıntıya sokar. Bundan 
ötürü, asgariden bu tür suçların affı için bir sınır konmasını talep etmekteyiz, önergemiz bu 
maddenin 50 milyon lira ile sınırlandırılmasını öngörmektedir. 

Yüce Meclisin takdirlerine sunuyoruz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)— Sayın Başkan, bir münakaşaya meydan vermek için 

söz almadım; arkadaşlarım hemen tepki göstermesinler. 
Tutanak Müdürlüğünden biraz önce bir müracaat oldu. Önergenin okunuş şeklinden do

layı, tam kayıt tutamadıklarını söylediler, önergeyi işleme koyduktan sonra, bir örneğinin ve
rilip verilmeyeceği bizden soruldu. Eğer, Başkanlığınızın müsaadesi olursa, önergenin okun
ması bittikten sonra, bir örneğini Tutanak Müdürlüğüne verebilir miyiz? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — İsabet olur efendim. 
Diğer önergeyi okutuyoyrum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 13 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ekrem Eakdemirli 
Manisa 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Tunca Toskay 
. İstanbul 

Cemal Tercan 
İzmir 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Esat Canan 
Hakkâri 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Orhan Ergüder 
İstanbul 
Ali Er 

İçel 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Halil İbrahim özsoy 

Afyon 
Sabri öztürk 

İstanbul 
Cenap Gürpınar 

Şanlıurfa 
Fevzi İşbaşaran 

İstanbul 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Adem Yıldız 
Samsun 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 
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Vergi Borcu Nedeniyle Düzenlenen Karşılıksız Çeklere İlişkin Cezalar 
Madde 13. — Kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren alacaklarla ilgili olarak 31.12.1991 

tarihinden önce haklarında 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin 
Korunması Hakkında Kanun uyarınca cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş 
olan mükelleflerin, suç duyurusuna konu olan borçlarını, daha önce ya da bu kanun hükümle
rine göre en geç 31.12,1991 tarihine kadar ödemiş olmaları ve ayrıca 3167 sayılı Kanunun 16 
ncı maddesinde yer alan yüzde 10 tazminatın, 3,4.1992 tarih itibariyle ödenmemiş olması ha
linde ise bunun yüzde 20'sinin bu kanunun 1 inci maddesinde öngörülen süre ve şekilde öden
mesi şartıyla haklarındaki soruşturma, kovuşturma sona erdirilebilir. Ancak yargılama safha
sında bulunan kamu davaları devam eder. Yargılama sonucunda mahkumiyet halinde, mükel
lef 50 milyon TL. ye kadar olan kısmından istifade eder. Bu takdirde, kanunun 1 inci maddesi
ne göre yüzde 20'nin yatırılması halinde, kalan yüzde 80 kendisinden talep edilmez. 

Gerekçe : Vergi mükellefinin vergi borcu nedeniyle, idareye karşı verdiği karşılıksız çeklere 
ilişkin cezalar düzenlenmiştir. Birinci fıkranın altıncı satırına, daha önce ya da bu kanun hü
kümlerine göre en geç 3.4.1992 tarihine kadar ödemiş olmaları şeklinde zaman ve miktar yö
nünden bir üst sınır konularak bu tür saptırmaları caydırıcı hale getirmek istenmiştir. Miktar 
yönünden üst sınır 50 milyon TL. olarak öngörülmüş olup, küçük esnafın varsa bu tür suçları
nın bir defaya mahsus affedilmesi öngörülmüştür. 

Zaman ye miktar yönünden bir ayırım kanunun ruhunda bulunmamakla birlikte, böyle 
bir düzenleme idare lehine olup vergi mükellefinin idareye karşılıksız çek verme fiilinin işleme
sine engel olunmak istenmektedir. 

Vergi, bir milletin kendini idare etmesi için ekonomik gücü olanlara saldığı ve onlardan 
tahsil ettiği paralardır. Verginin adaleti ve verginin adil olması hep istenen bir kavramdır. An
cak, adaletin kendisi izafidir, adalet her topluma göre değişir. Türk toplumu için adil olan bir 
konu, başka bir toplum için tamamen gayri adil olabilir. Tabiatıyla bazı kavramlarda vardır 
ki, bunları tartışmak da yanlıştır. Bunlar insanlığın evrensel olarak kabul ettikleri kavramlar
dır. Mesela, insanın yaşam hakkını tartışan bir toplum yoktur, insanın fikrî özgürlüğü birçok 
ülkede hâlâ tartışılmaktadır. Vergi konusunda da az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi 
atma birçok ülkede kabul gören','ama az veya çok nedir, onun tartışılması yapılmaktadır. Ülke
mizde de bu düstur hemen hemen bütün partilerce kabul edilmesine rağmen ihtilafın azın veya 
çoğun ne.demek oluşundadır. 

Tabiatıyla bir ülkenin kendisini yönetmesi için gerekli harcamalar arttıkça vergi gelirlerini 
artırmak gerekiyor. Vergi gelirlerinin artırılmasının mümkün olmadığı hallerde kirayı elinde 
tutanlar iç ve dış borçlanmaya giderek bir nevi gelecek yılların vergi gelirlerinden avans alıp 
harcama yapmaktadırlar. Tabiatıyla bir ülkenin kendisini yönetmesi için gerekli harcamatar art
tıkça vergi gelirlerini artırmak gerekiyor Vergi gelirlerinin artırılmasının mümkün olmadığı hal
lerde kirayı elinde tutanlar iç ve dış borçlanmaya giderek bir nevi gelecek yılların vergi gelirle
rinden avans alıp harcama yapmaktadırlar. 

Bütün toplumlarda vergi vermenin yurttaşlık görevi olduğu kabul edilmesine rağmen bi
rey psikolojisinde kanunun boşluklarından faydalanarak vergiyi az vermek veya bazı riskleri 
göze alarak vergiyi gerektiğince vermemek veya vergiyle hiç tanışmamayı yeğleyebilir. Toplum 
olarak da ferdin bu tür psikolojiden çıkarılması, aksi halde toplumdan dışlanacağını, kararlı 
politikayla konunun üzerine gidileceğini herkese öğretmek durumundayız. 
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Biz bu kanunla ne yapıyoruz?.. İdareye karşılıksız çek vereni affediyoruz. Elbette ki vergi 
kaçakçısı, çek sahtekârı çok ender zamanlarda affedilebilir. Küçük bir meblağ, kaçak için top
lumda uzlaşmanın arandığı bir dönemde bu tür vergi kaçakçılarıyla çek sahtekârları affedile
bilir. Bu tür suçlara teşebbüs durumunda olan kişi bu noktaya cehaletinden dolayı da gelmiş 
olabilir. Bu tür mükelleflere daha sıcak yaklaşım, devlet-vatandaş ilişkilerinin bir gereği olmalıdır. 

Bir zaman ekseninde dahi toplum ahlakı değerleri yükselmiş, birbirine duyduğu saygı se
viyesi yükselmiş, erdemli kişiler olma azmindeysek geçmişte böyle bir hata yapılmışsa onu tek
rar etmek durumunda değiliz. Ata sözümüz ne diyor : "Kötü, emsal olmaz" diyor. Geçen dö
nemlerde iktidarı koalisyon ortaklarının acımasız tenkit ettikleri konularda, aradan geçen çok 
kısa bir zaman süreci sonunda taban tabana zıt bir davranış içinde görmek bizleri cidden ra
hatsız ediyor. 

Bu gerçekler ile bu kanunda, idareye karşı, karşılıksız çek vermiş insanların affının fevka
lade hatalı olacağını ifade ediyoruz. Hele hele böyle bir affın sınırsız olarak getirilmesi toplum 
vicdanını bugün rahatsız etmezse bile yarın mutlaka edecektir. Geçmişte, böyle değil, ama bu
na benzer bir af yapılmıştı demek, toplumların gelişmesini kabul etmemektir. 

Bu düşünceler içinde hazırlanmış bulunan değişiklik önergesinin yüce Meclisçe kabul edi
leceğini ümit ediyor ve teklifimizin samimi olduğunu beyan ediyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar-
ürımı Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Rauf Er tekin 
Kütahya 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Fevzi İşbaşaran 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Cemal Tercan 
İzmir 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 
Ali Er 

İçel 
Tunca Toskay 

İstanbul 
Şerif Bedirhanoğlu 

Van 
Esat Canan 

Hakkâri 
Mahmut Orhon 

Yozgat 
Adem Yıldız 

Samsun 
Halit Dumankaya 

İstanbul 

Vergi Borcu Nedeniyle Düzenlenen Karşılıksız Çeklere İlişkin Cezalar 

Madde 13. — Vergi mükelleflerinin kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren vergi borçla
rıyla ilgili olarak idareye karşı düzenledikleri çeklerle ilgili kanun yürürlük tarihinden önce hak
larında 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkın
da Kanun uyarınca cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş olan mükelleflerin 
suç duyurusuna konu olan borçlarını bu kanun hükümlerine göre en geç 1.4.1992 tarihine kadar 
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ödemiş olmaları ve ayrıca 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan yüzde 10 tazminatın 
aynı tarihe kadar ödenmemiş olması halinde ise bunun yüzde 35'inin, bu kanunun 1 inci mad
desinde öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla haklarındaki soruşturma, kovuşturma ya
pılmaz, ancak yargılama safhasında bulunan kamu davaları neticeleninceye kadar devam eder. 
Bu durumda, yargı sonunda hükmedilen tazminatın yüzde 45'i affa uğrar. 

Gerekçe : 
Bu maddeyle, vergi borcu nedeniyle düzenlenen karşılıksız çeklere ilişkin af düzenlenmiştir. 
Birinci fıkranın altıncı satırına daha önce yada bu kanun hükümlerine göre en geç 1.4.1992 

tarihine kadar ödemiş olmaları şeklinde zaman yönünden bir üst sınır konularak bu tür çek 
sahtekârlığının diğer suçlardan farklı bir konuma sahip olduğu ifade edilmek istenmiştir. 

Cezaların, bu kanunda bu tür bir ayırımı bulunmamakla birlikte böyle bir düzenleme idare 
lehine ve vergi mükelleflerinin idareye karşılıksız çek verme fiilini işlememesine hamildir. Bu 
fiilin diğerlerine göre daha ağır olduğu intibaı verilmektedir. Ülkemizde ve batı dünyasında 
ödeme araçlarından biri olan çek, bir nevi herkesin kendi parasını üretme aracı olarak hizmet 
etmektedir. Bugün cebimizdeki çek, kendi paramızı yani, bireyin şahsî parasını üretir bir araç
tır. Bir yandan para basmayı kalpazanlık suçu olarak tarih etmiş toplumumuz, buna şiddetli 
bir ceza getirmişken, diğer taraftan karşılığı olmamasına rağmen dilediği kadar yazdığı bir va
deli çekin yarattığı suç arasında bir fark gözetmemek durumundadır. Kalpazanlık suçu için 
Türk Ceza Kanununa konulmuş olan ceza neyse, karşılığı olmayan bir çek için de bu cezada 
ısrar etmek paraya değer kazandıracaktır. 

Bugün Türk parasının kıymet kaybetmesindeki amillerden biri de budur. Böylelikle her
kes kendi parasını basarken çok dikkatli olacak ve onun kaidelerine uyacaktır. Böyle bir du
rum, parayı ancak kötü para olmaktan kurtaracak ve iyi para sınıfına dahil edecektir. 

Bugün toplumuzda hâlâ maalesef karşılıksız çek verme alışkanlığı çok yaygındır. Kanu
nen yasak ve mümkün olmamasına rağmen vadeli çekler verilmektedir. Bu tür bir davranış 
batılı ülkelerde yüz kızartıcı bir durum kabul edilirken, bizde en iyi niyetle küçük bir ihmal 
olarak görülmektedir. Artık bizim de batılı ülkeler seviyesinde bu konuyu hakettiği yere oturt
mamız gerekmektedir. Bunu daha önce karşılıksız çek vermeleri, hele hele devlete karşı bu su
çu birden fazla işlemiş, bunu alışkanlık haline getiren insanları dışlayan bir tutum içine girdi
ğimiz takdirde başarabiliriz. Herkes basacağı paranın toplumun parasının kıymetini düşüre
cek istikamette değil, yüceltecek istikamette olmasına özen göstermek durumundadır. Bunu 
da fertlerimize ancak toplum olarak empoze etmemizle elde edebiliriz. 

Bütün toplumlarda vergi vermenin yurttaşlık görevi olduğu kabul edilmesine rağmen bi
rey psikolojisinde bu kanunun boşluklarından faydalanarak vergiyi az vermek veya bazı riskle
ri göze alarak vergiyi gerektiğince vermemek veyahut vergiyle hiç tanışmamayı yeğleyebilir. Top
lum olarak da ferdin bu tür psikolojiden çıkarılması, aksi halde toplumdan dışlanacağını ka
rarlı politika ile konunun üzerine gidileceğini herkese öğretmek durumundayız. Biz bu kanun
la ne yapıyoruz, vergi kaçıranı affediyoruz. Elbetteki vergi kaçakçısı çok ender zamanlarda af
fedilebilir. Küçük bir meblağ kaçak için toplumda uzlaşmanın çok arandığı bir dönemde böyle 
bir vergi kaçakçıları affedilebilir. Vergi kaçakçılığına teşebbüs durumunda olan kişi, bu nokta
ya cehaletinden dolayı da gelmiş olabilir. Bu tür mükelleflere daha sıcak yaklaşım devlet-vatandaş 
ilişkilerinin bir gereği de olmalıdır. 
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Bu gerekçelerle bu kanunda idareye karşı karşılıksız çek vermiş insanların affının fevkala
de hatalı olacağını ifade ediyoruz. Hele hele böyle bir affın sınırsız olarak getirilmesi toplam 
vicdanını bugün rahatsız etmezse bile, yarın mutlaka edecektir. Geçmişte böyle değil; ama, bu
na bir af yapılmıştı demek toplumların gelişmesini kabul etmemektir. Biz, zaman ekseninde 
daha iyi bir toplum ahlakı değerleri yükselmiş biri birine duyduğu saygı seviyesi yükselmiş er
demli kişiler olma azminde isek, geçmişte böyle bir hata yapılmışsa onu tekrar etmek duru
munda değiliz. Atasözümüz ne diyor, "Kötü emsal olmaz" diyor. Geçen dönemlerde iktidarın 
koalisyon ortaklarının acımasız tenkit ettikleri konularda aradan geçen çok kısa bir zaman sü
reci sonunda taban tabana zıt bir davranış içinde görmek bizleri cidden rahatsız ediyor. 

Zannediyorum bu önergemizi Yüce Meclislerin takdirlerine bu görüşlerle sunuyoruz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeleri aykırılık derecesine göre 

okutup işleme koyacağım. 
Buyurun. 
ALÎ RIZA SEPTÎOĞLU (Elazığ) — Aynı mahiyette önergeler var. 
BAŞKAN — Olanları tefrik ediyoruz Sayın Başkanım. Hakkı âliniz var, aynı mahiyette 

olanları tefrik ediyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli (Manisa) — ve arkadaşları 
Madde 13 — Bu Kanunun 1 inci maddesi kapsımına giren alacaklarla ilgili olarak Kanun 

yürürlük tarihinden önce haklarında 3167 sayılı Çekle Ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamil
lerinin korunması hakkındaki kanun uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bu
lunulmuş olan mükelleflerin suç duyurusuna konu olan borçlarını daha önce ya da bu Kanun 
hükümlerine göre en geç 1.3.1992 tarihine kadar ödemiş olmaları ve ayrıca 3167 sayılı Kanu
nun 16 ncı maddesinde yeralan yüzde 10 tazminatın 2.4.1992 tarih itibariyle ödenmemiş olma
sı halinde ise bunun yüzde 25 inin bu Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen süre ve şekilde 
ödenmesi şartıyla haklarındaki soruşturma, kovuşturma yapılmaz. Ancak yargılama safhasında 
bulunan kamu davaları neticeleninceye kadar devam eder. 

Bu durumda tazminatın yüzde 75'i affa uğrar. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, okunmuş bulunan önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet ise 

katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artı

rımı Hakkındaki Kanunun 13 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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I Ekrem Pakdemirli (Manisa) ve arkadaşları 
Vergi Borcu Nedeniyle Düzenlenen Karşılıksız Çeklere İlişkin Cezalar : 

! Madde 13. —Bu Kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren alacaklar ile ilgili olarak, ka
nunun yürürlük tarihinden önce haklarında 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzelenmesi ve Çek 
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyuru
sunda bulunulmuş olan mükelleflerin, suç duyurusuna konu olan borçlarını, daha önce ya da 
bu Kanun hükümlerine göre en geç 1.3.1992 tarihine kadar ödemiş olmaları ve ayrıca 3167 sa
yılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan yüzde 10 tazminatın, 4.4.1992 tarih itibariyle öden
memiş olması halinde ise bunun yüzde 30'unun bu Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen sü
re ve şekilde ödenmesi şartıyla haklarındaki soruşturmadan vazgeçilir. Kovuşturma ile yargıla
ma safhasında bulunan kamu davalarına devam edilir. Yargılama sonucunda verilecek para 
cezalarının yüzde 50'si nakden onbeş gün içinde yatırıldığı takdirde kalan yüzde 50'den vazge
çilir. Ancak, mükellef bu aftan '50 milyon liraya kadar yararlanabilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYQNU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsum) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? , 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER OROL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN—önergeye, Komisyon katılmakta, Hükümet ise katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Aru-

nmı Hakkındaki Kanunun 13 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli (Manisa) ve arkadaşları 
Vergi Borcu Nedeniyle Düzenlenen Karşılıksız Çeklere İlişkin Cezalar : 
Madde 13. — Kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren alacaklar ile ilgili olarak 31.12.1991 

tarihinden önce haklarında 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin 
Korunması Hakkında Kanun uyarınca, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunul
muş olan mükelleflerin, suç duyurusuna konu olan borçlarını, daha önce ya da bu Kanun hü
kümlerine göre en geç 31.12.1991 tarihine kadar ödemiş olmaları ve ayrıca 3167 sayılı Kanunun 
16 ncı maddesinde yer alan yüzde 10 tazminatın, 3.4.1992 tarih itibariyle ödenmemiş olması 
halinde ise bunun yüzde 20'sinin bu Kanunun 1 inci maddesinde öngörtilen süre ve şekilde 
ödenmesi şartıyla haklarındaki soruşturma, kovuşturma sona erdirilir. Ancak, yargılama saf
hasında bulunan kamu davaları devam eder. Yargılama sonucunda mahkûmiyet halinde, mü
kellef 50 milyon TL.'ye kadar olan kısmından istifade eder. Bu takdirde Kanunun 1 inci mad
desine göre yüzde 20'nin yatırılması halinde, kalan yüzde 80 kendisinden talep edilmez. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet ise katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : ~ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Ekrem Pakdemirli (Manisa) ve arkadaşları 
Madde 13. — Vergi mükelleflerinin, Kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren vergi borç

lan ile ilgili olarak idareye karşı düzenledikleri çekler ile ilgili kanunun yürürlük tarihinden 
önce haklarında 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması 
Hakkında Kanun uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş olan mü
kelleflerin, suç duyurusuna konu olan borçlarını, bu Kanun hükümlerine göre en geç 1.4.1992 
tarihine kadar ödemiş olmaları ve ayrıca 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan yüz
de 10 tazminatın, aynı tarihe kadar ödenmemiş olması halinde ise bunun yüzde 35'inin bu Ka
nunun 1 inci maddesinde öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla haklarındaki soruştur
ma, kovuşturma yapılmaz, ancak yargılama safhasında bulunan kamu davaları neticelenince-
ye kadar devam eder. Bu durumda yargı sonunda hükmedilen tazminatın yüzde 45'i affa uğrar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
13 üncü maddeyi, okunmuş bulunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek 

için, grupların mutabakatı ve grup başkanvekillerinin müracaatı üzerine, 16 Mart 1992 Pazar
tesi günü, yani bugün saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 02.20 
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