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2. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, demir-çelik ihracatını teş
vik amacıyla verilen sübvansiyonlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/493) 173:175 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Bakanlığın 1993 bütçesin- . 
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rizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in yazılı cevabı (7/561) 176:179 
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4. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Amasya Beyazıt Kütüpha
nesinin Ankara'ya götürüleceği iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Dur
muş Fikri Sağlar'ın yazılı cevabı (7/572) 179:180 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211, 212; 223, 219) görüşmelerine de
vam edilerek : 

Birinci Oturum 

Dışişleri Bakanlığı, 1993 malî yılı bütçesi ile 1991 malî yılı kesinhesabı kabul edildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

İbrahim özdiş Ali Günaydın 
Adana Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

İkinci Oturum 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 1993 malî yılı bütçesi ile 1991 malî yılı kesinhesabı kabul edildi. 
22 Aralık 1992 Salı günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 20.25'te son verildi. 

Yıldırım Avcı 
x Başkanvekili 

İbrahim özdiş Kadir Ramazan Coşkun 
Adana İstanbul 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

6 — 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

22 . 12 . 1992 Salı 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, 14.11.1992 günü Erzurum'un Olur İlçesinde 

21 PKK gerillasının güvenlik güçlerince öldürülmesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/667) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1992) 

2. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Güneydoğu'da güvenlik güçlerimizce kullanıl
mak üzere satın alınan panzerlere ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/668) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18.12.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Ankara, İstanbul ve İzmir belediyelerinin 
toplu konut ve imar planlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/669) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1992) 

4. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, EGO Genel Müdürlüğünce açılan bir ihale 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/670) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1992) 

5. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak'ta güvenlik kuvvetlerinin kanunsuz dav
ranışlarda bulundukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/671) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 21.12.1992) 

6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, kadrosu Artvin'de olan bir eczacının 
Ankara'da görevlendirildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/672) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.12.1992) 

Meclis Araştırması önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının Türki-

ye'deki etkilerini araştırmak ve halkı aydınlatmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 Üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 21.12.1992) 

2. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri içel Milletvekili Aydın 
Güven Gürkan ve istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Çernobil faciasıyla ilgili gerçeklerin 
ve sorumlularının ortaya çıkarılması ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/78) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.12.1992) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın ve or
man köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/79) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.12.1992) 



T.B.M.M. B : 49 22.12.1992 0 : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatipoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

BAŞKAN — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu 
Tasarıları ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu 
Tasarılarının görüşmelerine devam edeceğiz; ancak, görüşmelere geçmeden önce, 3 adet Mec
lis araştırması önergesi vardır; ayrı ayrı okutacağım : - . • 

/. —İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının Türki
ye'deki etkilerini araştırmak ve halkı aydınlatmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/77) 

BAŞKAN — İlk önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 
Bilindiği gibi, Çernobil nükleer santralın bir.ünitesinde 26.4.1986 günü bir facia yaşan

mış, kaza sonucu çevreye çok yoğun radyoaktif sızıntı olmuştur. Oluşan radyoaktif izotoplarla 
yüklü bulutlar rüzgârla çevre ülkelere yayılmış, yağmurla oluşan serpinti ile bir çok ülke rad
yoaktif kirlenmeye maruz kalmıştır. 

1 Mayıs 1986'da SSCB Büyükelçisi Dışişlerimize kaza ile ayrıntılı bilgi vermiş; Dünya Sağlık 
örgütü Türkiye'nin 29-30 Nisandaradyasyon bulutu etkisi altına girdiğini saptamıştır. 

Olaydan sonra kazadan etkilenen tüm ülkeler, çocuklarını, halklarını radyasyondan koru
yacak bir dizi önlemi anında almışlar, birçoğu anında süt, taze meyve ve sebze satışlarını don
durmuş, denetim altına almıştır. 

Bizde ise, zamanın Hükümeti inanılmaz bir sorumsuzluk, ihmal, umursamamazlık tavrı 
sergileyerek, gerçekleri halkdan gizlemiş, koruyucu önlemler almamış, halkı tehlikenin boyut
ları ve radyasyondan korunmanın yöntemleri konularında uyarmamıştır. İnsanlarımız uzun süre 
aldatılmış, yanlış bilgilendirme ile kendi kendilerini korumaları caydırılmış, engellenmiştir. 

Türkiye serpintiden etkilendikten sonra, gerçekleri, dış basından maalesef, öğrenmiştir. 
AÎ2T 30.5.1986 gün ve 1707 sayılı kararı ile 1 kg da 600 bekerePin üzerinde radyasyon taşı

yan gıda maddelerinin kullanımı ve ticaretini yasaklamıştır. 
Hükümetimiz ise, inanılmaz bir ihmalkârlık ile konuyu geçiştirmeye çalışmış, 9.7.1986'da 

dış ülkelere 600 bekerel radyasyon sınırına uyacağı güvencesini verdiği halde bu güvenceyi ve 
bilgiyi halkından esirgemiştir. 
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Ülkemizde tehlike olmadığı ilan edilirken 9 Mayısta S. Arabistan, 14 Mayısta Avusturya 
aşırı radyasyon nedeniyle Türkiye'den gıda alımını durdurmuştur. 23 Kasımda 40 ton ihraç fin-. 
dığın 1 264 bekerel radyasyon içermesi nedeni ile Almanya tarafından iade edilmiş, 29 Kasım 
1986'da ise Hollanda Sağlık Bakanı Türk çayında 35 000 bekerel radyasyon olduğunu resmen 
bildirmiştir. Hükümet suçluluk kompleksi içinde halkdan gerçekleri saklamaya devam etmiş; 
Sayın Aral 3 Aralıkta çaydaki radyasyonun zararsız olduğunu belirtmiştir. 

Buna rağmen, 13 Aralıkta Kıbrıs T.C., 18 Aralıkta ise B. Almanya ve İsviçre Türkiye'den 
çay, fındık, tütün ithalatım yasaklamıştır. 19 Aralıkta ise Sayın Aral yüksek radyasyonlu 1 inci 
sürgün çayın 2 rici ve 3 Üncü sürgün çay ile harmanlanarak iç piyasaya sürüldüğünü inanılmaz 
bir pervasızlıkla kamuoyuna açıklarken, ertesi gün uzmanlar 40 000 bekerel düzeyinde radyas
yon içeren 10 000 ton 1986 yılı 1 inci sürgün çayın imha edilmesini istemişlerdir. 

Şimdi, dönemin Bakanı Sayın Aral ikrarda bulunmaktadır. "Türk halkı için çok üzgü
nüm, radyasyonla ilgili herkesin Türk halkına borcu var" demektedir; Hükümetin zamanında 
görev yapmadığı belirtilmektedir. Sayın Balcanın bu konudaki değerlendirmeleri 18 Aralık 1992 
tarihli Milliyet ve takip eden günlerin diğer gazetelerinde yer almıştır. Her gün gazetelerde lö
semi ve diğer kanser hastalıklarında korkutucu düzeyde artış olduğuna ilişkin haberler yer al
maktadır. Doğu Karadenizde, özellikle Rize ve Trabzon'da radyasyondan kaynaklanan ölüm
cül hastalıklar görüldüğü belirtilmektedir. 

Halkımızın da gerçekleri öğrenme hakkı vardır. Çernobü kazası nedeniyle Türkiye'nin hangi 
bölgelerinin hangi ölçülerde radyasyon etkisi altında kaldığı, radyasyon etkisi nedeniyle ço
cuklarımızın, halkımızın başta lösemi ve kanserin diğer türleri olmak üzere hastalığa yakala
nıp yakalanmadığı, bundan sonra bu nedenle hastalanma riskinin ne düzeyde olduğu, zama
nın Hükümetinin bu konularda görevlerini hangi ölçülerde ihmal ettiği, görevlerini ihmal ne
deniyle Türkiye'de yaşayan insanların sağlığına hangi ölçülerde zarar verdiği, halkımızın ölümcül 
hastalıklara yakalanma riskini hangi ölçülerde artırdığı konularında, gerçekleri tam olarak Tür
kiye kamuoyunun, halkımızın ve Parlamentomuzun acilen öğrenmesinde ulusal yarar gör
mekteyiz. 

Bu amaçla, bunu sağlamak için, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, İçtüzüğün 102 nci mad
desi gereğince, konu hakkında Meclis araştırması açılmasını talep ve arz ediyoruz. 

Saygılarımızla. 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul 
Faik Altun 

Antalya 
H. Uluç Gürkan 

Ankara 
Hasan Akyol 

Bartın 
Coşkun Gökalp 

Kırşehir 
Haydar Oymak 

Amasya 
Mehmet Sevigen 

İstanbul 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

Ali Dinçer 
Ankara 

İsmail Cem 
İstanbul 

Zeki Nacitarhan 
Kars 

Adnan Keskin 
Denizli 

Atilla Hun 
Kars 
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2. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri îçel Milletvekili 
Aydın Güven Gilrkan ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'in, Çernobil faciasıyla ilgili ger
çeklerin ve sorumlularının ortaya çıkarılması ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

BAŞKAN — Bir başka araştırma önergesi daha var, onu da okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
SSCB'de 1986 Nisan ayında, kamuoyunda "Çernobil Faciası" olarak bilinen Çernobil Nük

leer Enerji Santralında meydana gelen patlama ve yangın sonucu; başta Rusya, Ukrayna ve 
Beyaz Rusya olmak üzere birçok komşu ülke bunun korkunç etkisinden zarar görmüşlerdi. 

Bu insanlık felaketinin ardından, felaket bölgesine komşu ülke olarak Türkiye'de, gazete
lerde çıkan olumsuz haberler ve uzmanların açıklamalarından haklı olarak endişeye kapılan 
halk, dönemin yetkililerinin açıklamalarıyla rahatlamıştır. Nitekim dönemin Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren gazetecilere; "Ben zaten ıhlamur içiyorum" diyerek bardakla poz verirken, Baş
bakan Turgut Özal gazetecilere, "Az radyasyon faydalıdır: Erkekliği güçlendirir." açıklaması 
yapmış, çay içerken fotoğraflar çektirmiştir. Dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı ve felaketin 
ardından oluşturulan Radyasyon Güvenlik Komitesi Başkanı sıfatı ile Cahit Aral; denetim ci
hazları ile Türkiye'nin tarandığını, endişe verici radyasyon kirliliği tehlikesi bulunmadığını be
lirterek, "Dinine imanına bağlı hiç kimse Türkiye'de radyasyon var diyemez!" demiş, radyas
yon uyarısı yapan basın mensuplarını ve uyarıcı açıklamalarda bulunan bilim adamlarını, iha
nete varan suçlamalarla eleştirmiştir. Aral ayrıca, başta çay, balık, su ürünleri ve fındık olmak 
üzere ürünlerde radyasyon kirliliği bulunmadığını ileri sürmüştür. Dönemin birinci derecede 
sorumlularından olan bir başka kişi Başbakanlığa bağlı TAEK Başkanı Ahmet Yüksel özem-
re'dir. Özemre, Çaykur ve Fiskobirlik yöneticileri de diğer yetkililer gibi, Türkiye'de radyasyon 
kirliliği bulunmadığını defalarca açıklamışlardır. Yetkili durumda bulunanların açıklamaları 
ve davranışları sonucu halk, güvence verilen yiyecek ve içecekleri tüketmiştir. 

Felaketten 6 yıl sonra, dönemin Bakanı Cahit Aral'ın 18.12.1992 tarihli Milliyet Gazete
sinde yer alan demeci; geçmişte yetkililerce yapılan açıklamaların doğru olmadığını ortaya koy
maktadır. Aral açıklamasında; Türkiye'nin radyasyona maruz kaldığını, bunu ancak 2.5 ay sonra 
öğrenebildiklerini, aslında olaydan yarım saat sonra alarm verilip önlemler alınması gerektiği
ni, ayrıca radyasyon oranı bin bekerelin üstünde olan tonlarca fındığın bilerek SSCB'ne satıl
dığını söylemektedir. Bu cümleler bile Cumhuriyet tarihinin en büyük skandallarından birisiy
le karşı karşıya olduğumuzu açıklamaktadır. 

Radyasyon kirliliği, başta lösemi olmak üzere bir çok ölümcül hastalığa neden olmakta, 
düşüklere ve sakat doğumlara yol açmaktadır. Nitekim, özellikle Karadeniz ve tç Anadolunun 
kuzey bölgelerinde çok sayıda düşük ve anormal doğum olayları yaşanmış ve yaşanmakta ay
rıca çok sayıda çocuk, lösemi teşhisi ile yatırıldıkları hastahanelerde son günlerini beklemektedir. 

Bu derecede sorumsuzluk, görev ihmali, kamuoyunu yanıltma, tedbirsizlik, dikkatsizlik 
ve görevi kötüye kullanma suçu, üstelik birarada, Cumhuriyet tarihimizde ilk kez işlenmekte
dir. Binlerce vatandaşın canından olmasını, sakat kalmasını, ağır hastalanmasını, dahası, hal
kın devlete olan güvencinin aşınmasını, Ülkemizin uluslararası itibarının gölgelenmesini ve dış 
ticarette uğratacağı zararları göz önüne aldığımızda, ciddî bir olay ve skandalla yüz yüze gel
mekteyiz. TBMM böyle bir olaya seyirci kalmamalı, görevini yapmalıdır. TBMM'ne düşen; Çer-
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nobil Faciasının verdiği zararların boyutlarının saptanması, zarara uğrayanların belirlenerek 
tazminat ödenmesi, bundan böyle alınacak önlemlerin belirlenmesi ve halka zamanında doğru 
bilgi vermeyen, yanıltan ve bu yolla görevini kötüye kullanan ihmal eden, tedbirsiz, dikkatsiz 
davranan her düzeydeki sorumluların tespitidir. Elde edilecek sonuca göre Meclis soruşturma
sına başvurulması, elbette Yüce Meclisin asli görevleri arasındadır. 

Türkiye'yi derinden etkileyen skandal ve felaketle ilgili gerçeklerin ve sorumluların ortaya 
çıkarılabilmesi için, Anayasanın 98 ve içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, SHP 
Grubu adına Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz. 

Aydın Güven Gürkan 
SHP Grup Başkanvekili 

İçel 

Ercan Karakaş 
SHP Grup Başkanvekili 

İstanbul 

3. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın ve or
man köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

BAŞKAN — Bir başka önerge daha var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemiz yüzölçümünün % 26'sını kaplayan 20 199 296 hektar ormanlarımız ile; toplam 
17 564 orman köylerimizin içinde bulunduğu halihazır durumlarının tespiti ile karşılaştıkları 
problemlerin çözümü için Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
1. Melih Gökçek 

Ankara 
İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 
Musa Demirci 

Sivas 
Ahmet Remzi Hatip 

Konya 
Ali Oğuz 
İstanbul 

İsmail Coşar 
Çankın 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Fethullah Erbaş 
Van 

'v Zeki Ünal 
Karaman 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Abdüllatif Şener 
Sivas 
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GEREKÇE 

İnsanoğluna bahşedilen en önemli kaynaklardan birisi de hiç şüphesiz ki ormanlardır. Or
manlar kendisini yenileyebilen yegane kaynak olarak, insanliğın yaratılışından bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonrada insanlığın yanıbaşında ve hizmetinde olmaya devam edecektir. 
Orman, 600 civarında kullanım çeşitliliği ile adeta beşikten tabuta kadar çok yönlü amaçlarla 
kullanılan vazgeçilemez bir servettir. 

Türkiye yüzölçümünün % 26'sına tekabül eden 20 199 296 hektar ormanlarımızın % 14'ü 
verimli, geriye kalan % 56'sı ise bozuk ve verimsizdir. 

Ormanlarımızın hemen tamamına yakını, 20 155 000 hektarı, devlet mülkiyetinde, sadece 
44 296 hektarı özel mülkiyet altında bulunmaktadır. 

Orman-halk ilişkileri denilince, öncelikle hemen ormanın içinde, kenarında ve civarında 
oturan köylerimiz akla gelmektedir. Bu köylerimizin 5 077'si Karadeniz Bölgesinde, 3 220'si 
Ege Bölgesinde, 2 002'si Akdeniz Bölgesinde, 2 068'i tç Anadolu Bölgesinde, 2 132'si Marma
ra Bölgesinde, 1 826*sı Doğu Anadolu Bölgesinde, 1 229'u Güney Doğu Anadolu Bölgesinde 
olmak üzere toplam 17 564 orman köyümüz bulunmaktadır. Söz konusu köylerimizde ise 10 
milyon insanımız yaşamaktadır. 

Orman köylerimiz iklim ve topografya açısından en zor şartları taşıyan yerlerde ve dağı
nık bir durumda yaşamaktadır. Bundan dolayı orman köylerimize devlet imkânlarının götü-
rülmesindeki zorluk, hatta imkânsızlık, hayat şartlarının çekilmez boyutlarda oluşu bugünkü 
geri kalmışlığın temel sebebidir. 

Bugün, bulundukları yerde kalkındırılmaları mümkün olmadığı için başka yerlere nakle
dilmesi şart olan 3 192 orman köyümüz bulunmaktadır. Bu köylerimiz tüm orman köylerimi
zin % 20'sini; teşkil etmektedir. 

Bundan dolayı, ormanlarımız ve orman köylerimiz için şu gerçekler ortaya çıkmaktadır : 
Ormancılığın teknik gereklerinden dolayı kış mevsiminin en ağır iklim şartlarında kar üze

rinde orman emvali kesip, sürüten yazın sıcağında ise ağaçlandırma için toprağı işleyen orman 
köylüsünün emeğinin karşılığı teri kurumadan verilmelidir. 

— Devlet imkânlarının en az oranda sunuluşu, orman köylerimizi geri bırakmıştır. Or
man köylerimizde hayat şartlarının çekilmez boyutlarda bulunuşu, ekonomik, sosyal ve kültü
rel geri kalmışlığı, ormanları tahribe zorlamıştır. 

— Orman içerisinde veya bitişiğinde yaşayan köylerimizin ormanlarımıza olumsuz baskı
larının ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması şart olmuştur. 

Gerek ORKÖY, gerekse Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve ulaşım bağlantı
larını sağlayacak olan yollar bitirilerek, orman köylerimizin belde ve şehirlerle irtibatlarının 
bir ân önce sağlanması tam olarak temin edilememiştir. 

— Orman içi ve civarı köylerimizin ekonomik, sosyal, kültürel kalkınması sağlanamadığı 
gibi, mahallinde kalkındırılması mümkün olmayan köylerimizin başka yerlere iskânı da yapı
lamamıştır. 

— Bazı yıllar afet halini alan orman yangınları, orman alanlarımızın gerilemesine yol açar
ken, diğer yandan da erozyonun ilerlemesine neden olmuştur. 
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— Orman köylüsünün ağaçlandırma ve erozyon kontrolü faaliyetlerinde devamlı çalışma
sını sağlayıcı düzenlemeler, bütçeden yeterince ödenek ayrılamadığı için gerçekleştirilememiştir. 

— Orman alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi, yurdumuzda her yıl ortalama olarak 
6 300 hektar ormanın tahribine sebep olmaktadır. 

— Orman köylerinde hayat, çok dar ve sarp arazi ile orman içi otlak ve meralarda çok 
ilkel bir şekilde yapılan ziraata, gene ilkel bir hayvancılığa ve nihayet çeşitli ormancılık hizmet
lerinde düşük ücretle çalışmaya dayanmaktadır. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, üç ayrı önerge de gündemde yerini alacak; Meclis araş
tırması açılıp açılmaması konusundaki müzakereler, sırasında yapılacaktır. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. —1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211, 212, 223, 219) (1) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
1. Millî Eğiti™ Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. Millî Eğitim Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
I. — Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) 
1. Yüksek öğretim Kurulu 1993 Malî Yılı Bütçesi v 
2. Yüksek öğretim Kurulu 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
II. — Üniversiteler , 
7. — Ankara Üniversitesi 
a) Ankara Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ankara Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
2. —• Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

, a) Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
3. — Hacettepe Üniversitesi 
a) Hacettepe Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Hacettepe Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
4. — Gazi Üniversitesi 
a) Gazi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gazi Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
5. — İstanbul Üniversitesi 
a) İstanbul Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) İstanbul Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
a) İstanbul Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) İstanbul Tbknik Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

(1) 211, 212, 223,219 S. Sayılı basmayazılar 10.12.1992 tarihli 38 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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7. — Boğaziçi Üniversitesi 
a) Boğaziçi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi ' 
b) Boğaziçi Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
8. — Marmara Üniversitesi 
a) Marmara Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Marmara Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
9. — Yıldız Üniversitesi 
a) Yıldız Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yıldız Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
10. — Mimar Sinan Üniversitesi ' , 
a) Mimar Sinan Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
11. — Ege Üniversitesi 
a) Ege Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi" 
b) Ege Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
12. — Dokuz-Eylül Üniversitesi ' 
a) Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
13. — Trakya Üniversitesi 
a) Trakya Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Trakya Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
14. —.Uludağ Üniversitesi 
a) Uludağ Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Uludağ Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
15. — Anadolu Üniversitesi 
a) Anadolu Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Anadolu Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
16. — Selçuk Üniversitesi 
a) Selçuk Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Selçuk Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
17. — Akdeniz Üniversitesi 
a) Akdeniz Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Akdeniz Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
18. — Erciyes Üniversitesi 
a) Erciyes Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Erciyes Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
19. — Cumhuriyet Üniversitesi 
a) Cumhuriyet Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Cumhuriyet Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
20. — Çukurova Üniversitesi 
a) Çukurova Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Çukurova Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
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21. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1993 Malt Yılı Bütçesi 
b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
22. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
23. — Atatürk Üniversitesi * , 
a) Atatürk Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Atatürk Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
24. —İnönü Üniversitesi 

. a) İnönü Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) İnönü Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
25. — Fırat Üniversitesi 
a) Fırat Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Fırat Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
26. — Dicle Üniversitesi 
a) Dicle Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dicle Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
27..— Yüzüncü Yıl Üniversitesi - ' 
a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
28. — Gaziantep Üniversitesi 
a) Gaziantep Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gaziantep Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Millî Eğitim Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesiyle, 1991 yılı 
kesinhesap cetvellerinin müzakerelerine geçiyoruz. 

Sayın Komisyon hazır. 
Sayın Hükümet hazır. • 
Değerli milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde söz talebinde bulunan grup 

sözcülerini ve kişisel söz talep sahiplerini sırasıyla okuyorum : 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın İbrahim Özdiş; Refah 
Partisi Grubu adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici, İstanbul Milletvekili 
Sayın Mustafa Baş; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Sal
man Kaya, Uşak Milletvekili Sayın Ural Köklü; Anavatan Partisi Grubu adına, Bolu Milletve
kili Sayın Avni Akyol; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Gaziantep Milletvekili Sayın Ayvaz Gök-
demir, Adana Milletvekili Sayın Ahmet Sanal, Çanakkale Milletvekili Sayın Süleyman Ayhan. 

Kişisel söz talebinde bulunanlar : Lehinde, Çorum Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek,. 
Kütahya Milletvekili Sayın İsmail Karakuyu; aleyhinde, Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Dağa. 

Değerli milletvekilleri, bir hususu müsamahanıza sığınarak ifade etmek istiyorum : Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşme süreleri, gruplar içfn 45'er dakika, kişisel söz için 
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10 dakikadır. Takdir buyurursunuz, 45 dakikada çok şey söylenebilir. Birden fazla sayın millet
vekili arkadaşımın, söz süresini birlikte kullanacağı arkadaşıyla daha önceden görüşerek, ara
larında zamanı pay etmeleri faydalı olur kanaatini taşıyorum. Bu hususta Başkanlığa yardımcı 
olacağınızdan eminim. , 

Bürokratların, Meclis personelinin ve siz üyelerin, zaman israfından dolayı fazla bekle
memenizi de arzu ediyoruz. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın İbrahim özdiş'e 
söz vereceğim. • > 

Sayın özdiş, anlaşılıyor ki, yalnız zatı âliniz süreyi kullanacaksınız. Süreniz 45 dakikadır; 
ancak, bu, azamî sınırdır, daha kısa konuşmaya İçtüzük engeli yoktur. Saat 10.25. 

Buyurun efendim; hayırlı uğurlu olsun. 

CHP GRUBU ADINA ÎBRAHÎM ÖZDÎŞ (Adana) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmeye başlanan Millî Eğitim Bakanlığının 1993 

malî yılı bütçesi nedeniyle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun sözcüsü olarak huzurlarınıza 
gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, eğitim, günümüzden tam 29 yıl önce, Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında, "istenilen bir yaşama düzenine ulaşma çabası olan kalkınmanın en etkili araçların
dan biridir" diye tanımlanmış. 

Yine Planda, "Ulaşılmak istenilen düzenin değerlerini yerleştirme, toplumu bu hedefe yö
neltecek kişi ve grup davranışlarını yaratma, buna engel olabilecek değer ve davranışları değiş
tirme, eğitim yoluyla olur" denilmiştir. 

Eğitimin, toplumun yaratıcı gücünü ve verimini artıran, toplumda kişilere, kabiliyetlerine 
göre yetişme imkânı sağlayacak sosyal adalet ve sosyal eşitlik ilkelerini gerçekleştiren en etkili 
araç olduğuna da dikkat çekilmiş. Altını çizerek özetlersek, eğitim, bundan 29 yıl önce, kal
kınmanın en etkin araçlarından biri, sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkelerini gerçekleştiren en 
etkili araç, ulaşılmak istenen düzenin değerlerini yerleştirecek bir yol, insanların refah ve mut
luluklarını artıran en önemli sosyal hizmet olarak tanımlanmıştır. 1981 Anayasası da, eğiti
min, devletin temel görevlerinden biri olduğunu hükme bağlamıştır. 

Yine, nüfus sorunları açısından, üretim, tüketim ve verimlilik açısından, trafik, turizim 
açısından, sağlık, çevre, ekonomi, siyaset ve benzerleri gibi konular açısından, içinde yaşadığı
mız tüm sorunların kaynağı, hiç kuşkusuz eğitimde yatmaktadır. 

Misakımillî sınırlarımız içerisinde, yetmiş yıl önce dünya uluslar topluluğu içerisine giren 
laik Türkiye Cumhuriyeti, o günden bu yana, kendini yenileme ve çağın gerekleri doğrultusun
da değişim işlevlerini yeterince gerçekleştirememiştir. Yenilikçi, çağdaş bir atılımla kurulmuş 
olmasın^ karşın, daha sonra, gelenekçi ve muhafazakâr bir kabuğa sıkışmıştır. Bilim ve tekno
loji hızla gelişirken, Türkiye Cumhuriyeti, günü kurtarma çabalarıyla boğuşmuş durmuştur. 

Bu yaşam felsefesi, kuşkusuz, millî eğitim politikalarımızı da, çoğu kez, dar kalıpçı, geri
ci, antidemokratik, hatta anti laik zemine sürüklemiştir. Kuruluş yıllarındaki Kuvay-i Millîye 
ruhuyla ortaya konan cesur ve radikal reformlar, başlatıldıkları yerde bırakılmış, hatta gide
rek, birçok konuda Olduğu gibi eskiye dönülmüştür. Bu gelişmelere paralel olarak, eğitim sis
temimiz de yozlaştırılmış; bugün, neresinden tutarsanız elinizde kalacak, etkinliğini büyük öl
çüde yitirmiş bir yapıya dönüştürülmüştür. 
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Eğitimde, cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen Tevhidi Tedrisat Kanunu çiğnenerek, 
önce, çağdışı okullar açılmış, sonra da, izinli, izinsiz ve disiplinsiz Kur'an kurslarına göz yu
mulmuş, Atatürk ilkelerinden ayrılarak, gericiliğe ödün verilmiştir. Bugün, ilkokullarda ço
cuklarımız bir andiçiyorlar; "varlığım, Türk varlığına armağan olsun" tümcesiyle sona eriyor 
bu ant; ama, uzun süredir, Kur'an kurslarında değişik bir andiçirilmektedir bir damlacık yav
rulara. Bu ant şöyle : "Ben, Muhammed Müslüman ümmetindenirn. Türkiye, dinsiz ve laik 
bir memleket haline gelmiştir. Hayatımı, Mustafa Kemal dinsizliğiyle savaşa adayacağıma, Tür
kiye'yi din ve şeriat devleti haline getirmek için mücadele edeceğime; dinim, Allah'ım ve bü
tün mukaddesatım üzerine yemin ve kasem ederim." 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Kim yapmış bunu, kim?.. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Cumhuriyetin, saray kültürü ve şeriat kafasıyla yaşaüla-

mayacağını çok iyi bilen Atatürk, laik ve çağdaş bir eğitim sistemini amaçlamış ve uygulamaya 
koymuştu. "Eğitimdir ki, bir ulusu ya özgür, bağımsız yüce bir toplum halinde yaşatır; ya da 
tutsaklığa sürükler" diyordu. 

Bu nedenle, Türk Ulusunun çağdaşlaşması ve uygarlaşması, yolunda önemli adımlar at
mış, gerçekçi politikalar üretmişti. 

Kişisel ve partisel çıkarları için Atatürkçü eğitim politikasına sırt çevirenler, ne yazık ki, 
laikliğe düşman kafalar yetiştirdiler, kısa bir süre içerisinde. 

öğretim Birliği Yasası günümüzde de yürürlüktedir ve Anayasanın koruması altındadır. 
Devrim yasaları arasında yer alan 3 Mart 1924 tarihli bu yasaya göre, tüm okullarda aynı 

kitapların okutulması, aynı eğitim yönteminin uygulanması gerekmektedir. Bir okulda laik, 
ötekinde dinsel eğitim yapılamaz. İki başlı eğitim söz konusu olamaz. Ne var ki, yasalarımızın 
ve Anayasamızın bu açık yargılarına karşın, böylesi iki başlı bir eğitim sistemini getirenler, kur
dukları çağdışı yuvalarda, Atatürk'e sövme özgürlüğünü tanımışlardır, öğrencilerine. 

Söz ve düşünce özgürlüğünün kısıtlandığı, örgütlenme özgürlüğünün ortadan kaldırıldı
ğı, bilim ve sanat özgürlüğünün, basın özgürlüğünün korkusuz yaşam özgürlüğünün sınırlan
dığı bir ortamda, kısıtlanmayan tek özgürlük, Atatürk'ü tahrip etme özgürlüğü, Atatürk'ü yıp
ratma özgürlüğü, ve Atatürk'ü yıkma özgürlüğü olmuştur! 

Bu özgürlük, hiçbir zaman için kısıtlanmamıştır. Atatürk'e dil uzatmayı marifet sayan po
litikacılar yetişmiştir. Laik cumhuriyeti yıkmak isteyen yöneticiler, siyaset sahnesine çıkarılmıştır. 
Oysa, Atatürk devrimi, dine karşı değildir; lslamiyete karşı değildir; dinin, politikaya karıştı
rılmasına karşıdır; din oyunu aktörlerinin yarattığı gericiliğe, bağnazlığa ve yobazlığa karşıdır. 
Çünkü, yobazlık, yeryüzünü kana bulamıştır. 

Unutmayalım ki, 1923 devrimcileri, başta Atatürk olmak üzere, dinsel gereksinimler için 
okullar açılmasını yadırgamış ve yasaklamış değildir. Öğretim Birliği Yasası bunun kanıtların
dan biridir. 1924 yılında yürürlüğe giren bu yasa, yeteri kadar imam-hatip okulu açılmasını 
ve yüksek din uzmanı yetiştirmek için ilahiyat fakülteleri kurulmasını öngörmektedir, 

Ne yazık ki, Atatürk devriminin temel taşlarından biri olan bu yasa, siyasal iktidarlarca 
bilinçli olarak ve yavaş yavaş amacından saptırılmış; başlangıçta imam-hatip yetiştirmek için 
açılan okulların sayısı, gereğinden çok artırılmıştır. Şimdi de şeriat üzerine yemin ve kasem 
edilen Kur'an kurslarının, ortaokul düzeyine getirilmesi için yasa tasarıları hazırlanmaktadır. 
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Ne diyordu DYP-SHP Koalisyon İktidarı? "Laik, evrensel, cumhuriyetçi, millî kültürü 
geliştirici, özgür düşünceye dayalı bir eğitim politikası esastır. Kişilik sahibi, nitelikli insan ye
tiştirmek amaçtır." 

Hükümet Programında ve Koalisyon Protokolünde bunları söylüyorlardı. Oysa, uygula-
nagelen bir yıllık eğitim politikası, bu özlemleri gerçekleştirecek bir eğitim sistemi kuramadığı 
gibi, uygulanmakta olan model, ne Türkiye'nin gerçekleriyle ne de insanların özlemleriyle bağ
daşıyor. Yani, geleceği meçhul olan şu ortamda, hangi eğitim sisteminin hedeflerini saptayaca
ğız, neye karar vereceğiz; o da belirsiz. Galiba şunu saptamak için buradayız : "Geçen yıl eğiti
me ayrılan pay şu kadardı, biz bu sene bunu şu kadar artırdık" gibi sözler!.. 

Değerli milletvekilleri, eğitim sistemimiz, geçtiğimiz yetmiş yılda, hem eskimiş hem de, 
"sistem" diyeceğimiz bir bütünlüğü kalmamıştır, özellikle 1950'Ierden bu yana, eğitim politi
kalarımıza, demokratik, laik, ülkemiz ihtiyaçlarına cevap veren ve yenilikçi özü yok edilerek; 
yerine, gelenekçi, ümmetçi, kaderci, ırkçı ve çağın gerisinde kalmış anlayışlar yerleştirilmiştir. 
Bu anlayışın ürünü, bugünkü içinden çıkılmaz karamsar sonuçları doğurmuştur. Gerçek an
lamda bilim, sanat ve teknolojiye sırtını dönmüş; üretim ve istihdam hedeflerini dikkate alma
dan, topluma, yukarıdan iradî olarak giydirilmiş eğitim kılıfı, sistemi, içinde boğmuş, öldür
müştür, * ' 

Ülkede demokratik bir eğitim sistemi oturtulamayınca, bireyler, özgürce kendim tanımla
yıp, değerlerine sahip çıkamayacak konuma gelmiştir. Bunun sonucu olarak, toplum, kendi 
özgüvenini yitirip, edilgen kitleler haline gelmiştir. 

Sonuç olarak, bu tanıma uyan bir toplum biçimi böylece yaratılmış oldu. "Rüzgâr eken 
fırtına biçer" atasözümüze tıpa tıp uyan bir süreç yaşadık şimdiye kadar. Artık, bundan böy
le, bu olumsuzluklara, "dur" demeliyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin, önünde duran yığınla sorunları bulun
maktadır ve bunları burada saymakla bitiremeyiz. Zaten, bu sorunlar bir sonuçtur. Nüfusun 
hızla artması, enflasyon, anarşi ve terör, işsizlik, trafik ve sağlık gibi temel sorunların, köklü 
ve gerçekçi bir eğitim sistemiyle giderileceğine, çözüleceğine artık inanmalıyız ve politikaları
mızı buna göre belirlemeliyiz. 

Ülkemiz, genç nüfusun yoğun olduğu genç bir cumhuriyettir. Şimdiye kadar, yanlış eği
tim politikalarının yarattığı yanlış kaptanlık anlayışı, gemiyi karaya vurdurdu. Artık, karayı 
arkamıza alarak, engin denizlere açılmalıyız; ufkumuzu genişletip, çağdaş düşüncelerle donan
malıyız. 

Dünya sürekli değişiyor, hatta, yeryüzünde haritalar değişiyor. Biz de, düşüncelerimizi, 
bilim ve teknolojiye paralel olarak, geride kalmadan, onunla birlikte değiştirmesini bilmeliyiz. 
Gelenekçi, muhafazakâr yapımızda ısrar etmeden, yasakçı ve cezalandırıcı sistemi artık bırak
malıyız. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında da kısmen belirttiğim gibi, cumhuriyetin ilk 
yıllarında, eğitimde bugünkü tehlikeli anlayışlar terk edilerek, eğitimde birliğin sağlanması ama
cıyla Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkarılmış; ülkemizin, zamana denk düşen sosyoekonomik, sos
yokültürel yapısı, gerçekçi ve bilimsel bir bakış açısıyla tahlil edilmiş; çağına uygun, ilerici ve 
yenilikçi bir eğitim sistemi yaratılmıştı. Ne yazık ki, bu uygulamaya 1950'li yıllarda son verildi. 
Oysa, günümüzün, dünya çapında tanınmış bilim, sanat ve devlet adamları, hâlâ o sistemin 
ürünleridir. Sanıyorum, Sayın Demirel ve Sayın İnönü de o sistemin öğrencileridirler. 
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Sonra, imam-hatip liseleri, ayrı bakanlıklara bağlı meslek liseleri, askerî ve iç güvenlik 
amaçlı liseler, Türkçe ve yabancı dille eğitim yapan okullar, azınlık okulları, özel okullar ve 
dershaneler, eğitimde birliği dağıttı ve önü alınmaz bir eğitim anarşisi yaratıldı. Yasaklayıcı 
ve cezalandırıcı yasa ve yönetmeliklerle, güven bunalımı oluşturuldu. Salt okuryazar sayısını 
çoğaltmaya dönük temel eğitim amaçlı müfredatlar hazırlanarak, değişim ve gelişim hedeflen
meden, üretim ve istihdam planlamalarından yoksun, çağın gerisinde bir eğitim politikası izlendi. 

Demokrasi adına, salt oy alma kaygısıyla, halkın dini, kültürü, sosyoekonomik ruh hali 
istismar edilerek, cahil, sürü zihniyetti bir toplum hedeflendi. 

Laiklik, adım adım çiğnenerek, din, bilim ve teknolojinin yerine oturtuldu. 
Devlet, sık sık, kendisini, dinin himayesinde duruma düşürerek, din istismarcılarının dev

let içinde kurumlaşmasına âdeta yardımcı oldu. Bu sebeple, devlet yönetimine tarikatlar soku
larak, iş, devletin hangi tarikattan olduğu tartışmasına kadar maalesef, vardırıldı. Aynı çağ
dan gençlerimiz birbirlerine yabancılaştınlarak, ayrı kamplarda kurumlaşmalarına sebep olundu. 

Ülkede huzursuzluk artırılarak, anarşi ve terör ortamı, âdeta planlı olarak yaratıldı. Bu 
yolla, idealist ülke gençliğinin, millî birlik, bağımsızlık gibi duyguları köreltilerek, bu duygula
ra sahip dinamik ve yurtsever gençlik, öğretmenleriyle birlikte cezalandırıldılar. 

Bu kesimden başlayarak, tüm toplum, siyaset ve politika dışına itildi. Bu gelişmelerin so
nucu olarak, yüzbinlerce gencimiz, güvenlik soruşturmaları ve İçişleri Bakanlığının fişleme sis
temleriyle, zanlı olarak toplumun içine bırakıldılar. Bu İnsanlar, faal yaşamdan koparılarak, 
aileleriyle birlikte kaderlerine terk edildiler. Demokrasinin hiçbir kuralıyla bağdaşmayan bu 
haksız uygulamalar, giderek, toplumun kendi kendine yabancılaşmasına ve insanların duyar
sızlaşmasına sebep oldu. öncelikle bu demokrasi dışı uygulamaları düzelterek işe başlamamız 
gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, bugüne gelindiğinde, sarf edilen emek, 
ayrılan kaynak ve harcanan zaman heba edilmiştir. Eğer aynı zihniyet, önümüzdeki yıl için 
de geçerli olacaksa, kaybımızın maliyeti bir İcat daha fazla olacak demektir. Bu amaçla ve ba
kış açısıyla, görevimizin hakkını vermemiz gerektiğine inanmaktayım. Eğitim sistemimiz kök
ten değiştirilmeli veya hiç değilse, kısa vadede iyileştirici önlemler, en kısa zamanda alınıp ya
şama geçirilmelidir; çünkü, Millî Eğitimin malzemesi insan olmasından dolayı, bu konunun 
önemi gerçekten büyüktür. 

Şimdiye kadar sürdürülen eğitim politikalarının sonuçlarına şöyle bir göz atarsak, eğiti
min, adım adım nasıl yozlaştığını açıkça görebiliriz. Eğitimde öncelikli hedef kitle, hiç kuşku
suz, ülke gençliğidir. Bu gerçeği çok iyi bilen Atatürk, cumhuriyeti gençliğe, gençliği de eğitim
cilere, öğretmenlere emanet etmiştir. Buna karşılık, özellikle son yirmi yılda, Türkiye'yi yöne
tenler ne yapmışlar? Ülkemizin bu en dinamik ve bilinçli kesimini potansiyel suçlu ilan etmiş
lerdir. Gençliği ve eğitimcileri halktan soyutlamaya çalışmışlardır. 

Bugün bu anlayışın ürünlerini toplamaktayız. Cehalete karşı mücadele edilecekken, ceha
letin karanlıklarından medet umar hale gelinmiştir. Kitaplar suçlanmış, okuma cezalandırılır 
hale gelmiştir. 

Oysa, daha cumhuriyetin ilk yıllarında, Atatürk, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmemi
zin tek yolunun cehaletle savaşmak olduğunu vurgulamasına rağmen, bilim ve fennin dışında 
kurtuluş yolları aranmıştır. Hep O büyük insanın görüş ve düşüncelerine ters icraatlar gerçek^ 
leştirilmiştir. 
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Toplum ve devlet, giderek çoğulcu ve katılımcı demokrasi modeliyle sivilleşeceği yerde, 
daha kolay olan askerî örgütlenme modeli örnek alınmış, bu örgütlenme anlayışının sonucu 
olarak da, otuz yılda üç kez, darbelerle, demokrasi askıya alınmış; ülkemiz, uzun bir süre, ara 
ve kara rejimlerle idare edilir hale gelmiştir. Bu sebeple, ülkemizde demokrasi kültürü, bir tür
lü kökleşip oturamamıştır. 

Demokrasinin olmadığı hiçbir yerde, verimli ve başarılı sonuç alınamayacağına inanıyo
ruz. Demokrasinin en güzel kuralı diyebileceğim söz şudur : "Kendimiz için istemediğimiz bir 
şeyi, başkasına da önermemeliyiz." Bizim için yararlı saydığımız genel kuralların, başkaları 
ve toplum için de yararlı olacağını açıkça söylemeli ve yapmalıyız. Toplum için yararlı olan 
bir uğraşın içerisine, toplumun tüm fertlerinin gönüllü katılımını sağlamak da bize düşmektedir. 

Çoğulcu ve katılımcı demokrasinin, bizce, ülkemizdeki en önemli eksiği, toplumun bü
yük bir kısmının siyasetten uzak tutulmasıdır. Toplum, bilerek ve özellikle depolitize edilmiş
tir. Bunun anlamı, "siyaseti ve politikayı sizler bilemezsiniz; sizler bu hakkı kötüye kullanırsı
nız. Onü sadece bizler iyi biliriz" anlayışıyla, memurlar, askerler, öğrenciler, sendikacı veya 
bunun gibi demokratik kitle örgütleri siyaset dışında tutulmaktadır. 

Siyaset ve politika, ülke ve dünya gerçeklerini özgürce yorumlayarak, yönetimde sorumlu
luk ve yetki isteme, ona talip olma ve uygulama bilimidir; yani, siyaset, bir bilimdir. Öyleyse, 
toplumun en dinamik ve eğitilmiş bölümünü ondan soyutlayarak, doğru ve gerçekçi program
lar hazırlamak mümkün müdür? Bu insanlar, oylarını kullanarak da, tercihlerini, dünya gö
rüşlerini ortaya koymuyorlar mı?.. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; insanlar, ne kadar yasak konursa konsun, düşünen 
varlıklar olduklarından, siyaset dışına itilemezler; ama, bu tür yasakçı uygulamalarla onları 
yasadışılığa itmiş oluruz. Hatta, bırakalım siyaset serbestisini, bugün, öğretmenlerin de içinde 
bulunduğu kamu kesimi çalışanlarının sendikaları bile yasal zemine oturtulamadı. 

Dünyada, kamu kesimi sendikacılığı açısından, sendikasız on ülkeden birisi olduğumuzu, 
sadece bunun bile, kişi hak ve özgürlüklerine, örgütlenme hakkına ve giderek, ülkemizde insan 
haklarına ne kadar değer verdiğimizi ortaya koyan acı bir gerçek olduğunu görüyoruz. 

Bu yasakçı zihniyetin temelinde yatan gerçek, halkın kendi kendisini idare ettiğini söyledi
ğimiz cumhuriyet rejiminde, en açık ifadesiyle, halka güvenmemek değil de, nedir?.. 

Değerli milletvekilleri, demokrasi, bir kültür sorunudur. Özgürce kendini ifade edemeyen 
bireyler demokrat olamazlar; demokrat olmayan kişiler de demokrasiyi savunamaz, onu koru
yamazlar. Öyleyse, Türkiye'de demokrasi sürekli tehlikede demektir, işe, önce buradan başlan
ması gerektiğine inanıyoruz. 

Özgür ve demokratik bir ortamın bulunmadığı ülkelerde, eğitim de, doğaldır ki, dar ka
lıpçı, yasakçı, tutucu ve hatta yüzünü geriye dönmüş, gerici bir nitelik arz edecektir. Bir an 
önce, ülkenin önündeki demokrasinin tıkaçları birer birer açılıp, demokratikleşme gerçekleşti
rilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın başından beri açıklamaya çalıştığım temel sorunlar 
nedeniyle, ülkemizin eğitim kademeleri, en başından sonuna kadar olumsuzluklarla doludur. 
Elimizdeki resmî istatistiklere baktığımızda, okul çağına gelmiş çocukların ancak yüzde 70'ine 
okul imkânı sağlayabilmekteyiz. Bu okulların da, özellikle doğu ve güneydoğuda olanlarının 
yüzde 80'i ya kapalıdır ya da başka sebeplerden dolayı eğitim yapılamamaktadır. 
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tik ve ortaöğretimde yöreler arası dengesizlik sürmektedir, örneğin, 1987 yılında yükse
köğretime öğrenci veren en başarılı 100 lisenin bölgelere göre dağılımı şöyledir : Marmara yüz
de 45, îç Anadolu yüzde 26, Ege yüzde 12, Akdeniz yüzde 8, Karadeniz yüzde 4, Güneydoğu 
Anadolu yüzde 3, Doğu Anadolu yüzde 2'dir. 

Gene, ilk ve ortaöğretimde denge kızlar aleyhine bozuktur, ilkokullarda kız çocuk sayısı 
500 bin daha eksiktir. Kız oram, ilkokullarda yüzde 47, ortaokullarda yüzde 37,6 ve liselerde 
yüzde 38,9'dur. 

Gene, yükseköğrenime geçiş, ekonomik olanaklarla doğru oranülı hale gelmiştir. 5-17 yaşlan 
arasındaki 2,2 milyon özürlü çocuktan sadece 23 bini eğitilebilir durumdadır. 

tik ve ortaöğretimin okul binaları sayıca yetersiz, kalitesiz, yeterli donanımdan yoksun 
ve çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimine elverişli durumda değildir, özellikle büyük 
şehirlerimizde mevcutları 100'ü aşan derslikler, sağlıklı eğitim ortamı oluşturmaktan uzaktır. 

tik ve ortaöğretim sistemimiz, gelişen teknoloji yerine, ünite dergileri, yardımcı kitaplar, 
test kitapları gibi malzemelerle, çocuklarımıza ölü bilgi yükîetmeyi ve ezberciliği özendirmektedir. 

Erken yaşlarda başlayan sınavlı yarışlar, başaramama kaygısı, her yıl sınıfta bırakılan bir 
milyonu aşkın çocuğun feryadı, yürekler acısıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öğretmenine güvenemeyen, öğrencisine suçlu ve suç 
işleyecek gözüyle bakan ve sistemini bu merkezde odaklayan millî eğitim politikaları başarılı 
olamamış ve olamayacaktır da. 

Eğitim, toplumsal bir etkinliktir. Toplumun her kademesine, her bireyine sorumluluk ve 
yetki paylaştırılmadan, sadece merkezî otoritenin emir ve komutasıyla eğitim yapılamaz. Hele, 
gelinen bu noktada, eğitim, yerel yönetimlere öncelikle yetki ve sorumluluk vermeli; en azın
dan, illerde, demokratik kitle örgütlerinin, il genel ve belediye meclislerinin, öğretmen temsil
cilerinin katıldığı eğitim konseyleri oluşturulmalı ve eğitim, tabandan, gönüllü sorumluluk bi
linciyle programlanıp örgütlenmelidir. 

Ülkemizde, örgün eğitimin yanında yaygın eğitimin, okul öncesi eğitimin ve özürlülere yö
nelik eğitimin de oldukça büyük sorunları bulunmaktadır. Yaygın eğitimin ciddî programlarla 
ve teknolojik araç ve gereçlerle desteklenerek yaygınlaştırılması, özellikle Türkiye'de büyük önem 
arz etmektedir. Yaygın eğitim, zaman zaman, örgün eğitim kurumlarının hizmetlerinden; ör
gün eğitim de, yaygın eğitim kurum ve olanaklarından yararlandırılarak, iki eğitim biçimi bir
birine yakınlaştırılmalı ve aralarındaki farklılıklara, uzlaşmaz ayrılıklara meydan vermemeli
dir. Bu eğitim sistemi, hem yetişkinlerin, hem de okul çağı gençlerinin hizmetine sunulmalıdır. 

Okulöncesi eğitim, temel ilköğretime hazırlık olduğundan, çocuklarımızın eğitim sistemi
ne hazırlanması ve bu hizmetten tüm aynı yaş grubunun yararlandırılması için gereken altyapı 
oluşturulmalıdır. Bugün, ülkemizde, okulöncesi eğitime devam edenlerin sayısı, bu çağa gel
miş nüfusun onda biri bile değildir. Bu çağda olan ortalama 2 milyon çocuktan, okulöncesi 
eğitim alanların sayısı 190 biri civarındadır. Bu gerçek de, sosyal devlet anlayışının gereği değildir. 

Sayın milletvekilleri, yükseköğretim tamamen içler acısı durumdadır. Her yıl üniversitele
rin önünde biriken 1 milyon gençten, gerçek anlamda yükseköğretime girebilenlerin sayısı 100 
bin civarındadır; yaygın eğitim ve bir kısım yüksekokullar vasıtasıyla bu sayı 250 bine ulaş
maktadır. Yani, her yıl, yaklaşık 750 bin öğrenci üniversite kapılarının dışında bırakılıyor; 
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umutsuz, üretim becerisinden yoksun, hiçbir mesleği olmayan insanlar kaderleriyle baş başa 
bırakılıyorlar. 

İşsizlik, tehlikeli boyutlara ulaşmış, sosyal yaraya dönüşmüş durumda. 50 -100 kişilik ka
mu kuruluşları memuriyet sınavlarına 15 - 20 bin insan başvurmakta, seçme sınavları bile ya
pılamamaktadır. Bu sebeple, bazı bakanlıklar, ilan ettikleri sınavları iptal etmek zorunda kal
mışlardır. 

Hükümet Programında ve Koalisyon Protokolünde kaldırılacağı -altını çizerek söylüyo
rum, kaldırılacağı- açık seçik yer almasına rağmen, YÖK sistemi, üniversitelerimizin ve bilim 
adamlarımızın başında Demokles'in kılıcı olmaya devam etmektedir. Üniversitelerde bilimsel 
ve idarî özerklik kalmamıştır. Getirilen YÖK sistemiyle, üniversiteler, merkezden yönetilen med
reselere dönüştürülmek istenmiş, on yıllık uygulamayla da bu yönde epeyce yol alınmıştır. 

12,Eylülün sıkıyönetim kurallarının uzantıları, halen eğitimimizde söz sahibi olmaya de
vam etmektedir. 

Yükseköğretim kurumlarımız da, tüm eğitim sistemimizde olduğu^gibi, köklü reformlar 
ihtiyacı içindedir. (CHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Zamanla her şey hallolur. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Bu gidişle olacağı yok Sayın Yılmaz. Bir yıllık icraat onu 

gösteriyor... 
Yurt dışında yaşayan çocuklarımızın da çok ciddî eğitim sorunları bulunmaktadır. 
Uygulanan eğitim programları sonucu, bu çocuklarımız, ne Türkiye'de, ne de yaşadıkları 

ülkelerdeki çağdaşlarına uyum sağlayabilmekteler. 
Bu ülkelere gönderilen öğretmenler, bilimsel standartlara göre seçilmediklerinden, altya

pılarının yetersizliğinden, gittikleri Ülkelerin eğitimci ve eğitim kurumlarıyla genellikle uyuşa-
mamakta, bu nedenle, tamamen yozlaşıp, Türk kahvehanelerine veya eğitim dışı çabaların içi
ne itilmektedirler. Sonuçta, ne hedeflenen kitleye ne de gönderilen eğitimcilerimize bir yarar 
sağlanabilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, öğretmenlerimizin sorunları büyüktür. Hiçbir kamu ya da özel ku
rum çalışanı, öğretmenlerimiz kadar görevine düşkün olamaz. Bütün bu olumsuz koşullara 
rağmen, eğitim-öğretim faaliyetleri sürüyorsa, bunu, öğretmenlerimizin görev sorumluluğuna 
ve sınırsız özverisine bağlamalıyız. Hangi sektörde olursa olsun, öğretmenler kadar, işyerine 
yetişemeyince içinde rahatsızlık duyan bir başka meslek çalışanı biliyor musunuz? Çünkü, on
ların malzemesi insan. Bu meslek insanları, görevlerinin ertelemeye gelemeyeceğinin idraki içe
risindeler. Bu fedakârlık ve içtenlik içinde olan insanlarımıza ne verilmiştir? Güvensizlik; tek 
kelimeyle, güvensizlik... 

Sayın milletvekilleri, eğitim sistemimizin sorunlarını ve çözüm önerilerimizi sizlere ve ka
muoyuna kısa başlıklarla bir daha sunmaya çalışacağım : 

Öncelikle, Türk eğitim sistemini, baştan aşağı, tümüyle çağın ihtiyaçlarına cevap verecek, 
gençliğin yönünü ileriye ve geleceğe çevirecek, bilim ve teknolojik araç gereçlerle donatılmış, 
katılımcı bir yapıya kavuşturmamız gerekmektedir. Bu, uzun vadeli hedefimiz. 

Kısa vadede, önce demokratik bir eğitim ortamının hazırlanması ve eğitimin önündeki, 
eskimiş, yasakçı, baskıcı ve tek merkezci engellerin kaldırılmasının gerekliliğine inanıyoruz. 
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Eğitim programları ve uygulaması, insan hakları, barış ve demokrasi eğitimine elverişli 
olmalıdır. Karşılıklı güven ve özgürlük ortamının olmadığı alanlarda, yenilikçi bir eğitimin sür
dürülmesi olanağı da yoktur, öyleyse, örgün eğitime, daha ilkokul öğrencileri arasında, sınıf 
başkanlarının, eğitsel kol faaliyetlerinin organizesinden başlayarak, eğitim komisyonlarına ve 
giderek, yönetim kademelerine demokrasi bilinci verilerek, çağdaş ve öğrencilerin yetenekleri
ni geliştirici uygulamalar başlatılmalıdır. 

Eğitim çalışanları başta olmak üzere, tüm kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmelerinin 
ve diğer meslekî örgütlenmelerinin önündeki yasal engeller en kısa zamanda kaldırılarak, dev
letle memurları arasındaki güvensizlik köprüleri atılmalıdır. 

Eğitim çalışanlarına ve özellikle öğretmenlere, eğitim programlarının oluşturulmasından, 
ders kitaplarının hazırlanmasına kadar her kademede sorumluluk ve yetki verilmeli, öğretmen
lerimizin kendilerine olan güvenleri artırılmalıdır. 

• . - '• i • ' • • 

Öğretmen yetiştirmede bilimsel ve akademik standartlar belirlenerek, toplum içerisinde, 
I 

öğretmenlik mesleğine saygınlık kazandırılması, demokratik, çağdaş ve özgür düşünen öğret
menler yetiştirilmesi amacıyla yüksek öğretmen okulları açılmalı, bu okullarda, ülkemiz ger
çeklerine uygun düşecek bilimsel özlü, sanayimizin de ihtiyaç duyduğu ara eleman ğereksimini 
karşılayacak, yönlendirici programlara dönük eleman yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 

öğretmenlerin içinde bulunduğu ekonomik koşulların, özlük ve sosyal haklarının iyileşti
rilmesine yönelik sonuç alıcı icraatlar en kısa zamanda geliştirilmeli, gençler arasında öğret: 
menlik mesleğinin özendiriciliği ve çekiciliği sağlanmalıdır. 

"Hiçbir yere giremezsem bari öğretmen olayım" diye yüksekokula kapak atmanın sigor
tası, eğitim okulları olmamalıdır, öğretmenliği, zeki ve başarılı öğrencilerin üniversite giriş ter
cihlerinde birinci tercihleri durumuna getirici önlemler alınmalıdır. Zira, daha geç kalınırsa, 
öğretmen kalitesinde önü alınmaz düşüşlere varılacağı, maalesef bir gerçektir. 

Yeni nesli emanet ettiğimiz eller, bilgili, çağdaş, laik, ufku geniş, düşünen, tartışan kişiler 
olmalı ki, geleceğe umutla bakabilelim; yoksa, umutsuzluk ve karamsarlık, yarın, tüm ülkemi
zin gerçeği haline dönüşecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zorunlu din eğitimi, Anayasa değişikliği yapılarak 
kalkmalı, eskisi gibi, din kültürü dersi, seçmeli ders olarak verilmelidir. 

Eğitim birliği mutlaka kurulmalıdır. Sekiz yıllık temel eğitim sonrası lise gençliği, mutla
ka, yönlendirilmiş programlar sonucu, amacı belli, kalifiye eleman olarak yetişmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Özdiş, 5 dakikanız kalmıştır. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Meslek eğitimini gerçekleştirebilmek için, devlet, işve

ren, işçi ve meslek kuruluşları arasında sıkı işbirliği kurularak, meslek eğitimi karar sürecine, 
finansmanına, programlarının içeriğine, meslekî yeterliliklerinin ölçülmesi ve belgelendirilme-
sine etkili bir biçimde katılmalı, meslekî eğitim modeli gerçekleştirilmelidir. 

Meslekler sınıflandırılarak temel eğitim aşamasında yönlendirilmeli; eğitim, belge, ölçme 
ve değerlendirme ve eğitim standartları belirlenmelidir. 

Meslek eğitimi, sanayiden koparılmadan, nitelikli işgücü talebini artırıcı sanayi teşvik po
litikaları uygulanmalı, ekonomik talep yaratılmalıdır. 
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Yükseköğretimin, tek cazibe merkezi olmaktan çıkarılarak, sosyal talebin, meslek alanla
rına dağıtılmasının koşulları oluşturulmalıdır.. ' 

Eğitim sistemi, kalkınmayı destekleme ve hızlandırma görevi yapmalı, itici bir dinamiz
min merkezi haline getirilmelidir. 

. Millî eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak, eğitim profili, çağın gerisinde 
kalmış tanımlamalardan arındırılarak, yurttaşlık ve demokrasi temeline oturan, evrensel kül
tür içerisinde millî kültürünü bulmuş, kültürel kimlik sahibi, meslek edinmiş, sorumlu,' üret
ken, araştıran, laik insan, olarak benimsenmelidir. 

Öğretmen sorunları ivedilikle çözümlenmelidir, öğretmen mesleğine, eğitimci olarak, top
lumdaki haklı ve saygın yer kazandırılmalıdır. 

, Eğitimin her alanında, her kademesinde, fırsat eşitliği ve sosyal adalet ilkeleri etkin kılın
malıdır. Eğitim yöneticiliği uzmanlaştırılmalı, bu konuda akademik önlemler alınmalıdır. Eği
timin her kademesinde, gelişmiş ülkelerdeki benzer kuruluşlarla işbirliği yapılarak, bu ülkele
rin bilgi ve tecrübe birikimlerini ülkemize kazandırabilecek güçte yardımcı örgütlenmelere gi
dilmelidir. 

Televizyonun bir kanalı, sadece eğitim hizmetlerine açılmalı, programları geliştirilerek, ül
kenin her yanından rahatça izlenebilir hale getirilmelidir. 

Eğitimin her kademesindeki öğretmene, tek maaşla, medenî koşullar içinde yaşama, bilgi 
ve görgüsünü artırma olanağı sağlayacak yeterli bir aylık gelir sağlanmalı, çalışma verim ve 
etkinliğini geliştirecek, mesleğine duyduğu sevgi ve hazzı artıracak yeni bir eğitim personel ya
sası çıkarılmalı. 

Kısa adı İLKSAN olan, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı, kuruldu
ğu 1943 yılından beri, ağırlığı Öğretmenlerde bulunan bir yönetim anlayışına göre yönetilmek
teyken, 1985 yılında, yasada ve statüde yapılan bir değişiklikle, öğretmenler yönetimden dışla
narak, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün şubesi haline getirilmiştir, il
kokul öğretmenlerinin aylıklarından kesilen yüzde 2 aidatlarla yüksek bir gelir kaynağına sa
hip olan Sandık, istemediği öğretmenleri veto ederek, onların yönetime gelmesini engelleyen, 
onları baskı ve zan altında tutan bir yönetim anlayışına terk edilmiştir. 

İLKSAN yöneticileri hakkında, kamuoyunda ciddî suçlamalar dolaşmakta ve müfettişler 
tarafından yapılan soruşturma dosyasının İlköğretim Genel Müdürlüğünce yok edildiği iddia 
edilmektedir. iLKSAN'ın, amacı dışında çalıştırıldığı, pazar ye işletmelerinin sürekli zarar et
tiği bir gerçektir. Yapılacak, ilk iş, Sayın Bakanın, statüsünün 25 inci maddesine dayanarak İLK
SAN Genel Kurulunu toplantıya çağırması, hatta iddialar ciddî ise, mevcut yönetimi bir an 
önce değiştirmesidir. Toplanacak genel kurulda hiçbir engelleme olmaksızın, tüm ilkokul öğ-1 

retmenlerininsaday ve seçmen olabilmesi sağlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, ILO - UNESCO ortak komitesi, 5 Ekim 1966 günü kabul ettiği, 
öğretmenlerin statüsü hakkında tavsiye kararlarında, öğretmenliğin özel yetenek ve yeterlilik 
isteyen önemli bir meslek olduğunu belirtmiş, buna uygun yetiştirme politikası, özlük hakları, 
örgütlenme hakkı, eğitime katılma, akademik özgürlükler ve yönetimin öğretmene karşı yü
kümlülükleri konusunda önemli saptamalar yapmıştır. Söz konusu evrensel tavsiye kararları, 
öğretmenliğin saygınlığının korunup geliştirilmesi konusunda öncelikle yönetenleri yükümlü kıl
makta, bu konuda öğretmenlerin örgütlü katılımını vazgeçilmez bir ilke olarak kabul etmektedir. 
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Ülkemizde, bu ilkelere başkaları da eklenerek, devleti yönetenlerce, öğretmenliğe ve öğretmene 
gereken değer verilmelidir. Bunun önkoşulu, öğretmenlerin örgütlenme hakkını tanımak ve so
runları öğretmenlerle birlikte çözmektir. 

BAŞKAN — Sayın özdiş, sayfalarınızı değil, sözünüzü bitirin lütfen. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Tamam, sözümü bitiriyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 12 Eylül 1980 kara rejimi, olağandışı yönetsel 
ve yargısal kararlarla, öğretmenlerin en büyük örgütü olan TÖBDER'i ve birçok başka örgütü 
kapattı. TÖBDER yöneticileriyle ilgili, askerî mahkemelerden mahkûmiyet, sivil mahkemeler
den beraat kararı çıktı. 

12 Eylül 1980'den sonra, 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasına dayanılarak, birçok memur, sor
gusuz sualsiz görevden atıldı; bunlardan bir kısmı yargı kararıyla göreve dönebildi, birçoktan 
göreve dönemedi; dönenler, eski haklarını alamadılar. 

3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası, göreve döndürülenler için güvenlik soruşturması iste
mekte ve bu öğretmenlerimiz, hiçbir gerekçe gösterilmeden, oturdukları belediye sınırları dışı
na atanmaktadırlar. Kimi öğretmenlerimiz, 12 Eylül 1980'den sonra, 2559 sayılı "i&sayla zo
runlu olarak emekli edildiler. 

Çıkarılacak bir yasayla, TÖBDER ve öteki örgütlerin açılması, mallarının geri verilmesi, 
herkesin eski görevine döndürülmesi sağlanmalı, göreve döndürülenlerin kayıpları giderilmeli 
ve güvenlik soruşturması uygulamasına son verilmelidir. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özdiş, sürenizi aştınız efendim!.. Lütfen... 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 30 tane üniversitemiz var efendim... 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim... 
Efendim, en son sayfanın son satırlarına bakarsanız, bağlama sözlerini orada bulabilirsiniz. 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım, müsamahanız için de te
şekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen... 
İBRAHİM ÖZDtŞ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde, laik cum

huriyetin temellerinde harcı olan, eğitimde reformlar yapan, köy enstitülerini kuran, bilimin 
ve öğretinin emekçileri olan öğretmenlere her dönemde sahip çıkan, onlan çağdaş gelişmenin 
öncüleri olarak gören Cumhuriyet Halk Partisinin bir üyesi, Grubunun sözcüsü olarak; gerçek 
katılımcı, çoğulcu demokrasinin kökleşmesinin, çağdaş, sivil topluma, eşitlikçi refah toplumu
na geçilmesinin temel güvencesinin öğretmenlerimiz, itici gücünün ise, her aşamada, çağdaş 
eğitim reformu olduğuna dair inancımızın altını bir kere daha çizerek, hepinizi şahsım ve Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına içtenlikle selamlar, 1993 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi
nin hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özdiş, teşekkür ediyoruz efendim. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Hasan Dikici. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Dikici, Grubunuza ayrılan sürenin kaç dakikasını siz kullanacaksınız efendim? 
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HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — 25 dakikasını kullanacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Toplam sürenin 25 dakikasını siz kullanacaksınız, kalan 20 dakikayı da Sa

yın Baş kullanacak; peki. 
Saat şu anda 11.14 efendim. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, benim konuşmam daha da kısa ola
bilir efendim. 

BAŞKAN — Bizi bahtiyar edersiniz efendim. 
RP GRUBU ADINA HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Teşekkür ediyorum Sayın 

Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığının 1993 yılı bütçesi üzerinde 

Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Grubum ve şahsım adı
na Yüce Meclise, Bakanlığın ve YÖK'ün değerli mensuplarına saygılarımı sunuyorum. 

Sevginin, merhametin, dostluğun, güvenin, adaletin kaynağı eğitimdir. Bunu gönüllere nak
şeden ise öğretmendir. 

Eğitimde maksat, güzellikler; iyilikler, hakikatler, yüce idealler için, bu uğurda gayret sarf 
eden-, milletinin menfaatlarını kendi menfaatından üstün tutacak kişiler yetiştirmektir. Bu mil
lî idealin merkezi ve kaynağı ise okullarımızdır. 

Eğitim, yalnız maddî gözlerimizi değil, ruhumuzu, yani manevî gözlerimizi de açmalıdır. 
Bunun için de, kendimize has, kendimize ait eğitim programlarını yapmalıyız ve uygulamalı
yız; ama, bugüne kadar bunu gerçekleştiremedik. 

Birçok konuda olduğu gibi, eğitim konusunda da, Batıcılıktan, batılılıktan ve taklitçilik
ten kurtulmuş değiliz. -

İlkokul programını 1926 yılında Fransa'dan almışız ve on yıl uygulandıktan sonra beğen-
meyip rafa kaldırmışız. 

1936 programı Almanya'dan alınıyor oniki yıl sonra bu program da beğenilmeyip rafa kal
dırılmış. 

1948 yılı programı İngiltere'den alınıyor ve ondört yıl sonra, İngiltere programı da, bünye
mize uymadığı için, öbür programların akıbetine uğruyor. 

1962'de Amerikadan alınan programda, birkaç sene sonra, program yeterli olmadığı için, 
bazı değişiklikler yapılarak, bugün uygulanmakta olan 1968 programı getiriliyor. Yani, Millî 
Eğitim Bakanlığı, tam kırkiki sene, program aramakla, yarım asra yakın bir zaman israf etmiş 
oluyor. Bunun sonucunda da, son yetmiş yıldır eğitimde bir kıtlık devresi yaşıyoruz : Derslik 
kıtlığı, öğretmen kıtlığı, tahsisat kıtlığı, yazar kıtlığı, âlim kıtlığı. 

Eğitim, ferdî ahlakın yanında içtimaî ahlakı da esas almalı ve içtimaî ahlakı geliştirmeli 
ve beslemelidir. Eğitim, vücudun sağlığını besleyip geliştirdiği gibi, aynı zamanda, ruhun, ah
lakın ve bütün manevî varlığın sağlığını da koruyup beslemelidir. 

İyiyi kötüden ayırabilen, muhakemesi sağlam, kendine hâkim, iradesine sahip, milletine 
ve insanlığa yararlı fertler yetiştirmek Millî Eğitim Bakanlığının görevidir. 

Geri kalmışlığın en önemli sebebi adaletsizliktir. Bir toplumda hırsızlık, rüşvet, adam ka
yırma varsa ve devam ediyorsa, bu toplum önce eğitim sistemini ve öğretmen ordusunu gözden 
geçirmelidir. Nerede bir ahlak buhranı varsa, orada, millî ye manevî bir buhran var demektir. 
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Hayatın gayesini bilmeyen, neye inanacağını şaşırmış nesiller yetiştirmek, hayatın illetini 
ve gayesini yine kendi hayatlarının içinde aramaktan ziyade, gününü gün etmeye çalışan, yal
nız ve ancak kendisi için ve çıkarı için yaşayan bir gençlik yetiştirmek, eğitimimizin gayesi ol
masa gerektir. 

Eğitimin gayesi, günümüzde ve gelecekte, varılması hedeflenen, insanımızın mutluluğu, 
milletimizin refahı için, millî şuura sahip fertler yetiştirmek ve tam bir gerçek olmalıdır. 

Yurdumuzda sınaî, ticarî, ziraî ve teknik sahalar düşünülürken, ihmal edilen, işlenmeyen 
sermaye, yalnız ve ancak insanımızdır. Bunun sonucudur ki, insanımız ve milletimiz, özlediği
miz eğitim düzeyine bir türlü gelememiştir. 

İnançtan, nizamdan ve yaradılış gayesinden mahrum, kendi öz değerlerine düşman edilen 
bir neslin kazanılması, yalnız ve ancak millî eğitim politikasıyla mümkündür. Bunun için de, 
millet olarak, maddî ve manevî topyekûn gücümüzü yeniden insanımızın üzerine çevirmek, onu, 
tarihimizle, kültürümüzle, dinimizle bütünleştirmek mecburiyetindeyiz. Şurası kesinlikle bilin
melidir ki, iktisatta, teknikte, sanatta, ticarette, ziraatta ve millî savunmada tek temel eğitim
dir, insandır. Bunun için de, eğitim problemleri bu görüşle ele alınmalı, tartışılmalı ve mutlaka 
çözülmelidir. 

Maarif politikamız millî ve manevî değerlerimizden kaynaklanmadığı sürece, hiçbir saha
da başarılı olmamız söz konusu olamaz. Fabrika, baraj, köprü ve benzeri dev tesisleri kurmak, 
işletmek, elbette görevimizdir; fakat, daha önemli görevimiz, insanımızın geleceği, dolayısıyla 
milletimizin yarınları, yani eğitim politikamızdır. 

Yeni eğitim anlayışına göre en önemli faktör, öğretmendir; çünkü, çocuğumuza, gencimi
ze ve yaşlımıza istenen şekli verecek, onlara maddî ve manevî değerleri kazandıracak ehil in
san, usta insan odur. 

Eğitimin üç temel öğesi, öğretmen, program ve öğrencidir. Öğretmen, program ve öğrenci 
, üçlüsünü uzlaştıramaz, kaynaştıramaz ve bir bütünlük teşkil edemezsek, eğitim ve öğretimin 
gayesine ulaşması mümkün değildir. 

İnsan gücümüzün kaynağı okullarımız, okullarımızda üretimi gerçekleştirenler de öğret-
menlerimizdir. öğretmen, her alanda ihtiyaç duyduğumuz insan gücümüzü üreten, yetiştiren, 
hayata hazırlayan bir sanatkârdır. Eğitim sisteminin mimarı, geliştiricisi öğretmendir. Toplum
sal üretimimizin her .bakımdan kalitesini iyileştirmek için işe, önce öğretmenimizden başlamak, 
sermaye, emek ve zamandan büyük faydalar temin edecektir. 

Toplumsal üretimi sağlıklı kılmak ve okulöncesi, ilkokul, ortaöğretim ve yükseköğretim
deki öğretmen ordusunu tam formasyonlu olarak yetiştirmek için, bütün varlığımızı ortaya koy
mak mecburiyetindeyiz; çünkü, büyük insanlar öğretmenlerin eseridir. Alparslan'ı yetiştiren 
Nizamülmülk, Fatih'i yetiştiren Akşemseddin, Yavuz Sultan Selim'i yetiştiren ise hocası tbni 
Kemal'dir. 

* 
Eğitim, beşikten mezara kadar, hayat boyunca devam eden, insanımızı her bakımdan ge

liştirmek için bir gayeye yönelik faaliyetler bütünüdür. 
Eğitimi, tarihî seyri içinde ele aldığımızda, ekonomik, sosyal, siyasî, idarî ve dinî yapıyla 

iç içe olduğunu görürüz. Eğitim, sağlıklı ve tutarlı bir temele oturtulursa, ekonomik, sosyal, 
kültürel, siyasal ve idarî yapı da sağlıklı ve tutarlı olacaktır. 
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Bugün ülkemiz, anarşi ve terörle iç içe ise; ülkede yüksek enflasyon varsa; toplumda gü
ven ve iç barış yoksa; gayri adil bir ücret dengesi kurulmuş, zengin daha zengin, fakir daha 
fakirse; fertler yöneticilere, yöneticiler yönetilenlere güven duymuyorsa; bunun tek sorumlusu, 
eğitim sistemi, eğitimciler, siyasîler, iktidarlardır. 

Bir ülkenin kendine has bir eğitim sistemi vardır; biz buna, kısaca, milletlerin mektebi 
diyebiliriz. Bu mektep, programı, müfredatı, disiplini, örf, âdet ve ananeleriyle öteki milletler
den tamamen farklıdır. 

Bu düşünceden hareketle, dünkü Türk maarifine, eğitimine bakacak olursak; Selçuklu'yu 
Anadolu'da,hâkim kılan, Osmanlı'ya üç kıtanın hükümranlık hakkını tanıyan, insanın yara
dılış gayesine ve fıtratına uygun bir eğitimin verilmiş olduğunu görürüz. Eğitimi, bu noktada 
ele almamız, elbette gerekmektedir. 

Eğitim çözümdür; halbuki, bizde uygulanan yanlış eğitim politikaları yüzünden, "eğitim" 
kelimesi sürekli olarak, mesele ve problemi beraber çağrıştırmaktadır. "Eğitim" ve "mesele" 
kavramları, taşıdıkları nosyon bakımından, birbirlerine tamamen zıt kavramlardır. Denemeye 
dayalı, Batıcı ve batıl eğtimimiz, kötü bir taklitçilik sebebiyle bugün, problem olmaya devam 
etmektedir. ' 

Eğitimin temel unsurlarından biri öğretmendir dedik. Öğretmenin seçimi, istihdamı, hiz
met içi eğitimi gibi konularda ortaya konulmuş millî bir ölçümüz yoktur, öğretmen yetiştiren 
okul, fakülte, enstitülere öğrenci alırken hangi millî ölçüler aranmalıdır; bu, belirlenmemiştir. 

Ayrıca, öğretmen istihdamıyla görevli tek kuruluş olan Millî Eğitim Bakanlığının, bu ko
nuda seçim hakkı da yoktur, öğretmeni istihdam eden Bakanlığın, öğretmeni yetiştiren ku
rumlar üzerinde hiçbir tasarrufunun olmaması, eğitimimizin önemli bir çıkmazıdır. 

Bölgeler arası öğretmen dağılımındaki büyük dengesizlik devam etmektedir. Bir okulda 
30 saat derse girerek maaş alan öğretmen, öbür tarafta hiç derse girmeden maaş alan öğret
menler mevcuttur. Bir okulda dersler boş geçerken, öbür okulda hiç derse girmeden maaş alan 
öğretmenlerimiz mevcuttur. Toplumda, öğretmenlik mesleğine verilen değer, giderek azalmak
tadır. Bu durum, öğretmenlerin problemlerine de kaynak olmaktadır, öğretmenlerin, çalışma 
şartlarının iyileştirilmesi, yaşayış düzeylerinin yükseltilmesi, öğretmenlik mesleğini, gençler için, 
cazip hale getirecektir. 

Değişik kurumlardan, farklı programlarla, değişik sürelerde yetişen öğretmenlerin alan 
bilgisi veya öğretmenlik bilgisi yeterli olmadığı için, bunlar çağın ihtiyaçlarına cevap verecek 
seviyede değildirler. Bunun için, hizmet içi eğitime daha çok önem vermemiz lazımdır. 

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arapça bölümü mezunları, öğretmen olarak atanamı
yor. Arapça bölümü mezunlarına öğretmenlik hakkının verilmesi ve bunların öğretmen olarak 
atanması sağlanmalıdır. 

Öğretmenin, program, kanun, yönetmelik, ders araç ve gereçlerinden, yönetimden, çevre
den, kendisinden kaynaklanan sorunları mutlaka giderilmelidir, öğretmen, sadece öğrencileri
ni daha iyi eğitmenin yollarını ve kendisinin yetişmesini düşünmelidir. 

Atama ve yer değiştirmelerde aile bütünlüğü mutlaka korunmalıdır. Atama ve yer değiş
tirmelerin, her öğretmene eşit uygulanmasına titizlikle riayet edilmeli, dağıtımda denge temin 
edilmeli, haftalık ders saati sayısına göre kadro esası getirilmelidir. 
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İhtiyaçtan fazla öğretmen atanmamalt, merkezî okullarımızdaki öğretmen fazlalığı mut
laka eritilmelidir. 

Donanım ve kırtasiye giderleri ile, kira yardımı, günümüz şartlarına göre yeniden ayarlan
malı, mesleğe yeni giren öğretmene donatım kredisi verilmelidir. 

öğretmen çocukları için kreş, çocuk yuvaları, anaokulları açılmalı; öğretmeni onurlandı
ran, öğretmenliği cazip hale getirecek televizyon programlarına ağırlık verilmelidir. 

öğretmenin meslekî nitelikleriyle, genel kültürünü genişletecek her türlü kitap, öğretme
ne ücretsiz verilmelidir. 

öğretmen, keyfî hareketlere karşı yeterince korunmalı, yönetim, öğretmene ve öğretmen
lik mesleğine daha çok sahip çıkmalı, onu her yerde ve her zaman vurgulamalıdır. 

İmar Kanununun 10 uncu maddesinde öngörülen, beş yıllık imar planlarında belirlenen 
okul yerleri, uygulama kesinleştikten sonra kamulaştınlmah ve okul yapımı için tahsis edilmelidir. 

Toplu konut ya da kooperatiflerin oluşturduğu yeni yerleşim merkezlerinde, konutlarla be
raber okul yapımı da gerçekleştirilmelidir. Her türlü konut yapımı ve iskâna açılma sırasında, 
Harçlar Kanunu ve ilgili diğer kanunlara, sadece okul yapımında kullanılmak üzere pay ayrıl
masına imkân veren ek hükümler getirilmelidir. 

Din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarıyla, öğrencilerimizin İslam Dinini öğrenmesi müm
kün değildir. Din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarının yeniden hazırlanması şarttır. 

Ayrıca, ilkokul 3 üncü sınıftan başlayan din dersleri, ilkokul 1 inci sınıftan başlamak üze
re, bütün eğitim kademelerimizde mecburen okutulmalıdır. 

İmam-hatip liseleri, meslek liseleridir. Üniversite sınavlarında, kız meslek liseleri ile en
düstri meslek liselerine ek puan uygulanırken, imam-hatip liselerine bu uygulama yapılma
maktadır. 

Bu haksızlığın giderilmesi için, imam-hatip liselerine de ek puan uygulaması getirilmelidir. 
Yurt dışında görevlendirilen Öğretmenlerimiz, bulundukları ülkenin dilini, eğitim sistemi

ni, idarî yapısını, yasalarını bilmedikleri gibi, öğretim seviyeleri de, gönderildikleri ülkelerdeki 
öğretmenlerin öğretim seviyelerinin altındadır. 

Bu durumları göz önüne alarak yurt dışına öğretmen gönderilmeliyiz. 
Yurt dışında bulunan öğrencilerimizin tamamlama dersleri ile model sınıfların program

ları yetersizdir. Türkçe ve din derslerinin saatleri uygun olmadığı gibi, bu dersler, branş öğret
menleri tarafından da okutulmamaktadır. -. 

Bir diğer önemli husus da, Türkçe ve din dersi notlarının, sınıf geçmeye etkisinin olma
masıdır. 

En önemli bu iki dersin sınıf geçmeye etkisi olmadığından ve karneye yazılmadığından, 
çocuk, bu dersleri gereksiz ve angarya olarak okumaktadır. 

Türkçe ve din dersleri, branş öğretmenleri tarafından, normal programlar içerisinde ve 
mecburî olarak okutulmalıdır. 

• Yurt dışındaki çocuklarımızın başarısız olmasında çeşitli nedenler vardır. Bunları kısaca 
özetlersek : Dil yetersizliği, kültür farklılığı, din farkı, farklı bir eğitimden gelmeleri, anne-

- babanın eğitim yetersizliği, aile parçalanması,.Türkçe ve din derslerinin ihtiyarî okutulması. 
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Çocuklarımızın başarısı için, bunların halli konusunda daha fazla gayret göstermeliyiz. 
Okulöncesi eğitimde okullaşma oranı, 1992 - 1993 öğretim yılında yüzde 10 olarak hedef

lenmiş; ancak yüzde 5,2 olarak gerçekleşmiştir. 1993 - 1994 öğretim yılında ise yüzde 11,5 ola
rak hedeflenmiştir. ' 

1992 -1993 öğretim yılında, ilkokul çağı nüfusunda okullaşma oranı yüzde 96,1'dir. 1993 
- 1994 öğretim yılında ise hedefimiz yüzde 100'dür. 

1992 -1993 öğretim yıtında ortaokulda okullaşma oranımız yüzde 77 olarak hedeflenmiş; 
ancak yüzde 62,6 olarak gerçekleşmiştir. 1993 -1994 öğretim yılında ise yüzde 80 olarak hedef
lenmiştir. 

Bütün liselerimizde ise okullaşma oranımız, 1992 - 1993 öğretim yılında yüzde 43,2 ola
rak hedeflenmiş; ancak yüzde 42,9 olarak gerçekleşmiştir; 1993 - 1994 öğretim yılında ise yüz
de 45,2 olarak hedeflenmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığının 1993 bütçesinde yatırım için ayrılan yaklaşık 4 trilyonluk pa
rayla, 1993 -1994 öğretim yılının yatırımlarının gerçekleşmesi mümkün olmayacağı gibi, ders
lik ihtiyacı ile araç-gereç ihtiyacı da karşılanamayacaktır. 

Eğitim ve öğretimin 15 Eylül - 18 Haziran arasında olması, özellikle Orta Anadolu, Gü
neydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da gerçeklerle bağdaşmıyor, mevsim buna müsaade etmi
yor. Bu sürenin tespitinde, köylümüzün iş mevsimi ve iklim şartları da göz önüne alınmalı, 
eğitim-öğretim bu tarihler arasında değil, uygun tarihler arasında planlanmalıdır. 

Gelişmiş olan ülkelerde günümüz üniversitelerinin başta gelen görevi, eğitim-öğretim ve 
bilimsel araştırmalar yapmak ve yaymaktır; ilimde, teknolojik ve bilimsel gelişmelerde rehber 
olmaktır; milletimizin ihtiyacı olan yetişmiş insan gücümüzü takviye etmektir. İsraftan uzak 
olmak, milletimizin kıt olan kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak, milletimizin gelişme
sine, kalkınmasına öncülük etmek, yükseköğretim kurumlarımızın görevleri arasındadır. 

1992 yılında yeni kurulan yükseköğretim kurumlarıyla beraber, Türkiye'de, 54 üniversite
miz, 396 fakültemiz, 235 yüksekokulumuz ve 211 tane de enstitümüz mevcuttur. Yeni kurulan 
yükseköğretim kurumlarımızdan, 21 üniversite ve 2 yüksekteknoloji enstitüsüne, rektörleri atan
mıştır. Bunlara bağlı olarak açılacak olan 136 fakülte, 64 yüksekokul ve 73 enstitünün bir an 
önce açılması, yetişmiş insan gücümüzü artıracaktır. Ancak, yeni kurulan 21 üniversite ve 
2 yüksekteknoloji enstitüsü için 1993 yılında ayrılan 11,5 milyar Türk Lirasının mutlaka artı
rılması lazımdır. Çünkü, bu parayla, yükseköğretim kurumlarımızda bir şey yapılamayacağı 
malumlarınızdır. 

Yükseköğretimdeki, 1992 yılında, öğrenci sayımız 759 049'dur; okullaşma oranı ise yüzde 
16'dır. Bunun 469 302'si örgün eğitimde bulunmaktadır. Örgün eğitimdeki okullaşma oranı
mız yüzde 9,9'dur; 289 747'si ise açık öğretimdedir. Açık öğretimde okullaşma oranımız ise 
yüzde 6'dır. 

Açık öğretim hariç tutulursa, yükseköğretimdeki hedeflenen okullaşma oranına bu büt
çeyle yetişmek mümkün değildir. 

Üniversitelerimizde ikili öğretim, yerinde bir karardır. Gönül arzu ederdi ki, bütün üni
versitelerimiz bu ikili öğretime iştirak etsinler. 

Sayın Başkan,, değerli milletvekilleri; sözlerimi bağlarken, Kahramanmaraş Millî Eğitim 
Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarını da dile getirmek istiyorum. 
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1992 - 1993 eğitim ve öğretim yılında, ilimiz genelinde 553 tane yeni dersliğe ihtiyacımız 
vardır. Ayrıca, mevcut olan dersliklerimiz, büyük oranda, bakım, onarım ve tamirata muhtaç
tır. Kahramanmaraş öğretmenevinin bir an önce bitirilmesi için gerekli ödeneğin, zaman geçi
rilmeden gönderilmesi gerekir. Çünkü, inşaat, yüzde 95 tamamlanmış durumdadır. 

ilimizin, 2 tane Anadolu Lisesi ile 1 tane Fen Lisesine, şiddetle ihtiyacı vardır, llkokullar-
daki öğretmen açığımız, verilen 400 adet vekil öğretmenlik kadrosuyla kapatılmıştır, öğret
men açığının, bir an önce, asıl öğretmen kadrosuyla tamamlanması şarttır. 

Orta dereceli okullardaki öğretmen açığı, ücretli Öğretmenlerle kapatılmıştır. 
Değişik branşlardan 80 adet öğretmen kadrosunun verilmesiyle, orta dereceli okullardaki 

öğretmen açığımız da kapanacaktır. 
Normalde 50 tane olması gereken ilköğretim müfettişi sayısı, şu anda 12 tanedir. Rehber

lik ve teftiş hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için, il müfettişi kadrosunun tamamlan
ması lazımdır. 

Kendilerine "çağdaş" diyen; ancak, çağın çok gerisinde kalan, bulundukları makamı dol-
duramayan, ilim yapma yerine başörtüsü düşmanlığı yapan, belli odaklara yaranmak için mil
letimizin inancını hiçe sayan, insan haklarına saygısız, kendisinin ve insanın yaradılış gayesini 
bilmeyen, Anayasa suçu işleyen, bazı kızlarımızın eğitim yapmalarını engelleyen, başörtüsü düş
manı bazı öğretim üyelerini, milletin kürsüsünden protesto ediyorum! Başta Yüce Milletimize, 
sonra da, vatan, bayrak, namus, cami, ezan, Kur'an için canını veren aziz şehitlerimize havale 
ediyorum.' 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin, aziz milletimize, bayrağımızın dalgalandığı her yerde, 
bütün zorluklara göğüs gererek, vicdanıyla başbaşâ kalarak görev yapan kıymetli öğretmenle
rimize, Bakanlığımızın her kademesinde hizmet vermeye gayret eden çok değerli arkadaşları
ma, yükseköğretim dahil olmak üzere bütün öğrencilerimize, hocalarımıza, Yükseköğretim Ku
rulumuzun muhterem üyelerine hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ederken, görevi uğrun
da hayatını veren öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Grubum ve şahsım adına Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN —' Sayın Dikici, teşekkür ediyorum efendim. 
Refah Partisine ait sürenin ikinci bölümünü kullanmak üzere, İstanbul Milletvekili Sayın 

Mustafa Baş. 
Sayın Baş, saat 11.37; 23 dakikanız var efendim. 
Buyurun. 

RP GRUBU ADINA MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; Refah Partisi Grubunun Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi hakkındaki görüşlerini arz 
etmek üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlarken hepinizi hürmet ve muhabbetle selam
lıyorum. 

İnsanı, doğumundan ölümüne kadar her yönden geliştirme ve faydalı amaçlara yönlen
dirme işine "eğitim ve öğretim" diyoruz. 

Eğitim ve öğretim meselelerini halletmiş topluluklar, sosyal, siyasal, ekonomik açıdan güçlü 
topluluklar olmuşlardır;, tarih boyunca, halkına, insanlarına, huzur ve mutluluk getiren dü
zenlerini, rejimlerini kurabilmişlerdir. Eğitimi fesada uğramış topluluklar da, tarih boyunca, 
görmüşüzdür ki, yok olmuşlardır, çökmüşlerdir. 
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Her medeniyet, mutlaka bir eğitime ve bilgilenmeye dayanmakladır. Ülkemizde de, bu eğitim 
ve öğretim işiyle meşgul olan Bakanlığın önünde, bir diğer bakanlıkla birlikte "millî" kelimesi 
vardır; bu da şunu ifade etmektedir": Yetiştirilen nesilleri, ileriye hazırlanan nesilleri, yabancı 
dış tesirlerden ve akımlardan koruma görevi, Millî Eğitim Bakanlığına verilmiştir. 

Maarifin önemli unsurlarından biri olan ilim ye teknoloji, memleketi olmayan, ırkı olma
yan unsurdur. Dünyanın neresinde olursa olsun, ilmi ve teknolojiyi bulmak, almak, transfer 
etmek, geliştirmek, bir görevdir. Nitekim, Peygamber Efendimizin çok güzel hadisi vardır : 
"İlim, Çin'de de olsa onu alınız." Yine, geliştirme noktasında, "iki günü birbirine müsavi olan, 
zarardadır" buyurmaktadır. „ 

, Demek ki, dinimiz de, dünyanın neresinde olursa olsun, ilmi, tekniği, fenni almayı ve onu 
geliştirmeyi bize bir görev olarak vermiştir. 

Yine maarifin önemli unsurlarından biri olan ahlakî, manevî ve kültürel değerler'de, mil
lîdir. Ülkemizde son ikiyüz yılda bunlar birbirine karıştırılmış, hatta bunların kavgasını yap
mışızdır. Çeşitli zamanlarda sistem arayışları içerisinde olmuşuzdur; Fransız, Amerikan, Al
man, son olarak da Japon eğitim sistemini taklit etmeye heveslenmişizdir. 

"İktisadî kapitülasyonları kaldırdık" diye yılda birkaç defa bayram yapmış olmamıza rağ
men, kültürde ve maarifte âdeta kapitülasyonlar devam etmektedir. 

Eğitim, basın, televizyon, tiyatro, sanatsal faaliyetler, âdeta Batı kültürünün ve Batı de
ğerlerinin ülkemize giriş gümrük kapıları olmuştur. 

Teknolojik gelişmeleri ve ilmi, dünyanın neresinde olursa olsun almak bir görevdi; bunu, 
maalesef alamadık. Bugünkü dünya devletleriyle kendimizi mukayese ettiğimiz zaman, alama
dığımızı birlikte görüyoruz. 

Yabancı kültürlere karşı kendi kültürümüzü korumak, muhafaza etme ve geliştirme göre
vimiz vardı; bunu da yapmadık. . 

Biz, dünyaya yeni gelmiş, gökten zembille düşmüş, köksüz bir millet değiliz; tarihin en 
köklü, en şerefli, en güçlü milletiyiz. Gelenleri övmek için, mutlaka geçmişi karalamak, inkâr 
etmek gerekmez. 

Tarihle bağlarımızı kopardık... Sön yıllarda hayretle takip ettiğimiz Japonya'da, bir ilk
okul çocuğu, dünyanın en karmaşık alfabesine sahip olmasına rağmen, bin yıl önce dedesinin 
yazmış olduğu bir kitabı okuyor, anlıyor; bizde ise, üniversiteyi bitiren bir kişi, dedesinin nü
fus kâğıdını bulsa okuyamıyor, tapusunu bulsa okuyamıyor! 

tşte, bu da, bir yerlerde bir yanlışlık olduğunu göstermektedir. En azından, okullarımız
da, tarihle bağlarımızı kesmeyecek olan "Osmanlıca" dersinin seçmeli ders olarak okutulması 
gerekirdi; bugün de gerekmektedir. Millî Eğitimimizin bu konuda girişimlerde bulunmasını ümit 
ediyor, bekliyoruz. 

Nasıl bir toplum, nasıl bir nesil yetiştireceğiz?.. Tabiî, hür bir toplum, düşünen bir top
lum; kendi kendine karâr verebilen, üreten, hamleci, kendine güvenen, kişilikli bir nesil yetiş
tirmek zorundayız. Eğitimin ve öğretimin önündeki engelleri kaldırmak zorundayız. Nitekim, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42 nci maddesi "Kimse, eğitim ve öğretim hakkından yok
sun bırakılamaz" diyor. Yine, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 4 üncü maddesinde, 
"Eğitim kurumlan dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetmeksizin herkese açıktır" denmektedir. 
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Buna rağmen, maalesef, ülkemizde bazı üniversitelerde hâlâ başörtüyle ilgili yanlış tatbi
katlar devam etmektedir. Bu konunun üzerinde biraz durmak istiyorum. 

Esasen, ikiyüz yıldır hayretle baktığımız ve taklit etmeye çalıştığımız Batı'daki kuruluş 
ve kurumların kararlarına baktığımız zaman, mesela, tnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 
18 inci maddesinde, çok açık bir şekilde, "Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyeti hakkı var
dır. Bu hak, din veya kanaat değiştirme hürriyetini, dinini veya kanaatini tek başına veya top
luca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet veya ayinlerde izhar etme hürriye
tini gerektirir" diyor. 

Bu 18 inci madde insana, inandığı gibi yaşama, inandığını tatbik etme hakkını veriyor. 

AGİK taahhütleri arasında yer alan, Helsinki Nihaî Senedinin 10 maddesinden 7 ncisinde 
de, düşünce, vicdan, din ve inanç özgürlüğü de dahil olmak üzere, bu değerler, insan haklarına 
ve temel özgürlüklere saygı olarak tespit edilmiş ve tüm dünyaya duyurulmuştur. 

21 Kasım 1990 tarihinde, AGİK'e katılan ülkelerce imzalanan Paris Şartında, her ferdin, 
düşünce, vicdan ve din ya da inanç özgürlüğüne hakkı olduğu; herkesin, haklarını bilmeye ve 
haklarına dayanarak hareket etmeye, hareketlerini tanzim etmeye hakkı olduğu, hiçbir ayırım 
yapılmaksızın teyit edilmiştir. 

Başörtüsü meselesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine iki defa gelmiştir ve,2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununa, ek 17 nci maddeyle ilave yapılmış, "yürürlükteki kanunlara 
aykırı olmamak kaydıyla, yüksekokullarda kılık-kıyafet serbesttir''. maddesi getirilmiştir. 

Yürürlükteki kanunlarda ve Anayasada, kadınların kıyafetiyle ilgili hiçbir ölçü ve madde 
yoktur. 

Şimdi, Anayasanın 6 ncı maddesine göre, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk Mil
leti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Hiçbir 
kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. 

Buna göre, millet egemenliğinin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, bazı üniversitelerdeki yanlış tatbikatları göz önüne alarak, bunları sona 
erdirmek amacıyla -maksadı bu- bu kanunu çıkarmıştır. 

Kanunların yorumunda, kanun vazıının maksadı esas alınır. Tabiî, her kanunun iptali için 
Anayasa Mahkemesine müracaat edilebilir. 

Anayasanın 153 üncü maddesinin ikinci fıkrası, kanunun iptali halinde ortaya çıkan du
rumu şöyle belirtmiştir : "Anayasa Mahkemesi bir kanunu veya kanun hükmünde kararname
yi iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm 
tesis edemez" demektedir. Bu, açık ne nettir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ise, üniversitelerdeki bu yanlış uygulamayı sona erdirmek 
için, bu maksatla bu kanunu çıkarıyor. Bir siyasî parti, Anayasa Mahkemesine hemen müraca
at ediyor ve Anayasa Mahkemesi bu talebi reddediyor. Böylelikle, Anayasa Mahkemesi tara
fından yapılan yargılama sonunda, kanuni yüksek mahkemenin yargı denetiminden de geçmiş 
oluyor. 

Şimdi, kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkış amacı ortada... O zamanki bası- / 
na da baktığımız zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bu kanun çıktığında, "başörtüsü 
meselesi halledilmiştir" manşetleri, ifadeleri ve yorumları basında açık bir şekilde yer almıştır. 
Dolayısıyla, kanun, vazıının maksadı istikametinde uygulanmak üzere kesinlik kazanmıştır. 
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Üstün hukuk normları, net ve açık bir şekilde ortadayken, bu kanunun işlerliğini bertaraf 
etmek için, Anayasa Mahkemesinin yorumundan kendine göre birtakım deliller çıkararak, ba
zı üniversitelerde, bilhassa Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, temel hak ve hürriyetlerden olan 
eğitim hak ve hürriyetini ortadan kaldıracak şekilde tatbikata girmenin, hangi vicdana, hangi 
insafa sığdığını buradan sormak isterim. 

Bu önümdeki dosyada, son bir ay içerisinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin, bu konu
larla ilgili olarak kız öğrencilere yazdığı soruşturma açılma yazıları var. Orta Doğu Teknik Üni
versitesinin öğretmenlik yönetmeliği burada... Sebep olarak bu yönetmelikteki maddeler gös
terilmiş. 

Maddelerin hepsine baktık, hiçbir yerinde, böyle bir gerekçe gösterecek bir madde yok... 

Değerli arkadaşlar, tabiî, kız öğrenciler bize, yani milletvekillerine geliyorlar; Refah'a, 
ANAP'a, DYP'ye, bağımsız arkadaşlara geliyorlar... 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Bize gelmiyorlar(!..) 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — SHP'ye gelmiyorlar tabiî... 
İBRAHİM HALİL ÇELtK (Şanlıurfa) — Geliyorlar, geliyorlar... 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Geliyorlarmış... 
Her partiden milletvekili arkadaşlarımız, Sayın YÖK Başkanı ile görüşüyor... Orta Doğu 

Teknik Üniversitesinin Rektörü ile bizzat gidip görüşüldü... Biz, bu işlemlerin olduğu fakülte
de dekan beyle görüşmek için gittik; yoktu; yardımcısı ile görüştük... Yalnız, 2547 sayılı Kanu
nun 68 inci maddesi diyor ki : "Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür." 

Şimdi, kanun yürümüyor!.. Milletvekili gidip kanunu yürütmek istiyor. Kanunu yürüt
mek görevi, Bakanlar Kuruluna verilmiş. Yani, Bakanlar Kurulunun bu kanunu yürütmesi lar 

zım. Sayın Bakanımızın Plan ve Bütçe Komisyonundaki müspet konuşmasını hep birlikte ha
tırlıyoruz, takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz... Sayın YÖK Başkanımızın da Plan ve Bütçe Ko
misyonundaki konuşmasını sevinçle izledik, takdir ediyoruz... Bunlar net ve açık bir şekilde 
ortada iken, birtakım maksatlı insanlar, belki de üniversitelerde olay çıkarmak için bunu tez
gâhlıyorlar... 

İBRAHİM HALİL ÇELtK (Şanlıurfa) — Anayasa Mahkemesi Başkanının başının altın
dan çıkıyor! Bir an evvel gitmeli o! 

MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Olay çıkarmak için belki bunu tezgâhlıyorlar. 
Her şey net ve açık olarak ortada iken, hâlâ, kızlarımızın eğitim ve öğretim haklarına te

cavüz edilmesi, bizi son derece üzmekte ve bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarına göl
ge düşürmektedir; milletin iradesi üzerinde irade ortaya koymaktadır. 

Kanunun 68 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği sorumlulukla, Bakanlar Kurulu
nun, Sayın Bakanımızın şahsında harekete geçerek, mutlaka ve mutlaka bu yanlış uygulamala
rı önlemesini, kendilerinden istirham ediyoruz. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, biz eğitimde tam bir özerklik ve rekabet getirilmesini istiyoruz. 
Burada biraz önce konuşan CHP sözcüsü arkadaşımızın talihsiz beyanları oldu. Kendisi 

şahsı adına konuşsaydı, tabiî ki cevap vermek gerekmezdi; ama, Grup adına konuştu. Esasen, 
konuştukları da, Sayın Genel Başkanı Baykal'ın Genel Başkan olduğu zamanlarda televizyon 
ve basında da yer alan, imam-hatip liseleriyle ilgili müspet sözleriyle tezat teşkil etmektedir. 
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Ya kendisi Genel Başkanına muhalefet ediyor yahut bunlar, halka başka söylüyor, buraya 
gelince başka söylüyor! Yani, âdeta çifte standart uyguluyorlar. 

Tabiî, SHP sözcüsü arkadaşımız konuştu; anladı ki, biraz sonra imam-hatip mezunu biri
si buraya çıkıp konuşacak; gitti, dinlemiyor!.. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — SHP değil, CHP. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — özür dilerim, CHP. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep)—Arkanda, Divanda... 
BAŞKAN — Sayın Baş, Sayın Baş, arkadaşımız Divanda. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Arkamızda imiş... 
KÂTİP ÜYE İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Laf atacağım da, müsait değil. Gereğini söy

leyeceğim; ama, müsait değil. ' 

BAŞKAN — Sayın özdiş, Sayın özdiş, siz, 45 dakika, gerekeni söylediniz efendim; müsa
ade buyurun. ' ' • 

Sayın Baş, siz buyurun efendim. 

MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Şimdi, imam-hatip liselerine karşı gelmek, bir kere, demok
rasiyi hazmedememektir. Neden?.. Türkiye'deki bütün imam-hatip liselerine bakıyoruz; eğer 
300 kişi alınacaksa, 1 000 kişi müracaat etmiş... Türkiye'de şu anda 200'e yakın imam-hatip 
lisesi binası bitmiş... Halk bunu kendisi yapmış... Halk ne istiyor?.. Benim oğlum, benim yav
rum okusun, hem dinini öğrensin hem kültürünü öğrensin hem kimyasını, fiziğini, matemati
ğini öğrensin; doktor olacaksa, maneviyatına, tarihine bağlı doktor olsun; mühendis olacak
sa, maneviyatına, tarihine bağlı mühendis olsun... Bunun için, oğlunu imam-hatip lisesine ver
mek istiyor; imam-hatip okulunu kendisi yapıyor. Yani, bu, halkın isteğidir. Devlet, zorla imam-
hatip lisesi açıp, halkın çocuğunu, burada okuyacaksın diye zorlasa; haklısınız; ama böyle bir 
şey yok. Dolayısıyla, halkın isteğine saygı duymak, siyasîlerin görevidir, demokrasinin de gere
ğidir; buna karşı gelmek, demokrasiyi hazmedememektir. 

Sonra, Kur'an kurslarında, böyle, yemin ediliyormuş; devletin, milletin temeline(!..) Cum
huriyet Halk Partisi, Türkiye'de, yetmiş sene, devleti kurdu ve idare etti. Kur'an kurslarında 
yemin eden çocuklardan devletin temeline dinamit koyan, savcısını, kaymakamını, hâkimini 
öldüren insan çıktı mı? c 

v ZEKİ NACİTARHAN (Kars) — Atatürk düşmanı çıktı. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) •— Yoksa, bu çocuklar yeminlerine mi sadık kalmadı? Ama, 

Cumhuriyet Halk Partisinin kurduğu eğitim sisteminden, bu devletin temeline dinamit koyan, 
dininin temeline dinamit koyan, savcısına kurşun sıkan, profesörüne kurşun sıkan... (RP sıra
larından alkışlar) ^ 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyeti kuran partidir; ağır ol! 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Evet, o eğitim sisteminden, Halk Partisinin, otuz yıllık ik

tidarının eğitim sisteminden, bunlar çıktı. * 

MEHMET SEVl(j£N (İstanbul) — Fakir çocukları parayla kandırarak götürüyorlar... Mus
tafa Bey, yanlış yapıyorsun! 

MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Hayır, o eğitim sisteminden... Hepsi üniversitede... 
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MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Senin bölgende, Gaziosmanpaşa'da, imam-hatip okul
larına, özel okul diye, fakir fukara çocukları, parayla kandırılarak götürülüyorlar; şahitler var 
burada. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Kürsüye laf atma. 
KÂTİP ÜYE İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Cumhuriyet Halk Partisi, bu cumhuriyeti. 

kurmuştur. Sen ne diyorsun!.. 

BAŞKAN — Sayın özdiş... Sayın özdiş, bir dakika... Siz buradan müdahale ederseniz; 
ben, Divanın teşekkül etmediği kanaatine vararak birleşime ara vermek zorunda kalırım... Ri
ca ediyorum... (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Baş, 3 dakikanız var efendim... 28 tane üniversitemizin bütçesini görüşeceğiz; rica 
ediyorum... 

MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Peki Sayın Başkan. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bastır(!..) 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Sayın özdiş, bu kürsüden dine saldırmada hızını alamadı; 

şimdi, Başkanlık Divanından saldırmaya başladı. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Din ile ne alakası var bunun?.. 
BAŞKAN — Sayın Baş, 3 dakikanız var; tamamlar mısınız Iütfenl 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Peki, tamamlıyorum. Ben açık ve net söylüyorum : Kur'an 

kurslarında böyle bir yemini, burada, maalesef bir partinin sözcüsünden duyuyoruz; başka 
yerde duymuyoruz; ama, böyle bir yemin ve böyle bir eğitim sistemi varsa, bunun eserlerini 
görmemiz lazımdı, göremiyoruz; ama, kendi partilerinin eğitim sisteminin eserlerini hep bir
likte bu millet yaşamıştır! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk millî eğitimi
nin temel ilkeleri arasında, "genellik, eşitlik, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, yöneltme, eğitim 
hakkı, fırsat ve imkân eşitliği, süreklilik, Atatürk milliyetçiliği, demokrasi, laiklik, bilimsellik, 
planlı ve karma eğitim, okul aile birliği, her yerde eğitim" zikredilmesine rağmen, fikir ve inanç 
özgürlüğüne yer verilmemiş; ahlakî ve manevî terbiyeye yer verilmemiş; yarış, rekabet ve başa
rıyı teşvike yer verilmemiş, tek tip eğitim üzerinde durulmuş; özerkliğe yer verilmemiş; ilmî 
araştırmaların özendirilmesine yer verilmemiştir. 

Dolayısıyla, 1739 sayılı Kanunun yeniden ele alınarak, milletimizin, manevî ve millî de
ğerlerine, ahlakına ve zihniyet dünyasına, millî karakter ve benliğine uygun hale getirilmesini 
arzu ediyoruz. 

İnsanı kâmil yetiştirmek maksadındayız. İnsanın iç dünyasında nefis, benlik, heva, heves, 
şehvet, gadap ve kin gibi amiller olduğu gibi; akıl, kalp, insaf, merhamet, iyilik amilleri de 
vardır. Eğitimin maksadı, bu kötü amilleri yok etmek, güzel amilleri ortaya çıkarmaktır. Ma-
neviyatsız bir eğitim, hırsızın eline fener vermeye benzer. 

Batı, teknolojiyi ve ilmi halletti, ahlak ve maneviyata önem vermedi; ama şu anda önünde 
bir gençlik tablosu varki, AİDS'le mücadele ediyor, eroinle, eşcinsellikle, lezbiyenlikle, kumar
la, dazlaklarla ve alkolle mücadele ediyor. 

Batı gençliği, sosyal bir çözüntünün içerisindedir. Avrupa'ya giden gelen arkadaşlarımız 
bütün bunları biliyorlar. 
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Biz bu yanlışı yapmayalım; hem müspet ilimleri hem de manevî ilimleri beraber yürüte
lim. Tek kanatlı kuşun uçması mümkün değildir. Yetiştirdiğimiz insanın iki kanadı olsun. 

Kız öğrencilerin eğitimine özel itina gösterelim. Her kızın, yarın bir anne olacağını, anne
nin de, bir okul olduğunu düşünürsek, onu iyi hazırladığımız zaman, köklü, temiz, soylu bir 
toplumu hazırlamış oluruz. ' 

11 milyon öğrenci, 67 bin okul, 500 bin civarında personel gibi çok büyük bir kesime hi
tap eden Millî Eğitim Bakanlığının bütün işlerinin, merkezden (Ankara'dan) yürütülmesi, sı
kıntılara ve işlerin aksamasına sebep oluyor. Birtakım yetkileri taşra teşkilatlarına vererek, en 
azından, özlük ve terfi gibi bazı işlerin taşralarda halledilmesine gidilerek, bu tıkanmayı önle
mek gerekmektedir. Yeni bir yapılaşmaya gitmek gerekiyor. Maalesef yönetmelikler çok sık de
ğişiyor, Disiplin Yönetmeliği sık değişiyor. Geçen yıl, üç defa, okullarda fiş dolduran, son an
da fişlerini iptal edip yeniden doldurmak zorunda kalan öğretmenler, sıkıntılarla karşı karşıya 
kalıyorlar. Temel eğitim 8 yıl, 10 yıl, 12 yıl da olabilir; ama, bilmekteyiz ki, çocuklarda sanata 
eğilim 12-13 yaşlarından itibaren başlamaktadır. Çocukların, 5 yıldan sonra da çeşitli okullar
da, kurumlarda zorunlu olarak eğitimini tamamlamasına fırsat verilmelidir. İlerleyen Batı top
lumları, meslek okullarına öncelik verdikleri için ilerlemişlerdir. 1 milyona yakın insanımız üni
versite imtihanlarına giriyor ve bunların 200 bini başarılı oluyor, 800 bini ise maalesef ortada 
kalıyor. Bu insanlar, herhangi bir sanat da öğrenmedikleri için işsiz dolaşıyorlar... 

BAŞKAN — Sayın Baş, süreniz doldu efendim. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Toparlıyorum hemen Sayın Başkanım. 
BAŞKAN-—Son cümleniz efendim... 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) •—Meslekî eğitime ağırlık vermelidir. 
Bir şeyi daha ifade etmek istiyorum... 
BAŞKAN — Son cümleniz efendim, lütfen... 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Son cümlem olarak bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. 

Halk eğitim merkezlerinde, çıraklık okullarında, 15 - 18 yaşları arasındaki gençlerimize sanat 
kazandırmak için kurslar düzenleniyor. Buralarda da sadece sanatla ilgili bilgiler verilmemeli, 
bu gençler topluma hazırlanmalı, hatta esnaflık bilgileri verilmeli, ahlakî ye manevî yönden 
bilgilendirilmeli. Bunlan topluma her noktada hazırlama çalışmalarını Millî Eğitim Bakanlı
ğımızın yürütmesini arzu ediyor, Bakanlığın bütçesinin bütün Bakanlık personeline, bütün öğ
rencilere, bütün üniversitelere ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baş, teşekkür ediyorum efendim. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Sayın Başkanım, bir konuyu arz etmek istiyorum; özür 

dilerim... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Sayın Baş, konuşmasında, yanlış anlamadıysam, 

"Cumhuriyet Halk Partisi döneminde yetişen insanlar, bu memleketin savcısına, hakimine kurşun 
sıktılar. Devletin temeline dinamit atan insanlar yetiştirildi" tabirini kullandılar. 

Lütfen zabıtlar incelensin. 
Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı, şimdi burada ne Sayın Baş olurdu ne de Partisi olurdu!.. 
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tBRAHÎM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Otur!.. Otur yerine diktatör!.. Biz olmasaydık, 
Cumhuriyet Halk Partisi olmazdı!.. 

BAŞKAN — Zabıtları getireyim efendim; siz müsterih olunuz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Kurtuluş Savaşını ben yaptım... 
BAŞKAN — Sayın Çelik... Sayın Çelik... 
Şimdi söz sırasij Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Sal

man Kaya'da. 
Sayın Kaya, Grubunuz adına iki kişi kpnuşacak. 45 dakikalık sürenin ne kadarını siz kul

lanacaksınız? 

SALMAN KAYA (Ankara) — Bu sürenin yarısını ben kullanacağım, yarısını da arkada
şım kullanacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz 22,5 dakikasını kullanacaksınız. 
Buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA SALMAN KAYA (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Millî Eğitim Bakanlığının bütçesi hakkında Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşleri
ni açıklarken, Grubum ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Ben burada, Millî Eğitim Bakanlığı nasıl bir Millî Eğitim Bakanlığı olursa, emekçi halkı
mız, daha onurlu, daha bilgili, daha sağlıklı toplum olur; onu izaha çalışacağım. 

Eğitim öğretim, okuma-yazma ve kitabî bilgilerden ibaret bir sorun değildir; tersine, bü
tün toplumun, her yaşta, her cins ve milliyette yurttaşların, yaşamın tüm alanlarında yeniden 
biçimlendirilmesinin topyekûn bir sorunudur; yaşamda, insanların doğumundan ölümüne ka
dar bütün toplumsal ilişkilerini kapsar. Bu kapsam içerisindeki eğitim-öğretim faaliyetleri, top
lumsal yaşamda yalnız millî eğitimin değil, diğer sosyal, kültürel, ekonomik konularla tüm be
şerî faaliyetlerin biçimlenmesinin en önemli kaynağını oluşturur. 

özgürlükçü demokratik toplumun oluşturulmasında millî eğitimin gerekliliği "olmazsa, 
olmaz" koşuludur. Bu yanıyla, insan haklarının gelişip güçlenmesinde de, takip edilen eğitim 
politikalarının katkısı oldukça büyüktür. Sadece bu yanıyla konuya girecek olsak bile, ülke
mizde, gerek devlet güçleri gerekse diğer toplumsal güçlerle -hangi kanalla olursa olsun- insan 
hakları ihlallerinin yapıldığı dünyada eşine zor rastlanan ülkelerden birisi olduğumuzu düşü
nürsek, toplumu şekillendiren eğitim sistemimizin,gerçeğini daha açık biçimde kavramış oluruz. 

Yıllardır "Eti senin, kemiği benim" anlayışıyla yerleştirilen eleyici ve cezalandırıcı millî 
eğitim düzenimiz, sürekli başkalarını güvensiz gören insanlar yetiştirerek, toplumun kendi ken
dine yabancılaşmasını sağlamıştır, öyleyse, eğitim sistemimizin tek sorunu, sistemin bizzat kendi 
içinde yatmaktadır. 

Millî eğitimin yanı sıra halk eğitiminin de ihmal edilmesi sonucu hızlı nüfus artışı, eğitim 
sorununu daha da ağırlaştırdı. Devlet, çoğalan nüfusa karşı yeni okullar yaptıramadığı gibi, 
mevcut okulların bakım, onarım, ısıtma ve diğer araç-gereçlerini bile karşılamada acze düştü. 
Okulsuz köy, kasaba ve merkezler, öğretmensiz okullar çığ gibi çoğaldı.' Eğitilemeyen çocuk 
ve genç sayısı artarken, sözde eğitilen insanlarda gelecek ve geçim kaygısı başladı. Plansızlık 
ve programsızlık, milyonlarca genci üniversite kapılarına yığdı; işsizlik ve geçim kaygısıyla do
lu, onbinlerce, diplomalı üniversiteli yarattı. Geleceğinden endişeli toplum, sağlıksızlaştı, yozlaştı 
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ve kendi kendisine yabancılaştı, Gençlerin büyük bir kısmı, gidişatın belirsizliğinden kaygıla
narak, devlet yönetiminin yanlışlıklarını dile getirerek alternatif yönetim biçimleri arayışına 
girdi. Yönetime başkaldırılar ve kuralsızlıklar başladı. Devlet, varlığını halka karşı koruma te
laşına girdi. Sanki, geleceği planlayan ve yönlendiren gençlikmiş gibi, bu kötü gidişin yükü, 
gençliğe ve dar gelirli halkın sırtına yüklenmek istendi. Gençlik, halktan soyutlanarak öcü gös
terildi. Babaoğula, kardeş kardeşe, güvensiz, hatta düşman hale getirildi. Devlet bütçesi, nere
deyse, güvenlik hizmetlerine ayrılır oldu. 

Devlet, toplum için vardır. Bir ülkede halk, mutlu ve refah içinde olursa, devlet daha güç
lü olur. Halka rağmen güçlü olan devlet örnekleri var mıdır? Sanki bu özelliği biz yaratacak-
mışız gibi davranmaktan vazgeçmeliyiz. Her olumsuzluğun, her rahatsızlığın kökünü dışarıda 
arayan devlet adamlarımız, biraz da, nedenleri kendi içinde aramalıdır. Bu politika ve bu anla
yışlar, bizim gibi ülkeleri, emperyalist yayılmacılığın kucağına itmiştir. Ulusal kurtuluş savaş
larının özünden ürken emperyalist ülkeler, eski tip sömürgecilik yöntemlerini, yani toprak iş
gallerini, ilhak yöntemlerini, yeni sömürgecilik taktikleriyle değiştirmişlerdir. Bu ülkeler, ser
maye hareketleriyle ülkeleri fetheden yöntemlere geceli çok oldu. Yine bu ülkeler, ulusal onu
runa, ulusal bağımsızlığına sahip, kendi iç dinamiğiyle sanayileşen ülkeleri, çıkarlanna dokunma 
olarak görmektedir. Bu sebepledir ki, dünyada çeşitli ülkelerde, son 25 - 30 yıldır, durmadan 
darbeler olur, bir gecede yönetimler devrilir-yönetimler dikilir olmuştur. Bu sebeple, ülkemiz
de, öncelikle ulusal eğitim politikamızı ve kendi gerçeğimize uyan, ama kesinlikle bilimden, 
laisizmden ve demokrasiden yana olan gençlik oluşturmamız ve kendi ayaklarımız üzerinde 
durmamızın gerekliliğini öğrenmemiz gerekmektedir. Bu, dünya ulusları içerisinde yalnızlaş
mayı değil, aksine, oradaki onurlu yerimizi almamızı sağlayacaktır. Geçmiş ve günümüz dev
rimci mücadelesinin prestiji, antiemperyalist ve antifaşist yanı, emperyalizmin Suudi yandaş
larınca kullanılmaktadır. Bu istismar, gençliğimize anlatılmalı, nitelikli sınıfsal halk örgütlen
mesi bilinci verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyetinin 49 uncu Hükümeti olan SHP-DYP Koalis
yonu, işbaşına geldiği ilk günlerde, gerek Türkiye kamuoyuna gerekse dünya kamuoyuna, Kürt 
realitesinin devlet tarafından tanındığını ilan etmiş olmasına karşın, ne yazık ki, bu tanıma 
uyan uygulamaları, maalesef başlatmamıştır. Ülkenin birlik ve bütünlüğü, elbette hepimiz için 
çok önemli bir konudur, özellikle, kardeş ve kaynaşmış olan bu iki halkın birlikte yaşaması 
kadar doğru ve gerçekçi başka bir düşünce olamaz. Ancak, bu gerçeklik, Kürt realitesini yok 
saymadan ve bunun gerekleri olarak, dil eğitimi başta'olmak üzere, Kürt varlığını yadsımadan, 
kimliğini açıkça ve cesaretle tanımlayacak uygulamalar da mutlaka başlatılmalı. Anadilde eği
tim, tüm dünya halklarında ne kadar gerekliyse, Kürt halkı için de en az o kadar gereklidir. 
Bir ülkede birden fazla dilde eğitim, Avrupa'nın birçok ülkesinde bile uygulanmaktadır. Bu 
uygulamanın önündeki engel en kısa zamanda kalkmalı ki, bu bölgelerdeki eğitim hem daha 
kolay hem de katılımcı bir şekilde geliştirilsin. Bunu söylerken, hemen, ülkemiz okur-yazarlık 
oranı ve eğitimi konusunda küçük bir istatistikî bilgi vermeden geçemeyeceğim : 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 6 ve daha yukarı yaş grubundan eğitilebilir 3 397 800 
kişilik nüfusun 1 milyon 489 bin kişisi hiç okuma-yazma bilmeyen, 660 bini ise ilkokul mezu
nu bile olmayan, ama bir biçimde okuma-yazma öğrenmiş -muhtemelen askerde öğrenmiş- ki
şilerden oluşmaktadır. Yani, eğitilebilir durumda olup da ilkokul mezunu bile edemediğimiz 
kişilerin sayısı, bu nüfusun yarısından fazladır. Doğu Anadolu Bölgesi de aynı durumda. Burada 
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okul çağındaki 4 milyon 200 bin kişinin 1 milyon 500 bini hiç okuma-yazma1 bilmiyor, 841 bini 
de sadece okur-yazar. 

Buna karşılık, Marmara Bölgesinde, 9 milyon kişiden okuma-yazma bilmeyenlerin sayısı 
1 milyon 300 bindir. Akdeniz Bölgesinde, 5 milyon kişiden 1 milyon 300 bini okuma-yazma 
bilmiyor. Ege Bölgesinde, 5 milyon 900 kişiden 1 milyonu, İç Anadolu Bölgesinde ise 7 milyon 
800 bin kişiden 1 milyon 400 bini okuma-yazma bilmiyor. 

Sonuç olarak, Marmara Bölgesinde okuma-yazma bilmeyenlerin oranı, okuma-yazma bi
lenlerin yedide bfri; Akdeniz, Ege, tç Anadolu bölgelerinde ise okuma-yazma bilmeyenlerin 
oranı, bilenlerinkinden daha az. Acaba, bu sonuç tesadüfi midir? Yoksa, devlet, Batı ve tç Ana
dolu'ya millî eğitim hizmetini götürürken, Doğu'ya ve Güneydoğu'ya götürmüyor mu? Hayır, 
ikisi de değil bence. Batıda Türkçe dilde eğitim yapmanın daha kolay, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde daha zor olduğundan. Çünkü, bu bölgelerde, eğitim çağındaki çocuk
lar, evde bir dil, okulda başka bir dil kullanmak zorunda kalıyorlar da onun için eğitim güçle
şiyor. Halbuki, bu zorlama kaldırılırsa, inanıyoruz ki, burada da okur-yazar ve eğitilmiş insan 
sayısı hızla artacaktır. Devletin, herkes için, eğitimin önündeki engelleri kaldırma gibi bir gö
revi de vardır. Millî eğitim programlarında bu düşünce yer almadıkça, bu bölgelerin kalkınma
sı mümkün gözükmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, eğitim ve sağlık gibi insanî ihtiyaçlar, kesinlikle, pazar ekonomisi mal
zemesi olarak düşünülemez. Devlet, aslî görevini, her ne gerekçeyle olursa olsun, pazar malı 
konumuna düşürmemeli ve bunu ne pazarlık konusu etmeli, ne de kimi sermaye çevrelerine 
kazanç kaynağı durumuna düşürmelidir. 

Burada şunu belirtmeden geçemeyeceğim : 12 Eylül faşist generallerin darbesiyle, toplu
mu yozlaştırma, kişiliksizleştirme ve bununla birlikte, devletin, halkın malı olan üretim yerle
rini, toplumsal mülkiyeti, toplumsal yönetimi mahkûm etmek için bu üretim yerleri zarara uğ
ratılıyor, daha sonra, yok pahasına, Türkiye genelinde, emperyalizmin uşağı olan bir avuç şe
bekeye peşkeş çekiliyor; ama, bunları, bir gün, halkımız, tek kuruş ödemeden geri alacaktır. 

Bu soygun anlayışı millî eğitime uygulanmak isteniyor. 
Böyle bir anlayış, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmaz. Ama, buna 

rağmen, şöyle bir seçim çevrenizi dolaşın; göreceksiniz ki, devlet, okullardan, neredeyse, elini 
eteğini çekmiş gözükmektedir. 

•• • • r \ , -

Devlet okullarında, ne yakıt ne elektrik ne su ne telefon ne de telefon parası bulunmakta
dır. Okullar, kırtasiyesini, tebeşirini alamaz, temizliğini yaptıramaz duruma gelmiştir. Sözde 
parasız olan okullar, velilerden çeşitli yöntemlerle zorla alınan paralarla, göstermelik denile
cek bir biçimde eğitim sürdürmektedir. En merkezî okullara, işte, Ankara'da bile sağlık koşul
larına uygun olmayan, bakımsız, yetersiz okullara çocuklarımız, istemeyerek gitmek zorunda 
kalmışlardır. 

Böyle bir eğitim yuvası, çocuklarımızı, geleceğimizin güvencesi yapabilir mi? 
Ayrıca, yaşam güçlükleri, okul idarecilerinin baskısı ve mesleklerini isteyememenin ver

miş olduğu eziklikle öğretmenlerimizin işlerine yabancılaşmasını da buna katarsanız, eğitim 
sistemimizin ne derece içler acısı durumda olduğunu daha iyi anlarsınız kanaatindeyim. 

Eğitimin her kademesinde, öğrenciler de, veliler de, öğretmenlerimiz kadar mutsuzdur. Dinci, 
gerici bir temele oturtulan eğitim programı ve dayağa varan cezalandırıcı yöntemler, öğrencilerin 
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kişiliklerinin gelişmesini önlerken; daha ilkokuldan başlayan, öğretmenlerin gölgesinde olu
şan kişilikler, ileriki yaşlarda başka gölgeler altında kendini bulmakta ve sonuç olarak da, göl
gede yaşayan, edilgen bir toplum oluşmaktadır. 

Demokrasi kültürünün oluşturulması yönünde en ufak bir adım aülmamaktadır. Daha 
ilkokuldan başlayan sınıf temsilcileri, demokratik yöntemlerle değil, okul veya sınıf öğretme
ninin buyurgan yöntemiyle belirlenmekte ve 10 dakikalık ders aralarında bile öğrencilerin ken
di kendilerini yönetip denetlemelerine olanak tanınmamaktadır. Bu anlayış, üniversite gençliği 
için de değişmemekte ve kendilerinin varlık kaynağı olan öğrenci kitlesi, üniversite yöneticile
rince de yok sayılmaktadır. Konuşan, tartışan, kendine güvenen, hakkını arayan birey oluşu
munun önüne, kademe kademe engeller sıralanmaktadır. 

Bu antidemokratik anlayışlar, eğitim programlarına, oradan da ders kitaplarına, sınavla
ra ve derslere, yansımaktadır. Din dersinde, dünyanın ve insanın Tanrı tarafından yaratıldığına 
inanmaya zorlanan öğrenci, fen dersinde, dünyanın, güneşten kopan bir gök cismi olduğunu, 
insanın ise doğal ve toplumsal evrimin sonucunda oluşan bir varlık olduğunu öğrenmektle; ama, 
bu çelişkinin nedenini bile soramamaktadlr. Kapital, artı değer (kâr), ücret ve fiyat teorilerinin 
yaratıcısı olan Marks'a, en fazla, iş ve sermaye çevreleri karşı olmalarına rağmen, onun teori
lerini öğrenip, iş ve idare yaşamlarında ondan yararlanmayı ihmal etmezlerken, Marks'ın adı
nın kitaplara girmesi bile yasaklanmaktadır. 

Bu yasakçı ve baskıcı yöntem, en kısa zamanda terk edilmelidir, tnsanlar, bilinen tüm teo
rileri öğrenmeli, iş ve toplumsal yaşamlarında yararlanacaklarına kendileri karar vermelidir. 
Yasakçı ve tabucu zihniyetlerle, ne başarı ne de verim elde edilir. 

işte, böylesi karmaşık ve zor bir problemle karşı karşıya kalan veliler, yani halkımız, nere
ye koşacağını bilememekte; kendisi için yakalayamadığı şansı, çocuğu için nasıl yakalayabile
ceği umuduyla çırpınıp durmaktadır. Halk, çaresizleşmiş bir konuma gelmiş, çocuğundan ve 
geleceğinden endişe duyar olmuştur. 

Devlet, eğitime gereken-itinayı göstererek, Millî Eğitimin bütçesini artırmalı, okullardaki 
araç, gereç ve öğretmen ihtiyacını gereği gibi karşılamalıdır. 

Verdiği vergilerle devletin güçlenmesini sağlayan halk, devletin ekonomiden çekilmesini 
kabul edebilir; ama, eğitim ve sağlık gibi aslî görevlerinden çekilmesine asla göz yumamaz. 
İktisadî ve sosyal yaşamdan kendini soyutlayacak olan devlet, ne için var olacaktır? Parasız, 
herkese, fırsat eşitliği temelinde eğitimin sağlanması, devletin de varlık sebeplerinden biri ol
malıdır. 

Ülkemizdeki kardeş Kürt halkının, Kürt realitesine denk düşecek bir biçimde anadilinde 
eğitim yapabilmesinin önü açılmalı; önceden kapanmış olan okullar açılmalı; eğitilmeyen öğ
rencilerle birlikte halk eğitimi hızla gerçekleştirilmelidir. Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği 
dünyamızda, dillerinden dolayı cehaletin karanlığında yaşayan halk aydınlatılmalı; silah yeri
ne kalem, karakol ve kışla yerine okullar açılarak, Türk ve Kürt halklarının kardeşliği önünde
ki engeller kaldırılmalı; ülkenin birlik ve bütünlüğü, gönüllü birlik temelinde tesis edilmelidir. 

Müfredat programlan, gelişen yeni demokrasi düşüncesi temelinde yeniden oluşturulma
lı; temel eğitim, lise düzeyine kadar zorunlu olmalı ve devlet tarafından gerçekleştirilmeli; bu 
dönem içerisinde yurt çapında fırsat eşitliği sağlanmalı; Öğrenciler, yetenek ve kabiliyetlerine 
göre gerçekçi bir tarzda yönlendirilerek, eğitimleri sağlanmalıdır. Ülkemizin en önemli.darboğaz-
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lanndan biri olan üretime dönük eğitim planlanmalıdır. Eğitim, üretim için olmalı, üretimde 
hakça bölüşümün koşulları yaratılmalıdır. 

Meslek okulları ve liselerinde, öğrencileri, sermayeye, ucuz işçi olarak sunan, çocuk ve 
genç emeğini, patronların kâr hırsına teslim eden OSONER Projesi uygulamadan kaldırıla
rak, bu okullar, gençlere gerçek anlamda meslek öğreten kuruluşlar haline getirilmelidir. 

insanlığın bugün ulaştığı bilimsel ye teknolojik düzey ve üretim düzeyiyle çelişen bir orta
çağ kamu kurumu olan çıraklık okulları kaldırılmalıdır. 

Eğitim yaşındaki, henüz iş yapacak kadar büyümemiş olan bu çocuklarımız, patronların 
ve ustabaşıların baskısından kurtarılmalı ve onların özgür ve demokrasi bilinciyle gelişen kişi
lik gelişimlerinin önü açılmalı, fizikî ve ruhsal gelişmeleri sağlanmalıdır. 

Dayak, baskı ve disiplin cezalarıyla öğrencilerin özgür düşünmesini engelleyen eğitim sis
temine artık son verilmelidir. 

Ülkemizin geleceği genç kuşakların zihnî ve fiziksel gelişmelerini kolaylaştırıcı ve onların 
özgür düşünceli, hakkını arayan yurttaşlar olarak yetişmelerini hedefleyen bir eğitim politika
sı, hareket noktası olarak ele alınmalıdır. 

Gerici ve dinci çevrelerin baskısıyla eğitim kurumları içine giren, halkın, din ve vicdan 
duygularının istismarına ortam hazırlayan, belli çevrelerin halk muhalefetini denetim altına 
alma ihtiyacından kaynaklanan Kur'an kursları kapatılmalı; çocukların laik, demokratik eği
tim haklarının gaspı önlenmeli; din derslerinin, eğitimin her kademesinde zorunlu temel ders 
statüsünden çıkarılarak, seçmeli ve isteğe bağlı dersler olarak programda yer alması sağlanmalıdır. 

öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere, eğitim işkolunda tüm çalışanların özgürce ör
gütlenmelerinin önündeki engeller kaldırılarak, meslekî demokratik sendikal örgütlenmelere, * 
tehlikeli oluşumlarmış gibi bakış açısı terk edilmeli; bu alandaki insanlarımıza tehlikeli ve po
tansiyel suçlu gibi bakma anlayışının yerine, güven ve hoşgörü anlayışı yerleştirilmeli; öncelik
le eğitim ordusunun mutsuzluğu giderilerek, öğretmenlerimizin mesleklerini severek ve duya
rak sürdürmeleri sağlanmalıdır. ' 

Öğretmene maaşını ödeyemediğini kabul edercesine, öğretmene ek iş tasarısının devlet ta
rafından kabul görmüş olması, eğitim gerçeğimizin acı bir ifadesi durumundadır. 

öğretmene ek iş tasarısıyla, eğitimin kalitesinin yükseltilmesinin aksine, temel görevlerin
den birini yapamayışının aczini ortaya koymaktadır. 

Yaşamını başka alanlardan finanse ederek yaşayan öğretmen, millî eğitimimizin öğretme
ni olmayacak, kalite daha da düşecek ve daha da kötü sonuçlara varılacaktır. 

Bu sebeple, söz konusu proje geri çekilerek, öğretmenlerimizin insanca yaşama koşulları
nın, devlet imkânları içerisinde yaratılması sağlanmalıdır. 

Tüm memurlara sendika kurma özgürlüğü tanıyacağını, özgür sendikacılığı savunacağını 
programıyla da kamuoyuna duyuran Hükümetimiz zamanında da, sendika çalışmalarına katı
lan sendikacı pek çok öğretmen sürgün edilmiştir. 

Kendi dediklerimizle çelişmenin, kamuoyunda mazeretini bulmakta, doğrusu bizler de zor
lanmaktayız. 

ILO sözleşmelerinin, Meclisimizde onaylanıp, Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe res
men girmiş olmasına karşın, bir memur sendikasının valiliklerce kapatılma istemiyle ilgililerinin 
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mahkemeye verilmeleri; bakanlarımızın bu sendikaların varlığını görmezlikten gelen tavırları, 
antiterör yasası ve olağanüstü hal yasalan gerekçe gösterilerek sendika faaliyetlerinin durdu
rulması girişimleri de, tanımı olmayan anlamsızlıklar olarak gündemimizi işgal etmektedir. 

Örgütlü, konuşan, tartışan ve katılımcı bir toplum isteği, artık, reddedilmez bir gerçek 
halini almıştır. 

Olayın bir başka ciddî yönü de, bakanlıklarda el altından kurulduğu iddiaları ortaya atı
lan ve çalışanların sendikal hareketini bölmeyi amaçlayan sendikacılık çalışmalarında, Bakan
lık, bu sendikal örgütlenmelerde taraf olmamalıdır. 

Sarı sendikacılığı teşvik etmek gibi yanlış yöntemlere girerek, demokratik çalışmaların önünü 
tıkayıcı çalışmalardan kaçınılmalıdır. 

Millî eğitim kurumlarımızın bilinen bir başka gerçeği de, yıllardan beri bu kurumların, 
politikalarının aracı olarak gören yöneticilerle, taraflı militanların karargâhları konumuna ge
tirilmiş olmasıdır. 

* * 
Bakanlık yönetim kadrosu, özellikle son on onbeş yıldır bu amaçlı kişilerce doldurulmuş 

ve bu sebeple de, çağdaş anlamda ciddî adımlar bir türlü atılamamıştır. 
Bakanlık kadrolarından başlayarak kademe kademe il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri-

<- nin, halk eğitimi ve okul müdürlüklerinin, dinci ve şoven düşünceli insanlar tarafından sürdü
rülüyor olması, acaba, sadece tesadüf müdür? 

Yönetim kadrolarına getirilecek yetenekli, çağdaş, üretken ve yeni anlayışlar getirebilen 
eğitim elemanları tarafından, millî eğitim kadromuz yetkinleştirilmeli ve eğitim ve eğitici ufku 
genişletilmelidir. 

Bakanlığımızdaki kadrolaşma, Koalisyonumuza uymamaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı
mızdaki kadrolaşma, DYP-SHP kadrolaşması değil, MÇP-RP kadrolaşmasıdır; buna, Bakan
lığımız hemen "Dür!,.*' demelidir. (CHP sıralarından alkışlar) 

, AHMET KABİL (Rize) — Bayındırlık Bakanlığındaki de SHP kadrolaşmasıdır. 
SALMAN KAYA (Devamla) — Müfettişlik ve yurt dışına öğretmen gönderme sınavalar-

.̂daki yolsuzluklar ayyuka çıkmaktadır. Bu tür denetim ve öğretmen kadrolarının seçimi, aka
demik olarak bilimsel standarda oturtulmalı ve böylece, Millî Eğitim Bakanlığımızda bu ko
nudaki şaibelerin önüne geçilmelidir. 

Bu tür hizmetlerdeki seçmelerde, bilgi ve liyakat öne çıkarılmalıdır. 
Çağa uymayan ve eğitime de hiçbir olumlu katkısı olmadığını gördüğümüz Türk-lslam 

sentezcisi kişi ve çevrelerin istekleri doğrultusundaki tercihleme yönteminden vazgeçilmelidir. 
Bunun da en etkin yolu, demokratik seçme yöntemleridir. 

Seçmelerde, eğitimci sendikaların da karar sahibi olmaları yönünde adımlar atılarak, Ba-
\ kanlık, sendikaların dinamizminden yararlanma yollarını aramalıdır. 

"Çifte doğru" felsefesi temeline oturtulmuş olan bugünkü eğitim sistemimiz, bilimsel te
melde yeniden örgütlenmeyi şiddetle vurgulamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, 22 dakika oldu efendim. Siz sürenin fazlasını mı kullanacaksınız? 
SALMAN KAYA (Devamla) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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SALMAN KAYA (Devamla) — Yani, dinî dogmalar ile pozitif bilimin doğrularının ikisi
ni de doğru kabul eder konumdaki bu sistemde, sadece öğretmenlerimiz değil, genç öğrenciler 
bile, dinsel dogma ile pozitif bilimin çatıştığı noktada susmak zorunda bırakılmışlardır. 

Bu sistem, Avrupa'da ortaçağ döneminde denendi ve tarihe gönderildi 500 yıl oldu; ama 
bizde, hâlâ, ortaçağ ve eskiye özlem, neredeyse sürekli ayakta tutulmakta, devlet kadroları ta
rafından beslenmektedir. 

Tüm din istismarcıları, halka, çocuklarını Kur'an kurslarına, imam-hatip okullarına, ila7 

hiyat fakültelerine göndermelerini öğütlerler; neden, hiçbirisi, kendi çocuklarını bu okullarda 
okutmazlar?! 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Tebrik ederiz... 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Hepimizin çocuğu imam-hatipte; öyle şey söyleme. 
SALMAN KAYA (Devamla) — Bu örnek, açık bir riyakârlık ve ciddî bir istismarcılığın 

örneği değil midir? 
I ı 

Siz gönderebilirsiniz; ama göndermeyen yüzlerce insan vardır. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Negatif kafalar, pozitif düşünemez! 
SALMAN KAYA (Devamla) — Çocuklarını dinî okullara göndermesi için yoksul halk ke

simini teşvik edeceksin; yoksul halk çocukları dinî okullara gidecek; ama siz, kendi çocukları
nıza, kolejlerde ve emperyalist ülkelerin seçkin üniversitelerinde eğitim gördüreceksiniz! (SHP 
ve CHP sıralarından alkışlar) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Kimse mecbur değil ki, kardeşim. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — İspat etmen gerek; afakî konuşmanın gereği yok. 
SALMAN KAYA (Devamla) — Biz, antiemperyalist, antifaşist olan tüm unsurlara saygı 

duyarız... 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Kendiniz faşist kafalısınız, düşünceniz faşist... 
SALMAN KAYA (Devamla) — ... Bu öz, bu savunduğunuz, eğer içinizden gelerek savu-

nuluyorsâ... Çok yakın örnekler gördük; halk örgütlenmeleri veyahut da memurların sendika
lara, memurların partilere üye olmaları sizler tarafından engellendi... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — O senin iddian... 
SALMAN KAYA (Devamla) — Eğer antiemperyalistseniz, eğer antifaşistseniz, halk ör

gütlenmelerini istemek zorundasınız. Halk örgütlenmelerini, istemeyen, halka düşman demektir, 
halkı kandırıyor demektir. Bu kesinlikle böyledir; ama, halkımızın onurlu mücadelesi..^ 

BAŞKAN — Sayın Kaya, Millî Eğitim bütçesini görüşüyoruz!.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — 1971 olaylarını hatırladı da!.. 
SALMAN KAYA (Devamla) — Evet, Millî Eğitim bütçesi... 
İstismar edilen bir olay, Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Sayın Kaya, sürenizi kullanıyorsunuz ve Millî Eğitim bütçesini görüşüyoruz... 
SALMAN KAYA (Devamla) — Tamam, bitiriyorum Sayın Başkan. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Eski militanlığını hatırladı! 
SALMAN KAYA (Devamla) — Bugün, halkımızın yüztfe 70'i, emekçi halktır... 
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OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Komünist edebiyatı bitti artık! 
SALMAN KAYA (Devamla) — Bugün, halkımızın yüzde 70'i, bilinçsiz olduğu için, eğiti

mi yeterli olmadığı için, sağ kadrolar tarafından, yani, sermayenin belli çevreleri tarafından, 
atılan sol sloganlarla, halktan yana atılan sloganlarla kandırılmaktadır; ama bu, uzun sürme
yecektir, kesin olarak uzun sürmeyecektir... 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Kendi hükümet ortaklığınız bu işbirlikçiliği yapıyor! 
FAHRt GÜNDÜZ (Uşak) — Dinlemeyi öğrenin... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Doğru da; iftira ediyor ama... 
SALMAN KAYA (Devamla) — Biz, onurlu toplum istiyorsak, onurlu halk istiyorsak... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Elbette istiyor herkes... 
SALMAN KAYA (Devamla) — Onurlu halk, mevcut sistemde payını eşit alan halktır. Bir 

dinci, bir milliyetçi arkadaşım, eğer, halkının, her kademedekilerin, insanca yaşamalarını isti
yorsa, ben ona saygı duyarım; ama bu değildir, halk kandırılıyordun 

1993 bütçesinin halkımıza emekçi halkımıza hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (SHP 
ve CHP sıralarından alkışlar) 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — İktidarların yaptığı işler belli; öyle çıkıp nutuk at-' 
makla olmuyor. 

BAŞKAN-- Sayın Kaya, teşekkür ederim. 
Sayın Ural Köklü, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, kalan süreyi tamamlamak 

üzere, buyurun efendim. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Ne kadar zamanım var efendim? Ben de 22,5 dakika kul
lanayım... 

BAŞKAN — Hayır efendim. Sayın Kaya ona riayet etmediler; etselerdi olurdu. Sizin 20 
dakikanız var efendim. Programımız yüklü, takdir buyurursunuz. 

Buyurun Sayın Köklü. 

SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Bakanlığımızın ve üniversitelerimizin değerli mensup

ları; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, 1993 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üze
rinde konuşmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

Konuşmalarımı zamanıma sığdırabilmek için biraz hızlı konuşacağım; özür dilerim, 
1993 yılı için Millî Eğitim Bakanlığına ayrılan pay gayri safi millî hâsılaya ve konsolide 

bütçeye oranlandığında, bu oranın tatmin edici görünmesi, bizi bir an için sevindirebilir; ama, 
millî eğitim sorunlarımızın giderilmesi için gerekli olan kaynakla karşılaştırıldığında, bu sevin
cimiz fazla sürmez. Eğitimimizin düzeyini Avrupa'nın en son seviyesindeki ülkeler düzeyine 
dahi yaklaştırabilmek için, tüm olanaklarımızı seferber edip, eğitimimize kaynak yaratmak zo
rundayız. Çünkü, kalkınmada en kârlı yatırımın, eğitime yapılan yatırım olduğu, tüm dünya
ca kabul edilmiştir. 

Artık, zamanımızda, bilgi çağı yaşanmaktadır. Çağın teknolojisini ve bilgisini alabilmek 
için, onu alabilecek kafalara sahip olmak zorundayız. Çağımız, bilgisayar çağıdır. Amerika'yı 
keşfetmek için, her ülkenin, bir Kristof Kolomb'a ihtiyacı yoktur; yeter ki,-dünyadaki bilimsel 
gelişmeleri ve teknolojiyi takip edip öğrenebilecek bir eğitimi nesillerimize kazandıralım. 
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( Artık, dünya çok küçülmüştür. Kaba milliyetçilik devri çoktan bitmiştir. Dünya insanlığı
nın kazandığı değerlere ilgisiz kalamayız. Dünya insanlığının kazandığı değerlerle kendi ulusu
muzun değerlerini uyuşturmak, kendimize has bir çıkış yolu yaratmalıyız. Onun için, dünya-r 
dan geri kalmamalıyız; en azından, kendi komşularımızı yakalamalıyız. Bunun için kaynakla
rımızı seferber etmeliyiz. 

Kıt imkânlara rağmen, Bakanlığımızın, birtakım gayretler sarf ederek, eğitim sorunları
mızın çözümlenmesinde önemli atak projeler üretmeye çalıştığını biliyoruz. Bu çalışmaları olumlu 
bulmaktayız. 

Okulöncesi eğitim ve özel eğitim yatırımlarında kullanılmak üzere, banka mevduat faizle
rinden alınan vergiye bir puan eklenmesi ve bunun doğrudan bu hizmetlere aktarılması, olum
lu bir düşüncedir. 

Konut yapan kooperatiflere getirilen ve 400 konuta 1, 700 konuta 2 tane ilköğretim okulu 
yapma zorunluluğunu da uygun görüyoruz. 

Şehir merkezinde kalmış, Millî Savunma Bakanlığına ait yerlerin ve devletin diğer birta
kım atıl işletmelerinin millî eğitim hizmetlerine kaynak olarak aktarılmasını da yararlı bir dü
şünce olarak görmekteyiz. 

Aynı zamanda, mümkünse -ki, mümkün olabilir- devlet dairelerinde kullanılan makam 
arabalarından ve makam şoförlerinden vazgeçmek suretiyle, buraya ayrılan kaynağın da ço
cuklarımıza aktarılmasından daha güzel ne olabilir. 

- Bizde bir söz vardır : "Ayranı yok içmeye...*' Arkasını söylemeyeceğim, hepiniz bilirsiniz., 
Bütçedeki bu tür acil olmayan ihtiyaçların giderilmesinden vazgeçmek zorundayız. Bunu Mec
lisimiz pekala yapabilir. 

OöUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — İktidarınız yapamıyor, Meclis yapacak! 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — "tşi bilene soralım" anlayışından hareket ederek, kurul

muş bulunan öğretmen sendikalarıyla diyalogun sürdürülrnesinde büyük bir ehemmiyet var
dır. Bakanımızın, bu.diyalogu şahsen sürdürdüğüne dair beyanatları vardır; bunu sevindirici 
buluyoruz; ancak, bu tür davranışın bütün illerimize yayılmasını istiyoruz. 

Güneydoğudaki illerimizde Sendikalara üye olan öğretmenlerimize muameleler yapılmak
ta ve bunlar sürgün edilmektedirler. Bu tür uygulamaların bir an önce önlenmesi gerekmektedir. 

Ek ders ücretlerinin katsayıya bağlanması, yeterlilik sınavının kaldırılması ve öğretmen 
açığının giderilmesi konularındaki çalışmaları olumlu buluyoruz. 

Özürlü çocuklar için harcanan gayretleri takdir ediyor, bunlar için yapılan okulların bir 
an önce hizmete girmesiyle, kanayan bir yaramızın sarılacağına inanıyor ve buna seviniyoruz. 

Orta ve yükseköğrenimdeki yurt imkânlarının artırılmasını, verilen kredi ve burs miktarı
nın ve bundan istifade eden öğrenci sayısının artırılmasını olumlu buluyoruz ve bunların daha 
da artırılmasını istiyoruz. Bu anlamda, orta ve yükseköğrenimde, eğitimde fırsat eşitliğini, bir 
nebze de olsa, sağlamış oluyoruz. 

Açık lise uygulamasının, eğitimimizdeki nicelik artışına bir yenisini ekleyeceğinden sevinç
liyiz. Bu uygulamada nitelik olarak da başarıya ulaşabilirsek, elbette ki, bu sevincimiz daha 
da fazla olacaktır. ' ' 
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İkili öğretim ve gece öğretimiyle ilgili olarak atılan adımı da -tabiî ki, imkânlarımızı sefer
ber edebilirsek- olumlu buluyoruz. 

21 tane yeni üniversitemiz açılacaktır. Bu üniversitelerimize, gerek öğretim görevlileri açı
sından gerekse binalarının, eğitim araç ve gereçlerinin temini açısından kaynak yaratıldığı tak
dirde, büyük bir hamle yapacağımıza inanıyoruz. 

Bu arada, üniversite öğrencilerimiz için çıkarılmış olan affı, 1980'den bu tarafa okumak 
isteyip de okuma imkânını bulamayan öğrencilere ve onlann ailelerine getirilmiş olan bu yeni 
fırsatı, gerçekten demokratik ve olumlu buluyoruz. 

Burada, olumlu bulmadığımız bir konudan da bahsetmek istiyorum : İlköğretim müfet
tişliği sınavları. Bu ilköğretim müfettişliği sınavları üzerinde gerçekten titizlikle durulması ge
rekmektedir. Çünkü, sayılan 1 100 küsura varan bu ilköğretim müfettişlerini, yanndan sonra, 
"ilköğretimimizi teftiş edin" diye, yurdumuzun çeşitli bölgelerinde görevlendireceğiz. Bu tefti
şi yapacak olan müfettişlerimizin, gerçekten çok kaliteli olması gerekmektedir. Bunun okulun
dan mezun olan arkadaşlannuzın, imtihan neticelerine bakılmaksızın, direktman müfettiş olarak 
atanmalarında yarar vardır. 

Yapılan test sınavlarında başarılı olan bu adaylar, sözlü sınavlarda, yani mülakatta başa
rısız kılınarak elenmişlerdir. Bu konuda, test sınavlarında başarılı olanlara, mülakat sınavla
rında az puan verilmiştir ve başarısız gösterilmişlerdir. Test sınavlannda başarısız olan öğren
cilere ise, mülakat sınavlarında 100 puan verilmiştir ve başarılı gösterilmişlerdir; testte 40 pua
nı olana dahi mülakatta 100 puan verilerek müfettiş yapılmıştır. 

Millî eğitimimiz açısından, Bakanlığımızın ve Sayın Bakanımızın bu konuda bir an önce 
tedbir almasını uygun görüyoruz. 

Gördüğümüz kadarıyla, millî eğitimimize kazandırılmak istenen birtakım iyileştirme gay
retlerini olumlu karşılıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; takdir edersiniz ki, 500 bin öğretmeni, 12 milyon öğ- ' 
rencisi olan bu teşkilatın sorunlarını, yalnızca Millî Eğitim Bakanının gayretleriyle çözülecek 
sorunlar olarak görmek, bizi yanıltır. Bu sorunlar, tüm Meclisin sorunlarıdır; çünkü, eğitimi
miz, Türkiye Cumhuriyetinin istikbalidir. Türkiye Cumhuriyetinin siyasal partileri isek, varlık 
nedenimiz olan Türkiye Cumhuriyetinin varlığını korumak, kollamak, onu çağdaşlaştırmak 
hepimizin ortak görevidir. Onun için, eğitimimizde öyle ortak noktalar saptamalıyız ki, hedef
lere ulaşılabilsin. 

Bir toplumun içinde bulunduğu sorunların aşılmasında doğru hedefler saptayıp, doğru 
kararlar verip, onlara dayalı ödünsüz uygulamalar yapabilmenin tek şartı, bilimsel yöntemler
le o toplumu tarihsel boyutu içerisinde değerlendirmekle mümkündür. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda, kabuğunu kırıp, içinden çıktığı toplumun yapısında 
var olan devlet şekli, dinî kurallara dayalı olan ümmetçi bir anlayışla yönetilen imparatorluktu. 

Tüm Avrupa'da dine dayalı devletlerin birer birer yok olması, Rönesans ve reformların 
getirdiği aydınlanma çağıyla başlamıştır. Bu aydınlanma çağında, din ve devlet işleri birbirin
den ayrılmıştır, insanın doğuştan kazandığı birtakım haklarının var olduğunun savunulması; 
yani, tabiî hukukun tanınması doğrultusunda halkın bizzat katılımları sayesinde, devletin yö
netilmesi gerektiğine dair demokrasi anlayışları gelişmiştir. Tabiî ki, bu tür düşüncelerin Avru
pa'da daha erken başlamasının temelinde, gelişmekte olan üretim araçları teknoloji ve ona dayalı 
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olan sanayi yatmaktadır. Yani, ekonomik gelişme neticesinde, halk, kendisine ayak uydurama
yan ortaçağ zihniyetine dayalı din devletlerini devirmiş; aydınlanma çağı anlayışına denk dü
şen ve aynı zamanda gelişen sanayiye ayak uyduran, laik ve demokratik anlayıştaki, halk ira
desine dayalı devlet şekillerini kurmuşlardır. Toplumsal ilerlemenin önündeki engelleri daha 
erken aşabilen Avrupa devletleri, dünyanın diğer devletlerinden daha zengin, daha mutlu ve 
daha güçlü olmuşlardır. Avrupa toplumu, bu seviyeye gelinceye kadar, çok bedel ödemiştir. 

Avrupa devletlerinin teokratik yapılarının değiştirilmesi, asırlar süren mücadeleler sonunda 
olmuştur. Avrupa, din ve mezhep kavgalarını yaşamıştır. Asırlarca, aforozlar ve giyotinler, hük- <• 
münü icra etmiştir; ama, sonunda, insanlığın yılmayan mücadelesi üstün gelmiştir. Sonunda, 
Allah'ın gücünden başka güç tanımayan kilise, devletin idare edilmesindeki yetkinin insanlara ' 
ait, yani halka ait olduğunun farkına varmıştır. Böylelikle, Allah'ın gücünün temsilcisi oldu
ğunu savunan Avrupa aristokrasisi yıkılmış, onlar da halktan birer vatandaş olduklarının far
kına varmışlardır. 

Diyeceksiniz ki, Avrupa'yı neden bu kadar anlatıyorsun? Şunun için anlatıyorum : Tabiî 
ki, aydınlanma çağının etkileri yalnız Avrupa'da sıkışıp kalmamıştır. Bizde de, Osmanlı döne
minin sonlarına doğru, bu aydınlanma çağından etkilenen birtakım Batılılaşma hareketleri ol
muştur. Biz, buna, "Osmanlıda Tanzimat hareketleri" deriz. Bunların hiçbiri devrim niteliği 
taşımamıştır. Toplumun aydın kesimlerinde, yazanlar, çizenlerinde de milliyetçilik hareketleri, 
yenilikçilik anlayışları, divan edebiyatına karşı, halk edebiyatına yönelme dönemi kendini gös
termeye başlamıştır. Tabiî ki, bu hareketlerin boyutu, dine dayalı devlet yapısının değiştirilme
sine varmamıştır. İslam dünyasının lideri olduğunu iddia eden Osmanlı İmparatorluğunun pa
dişahları, aynı zamanda halifelik sıfatını da üzerlerinde taşımaktaydılar. Dinî vecibelere dayalı 
Osmanlı İmparatorluğunun devlet yönetimi, gelişen dünyaya ayak uydurması mümkün olmaj 

dığından... 

KEMALETTÎN GÖKTAŞ (Trabzon) — Siz ayak uydurdunuz mu? 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Uydurdular(l) Dünyanın sonuncusu oldular işte! 
BAŞKAN — Sayın Köklü, 6 dakikan'z var; lütfen önceliklerinizi ona göre belirleyiniz. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Tamam efendim; teşekkür ederim. 
... Gelişen teknolojinin ve ekonominin sahipleri olan Avrupa'daki güçlü devletlerin, pay

laşmayı düşündükleri bir pasta haline gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mond
ros Ateşkes Antlaşmasıyla, Osmanlı İmparatorluğunun sonu gelmiştir. Ama, Anadolu'da ya
şayan Türk halkı, Mustafa Kemal öncülüğünde bu antlaşmayı kabul etmeyip, Kurtuluş Savaşı
nı başarıyla kazanmış ve Lozan Barış Antlaşmasıyla, yeni Türk Devletini dünyaya kabul ettir
miştir. " • • 

Türk halkı ve onun temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1923'te cumhuriyetin ilanıy
la, çağdaş ilkelere ve hedeflere dayalı devlet anlayışının temellerini atmıştır, dünyada ilk ve tek 
olarak, İslam ülkeleri içinde laiklik ilkelerine dayalı cumhuriyet devletini, çağdaş demokrasiye/ 
insan haklarına ve özgürlüklere inanan, eşitliğe, insanlar arasında dil, din, ırk, mezhep ve et
nik kökenlerinden dolayı hiçbir ayırımcılığa meydan vermeyen bir hukuk devleti anlayışıyla 
temellendirrhiştir. Atatürk'ün öncülüğündeki Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu ilkelerin ışı
ğında, hiç ondan ayrilrnadan, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Milletini, en çağdaş seviyeye 
çıkarmak için esas büyük savaşı başlatmıştır. Onun içindir ki, Atatürk'ün kurduğu, halkın irade-
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sine dayalı Türkiye Büyük Millet Meclisi, Osmanlı döneminden kalan kokuşmuş birtakım ku
rumları yok edip, yerine, çağdaş dünyaya ayak uydurabilen yenilikleri yapmaya başlamıştır. 

Atatürk'ün Başkanlığındaki bu Meclis, her birinin birer devrim sayılabileceği birçok yeni
likleri kabul etmiş, çok kısa zamanda büyük işler başararak, Türkiye Cumhuriyetinin saygınlı
ğını, dünyadaki diğer uluslara kabul ettirmiştir. 

Türk Milletinin saygınlığını kazandıran ve ona çağdaşlaşma yolunda bir dinamizm veren 
bu devrimlerin, artık, birer kurum olarak yerli yerine oturtulabilmesi, elbette ki, kısa bir dö
nemde tam başarıya ulaşamamıştır. Atatürk Devrimlerinin, dine dayalı bir devlet anlayışı için
de yaşamış olan toplumumuza benimsetilmesi ve ona bir daha hiç kimsenin saldtramayacağı 
bir ortama kavuşturulması, elbette ki, Türkiye Cumhuriyetinin yeni nesillerinin görevidir; bu, 
Atatürk'ü tanımaları ve onun Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurduğu Türkiye 
Cumhuriyetinin ilkelerine sahip çıkmalarıyla mümkün olacaktır. 

Nesiller deyince, aklımıza, Atatürk'ün izinde, ülkemizi yarınlara hazırlayacak, çağdaş uy
garlık seviyesine ulaştıracak bir toplum gelmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin, devleti ve mille
tinin bölünmez bütünlüğüyle yaşayabilmesi ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaşabilmesi için, 
çağdaşlığa, laikliğe, demokratlığa, bilimselliğe, ulusal değerlere ve hedeflere yönelmiş bir eği-, 
tim öğretim sisteminden ödün vermemeliyiz. Böyle bir eğitim sisteminin uygulanmasının bi
rinci şartı, eğitim seferberliği ve eğitim ordusu yaratmakla mümkündür. Bu eğitim ordusunun 
ustaları ise, hepimizin bildiği gibi öğretmenlerdir. 

Ulu önder Atatürk, milletleri kurtaranların yalnız öğretmenler olduğuna, milletlerin ha
yatındaki gerçek zaferi öğretmenlerin kazanacağına ve yaşatacağına inanmış; Türkiye'nin her 
alanda kalkınmasında ve güçlenmesinde en önemli görevin öğretmenlere düştüğünü ve öğret
menlik mesleğinin önemini her zaman dile getirmiş ve her fırsatta öğretmen topluluklarıyla 
bir arada bulunmuştur. v 

Atatürk, Büyük Zaferi kutlamak için İstanbul'dan Bursa'ya gelen öğretmenlere, 27 Ekim 
1922'de şöyle hitap etmiştir : "Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe ve mutluluğa eriş
tirmek için iki orduya ihtiyaç vardır : Biri, vatanın hayatını kurtaran asker ordusu; diğeri, mil
letin istikbalini yoğuran kültür ordusu. Bir millet, kültür ordusuna sahip olmadıkça, savaş mey
danlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferin sürekli neticeler vermesi, ancak 
kültür ordusunun varlığına bağlıdır. Bu ikinci olmadan, birinci ordunun verimli sonuçları kay
bolur. Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için, yalnız, ortam ha
zırladı. Gerçek zaferi siz kazanacak ve yaşatacaksınız. Ben ve bütün arkadaşlarım, sarsılmaz 
bir inançla sizi izleyeceğiz ve sizin karşılaşacağınız engelleri kıracağız" demiştir. 

Burada da gördüğümüz kadarıyla, Atatürk, bir eğitim seferberliğinden, bir eğitim ordu
sundan ve onların kurmayı olan öğretmenlerden söz etmektedir, öğretmenin değerini anlata
cak bundan daha açık bir ifade düşünülemez. 

Sayın milletvekilleri, laf dönüp dolaşıp yine öğretmene geliyor. -
Uzun lafın kısası, öğretmenin saygınlığını artıracağız, öğretmenlerin saygınlığını artırmak 

için, ilk önce, öğretmen ne istiyor, ona bakmalıyız. Öğretmen, her şeyden önce, demokrasi isti
yor, eğitim özgürlüğü istiyor, yaptığı işin planlanıp düzenlenmesine katılım istiyor. Artık, öğ
retmenlerimizin üzerinden ellerimizi çekelim. Senin-benim siyasetime hizmet edecek öğretmenden 
veya yöneticiden, senin çocuğuna da hayır gelmez, benim çocuğuma da hayır gelmez. Bıraka
lım, eğitim ordusunun ustaları, savaşlarını, kendi birliğince yapsınlar. 
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öğretmenlerin sendikalarını ve meslek örgütlerini kurmalarının önündeki yasal engelleri 
kaldıralım. Bu eğitim ordusunun ustaları, bu türden demokratik örgütlerine kavuşunca, he
men ücretlerinin artırılmasının kavgasını vermeyeceklerdir; kendi onurlarının korunmasında, 
kendilerinin iradesi hayat bulacaktır, öğretmen, kendisini, özgür iradesiyle haksızlıklara uğ
ratmayacaktır. tşte, ancak o zaman öğretmen, toplumdaki saygınlığını bulacaktır, öğretmen, 
etken olacaktır, edilgen değil, öğretmen, kollanan, korunan değil; kendisini koruyan^ kollayan 
olacaktır, öğretmen, şahsıyla, bulunduğu okulun, sendika ve meslekî kuruluşuyla da Türkiye 
Cumhuriyetinin eğitim sorunlarının aşılmasında fikir üretecektir, katkıda bulunacaktır. 

öğretmenin, birliğinin, saygınlığının kazandırılmasında aşılması gereken engellerden biri
si de, eğitimde birliğin sağlanmasıdır. Dinsel ve bilimsel iki başlı eğitime artık bir son verilme
lidir. İhtiyaç fazlası imam-hatip okulları, artık, meslek lisesi olmaktan çıkmıştır. Laiklik ilke
lerinin çiğnendiği, Atatürk Cumhuriyetinin "gâvur düzeni" olarak lanetlendiği bir eğitim an
layışını, ne yazık ki, devlet imkânlarıyla yaptırıyoruz. 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Uydurma!.. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Eğitimde başlamış olan bu taban tabana zıt iki başlılık, 

hem körpecik çocuklarımızda hem gençliğimizde hem de öğretmenlerimizde bölücülük yarat
maktadır. Bu tür eğitim anarşisi karşısında, öğrenci ve veli, hangi öğretmene inanacak, saygı 
duyacaktır? Dolayısıyla bu durum, hem öğretmenlerin saygınlığına gölge düşürüyor, hem de 
en önemlisi, Türkiye Cumhuriyetinin istikbalini karanlığa sürüklüyor. Bundan da hepimizin 
haberi olsun! 

öğretmenin saygınlık kazanması için, kendini her gün yenilemesi gerekmektedir, öğret
menin görevi, öğrencilere, okuma, inceleme ve araştırma zevkini aşılamak ve onların düşün
me, eleştirme ve yargılama yeteneklerini geliştirmektir. 

öğretmenlerimiz, toplum nezdinde her şeyi bilen ve yalnız okulda değil, toplum içinde 
de bireylere doğruları tanıtabilen birisi olmakla saygınlık kazanacaktır. 

İyi öğretmen yetiştirilmesi için gereken işlemlerin vakit geçirilmeden yapılması; maddî kay
naklarımızın, olanca ağırlığıyla, öğretmen yetiştirilmesine aktarılması şarttır, öğretmenlik mes
leğinin cazibeli hale gelmesi ve temel öğretim okullarında rehber öğretmenlerin de yönlendir
mesi sayesinde, öğretmen olacak çocukların tespitini yapmalıyız. Temel öğretim okullarında 
eğitimin çağdaş olmasının tüm imkânlarını yaratmalıyız. Bu okullarımızdaki eğitim araç ve 
gereçleri, çağdaş eğitim teknolojisiyle donatılmalıdır; ders kitapları yeniden gözden geçirile
rek, zamana uygun bilimsellik kazandırılmalıdır. 

Kredili sistem, tam hakkı verilerek uygulanmalı, seçmeli derslerin sayısı artırılmalıdır. Çevre, 
sağlık, demokrasi, laiklik ve insan hakları dersleri, ortak ders olarak okutulmalıdır. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — İktidar partisine yakışmıyor; bunları muhalefet söyler. 
BAŞKAN — Sayın Köklü, sürenizi aştınız efendim; lütfen bağlayın. 
URAL KÖKLÜ (Devamla)— Bağlıyorum efendim. 
Üniversitelerimize gelince ; Köklü bir üniversite reformu gerçekleştirilmelidir; üniversite

lerimize bilimsel ve yönetsel bir özerklik tanınmalıdır. YÖK sistemi kaldırılmalı, yükseköğre
tim kurumlarının kendi aralarında seçtikleri organlar eliyle yönetimi sağlanmalıdır. Bu kurumlar, 
kesinlikle demokratik bir yapılanmaya kavuşturulmalıdır. "Etin suyunun suyunun suyu" şeklin-
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deki yemek haline getirilmiş olan, rektörlerin atanmaları hakkındaki yasanın getirdiği ilke ve 
uygulamaların, ne dereceye kadar seçim sayılacağı, ne dereceye kadar üniversite özerkliği sayı
lacağı malumdur. Köylerimizi yöneten muhtarları dahi kendi köylüsünün seçtiği bir ortamda, 
üniversite rektörlerinin öğretim üyeleri tarafından seçilmesinin istenmemesi, aklın, mantığın 
alabileceği bir anlayış değildir. 

Toplumumuzun en bilgili ve erdemli bir kesimi olan üniversite öğretim görevlilerinin, ken
disini yönetecek rektörleri seçmesinden daha faziletli bir şekil olabilir mi? 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sen anlamazsın! 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Teşekkür ederim arkadaşım. Ben şimdiye kadar hiç laf at

madım. Diyalog kurmak istemiyorum. 
Zamanımın kısalığı nedeniyle, fazla vaktinizi almamak için ve benden önceki arkadaşları

mın da millî eğitimimizin can alıcı sorunlanna değinmiş olmalarından dolayı sözlerimi burada 
bağlıyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz Sayın Köklü. 
Sayın Sevigen, buyurun efendim. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Sayın Başkan, bir sorum olmuştu. 
BAŞKAN — Evet, ne sormuştunuz? 
MEHMET SEVÎGEN (İstanbul) — Zabıtların incelenmesiyle ilgili... 
BAŞKAN — İnceledim efendim. Grubunuza vaki bir sataşma yoktur efendim. 
Teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, sırada, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Akyol var; ancak, öğ
leden önceki çalışma süremizin dolmasına 5 dakika vardır. Grup başkanvekili arkadaşlanmız 
da, saat 13.00'te Damşma Kurulu olduğundan bahisle bir not göndermişler. Bunu da nazan 
itibara alarak, programımızdaki sair görüşmeleri devam ettirmek için, saat 14.00'te toplan
mak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.55 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatipoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

V. — ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERt * 
/. —Kesinhesap kanunu tasarılarına bağlı cetvellerin oylama şekliyle, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin çalışmalarına 29.12.1992 tarihinden itibaren 10 gün ara verilmesine ve 224 sıra sayılı 
kanun tasarısının görüşülme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız yerden devam edeceğiz; ancak, Danışma Kurulu
nun önerileri vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. ., 

Önerileri okutuyorum : 
Danışma Kurulu önerisi 

No. : 63 Tarihi': 21.12.1992 
Danışma Kurulunun 21.12.1992 Pazartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel 

Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Hüsamettin Gindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
! Başkanı 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Güneş Müftüoğlu , Ülkü Güney 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
Ercan Karakaş Şevket Kazan 

CHP Grubu Başkanvekili . 
Uluç Gürkari 

öneriler : 
1. Genel ve katma bütçe kanunu tasarıları ile birlikte görüşülmekte olan kesinhesap ka

nunu tasarılarına bağlı cetvellerin Genel Kurulda yapılan oylamalarında sadece program veya 
bölümlerin genel toplamlarının oya sunulması önerilmiştir. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına, 29.12.1992 tarihinden itibaren 10 gün 
ara verilmesi önerilmiştir. 

3. Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 
17 nci sırasında yer alan 224 sıra Sayılı 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 sayılı 
Konut İnşaatında ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve 
Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile 
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197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sının, 22.12.1992 günü bütçe programının tamamlanmasından sonra görüşülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi, önerileri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım. 
Birinci öneriyi okutuyorum : -
1. Genel ve katma bütçe kanunu tasarılarıyla birlikte görüşülmekte olan kesihesap ka

nunu tasarılarına bağlı cetvellerin Genel Kurulda yapılan oylamalarında sadece program veya 
bölümlerin genel oplamlarının oya sunulması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci öneriyi okutuyorum : 
2. Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına, 29.12.1992 tarihinden itibaren 10 gün 

ara verilmesi önerilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... ikinci öneri de kabul edilmiştir. 
Üçüncü öneriyi okutuyorum : 
3. Gündemin, Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler kısmının 

17 nci sırasında yer alan 224 Sıra Sayılı 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı 
Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve 
Harç İstisnası ve Muaflıklar Tanınması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile . 
197 Sayılı Motorlu Taşıt Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
22.12.1992 günü bütçe programının tamamlanmasından sonra görüşülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Üçün
cü öneri de kabul edilmiştir. , 

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

/. — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî YılıGenel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211, 212, 223, 219) (Devam) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam) 
a) Millî Eğitim Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Millî Eğitim Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
I. — Yüksek öğretim Kurulu (YÖK)|V 

a) Yüksek öğretim Kurulu 1093 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yüksek öğretim Kurulu İ991 Malî Yılı Kesinhesabı 
II. — Üniversiteler 
1. —Ankara Üniversitesi 
a) Ankara Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ankara Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1993 Malı Yılı Bütçesi 
b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
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3, — Hacettepe Üniversitesi 
a) Hacettepe Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Hacettepe Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
4. — Gazi Üniversitesi ' 
a) Gazi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gazi Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
5,—İstanbul Üniversitesi 
a) İstanbul Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) İstanbul Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
a) İstanbul Tbknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) İstanbul Tbknik Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
7. — Boğaziçi Üniversitesi , 
a) Boğaziçi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Boğaziçi Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
8. — Marmara Üniversitesi 
a) Marmara Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Marmara Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
9. — Yıldız Üniversitesi 
a) Yıldız Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yıldız Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
10. — Mimar Sinan Üniversitesi 
a) Mimar Sinan Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
11. — Ege Üniversitesi , . 
a) Ege Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ege Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
12. — Dokuz Eylül Üniversitesi 
a) Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
13. — Trakya Üniversitesi 
a) Trakya Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Trakya Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
14. — Uludağ Üniversitesi 
a) Uludağ Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Uludağ Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
15. —Anadolu Üniversitesi 
a) Anadolu Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Anadolu Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
16. — Selçuk Üniversitesi ^ 
a) Selçuk Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Selçuk Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

— 54 — 



T.B.M.M. B : 49 22.12*1992 0 : 2 

17. — Akdeniz Üniversitesi 
a) Akdeniz Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Akdeniz Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
18. — Erciyes Üniversitesi 
a) Erciyes Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Erciyes Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı, 
19. —Cumhuriyet Üniversitesi 
a) Cumhuriyet Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Cumhuriyet Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
20. — Çukurova Üniversitesi 
a) Çukurova Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Çukurova Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
21. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
22. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
23. — Atatürk Üniversitesi 
a) Atatürk Üniversitesi 1993.Malî Yılı Bütçesi 
b) Atatürk Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
24. — İnönü Üniversitesi 
a) İnönü Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) İnönü Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
25. — Fırat Üniversitesi 
a) Fırat Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Fırat Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı * 
26. —Dicle Üniversitesi 
a) Dicle Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dicle Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
27. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
28. — Gaziantep Üniversitesi 
a) Gaziantep Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gaziantep Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, çalışma programımız gereği Millî Eğitim Bakanlığı
nın 1993 Malî Yılı Bütçesiyle 1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının müzakeresine kal
dığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına Bolu Milletvekili Sayın Avni Akyol'dadır, buyu-

run efendim/ 
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Sayın Akyol, siz, sözü seven bir sayın milletvekilisiniz; ama özü seven de bir sayın millet
vekilimizsiniz. özlü konuşacağınıza inanıyorum. Neden?.. Zannediyorum, Meclis tatbikatın
da biz ilk defa görüyoruz, Millî Eğitim Bakanlığı gibi yüklü bir bütçeye sahip bakanlık bütçe
sinin arkasına, bir de kanun müzakere konmuştur. 

Zamana riayet etmeniz hususunda ricam vardır; teşekkür ediyorum. Saat 14.13 efendim. 
ANAP GRUBU ADINA AVNİ AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekili 

arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanlığı ile YÖK ve üniversitelerimizin 1993 yılı bütçeleri üzerin
de ANAP Grubu adına görüş, düşünce ve eleştirilerimizi belirtmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygılarla selamlıyorum. 

Sayın Başkanım, söz ve öz konusundaki görüşlerini yürekten paylaştığımı arz ediyorum; 
ama özü, zamana tam riayetle, olabildiği ölçüde, zamanı da aşmadan belirtmek için gereken 
titizliği göstereceğimi arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
AVNl AKYOL (Devamla) — Ama bir şeyi de ifade edeyim : Eğer gelecek seçimler sorunu 

olsaydı ve eğer Yüce Parlamentonun'seçkin üyelerinin özlük haklarına ilişkin işler sözkonusu 
olsaydı, sıralar bu halde kalmayacaktı, sıraları gelecek nesiller için daha çok dolacaktı. Bunu 
da, sizin o güzel sözünüzden sonra, bir öz olarak, bir söz olarak zabıtlara geçsin diye arz ettim. 

•Yüce Mecliste bugüne kadar grubumuz ve şahsım adına eğitim.ve eğitimcinin önemi, ge
reği konusunda ve özellikle temel sorunları konusunda çok şeyi söylediğimizi; ama her şeyi 
söylemediğimizi biliyorum. Bu bakımdan, millî eğitimin değişmeyen ve hiçbir dönemde de de
ğişmemesi gereken millîlik karakteri ve özü dışında, sürekli bir değişim ve gelişim içindeki kül-

ı tür gerçeği karşısında, eski söylenenleri, kanunlarda, programlarda, tüzüklerde yazılı olanları 
hiç belirtmeyeceğim; bunlara, sadece, olaylara değindiğim sırada gerektiği oranda yer vermeye 
çalışacağım. Ancak, bugüne kadarkinden farklı bir yaklaşım ve boyutla, giriş görüşlerimiz olarak 
ve Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu, doğrudan doğruya eğitimle ilgili sorunlarının odak 
noktasıyla ilgili görüşümü, giriş cümleleri olarak arz etmek, tutanaklara geçirmek istiyorum. 

Millî eğitimimizle doğrudan ilgili, toplumumuzun ve günümüzün, çağımızın en önemli 
sorunu, kimlik krizidir. Oysa eğitim, doğumdan ölünceye kadar, daha iyi insan olma, insanca 
daha iyi yaşslma sürecidir. Kimliğin,kültürel kimlik olduğunun yeterince farkına varılamamış 
olmasından; bunun psikolojik ve sosyolojik bir ihtiyaç, bir zorunluluk olduğununun yeterince 
farkına varılamamış bulunmasından; birey-toplum ilişkisi, dengesi ve uyumluluğunun gerekti
ği kadar önemsenmemesinden; öğretim birliği, Tevhidi Tedrisat Kanununun dahi, maalesef asıl 
amacı dikkate alınmadan, haksız, dayanaksız, gereksiz yere, tek tip insan yetiştiriyormuş, tek 
model adam yetiştiriyormuş gibi, hatta daha ileri gidilerek, robot adamlar yetiştiriliyormuş gi
bi yorumlanan bir 1992-1993 Türkiye'sindeyiz. 

Eğer tek tip insan yetiştirilmiş olsaydı Türkiye Cumhuriyetinde, bugün gördüğümüz gibi, 
yaşadığımız gibi, kendi konuları olduğu zaman arslan, ülkenin geleceği olduğu zaman, göre
mediğimiz davranışlar, akortsuz sesler olur muydu? 

Eğer insanımız robotlaşmış olsaydı, programlandığının dışında, bilimsel ilkelere aykırı ola
rak, otorite transferi yapıp, bilgisi ve uzmanlığı dışındaki.alanlarda yetki rahatsızlıklarına, pa
tolojilerine düşermiydi? 
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Ve nihayet, hem çağdaşlık, bilimsellik, insan hakları ve demokrasi deyip hem de, "benim 
görüşüm, benim düşüncem, benim çözümüm en iyidir ve tektir" gibi -insanlıkla bağdaşmayan 
tavırları sergilemek mümkün; bu davranışlar kötü insanlıkla bağdaşır, çirkinlikle de bağşadır-
çağdaş ve sağlıklı insanlıkla bağdaşmayan bu davranışlar sergilenebilir miydi?.. 

Millî eğitim topluluğunda ve bilim çevresinde, eğitmenin, yetiştirmenin, tek tip insan, tek 
tip model insan yetiştirmek olmadığını ve olamayacağını bilmeyen yoktur, "A" dan "Z" ye kadar. 

Ama, insanın doğuştan getirdiği doğal özelliklerinin, genellikle değiştirilemeyeceğini, do
ğumuyla birlikte öğrenerek kazandığı davranışlardan, olumlu, yapıcı ve iy iolanlarmın gelişti
rileceğini, bozu darının düzeltileceğini, yanlış ve kötülerinin ise giderileceğini de bilen çoktur. 
Anlamayanlar konuşuyor zaten!.. 

Çağdaş görüşe göre, süper insan, ideal insan, mükemmel insan, çağdaş eğitimin amacı 
değildir. Her insanın, kendi kendisi olabilmesi için, yaradılışlarına göre, ilgi, istidat ve kabili
yetleri doğrultusunda, gelişmeleri engellenmeden,bağımsız, bilinçli ve eleştirci bir kişilik, di
mağ ve yeterlikte yetiştirilmelerini, çağdaş eğitimin gereği olduğunu bilen de çoktur, millî eği
tim ailesi içinde. 

Ancak, devlet ve toplumca, eğitime ve eğitimciye, sözdeki önem kadar, uygulamada ve 
her türlü imkânda, değer ve pay verilemediği içindir ki, belirtmeye çalıştığımız, çağdaş ve de
mokratik eğitim ortamı sağlanamadığından, bu görüşlerin gerçekleşebilme oranı, düzeyi, ye
tersizdir ve düşüktür. 

* - • ı ' - • • • • 

İki şeyi birbirinden ayırmak lazım; kendi suçumuzu yetersizliğimizi başkalarında arama
mak lazım. Bütün bu gerçeklerin etkisi, özellikle öğretmenin, öğrenmenin, sadece örgürt eği
tim kurumlarıyla sınırlı olmadığı gerçeği ve bunun gereği dolayısıyla, eğitim kurumları, bireye 
Iere insanlık diploması maalesef verememektedir; veremiyoruz, tyi insan olmayı da amaçları 
arasına almış olmasına rağmen, okullar, sadece meslek ve vatandaşlık belirleyici, bununla sos
yal hayatta statü kazama diplomayı verebilmektedir; verebilmekteyiz. 

Sanıyorum, toplum olarak anlaşmazlık, uyuşmazlık, uyumsuzluk, çatışma, duyarsızlık, 
sorumsuzluk gibi sorunlanmızın anasebebi ve kaynağı, bu düşünce tarzında, bu anlayışta ve 
buna dayalı davranışta yatmaktadır. 

Bu anlayış ve yaklaşımla, Millî Eğitim Bakanlığının bir yıllık çalışmalarım ve geleceğe dö
nük projelerini, Bakanlık görevini bugünkü Bakan Sayın Tbptan'a devretmiş bir kişi olmanın 
da nezaketi ve duyarlılığı içinde, olabildiği ölçüde objektif kalmaya çalışarak arz etmeye çalı
şacağım. 

Daha açık bir deyimle, eğitimin, millîliği, toplumumuzun en önemli bir devlet politikası 
olması, özellikle ortak geleceğimizle doğrudan ve bağımlılık derecesinde ilişkisi dolayısıyla, 
bu değerlendirmeyi, iktidar-muhalefet çekişmesi, sürtüşmesi, sataşması, çatışması haline ge
tirmeden, benlik-senlik, bizdenîik-sizdenlik anlayışına da sürüklemeden, bu kısır döngüye sok
madan ve girmeden yapmaya özen göstereceğim. 

Buna rağmen, bazı eleştirilerimin kişilere dönükmüş gibi yanlış yorumlanmaması için, ni
yetime ve maksadıma açıklık kazandırmak gereğini duyuyorum. Bu açıklık için de, sorgula
malarımızın ve Savunmalarımızın anlamının daha iyi anlaşılacağını ümit ediyorum. 

' Açıklık kazandırmak istediğim husus şudur : inancımıza göre, yaratılmışların en şereflisi 
olduğu için, en değerlisi olduğu için, kim olursa olsun, siyasî, idarî, meslekî hangi görevde 
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veya işte bulunursa bulunsun, herkes, insan olarak, haklarda ve şerefte eşittir. Bu inançla, de-
ğerlendirmelerimizdeki bazı eleştiri ve uyarılar, görevlilerin, insan olarak saygıdeğerlüiklerine 
değil; hukukî, ahlakî ve meslekî davranışları üzerine olacaktır. Sebebi: Millî eğitimin, herhan
gi bir partinin,hükümetin, kesimin değil, milletin ortak kaderi ve geleceğini belirleyici ve yön
lendirici olmasıdır. 

Millî Eğitim teşkilatı,' 'A*' dan "Z'' ye, kurumlar ve kişiler olarak çocuklarımıza, gençle
rimize, yetişkinlere, bütün kişi ve kurumlara örnek olmak, model olmak durumunda ve zo
rundadır, davranışlarının tümünde. Çünkü, "insan, özellikle ahlakî davranışları, modelden 
öğrenmektedir" diyor, psikoloji ve öğrenme metotları. 

Bu bakımdan, millî eğitimde, anne ve babaların, öğretmen ve yöneticilerin, özellikle top
lumu ve devleti yönlendiren ve yönetenlerin davranışlarıyla, çocuklarımıza ve bütün vatandaş- il 

larımıza iyi örnek olma zorunlulukları vardır, sorumlulukları vardır. 
Maalesef son yıllarda ve özellikle bugünlerde, toplumumuz, iyi örneklerin değil, kötü ör

neklerin itibar gördüğü, çok şanssız ve talihsiz bir dönemde yaşamaktadır. Sadece sınırsız arzu 
ve ihtirasla, her şeye sahip olma düşüncesiyle, köşe dönücülüğün, işbitiriciliğin, adam kayırıcı
lığın, vergi kaçakçılığının, partizanlığın, aşırı bencilliğin, çıkarını her şeyin üstünde tutmanın, 
gerçeklik, beceriklilik ve başarıldık olarak iltifat gördüğü ve ödüllendirildiği toplumumuzda, 
bazı gençler ve vatandaşlar, çok ciddî bunalım, arayış ve kimlik krizi içindedirler. Çocukları
mız ve gençlerimiz, hangi modeli benimseyecekleri, hangi forma girecekleri konusunda şaş
kındırlar. 

Bugünden bir örnek arz ediyorum : Cumhuriyet Gazetesinde çıkan bir bilim grubunun 
-beş altı kişilik bir profesörler grubunun- yaptığı araştırmanın sonuçları, şu görüşlerimizi tam 
doğrulayan gerçeklerle dolu. Lütfen bakınız; bu araştırmaya göre, gençliğin çok ciddî kimlik 
krizi, kişilik bunalımı içinde olduğu görülüyor; gözler önüne sürülüyor. 1968-1992 gençliğinin 
görüş, düşünce ve davranış farklılığından ders alacağımız enteresan hususlar var. Bunlar, öğre
tim programlarına girer! 

Gençliğin, bütün bunlara karşı tepkisi gücü yetmediği için, bazıları "saçımı uzatıyorum1' 
diyor. Saçı buraya kadar gelmiş... Sadece bunu örnek veriyorum. 

İBRAHİM ARISOY (Niğde) — Bu, bir senenin mahsulü değil Sayın Bakan. 
AVNİAKYOL (Devamla) — Daha siz beni anlayamamışsınız! Ben size bir şey demedim 

ki... Genel değerlendirme yapıyorum. Lütfen... Sizinle ilgisi yok, hepimizle ilgisi var. Lütfen 
yani... 

İBRAHİM ARISOY (Niğde) — Hepimiz suçluyuz. 
AVNÎ AKYOL (Devamla) — Evet, evet... \ \ 
Evet, herkes payını alsın diyorum. 
Efendim, örgün eğitim dışında çok etkili olan, çeşitli etkinliklerle kazanılan sürekli for

masyon, maalesef deformasyona dönüşmüştür. Değer yargılarındaki bu deformasyort ve eroz
yon, hızla yozlaşmaya götürmektedir insan ilişkilerimizi ve toplumumuzu. 

Bu durum, eğitim yoluyla sâdece okullarda ve üniversitelerde değil, sadece okullarda ve üni
versitelerde dahi değil, hayatımızın her safhasında sürekli ve hayat boyu etkileşimle iyileştirileme-
mesi, bozuk, yanlış, kötü davranışların düzeltilememesi veya giderilememesi halinde, 2000'li yılla
rımızın başındaki en büyük toplumsal sorunumuz olacaktır; buna dikkati çekmek istiyorum. 
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Bu sorun çözülmediği takdirde, gelecekte, toplumumuzun, çok tehlikeli, bugünden daha 
tehlikeli bir genel ahlak sorunu, bunalımı ve çöküntüsüyle başbaşa kalabileceğine bugünden 
değinmek ve işaret etmek ihtiyacını duyuyorum. Çünkü, kültürümüzden bir deyimle, çok gü
zel bir deyimle, nasıl, "marifet, iltifata tabi" ise, eğitimde de, psikolojik yönden tatmin edilen 
'davranışlar da, maalesef tekerrür etmektedir. Tatmin ettiğiniz oranda onlar devam ediyor, dü-
zelmiyor. 

Bu gerçeklerin ye eğilimlerin ışığı altında, hem millî ve siyasî hem de ferdî sorumluluk 
anlayışımız açısından, sorumluluklarımızın, sadece iktidarda ve görevde bulunduğunluz sü
reyle değil, inançlarımız ve değerlerimiz gereğince devam edeceği ve devam etmekte olduğu dü
şüncesiyle, gördüklerimizi, bildiklerimizi, hissettiklerimizi, haksız ve anlamsızlık karşısında tep
kilerimizi arz etmeye, söylemeye mecburuz. Şüphesiz, bunu yaparken, olumlulardan olumsuz
lara, amaçlardan araçlara doğru bir yol izlemeye çalışacağım. 

Olumlu olanlardan başlıyorum. Olumlu olanlardan Hükümetimizin bugünkü Millî Eği
tim Bakanlığının yaptığı olumlu hareketleri şöylece özetleyebilirim : Millî Eğitim Teşkilat Ka
nununun bu dönemde çıkması, yeni Devlet ve Vakıf Üniversiteleri ve Yüksek Teknoloji Ensti
tüsü Kanunun çıkmasıdır; ama, yüksek teknoloji enstitüleri hâlâ sisteme yazılmamıştır. Onu, 
burada bir parantez içinde arz etmiş olayım. Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan 
Verilmesi Hakkında Kanun, Ek Ders Ücretlerinin Katsayıya Bağlanması Hakkında Kanun; 
"reform" diye çok söz edilen, üniversite reformuyla hiçbir ilgisi olmayan, rektör ataması ka
nunu... Toplumun sorunu... 

Bu kanun, bu Hükümet zamanında çıkarılmıştır. . 
Ayrıca, bütün memurlarla birlikte de olsa, öğretmenlere lojman tazminatı ilk defa bu dö

nemde verilmiştir. 
öğretmenevleri ve lokalleri açılmasına devam edilmiştir. 
Türkî cumhuriyetlerle ilişkilerin geliştirilmiş olması ve somut projelere yönelik olması, mem

nuniyet vericidir. 
Ders geçme ve kredi sistemine -asıl amacından sapmalara ve hukukî engellerine rağmen-

devam edilmesi takdire değerdir. 
v Çok programlı liseler uygulamasına devam edilmesi, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

nin, bazı değişikliklerle geliştirilmesine devam edilmesi, özel ihtisas komisyonu çalışmalarının 
devam ettiğinin yazılması ve söylenmesine -tasdikler de alıyorum- devam edilmesi; taşımalı il
köğretim; ödünç kitap verme; özel eğitim, çıraklık eğitimi uygulamalarına devam edilmesi... 

Çıraklık eğitiminde sabahleyin çok talihsiz bir konuşma dinledik... İdeolojiye feda edile
cek, bırakılacakmış! 

Yeni yeni bozuk davranışlara yol açılacak... Şanssız, talihsiz bir konuşmaydı o konuşma... 
Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmış olmasının benimsenmesi; Radyo Televizyon Anadolu 

Teknik Lisesi açılması; köy okullarına yakacak yardımı yapılması hizmetleri, Hükümetin, do
layısıyla Millî Eğitim Bakanlığımızın, olumlu bulduğumuz, desteklediğimiz, her zama da bu 
konuların çıkarılmasında, farklı görüşlere rağmen, destek vermeyi esirgemediğimiz, takdir ve 
şükran duygularımızı sunmayı da yerine getirilmesi gereken bir görev saydığımız icraattır. 

Ancak, bu çalışmalar içinde, Sayın Bakan ve Hükümet de kabul ve takdir edecektir ki, 
rektörlerin atanması kanunu, lojman tazminatı, Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerin somut proje-
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lere yöneltilmesi, radyo, televizyonun teknik okulunun açılması ve yakacak yardımı dışında, 
diğer faaliyetlerde hizmet bütünlüğü ve yönetiminin sürekliliği açısından hep birbirinin deva
mı olan hizmetler olduğunu arz etmek istiyorum. Dunların içerisinde, -Sayın Bakan da kabul. 
ve teslim edeceklerdir- özellikle 33 üncü sırada olan ek ders ücreti konusunda, şahsî gayreti
min, bütün gruplarca (DYP, SHP ve Refah Partisi gruplarınca) tasvip edilen bir anlayış zemini 
üzerinde çıkarılmış olması da bu desteklerimizden sadece bir örnektir; arz etmek istiyorum. 

Bunu niçin arz ediyorum : Bugüne kadar bir Allah'ın kulu çıkıp da, "Yahu, şunlara da 
teşekkür edin" denmediği için; yani, bugüne kadar bir Allah'ın kulundan işitmemiş olmaktan 
dolayı bunu arz ediyorum. . 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Hep dedim. 
MEHMET SEVÎGEN (istanbul) — Teşekkür ediyoruz efendim. 
AVNIAKYOL (Devamla) — Efendim, bunlar bahsedilmedi; ama, Sayın Başbakanın, son 

Türk-tş kongresinde bir gerçeği teslim edişlerinden duyduğum mutluluğu belirtmek istiyoum; 
bunu, yeri geldiği zaman arz edeceğim. 

Şu sırada bazı hususları atlama gereğini duyuyorum; ancak, önce Hükümetin bir yıllık 
icraatındaki olumsuzluklara, çelişkilere, yanlışlıklara ve her iki ortak için müşterek olan hu
suslara değinmek istiyorum. 

Sözlerimin başında, zabıtlara iyi geçsin diye şunu söylersem, darılmazsınız bana : "Okul 
öncesi eğitimden, üniversiteye kadar, her aşamadaki, ülke eğitiminin sorunlarının hiçbiri, cid
dî ve köklü bir çözüme bağlanamamış; halkımız, çocuklarına gereken eğitimi verememenin maddî 
ve manevî ıstırabına itilmiştir. ' 

Türkiye'de, eğitime ilişkin sorunların hiçbirinde, bu süre içinde çağdaş bir çözüm buluna
mamış ve uygulama alanına konamamıştır. 57 milyonluk Türkiye'nin eğitimi, bugün, aksak 
topal birşekilde yürütülmektedir. Gerektiği gibi eğitim olanağı olmayan bir toplumda, yenileş
me, gelişme ve refah sağlanabilir mi?" • 

iyi ki, Ahmet Sayın şu an burada yok; yoksa bunlara sataşırdı! Bu sözler, benim değil, 
DYP'nin programından aldığım sözlerdir... Bu sözler, bugünkü Hükümetin, seçimden öncesi, 
seçim bildirgesinde, iktidarlarımız için, özellikle 33 ay 20 gü,n görev yapmış olan benim için 
söylenmiş sözlerdir. Bunlar, muhalefetteyken söylenen sözlerdi; ama, Sayın Başbakan, 1992 Şu
batta rektörler toplantısında gerçeğe bir adım daha atarak, aynen şunu söylüyor : "Bugüne 
kadar yapılan her şey yanlış değil, hepsinin bir kenara bırakılması gerekmez." 

Bir olumlu adım görüyoruz... "Bugüne kadar pek çok güzel şey yapılmıştır." Bunlar, Sa
yın Başbakanın sözleri; bunları demek erdemini göstermiştir Sayın Demirel. 

Daha sonra, 7.12.1992 tarihinde yapılan Türk-tş Kongresinde, az önce arz edeceğimi ifade 
ettiğim konuda Sayın Başbakan, bir köşe yazısında, belki basına yanlış, aksettirilen, yorumla
nan bir gerçeği, faziletli bir biçimde söylemiştir; o da şudur : "Millî Eğitim bütçesi, ilk defa 
en yüksek payını 1990 ve 1991'de almıştır." 

Bunları söyleyen Sayın Başbakandır ve doğrudur. 
"Köşe yazılarına yazılanlar yanlıştır, haksızdır, bu durum, bizim zamanımızda da devam 

etmiştir." 
Rakamlarla arz ediyorum şimdi. Cumhuriyet tarihinin bu konuda en önemli atılımının, 

artışının sağlanmasını Allah bana, iktidarımıza nasip etmiştir. Gayri safî millî hâsıla içindeki 
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payı, konsolide bütçe içindeki oranlardaki en yüksek artışları arz edersem, bu gerçek ortaya 
çıkacaktır. Eğer bu artış sağlanmasaydı, inanınız ki, bugünkü Sayın Bakanın kullandığı ra
kamlar, gayri safî millî hâsıla içindeki pay, yüzde 4-5 oranında olurdu -eski bir Plancı olarak 
arz ediyorum- konsolide bütçeye oranı da yüzde 16-17 olurdu. 

Lütfen not alınız da, benden sonra açıklayınız. Çünkü, eğitim gelirleri toplamı olarak, 
gayri safî millî hâsıla içinde 1989'da 2.92 olan pay, bir yıl sonra 1990'da yüzde 4.43 'e yükseltil
miştir. Bu, ilk defa olmuştur. 

1989'da yüzde 15.11 olan konsolide bütçedeki oran, 1990'da yüzde 19.79'a yükselmiştir. 
Ne olmuştur?.. Bundan sonra "son iki yıldır bütçede daha iyiyiz, eğitimin gelirlerini artırıyoruz" 
demenin mantığı, gerekçesi, haklılığı olur mu?.. Olmaz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Bir de 1992 rakamlarını oku
yun, onları söyleyin. 

AVNİAKYOL (Devamla) — Bu rakamlarda bir şey olacağını sanmıyorum Sayın Bakan; 
şimdi onlara geliyorum. 

Bunda, kesinlikle polemik yapmıyorum. Çünkü, çok ciddî sorunlar... Ayıp olur; şahsıma 
saygımdan dolayı yapamam. Planlamada şunca yıl hizmet vermiş bir kişi olarak, önce kendi
me saygı önemlidir; sonra, tabiî size de ve bütün millete de. 

Size bir hesap daha yapayım; siz o hesabı da alın, yazın, sonra gidin, çarpın, toplayın, 
bölün, gelin, anlatın burada dedirtirsiniz bana. Gayet normal gidiyorum... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) —Amelî erbaa. 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Amelî erbaa... 
Bakınız, arz ediyorum : Bizim son iki yılımızda gayri safî millî hâsıladaki paylardaki artış 

oranımız -iki yılin toplamı- yüzde 2.11; sizinki yüzde 1.60'tir. 
İki : Konsolide bütçeye oranlar toplamında bizim -iki yıl 1990 ve 1991 yılları diyorum; 

yanıltmış olmayayım- yüzde 6.40'tır; sizin son iki yılınızın toplamı yüzde 1 bile değil. Rakam
ları iyi toplayın, binde 46'dır; 1993 yılıyla birlikte binde 46'dır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — 1991'Ie 1992'yi toplayınız. 
AYNİ AKYOL (Devamla) —- Rakam arz ettim canım! Bu, matematik hesabı, siyasete gel

mez. Matematik hesabı söylüyorum; aksi halde saygısızlık yaparım diyorum size ve kendime. 
Sizin bu seneki, iki yılın toplamı, binde 46'dır; yüzde 1 bile değildir. 
Ya SHP ne yapmıştır?.. SHP nerede?.. Kimse yok. Söylemek de gerekmez; ama zabıtlar var... 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — Biz iletiriz. 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Siz iletin. 
Koalisyonun ortağı SHP, bu konuda DYP'den geri kalmamış vaat yarışında. "Cennet va

at etmenin gerçekçi olmadığını biliyoruz. 
Sosyal demokrat bir parti olarak, sağlığı ve eğitimi, yalnız zenginlerin yararlanabileceği 

alanlar olmaktan çıkaracağız. Parası olmayanın çocuğunu okutamadığı, okutabilse bile, eği
tim basamaklarında yükselmesini sağlayacak biçimde yetiştirme olanağı bulamadığı; sağlık gibi, 
eğitimi de kazanç hırsının başıboşluğuna terkeden düzen kesinlikle değiştirilecektir" demişler
dir, 1991 bildirgelerinde; bunları da, "Yeni Bir Türkiye İçin İlk Hedefler" sloganının altına 
yazmışlardır. Bununla da yetinmemişler, iki koalisyon ortağı, ortak hazırladıkları Hükümet 
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Programında "parasız eğitim esas alınacaktır" diye yazmışlardır. Protokolde, eğitimle ilgili 13 
maddeden biridir bu. Fakat maalesef, çok konuda olduğu gibi, bu protokolde de, söz verilen 
13 sorundan hiçbiri yapılmamış, çok güzel sözler arasında, "eğitimin parasız olacağı" vaadi 
de unutulmuş ve Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa, 1973'ten beri, paralı eğitim esası, millî eği
timde temel ilke olduğu halde, paralı eğitim kanununu çıkarmak bu Hükümete nasip olmuştur! 

Şimdi, doğrudan Bakanlıkla ilgili, seçilmiş, seçebildiğim bazı sorunlar yanlışlar, gariplik
ler ve olumsuzluklar üzerinde görüşümü arz etmek ve bunu çok süratle geçmek istiyorum. 

1992 millî eğitiminde, maalesef, eğitimin niteliği, yapılanların asıl amacından saptırılma
sı, yanlış uygulamalara yönelinmesi ve özellikle partizanca bir anlayışla atamalar yapılması gi
bi konularda geçmişi aratan olaylar yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Bunların, bu konuşma süresi
ne sığdırılması mümkün değildir. 

Millî eğitimin, 1993 manzarasının ortaya objektif çıkması için hazırladığımız 47 sayfalık 
kitap baskıdadır. Bunlar arkadaşlara gönderilecektir, laf uçmasın diye. Onlar alınır, cevapları 
verilir. 

Bu konuşma vesilesiyle hazırlanan bu kitaptan, sadece, seçmeler, alıntılar yapıyorum. Ge
çen yıl ve bu yıl Yüce Mecliste üzerinde durduklarımızı hatırlatmakla yetineceğim; şahsımızla 
ilgili olanlarla, üzerinde hiç durmadığımız konularda daha geniş bir şekilde düşüncelerimizi 
arza çalışacağım. 

Sayın Bakandan istirhamım : özellikle şahsımızla ilgili olarak, benim, kendileri hakkında 
sevgide ve saygıda değişmeyen, değişmemiş olan davranışlarım karşısında, kendi tutumlarının 

' vicdanî muhasebesini yapmaya, yapılanları ve yazılanları düşünmeye davet ediyorum. Söz ve 
davranışların tutarsızlıklarını ve çelişkilerini de, Yüce Meclisin takdirine ve zabıtların, zama
nın insafına bırakıyorum. 

1. Millî eğitimde yeterlik sınavının kaldırılması, 2000'ti yılların eşiğindeki bir Türkiye'-
nin ayıbıdır.v Nasıl savunursanız, savunun... 

Almanya'nın 275, İngiltere'nin 122, Amerika Birleşik Devletlerinin 109 yıldan beri uygu
ladığı yeterlik ilkesi ve kariyer sisteminin kaldırılmasının ve bozulmasının, politik çıkar umu
dundan başka, gerekçesinden başka, hiçbir haklı, ilmî, meslekî gerekçesi yoktur. 

Ayrıntılı bilgiler, çok daha karşılaştırmalı olarak, kitabımızdadır. 
Ama, bunun mantığı şöyle olabilir; Sayın Bakanın bir söyleşisinden aldım -eğer bu yanlış 

mantıkla gidiyorsanız, doğru sonuç çıkaramazsınız, yanlış sonuç çıkar- Sayın Bakan, Milliyet 
Gazetesindeki bir söyleşide, "İki saatlik yeterlik sınavında yeterlik kazandırılmayacağı için 
bunu kaldırdık" diyor. 

Allah Allah!.. Böyle bir şey duyulsa, ona diploma verilmez okullarda... Orasının sınavı, 
o değildir; yani, bu konular bu kadar hafife alınacak, politik amaçlarla kullanılabilecek konu
lar değil. 

2. Meslekte yeterliğin, yetersizlikte eşitliğe ve keyfîliğe dönüştürülmüş olması, Bakan
lıkta, particiliğe, bölgeciliğe, hemşericiliğe ve hizipçiliğe dönülmesine yol açmıştır. 

Ülkemizin, tek, vatandaş yetiştiren bakanlığı, yandaş besleyen ve kollayan bir kurum hali
ne getirilmiştir. 

Talim ve Terbiye Kurulu, talim ve terbiyeyle ilgisiz ve yetkisiz bir kurum haline getirilmek
tedir; gidiş budur. Tekbir kelime almış değilim; basından izleyip okuduklarım, şaşırdıklarım... 
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bir müsteşar muavininin başkanlığında bilim adamları toplanacak, programlar yapılacak, 
hatta o programlara girecek yazarların isimleri de verilecek!.. 

Türkiye Cumhuriyetinde bugüne kadar böyle bir şey olmadı, bu Hükümet döneminden 
başka!.. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (tstanbul) — Bakan Beyin kabahati var mı?! 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Hayır, atadığının var. Ben, Sayın Bakanı korurum hep. Za

bıtlarda dolu... Ben, bürokratlarına söylüyorum; Sayın Bakanı yanıltmasınlar, işgüzarlık yap
masınlar, politikacıdan çok politikacı olmasınlar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Bana söyleyin, bürokratlara 
söylemeyin. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Size söylüyorum zaten, bir senedir söyledik de, olmadı bir 
şey; artık böyle söylüyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Muhatabınız benim. 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Hayır, muhatabım siz değilsiniz; Sayın Başkanlığa hitap edi

yorum ben. Siz, o yolla alırsınız. 
Size bir yıldır söyledik, dostça, kardeşçe, arkadaşça; hep güldünüz, burada güldüğünüz gibi! 
özellikle, yüksek lisanslı, doktoralı, üst yönetim deneyimli olanların, Talim Terbiye'den 

tümünün alınması -1980 öncesi uygulamalarda olduğu gibi- ortaöğretim kurumlarına gönde
rilmesi de yaşanmıştır bu dönemde! Yeterlik, öğrenim kriterleri değil, politik yakınlıklar -
söylemek istemiyorum- akrabalıklar önplana geçmiştir. 

Bunlar, gelecek için ciddî şekilde düşünülecek tasarruflardır. Sayın Bakanın dikkatine ve 
özenle ilgisine arz ediyorum, sunuyorum. -

Bu Kurul, Cumhuriyet tarihimiz içinde, bugünkü hale düşmemişti. 
Bakanlığın üst yönetim kadrolarının en önemlilerine, partilerine yakın olanlar değil, par

tili üye olanlar atanmıştır, seçimlere katılanlar atanmıştır, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve ge
nel müdürlüklere... 

Kişiliklerle uğraşmak istemiyorum, saygım insanlıklarına; ama, devlete ye millete saygım 
* daha çok. Gelecek, o partinin, bu partinin değil, gelecek hepimizin. Eğer öyleyse, ona göre tavır... 

Hele Sayın Müsteşarın, 450 bin öğretmen arasında bir tane yönetici yokmuş gibi, kendi 
alanlarına saygım olan, ihtisaslarına saygım olan müsteşarın getirilmesi ve yönetimde hiç de 
etkili olmayan bir şekilde bir yıldır tutulması, sadece bir garabet örneğidir; yazıktır. 

Ortaöğretimde sınıf teftişinin kaldırılması yanlıştır. 
İngiltere'de var, şurada var, burada var... Eğitimin iki boyutu var; bilimsel ilkeler, İngilte

re'de değil, Çin'de de olsa al gel; Peygamber Efendimizin o güzel sözünde olduğu gibi. 
Eğitimin bir ahlakî boyutu var. Ahlakîlik, o topluma aitliktir; kültüre bağlıdır, geleneğe 

bağlıdır, benim insanıma bağlıdır. 
Eğitimin ahlakî boyutunu ihmal ederseniz, o kültürdeki bir uygulamayı buraya getirme 

gibi, belirli bir süre gidip gezip gördüğünüz yerlerdeki uygulamayı taşımış olursunuz. 
Çok iyi düşünün, tartışın, tartışmaya açın. Uzmanlarıyla birlikte Sayın Bakanım, geniş 

bir tartışma platformunda konuyu tekrar ele almanızı istirham ediyorum. 
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Sınıf öğretmenliği mesleğine, bu meslektenatanmayanların ilk defa atanması, sınıf öğret
menliği mesleğine vurulmuş en büyük darbedir; açıklaması kitabımızdadir. 

Çok konuştuğumuz LÎMME'nin iptali gafleti devam etmektedir. 
Millî eğitimin meslekî teknik boyutunda reform olarak kabul edilen Çıraklık Eğitimi Fo

nunun alınmasına göz yumulması... 
Görevi devrederken, "Aman Sayın Bakan, fonları bırakmayın; bunlar inkılap, -hatta sa

dece eğitim demedim- sağlık ve eğitimi bırakmayınız lütfen, direniniz sonuna kadar" dedim. 
Bu fonun alınmış olması, fonun alındığı sırada bir daire kurulması ve buraya da 1 inci 

ve 4 üncü dereceli -sanıyorum 25'e yakın- elemanlar atanması, çelişkinin tam çelişkisidir : Fon 
yok, para kullanamıyorsun, yalvaracaksın, zorlayacaksın, milletvekilleri göndereceksin, Mali
yeden para alacaksın, orada da 25 tane eleman boş duracak!.. Gelen adamın niteliğine de lüt
fen bakın, "uyuyor mu, uymuyor mu?" diye. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, 10 dakikanız var efendim. 
AVNl AKYOL (Devamla) — Teşekkür ederim Saym Başkan. 
"öğretmenleri seviyoruz, her şeyi veriyoruz" demek bir politik davranıştır; içtenliği ora

nında saygıyla karşılarım. Ama böyle söyleyip de, eylül ayında vermeniz gereken öğretim yılı
na hazırlık ödeneğini, uyarımız üzerine, 13 ekimde kararname çıkararak bir ay sonra nakten 
ödeyerek gösteremezsiniz; ama yazarsınız. 

Merkeziyetçilikten şikâyet edip, alım, yapım, satım işlerinin illerden merkeze alınması çe
lişkisine sadece değiniyorum ve sonuçlarını bekliyorum. • 

Nakkaştepe olayı, politik yaklaşımla değerlendirmenin örnek alınacak bir ibret vesikası
dır, olayıdır. "Burası ANAP müzesi yapılsın" dahi denmiştir. 

Bunu söylemeyecektin! Sanki ben ANAP'a yaptyormuşum gibi, ANAP'ın "A" sini millî 
eğitime sokmuşum gibi, "ANAP müzesi olacak" denmesi, bir politik espri, sitem, hava!.. 

Millî Eğitim Vakfı varken ve bu vakfın başkanı Sayın Millî Eğitim Bakanıyken, illerde va
liyken, tstanbul için özel hem de gerçek kişiliklerle -tüzelkişiliklerle değil- kendi şahıslanyla 
kaim bir vakfın kurulmasının anlamını anlamak mümkün değil; acizim... 

Türkiye'de, "Vakıfların Babası" diye anılıyorum, çok vakıf kurdum, böylesine bir vakıf 
da düşünmedim... 

O yaptı, ben de yapayım... Sayın Hasan Sağlam zamanında başladı; her gelen bakan ihya 
ediyor. O vakfın başkanı validir, millî eğitim müdürü de içindedir, her şeyi İstanbul'da yaptıra
bilirsin. Yeniden yapmanın anlamı nedir?.. Dublikasyon... ' " , ' 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Mecliste, "baba" sayısı ikiye çıktı! 
AVNÎ AKYOL (Devamla) — Babalar çıkıyor.,. Babalafın çıkması ilkelliktir; sözümü geri aldım. 
1992-1993 öğretim yılı açılış mesajında, hiçbir şey yokmuş gibi, yapılan güzel konuşmalar var. 
"Eğitimde demokratikleşmeye başlıyoruz. Eğitimde demokratikleşme için de, ilkokullar

da sınıf başkanlığı seçimini ilk adım olarak kullanıyoruz" denmesi, meslek ailesi içinde tebes
sümle karşılanmış bir olaydır; yazıktır. . 

Şu yönetmeliği de mi size vermediler?,. İnceledim, Sayın Bakanın müdürüne filan da sor
dum, soruşturdum; Sayın Bakan da seçimle gelmiş o işe, Çelikel Lisesinde... Belki ilkokullarda 
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da vardır; hepimiz birer yıl yaptık; eğitsel kollar... Hele rahmetli Tahsin Banguoğlu'nun baş
kanlığında yapılan, 1949'da gerçekleştirilen Şûranın ağırlığı, demokrasidir. 

Oradaki sözleri, o günden bugüne gerçekleştirmiş olsaydık, Parlamentonun hali bu ol
mazdı, milletin durumu bu olmazdı. 

Onu yayım haline getirdik, Talim ve Terbiye'de var, beyaz kitap; lütfen onu Sayın Bakana 
verin. 

öğrenim kredisinin bu Hükümet zamanında 150 binden 250 bine çıkarıldığım, 250 bin 
liradan da 400 bin liraya çıkarıldığını nasıl yazarsınız raporlara?.. Allah Allah!.. O zaman ben 
ters düşüyorum millete... Görevden ayrılma mesajımızda belirttik; devraldığımızda 50 bin li
raydı, 32 ay içinde 250 bine çıkardık; bunu yaptık. Tapaj hatası ise özür diliyorum; ama, zama
nımızda 250 bin lira yapılmıştır. Zamanınızda -25 Aralıkta- 400 bin lira olacaktır; bütçe çıktığı 
zaman olacaktır. Aslında, bizim artış oranlarımıza göre, o rakamın asgarî 500 bin lira olması 
gerekir. Plan ve Bütçe Komisyonunda bütün milletvekillerince teklif verildi, ona biz de katıldık. 

öğretmenliğin cazibesini artırmak için, öğretmen adaylarına burs sağlamıştık. 
Burada SHP ve CHP sözcüsü bir şeyler söyledi; yanlış. 
1989 tarihinde, Millî Eğitim Bakanlığı, bu Parlamento, ilk defa, mesleğin cazibesini artır

mak için, 15 Haziran 1989'da 3580 sayılı Kanunla, yatılılık ve bursluluk kanununu çıkarmıştır. 
Bundan dolayı -lütfen rakamlara bütçe raporundan bakın, vardır; yeni raporu görmedim ama, 
eski raporda var- her yıl artıyor, l'den 10 uncu sıraya kadar olan gençler başvuruyor, başvur
dukları takdirde alınıyorlar. 

Burada dikkati çekmek istediğim şey şu : Bu bursu 450 bin lira olarak bıraktık, bir yıldır 
ses yok! 

Lütfen, onu, bir yıl sonrasının gerektirdiği orana, seviyeye ulaştırınız. 
Finansmanı hazır, teknik değerlendirmeleri dahi hazır, her şeyi hazır bir iş bırakmıştık; 

genel müdürlüğünü kurduğunuz bir iş : Bilgisayar destekli eğitim. 
İmzalasam olurdu; erken seçim dolayısıyla eylülde imzalamadım; gelecek hükümetin ve

ya biz gelirsek kendimizin insiyatifine bırakalım diye. Ama, maalesef ondan sonra hiç ses duy
muyorum. ı y 

Şimdi, 70-80 milyar lira zarar olacak; o gün alınsaydı, o kadar kârlı olacaktınız. Bunun 
hesabını kim soracak?.. 

Eğitimin niteliğini zaten düşünen yok. Onlar o zamandan beri hizmete girseydi, bir şeyler 
olacaktı. Hizmet yapmamanın da bi hüneri veya bedeli filan sözkonusu olmuyor. Bunun ya
pılması lazım. 

En önemli gördüğüm bir hususa geçmek istiyorum -bu raporda varsa özür diliyorum ve 
bu sözlerimin sadec zabıtlara geçmiş söz olarak kalmasını temenni ediyorum- o da şu : Top
lumsal hayatımızın en stratejik, en önemli millî konusu, sorunu, "öğretim Birliği Kanunu" 
üzerinde çıkarılan tartışmalardır. , 

Sayın Bakanın bir demecini gördüm, bundan önceki raporların, belgelerin hiçbirisinde 
görmedim; bu da, Türkiye Cumhuriyetinde, herkesten çok, Cumhurbaşkanından milletvekili
ne kadar, Millî Eğitim Bakanlarını ilgilendiren, sorumluluk alanına giren bir sorun ve konu
dur. Bu konuda daha açık, daha kararlı tavır ortaya konması ve sergilenmesi gerekir. Bunun, 
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yeni Türkiye Cumhuriyetinin inkılap kanunlarının üç tanesinden biri olduğu gerçeğine göre, 
üzerinde durulması gerektiğini ifade etmek istiyorum. 

Çok az zamanım kaldığı için, konuları atlayarak, satırbaşları halinde arza çalışacağım. 
Merkez ve taşra teşkilatında personel kıyımı yapılmıştır ve yapılmaktadır. Sözde restoras

yon olarak anılan, en büyük, en acımasız, en haksız personel operasyonu, 1992 yılında Millî 
Eğitimde gerçekleştirilmiştir. Geçiyorum; fakat, bu konuda mutlaka ifade etmek istediğim hu
sus, nihayet üç-dört gün önce Doğru Yol Partisi Genel tdare Kurulunda, bunun hiç kimseye 
hayır getirmediğini ifade eden ve "başarısız adamları atamak suretiyle devleti kilitledik" di
yen Sayın Demirel'dir. 

. Şunca ay sonra, Sayın Başbakan, ilk telaştan sonra, gerçeği yakalamış ve görmüştür. Bu 
konularla ilgili en çok örnek, maalesef Millî Eğitimdedir. 

Öğretmen akademileri konusunda; YÖK Başkanının görüşü doğrudur. Bu görüşün eski 
çalışmalarla bilimsel ve meslekî açıdan tutarlılığı ve doğruluğu vardır. 

Niye YÖK Başkanı diyorum?.. Plan ve Bütçe Komisyonunda ifade ettikleri için diyorum. 
Öğretmen akamedileri yolu yanlıştır, geriye gidiştir. En büyük istihdam bakanlığı olan Millî 

Eğitim Bakanlığına, öğretmen de yetiştiren, yenilerle birlikte 90 tane fen ve edebiyat fakültele
rimiz ve diğer fakültelerimiz vardır; eğitim, eğitim bilimleri, meslekî eğitim, meslekî teknik eğitim 
gibi fakültelerimiz vardır; lütfen, lütfen... Ama son zamanlarda, yanlış hatırlamıyorsam, Sa
yın Bakanın Kastamonu'daki bir konuşmasında bu görüşten döndüğünü ve lisansüstü eğiti
min devam etmesi gerektiği yolunda bir yaklaşımda bulunduğunu görüyorum. Bundan önceki 
raporda yok, belki bu raporda varsa özür diliyorum. Dönüş işaretlerini Kastamonu'dan duydum. 

Süper liseler konusuna gelince : Yapmayın Altahaşkına!.. 
BAŞKAN — Sayın Akyol, özür dilerim efendim, süreniz doldu, toparlar misinizi.. Kusu

ra bakmayın, sizi tam da süper noktasında durdurdum. Size bir süper müsamahayla iki daki
ka daha veriyorum. 

Buyurun. 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Millî Eğitim Temel Kanunu ilkesini siz bulun. O ilke gere

ğince, Millî Eğitim Bakanı, her bakan gibi, her milletvekili gibi, sokaktaki herkes gibi konuşa
maz, konuşmaz; çünkü, Türkçenin eğitim ve bilim dili olarak geliştirilmesinden, zenginleştiril-
mesinden sorumlu bir Bakanlığın başındadır. Lütfen o "mega"Iarı, "süper"Ieri atın da, başı
mızdaki, içimizdeki megalomanların, süperlerin sayısıyla geldiğimiz halin karşısında bu mille
te yazık etmeyin. 

Açıköğretim lisesine karar verin. Açıköğretim lisesi mi bu, açık lise mi?... 
Bütün dokümanlar çelişkilerle dolu. Hele bunun kitaplarının Talim Terbiye Kurulundan 

geçmemesi, ayıptır. Birincisi, kaldırın Talim Terbiyeyi. İkincisi, tamamen mi zararlı? Hayır. 
Çok mu yararlı? Hayır. Eğitimin dört kazandıracağı davranıştan birinin yarısına hitap ediyor 
bu sistem : Bilgiye, ezbere bilgiye. 

Nerede eğitimin becerisi, nerede eğitimin tutumu, nerede eğitimin alışkanlık ve davranış
ları?.. Bununla, bunları kazanamazsınız. 

Kapandı mı liseyi dışarıdan bitirme sınavları?.. Kapanmadı. 
Ders geçme ve kredi sistemi daha da zorlaştırılmıştır; 132 ders 144'e çıkmıştır. Geçmiş öğ

rencilere de bu uygulanmıştır. 
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Eğer hukuk yoluna başvururlarsa, biraz rahatsızlık duyarsınız! 
Asıl Teftiş Kurulunu söyleyecektim; belki Allah'ın bir hikmetidir, çünkü sürem doldu. Hak

kımda söylenenlerin hesabını şimdi soruyorum; kitabımda bulacaksınız. Çok yakışıksız, 380 
gündür tek bir kelime söylemeyen Teftiş Kurulu Başkanımızın -insan olarak kişiliği ayrı- basın
da çıkan sözlerinin hesabını sormamıştır Sayın Bakan; sadece kızdıklarını duydum. 

Hâlâ orada duran, Millî Eğitim Bakanlığında terör havası estirilmesine sebep olan, Talim 
Terbiye Kurulunu, bütün Genel Müdürlüğü teftiş bahanesiyle teftiş vesilesiyle sorgulayıcı gibi, 
soruşturmacı gibi teftişe sokan, bu teşkilatta moral bırakmayan bir uygulama, Cumhuriyet ta
rihinde olmamıştır. Şahsımla ilgili olan hususlar içindedir; ne yapılmışsa burada zabıtlara geç
ti. Düzce'ye kadar gönderilen, size vekâlet eden bakanın, tam bir bakan davranışı göstererek 
çizip attığı onayları... 

Yazıktır Sayın Bakan! On defa gelsek, sizin gibi sevdiğimiz bir arkadaş değil, hiç münase
betimiz olmayan bir kişi hakkında da böyle bir işlem yaptırmayız, yapmayız, yapamayız. De-
morkasi, bürokratın elinde değildir; millete hesabı, burası verecektir. 

Ben, otoyol soruşturmasında normal olarak ifade vermem gereken bir milletvekili arka
daşımıza bile ifade vermemiş kişiyim; ama hayatımda ilk tahkikatı, ibret olsun diye, tarihe geçsin 
diye, zabıtlara geçsin diye, emrimde çalışmış iki müfettişe -Başmüfettişe ve bir müfettişe- ifade 
şeklinde verdim. 

Çıkarın sonuçlarını, dökün ve buraya getirin; ama insanların haysiyetleriyle, şerefleriyle, 
kişilikleriyle uğraşmayın; uğraşmak isteyenleri tutmayın yanınızda. Onların da yapacakları görev 
var; çünkü, onu ben Teftiş Kurulu Başkanı yapmadım; ama istediğini yaptım, olabileceği şeyi 
yaptım; 250 sıra geride olan bir kişinin, bir milletvekilinin tavsiyesiyle Teftiş Kurulu Başkanı 
yapılması mümkün mü?.. Bana bu Hükümetteki bir ar kadısınız yaptıramadı, Hükümete gir
meyen bir başka bakan yaptırıyorsa, olur mu?!. Onun da, Teftiş Kurulunun da haysiyetini ko
rurum; ama lütfen siz de, size karşı duyguları, düşünceleri, nezaketi belli olan, hayatı belli olan 
kişiyi, bir bürokrata kurb*an etmeyin! 

Partizanlık... Hürriyet Gazetesinin baş sayfasını okuyun, partizanlık örneğini görün. Sa
yın Başbakan şikâyet ediyor, ne ibretse, AP Kongresinde de bir genel müdür çıkıyor, oy sayımı 
yapıyor!.. Çok enteresan!.. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — O çok enteresan prototip bir partizanlık örneği! 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Zamanım yok; saygısızlık etmek istemiyorum. 
Üniversitelerimiz hakkında çok güzel eleştirilerim var; desteklerim var, onu kitaptan arz 

ederiz; ama tamamı üç sayfa, "üniversitelerimiz hakkında bir şey söylenmedi" denmesin. ' 
Sayın Başkan, şu üç sayfayı atarsam, şu sonuçla bitirmeme müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Üç sayfadan siz feragat ediyorsunuz... 
AVNt AKYOL (Devamla) — Tarihî bir vesika olarak okumak istiyorum; ibret alınacak, 

ders alınacak bir kısımdır, şunu da bitireyim, attım hepsini. 
BAŞKAN ~- Efendim, üç sayfayı atıyorsunuz... 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Üç sayfadan ben feragat ediyorum, çünkü bunların zabıtla

ra geçmesi lazım. Lütfederseniz, 1,5 sayfa kalıyor. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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ŞADAN TUZCU (istanbul) — Mega başkana, mega konuşmacıya, mega süre verilir! 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Bazı davranışların kurumlaşması lazım, yerleşmesi lazım di

ye söylüyorum, şahsım için söylemiyorum. 
Türkiye'de ilk defa 1991 yılı bütçe raporumuzda, dünyanın başdöndürcü gelişme ve değiş

melerinden, yayım ve araştırmalarından aldığımız ilhamla belirttiğimiz ve üzerinde durduğu
muz 21 inci Yüzyıl korkusunun en çok millî eğitimi ilgilendirdiğine, en çok bilim ve eğitim 
sorunu olduğuna, bu vesileyle tekrar işaret etmek istiyorum. 

Sorunların bu anlayış ve yaklaşımla ve ancak başarılı olunabilmesi için bunu gerçekleşti
rebilecek kadrolarla ele alınmasını teklif ve tavsiye ediyoruz. Bu kadroların sadece Bakanlıkta
ki sürekli memur statüsündeki bürokratlarla değil, bilim, eğitim, sanayi ve iş,hayatı çevrelerin
deki yetkililerin daha çok ve düzenli katılımlarıyla takviye edilmesini teklif ve tavsiye ediyoruz. 

Millî Eğitim Bakanının da kabul ve teslim edecekleri, kendilerinin de dostu olan eski eği
timci, yazar, düşünür Sayın Ahmet Kabakh'nın bile, açıkça olmasa da, çok zarif ve kapalı bir 
üslupla ifade ettikleri gibi, yeni Türk cumhuriyetlerinde başlatılan sıcak ilişkiler dışında, 1992 
yılında, ciddî hiçbir şeyin gerçekleştirilemediği bir yıldan sonra, biz de Sayın Kabaklı gibi dü
şünüyor, 1993 yılının verimli geçmesi dileğiyle, özlemiyle başarılar diliyoruz. , 

Bizdeki, bugünkü durum ve dünyanın gerçekleri ve gelişmeleri karşısında açıkyüreklilikle 
ve içtenlikle arz ediyorum ki, daha iyi ve sağlıklı bir insan olmak, daha iyi ve sağlıklı bir de
mokrasiyi güçlendirmek, daha güçlü bir toplum ve devlet düzenine ulaşabilmek için en gerekli 
ve amaç nitelikli araç ve görev, eğitimdir. Bu bakımdan, evrensel bir mutabakat olan, her ülke 
için en önemli sorun, eğitim sorunudur; ülkemizde de eğitimin en büyük sorunu ise, bu kutsal 
görevin, hakkıyla ve başarıyla yerine getirilmesinin gerektirdiği yeterliliklerden yoksun olan 
politik ve bürokratik kişi ve kadrolara verilmesidir. 

Her bakanın, kapasitesi ve yönetim tarzı oranında, iyiniyetle, millî eğitime önemli hizmet 
ve katkıları olmasına rağmen, politik ve bürokratik elemanların seçiminde isabetli karar ve
renler sayesinde, millî eğitimde, dönem dönem, köklü ve ciddî atılımlar gerçekleştirilmiştir. Cum
huriyet tarihimizde, merhum Vasıf Çınar, merhum Mustafa Necati, merhum Hasan Âli Yücel 
dönemlerinde, bu atılım örnekleri görülmektedir. 

Rahmetli Tevfik İleri'nin başarılı hizmetlerinin sırrı, inancı, kendi üstün nitelikleri ve gay
retleri yanında, partisiyle ve kendisiyle politik hiçbir ilgisi ve yakınlıkları bulunmayan, Reşat 
Tardu gibi bir eğitimciyi ve yöneticiyi bulup müsteşar yapabilmesi, kadrosunu da bu anlayışla 
kurabilmesidir. 

' ı 
Rahmetli İsmet İnönü'nün de, meslekî teknikte büyük atılımları gerçekleştirmiş blan rah

metli Rüştü Uzel'i, meslekî tekniğin başına getirmesi, bu türe örnek davranışlardan sadece biridir. 
Millî eğitimde bu davranışların egemen olması için, iktidara geldiğimiz zaman, Millî Eği

tim Bakanlığı, politik kadrolaşma ve dayanışmadan arındırılacaktır; kanun, tüzük, yönetme
lik ve geleneklere aykırı olarak, başarı, sicil, yeterlilik, öğrenim derecesi ve hizmet süreleri dik
kate alınmadan yapılan atamalar ve bütün tasarruflar iptal edilecektir; kamu yararı ve objek
tif hizmet kriteriyle bağdaşmayan uygulamalara son verilecektir; haksız yere, partizanca hiçbir 
ayırım yapılmayacaktır; hiçbir kimse hakkında haksız ve soruşturmasız işlem de yapılmaya
cak, görevlilerin şeref ve haysiyetleriyle oynanmasına imkân ye fırsat verilmeyecektir; memur, 
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bir partinin veya hükümetin memuru olmaktan çıkarılmış,tekrar, devletin memuru, eğitimin 
hizmetlisi konumuna ve durumuna getirilecektir. 

Bu duygu, düşünce ve dileklerle, Millî Eğitim Bakanlığı, YÖK ve üniversiteler bütçeleri
mizin, aziz milletimize ve ülkemize, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, şahsım ve Grubum adı
na saygılar sunuyorum. (ANAP, RPve MÇP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akyol, teşekkür ediyorum efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ayvaz Gökdemir.,. 
Sayın Gökdemir, arkadaşlarınızla aranızda süreyi paylaştınız mı efendim? 
Ayvaz Gökdemir (Gaziantep) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Siz ne kadar konuşmayı düşünüyorsunuz efendim? 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Tabiî olarak, Avni Beyden esirgemediğiniz müsa

mahanız dışında, İS dakika. Ben zaten uzatmam... 
BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz de lütfen bu Başkanlık Divanından mühamahanızı esir

gemeyin; çünkü, Millî Eğitim bütçesinin arkasına bir de kanun tasarısı geldi; Meclis tarihinde 
belki ilk defa. 

Buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Sayın Başkan, zatı âlinizi, 

Yüce Meclisin değerli üyelerini, Sayın Millî Eğitim Bakanımızla birlikte, Bakanlığımızın mer
kez bürokrasisini ve üniversitelerimizin güzide temsilcilerini en derin saygı ve sevgilerle selam
lıyorum efendim. 

Ayrıca, şu anda eğitim ve öğretim düzenimizin her kademesinde, her türlü olumsuzluk 
ye imkânsızlıklara rağmen fedakârca hizmet eden değerli meslektaşlarımı hayırla, takdirle ve 
teşekkürle yad etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, bir inancımı, her vesileyle, bütün münevver arkadaşlarımla paylaşmaktan 
zevk duyuyorum; o şudur: Cumhuriyet maarifinin hepimizce kabul edilen zaman zaman deği
şik görüş açılarından ifade edilen bütün kusurlarına rağmen, bu maarif, varlığı Cumhuriyetin 
varlığına kefil olan bir münevver kadroyu yetiştirmiştir. Cumhuriyetimiz bugün, bütün kade
meleri itibariyle, Cumhuriyet maarifinin eseri olan aydınların elindedir. Bu kutsal çatı altında 
şu anda bulunan her birimiz de bütün kusurlarımız ve meziyetlerimizle bu maarif düzeninin 
birer eseriyiz. ( 

Bizleri yetiştiren değerli hocalarımızdan dâr-ı bekaya irtihal edenleri rahmetle, yaşayanla
rı saygı ve minnetle anıyorum efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen bir yılın en büyük eğitim başarısı, daha doğru
su, devletimizin en stratejik karar ve uygulaması, bana göre, Türk cumhuriyetlerinden 10 bin 
çocuk ve gencin eğitim ve öğretiminin üstlenilmesi ve bunun uygulamaya aktarılmasıdır. 

Bizden çok daha yüksek gelir seviyesine sahip devletlerin dahi kolay kolay göze alamayca-
ğı bu ağır yükü omuzlarına almakla, Türkiye Cumhuriyeti, çok şerefli millî ve insanî bir hiz
meti gerçekleştirmiş oldu. 5 yeni kardeş cumhuriyetle, bir hamlede, ikişer bin kişilik insan köp
rüleri bu suretle kurulmuş oldu. 

Bu, son derece rasyonel, millî menfaatlarımıza son derece uygun ve aynı zamanda yüksek 
insanî kıymeti olan bir tercihtir. 
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önümüzdeki dört, beş, bilemediniz on sene sonunda, bu gençler, kendi devletlerinin so
rumluluklarını omuzlayacak olan seçkinler olacaktır. Bunları, bu sürelerin sonunda, değişik 
sıfat ve yetkilerle donanmış sorumlu kişiler olarak karşımızda göreceğiz. 

Ayrıca, hangi milletten olursa olsun, 10 bin insan evladının meccani olarak eğitilmesi, öğ
retilmesi, elbette insanlığa karşı da yüksek bir hizmettir. 

Düşününüz ki, tarihin gördüğü en büyük, en organize, en kanlı zulüm rejiminin köleleş-
tirdiği insanlık ailesine dahil 30-40 milyon kişilik bir parçanın içinden yetişecek ilk hür ve de
mokrat insanlar, bu çocuklar ve gençler olacaktır. . 

100-150 senedir esir olan Türklerden 10 bin çocuk, imana, İslama, hürriyete, demokrasiye 
ve insanî diğer değerlere ilk defa gözlerini, gönüllerini Türkiye'de açacaklardır. Bu yüksek de
ğerlerin ilk ışıkları, ilk defa bunların gönüllerine ve şuurlarına Türkiye'den aksedecektir. Do
layısıyla, bu hizmeti, bir parti hizmeti olarak, bir iktidarın hizmeti olarak değil, milletimizin 
müşterek fedakârlığının eseri ve Türkiye Cumhuriyetinin bir yüksek hizmeti olarak, ne kadar 
alkışlasak, azdır. 

Bunun yanı sıra, kardeş cumhuriyetlere kültür ataşe ve müşavirleri tayin edilmiş ve bunla
rın süratle göreve başlamaları sağlanmıştır. Bunlar için ders kitapları basılmış ve bu kitapların 
bir kısmı sevk edilmiş, kalan kısmı da peyderpey sevk edilmektedir. 

Biri 18-23 Mayıs 1992'de Ankara'da, diğeri 29 Eylül - 3 Ekim 1992'de Bişkek'te olmak 
üzere, Türk Cumhuriyetleri Millî Eğitim Bakanları konferansı gerçekleştirilmiştir. 

Nereden geçip, nereye geldiğimizi hepimiz biliyoruz... Türk Milletine, Türk devlet adam
larına bugünleri nasip eden Cenab-ı Hakka sonsuz şükürler olsun diyorum ve böyle talihli bir 
dönemde Bakan olduğu için Sayın Toptan'ı tebrik ediyorum. 

İçte gerçekleştirilen en büyük icraat ise, mevcut üniversitelere bağlı olarak yeniden 81 fa
külte, 32 enstitü, 20 yüksekokul açılması; 2'si vakıflara ait 23 yeni üniversite ve 2 yüksek tek
noloji enstitüsü kurulmuş bulunmasıdır. 

Eğitim ve öğretimin odak noktasında önemli olanın, iyi yetişmiş öğretim elemanı olduğu
nun tam idraki içinde, hem mevcutlar hem de yeni kurulanlar için, yurt içinde ve yurt dışında, 
vasıflı öğretim elemanı yetiştirmek üzere, Bakanlığın ve Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) 
kararlı bir tutum içinde olması da isabettir. 

Bunun yanı sıra, üniversitelerimizde ikili gece öğretiminin başlatılmış olması, yıllardan 
beri devleti tazyik eden yaygın yüksek öğretim talebine karşı bulunmuş en rasyonel ve gerçekçi 
bir çözümdür. 

Öğretmenlerin istihdam şartlarının iyileştirilmesine, isabetle devam edilmektedir. Bütün 
öğretmenlere mütesaviyen 600'er bin liralık, Öğretim yılı hazırlık ödeneği verilmiş olması, ek 
ders ücretlerinin sabit emsale bağlanarak, bu yıl için ayda net 750 bin liraya çıkarılması; geçen 
bir yılın övülmeye değer icraatları arasındadır. İnşallah bu hizmetler bu yıl daha da büyüye
rek, daha etkili bir şekilde devam edecektir. 

Sayın Başkan, izin verirseniz, biraz da, bizden önce Yüce Meclise hitap eden değerli grup 
sözcülerinin ilham ettikleri bazı hususlara temas etmek istiyorum. 

CHP sözcüsü değerli arkadaşımız Sayın ibrahim Özdiş, konuşmalarında, Kur'an kursla
rıyla gericiliğe taviz verildiği istikametinde, Tevhidi Tedrisat Kanunundan sapmalar bulun-
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duğu yolunda, iki başlı bir eğitim sistemiyle karşı karşıya bulunduğumuz fikrine vararak ten
kitlerde bulunmuştur. 

Tevhidi Tedrisat Kanununu okumamış oldukları belliydi. 
1924'te çıkarılan bu Kanunda, ilahiyat fakültesi de vardı, imam-hatip okulu da vardı. 

1928'den sonra, o yıllarda uygulanan bir laiklik anlayışını -ki bu anlayışı günümüzde sürdür
menin, savunmanın imkânı yoktur- geçmişte şu veya bu şekilde zaruret olduğunu belki bazıla
rı iddia edebilir; ama, 1992'de, 1928 tipi bir laiklik anlayışını, demokratik bir düzen içinde sa
vunmanın da, kabul ettirmenin de imkânı olmadığını, herkes insafla kabul etmelidir. 

Nitekim, 1928 ile 1948 arasında, Türkiye'de, halkın dinî ihtiyaçlarına cevap verecek, din 
hizmetlerini gerçekleştirecek, mesela, cezanesini yıkamak için lüzumlu olan, bayram namazını 
kıldırmak için lüzumlu olan din hizmetlileri yetiştirilmemiştir ve öyle bir boşluk olmuştur ki, 
sonunda eline aldığı bir kâğıdı, yazılı bir metni okumaktan aciz, ancak -doğru yanlış- namaz
da dua okuyabilen birtakım insanları mihrapta ve minberde görür hale gelmişizdir. Ne zama
na kadar? Türkiye'de demokratikleşmenin, çok partili hayatın başladığı döneme kadar. 

1945'ten itibaren Türkiye'de demokratik süreç işlemeye başlayınca, 1948'de, bugün ismini 
ve işaretini devam ettirdikleri parti (Cumhuriyeti kuran parti) iktidardayken, merhum îsmet 
Paşa Devlet Başkanıyken, yeniden, kurs mahiyetinde imam-hatip okulları açılmış. 1949'da ila
hiyat fakültesi kurdurulmuş ve ilkokullara ihtiyarî din dersleri konulmuş idi. 

O günden bugüne bu açılan kapıda, günün ihtiyaçlarına göre takviye edilerek, geliştirile
rek, aynı hizmet devam ettirilmektedir; kapının açıldığı nokta ile bu nokta arasında büyük farklar 
bulunmamaktadır. 

Endişeye mahal yoktur; dini, devamlı bir tehlike kaynağı farz etmek, zannetmek komp
leksinden kendimizi kurtarmalıyız. Dinî kılık altında, din hizmetlilerinden, dindarlardan, ka
mu düzenini bozucu veya meri kanunlara göre, şu veya bu şekilde suç sayılabilecek fiiller çık
maz mı? Çıkabilir; fakat, bunun ayrıca bir tehlike halinde belirtilmesine, rejim namına, devle
tin gidişi namına, millî eğitim düzeni namına fazla bir tedirginliğe gerek yoktur; devletin nor-
mal mekanizmaları -bütün kamu düzenini sarsan hal ve hareketler ve fiiller karşısında olduğu 
gibi- harekete geçer ve gereği neyse, onu yapar. 

Şimdi, Kur'an kursundan, imam-hatip okulundan, namazdan, oruçtan korkan bir dev
rimcilik, ilericilik anlayışı, günümüzde biraz -kusura bakmasınlar ama- fazla çağdışı ve komik 
kalıyor. 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Kime söylüyorsun bunları? 
AYVAZ GÖKDEMÎR (Devamla).— Halkımıza, din bahsinde, dindarlık bahsinde de gü

venelim; halkımız; orada da abes insanların peşinden gitmez. Her yerde yasakçılığa karşı çı
karken, bu bahiste de yasakçılığa karşı çıkalım, yasakçı bir anlayışın zebunu olmayalım. Şunu 
unutmayalım : îmam-hatipli dediğiniz de bu memleketin evladıdır ve herhangi bir zümreden, 
herhangi birimizden daha fazla bir kabahat ve kusur kategorisinde değildir imam-hatipli; her
hangi bir vatandaş gibidir. Bu zümreyi de bu rahatlıkta değerlendirmekte, içinde yaşadığımız 
uzlaşma döneminde, hürriyetler döneminde fayda olduğu kanaatindeyim. Bu hususta ortaya 
konulacak bir taassubun, siyâseten bize hiçbir zararı yoktur, yapanlara vardır. Sadece, şu Mec
liste birbirini anlayabilecek durumda olan aydın insanlar olarak, bu hususta birbirimizi rahat 
anlayalım ve bazı hususlarda mutabık olalım diye bunları söyledim. 
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İkinci olarak, bu özel okul ve özel dershaneler meselesinde yeni bir bakışa ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Sayın Avni Akyol, her zamankinden asabi göründü; kendileri de bir vesileyle, 
paralı okul, parasız okul meselesine değindiler. • -

Ben, ilkokuldan sonra on yıl, üniversiteyi bitirinceye kadar, parasız yatılı devlet okulunda 
okudum; mesleğimi esas itibariyle deylet okullarında icra ettim; devletçiyim, devletine minnet 
duyan bir insanım; ama, bu devirde, devlet okulu, özel okul; paralı okul, parasız okul soyutla
malarının gerçekçi olmadığı kanaatindeyim. 

Şu anda, Türk millî eğitiminde yapılacak en büyük inkılap, en büyük reform, tekli öğre
tim yaparak, çocukları 30'ar, 40'ar kişilik sınıflarda oturtmaktır. Bunun gerektirdiği parayı hiçbir 
iktidar bulamamıştır; bugünkü İktidar da bulamaz, yarınki de bulamaz. O halde, buna bir 
yandan bağışlar yoluyla, gönüllü katkıları artıracağız, bir yandan da özel sektörü teşvik edece
ğiz, onlar özel okullar yapacaklar. 

"Oraya, parası olanın çocuğu gider." 
Evet, oraya parası olanın çocuğu gider, onların kalktığı yere de bizim gibi parasız olanla

rın çocukları oturur; babası zengin olmayanlar için yer açılmış olur. Ne beis var bunda? 
Her özel okul yapan müteşebbis -ki, sermâye için yegâne teşebbüs sahası özel okulculuk 

değildir; başka birçok şeyler de var- devletten çok daha rasyonel, çok verimli ve süratli işletme 
kuran bir adamdır. Çocuğunu özel okula gönderen her veli de, devlete, "sen benim çocuğum
dan kaygısız ol, ben kendi yükümü taşırım" demiş olmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Gökdemir, 15 dakikayı doldurdunuz efendim. ' 
AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla)— Ne çabuk Sayın Başkan! 
îlksan ile ilgili bir tenkit oldu. 
Ben llksan'ın üyesi değilim. Peşin bir hükümle ne karşısındayım ne yanındayım; ama, 

"Îlksan" diye bir teşkilat olduğunu, biz, ancak son yıllarda duyduk. Öğretmenler de, "bizim 
bir teşkilatımız var, bize otel veriyor, dinlenme yeri sağlıyor, ucuz fiyatla ihtiyaçlarımızı sağlıyor" 
diye bu teşkilata rıza göstermektedirler. Daha öncesinde böyle etkili bir Îlksan bilmiyorduk. 
Buraya yöneltilen tenkitlerin ideolojik bir renk benzemezliğinden kaynaklanmamış olmasını 
temenni ederim. 

Sayın Başkan, Refah Partisi Grubu sözcüsü Sayın Hasan Dikici, Cumhuriyet tarihi bo
yunca dışarıdan program ithal ettiğimiz yolunda bir tenkitte bulundu; Elbette Türk Milleti, 
Türkiye, bütün hizmet alanlarında olduğu gibi millî eğitim alanında da örnek ve emsal alın
ması gereken yerlerden örnek ve emsal alır. Yalnız, bu uzanıp dâ raftan bir kitap almak şeklin
de değildir. Alınan programlar, her defasında, memleket realitesiyle mukayese edilerek milli
leştirilmeye çalışılmıştır. Değiştirilen bu programların, hayatın dinamik akışına paralel, uygun 
bir program arayışı ve millîleştirme gayreti olarak değerlendirilmesi de elbette mümkündü. 

Sayın Dikici'nin Arapça bölümü mezunlarının pedagoji sertifikaları olduğu halde öğret
men yapılmaması yolundaki tespit ve tenkitlerine biz de katılıyoruz. Okullarımızda Arapça 
dersi varsa, birtakım öğretmenler bu dersi okutuyorsa, bunun fakültesini bitirmiş ve öğretmenlik 
sertifikası almış bir adamın öğretmen olarak neden o dersaneye sokulmadığını anlamakta bi
zim de güçlüğümüz vardır. 

Bakanlığın öğretmen yetiştirmede rol sahibi olması da bir bedahet hükmüdür. 
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Sayın Başkan, Sayın Baş, şu malum ve meşhur başörtü meselesini tekrar dile getirdiler. 
Sayın YÖK Başkanından, üniversitelerimizin değerli temsilcilerinden istirham ediyorum; bu 
hürriyet döneminde, bu uzlaşma döneminde, bu hoşgörü döneminde, bütün dünyada ve Tür
kiye'de yaşanan bu serbestlik döneminde, dünyanın ve Türkiye'nin yeni düzeni içinde, artık 
bu başörtüsü meselesi Türkiye gündeminin bir meselesi olmaktan çıkarılmalıdır. (RP sırala
rından alkışlar) 

ALGÂN HACALOĞLU (tstanbul) — CHP buna katılıyor. 
AYVAZ GÖKDEMtR (Devamla) — Sekiz tane kız başını örttü diye Cumhuriyete de bir 

şey olmaz, inkılaplara da bir şey olmaz. • 
Yetmiş senedir inkılapçılık iddialarımız var, bayramlarımız var, bayram nutuklarımız var... 

Yetmiş senenin sonunda, eğitim öğretim çarkı olarak devletin koyduğu hadler içinde eğitim 
ve öğretimini yapan bir kısım kız evladımız başını örtüyorsa, inanın ki, bundan düzen sarsıl
maz. Bu kadar yalınkat bir ilericilik ve devrimcilik anlayışı da, zannediyorum ki, kimsenin ka
tılmadığı bir anlayıştır. Bazı üniversite ve yüksekokullarımızda da bu rahatlığın teminini YÖK 
Başkanımızdan ve üniversitelerimizin değerli idarecilerinden bekliyoruz efendim. 

Herkes rahat olmalıdır. Ben kemali emniyetle ifade etmek istiyorum ki, Türk Milleti ne 
dininden, ne de çağdaşlaşma iddiasından vazgeçer. Türk Milletini dininin yolundan da, çağ
daşlaşma arzu ve iddiasını gerçekleştirme yolundan da kimse saptıramaz. 

Toparlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Gökdemir, grubun süresini kullanıyorsunuz efendim. 
Buyurun. ' . ' . ' . ' 
AYVAZ GÖKDEMtR (Devamla) — Sayın Avni Akyol'a tanıdığınız müsamahanın bir kıs

mını da benden esirgemeyeceğinizi ümit ederek son sözlerimi söylüyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Hocaoğlu Başkanımız sık sık tekrar eder.: Suimisal emsal 

olmaz. 
AYVAZ GÖKDEMtR (Devamla) — Sizi ve Sayın Akyol'u, suimisal olmaktan tenzih ede

rim Sayın Başkan. • 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — CHP sözcüsüne cevap vermeyecek misiniz? 
AYVAZ GÖKDEMtR (Devamla) — Efendim, çeşitli vesilelerle bu kürsüye gelen bir kısım 

arkadaşlarımız, yeri olup olmadığına bakmadan, yaratacağı gerginlikleri, vesaireyi de hesaba 
katmadan, bir Kürt problemini, bir Kürt realitesi meselesini muhakkak dile getirmektedirler. 
Kürt realitesi, Türk realitesinin bir parçasıdır, bir güzel nakısıdır. Tefrika manasında bir Kürt 
- Türk ayrımını dile getirmekte, kimse için bir fayda olduğu kanaatinde değilim. Bu ifadelerin, 
halkımızın ihtiyacını yansıttığı kanaatinde ve müşahedesinde de değilim. Türkiye'de Türk rea
litesi vardır. Türk kimdir? Devletimizin temel belgesi olan Lozan Antlaşmasında Türk kabul 
edilenlerin hepsi Türktür ve nihayet, en yüksek hukukî belgemiz olan Anayasanın ifadesiyle 
"Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür". 

Öyleyse, Türk millî eğitiminin, her şeyden önceki ve öndeki gayesi, her türlü mahallî ve 
etnik farklılıklar üzerinde, Türk millî kültürünü esas alan bir birlik ve bütünlüğü gerçekleştir
mektir. Eğitimin, Türkiye'de, bir tek faydası ve fonksiyonu olacaksa, o da, her şeyden önce, 
ruhlarda ve yurtta birlik ye barışı sağlamak olabilir. Millî eğitim, etnik farklılıkları ayrı bir 
milliyet iddiasına mesnet yapan ayrılıkçılara alet edilemez. Millî, eğitim tezgâhında, mutlaka, 
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millî birlik kumaşı dokumak zarureti vardır. Kurucusu, Türkiye Cumhuriyetinin temelini "Türk 
kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü" olarak ifade ediyor. Bu temeli değiştirmeye lüzum ve 
ihtiyaç olduğu ve esasen buna güç yetirilebileceği kanaatinde olmadığımı, bütün açıklığıyla ifade 
etmek isterim. 

Bendeniz, kelimenin her manasıyla, hem Türküm hem de Müslümanım; şahsî ve sosyal 
kimliğimi de, bu nirengiler üzerinde algılıyorum. Koalisyon ortağımız olan değerli grubun de
ğerli sözcülerinden, benim bu kimliğime taarruz etmeyecek bir dikkat ve nezaketi istesem, aca
ba fazla bir şey mi istemiş olurum! 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Hakkmdır, hakkın. 
AYVAZ GÖKDEMÎR (Devamla) — Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Gökdemir, teşekkür ediyorum. 
DYP Grubu adına Sayın Ahmet Sanal, buyurun efendim. 
Sayın Sanal, DYP Grubu adına iki arkadaşımız için 20 dakikanız var; artık, süreyi birbiri

nize mi devredersiniz, ikiye mi bölersiniz, takdir sizin. 
DYP GRUBU ADINA AHMET SANAL (Adana) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer

li üyeleri; 1993 malî yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, bizden önce konuşan değerli grup temsilcisi bazı arkadaş
larımızın temas, ettikleri hususlara değinmek istiyorum. 

özellikle, koalisyon ortağımız olan partinin grup sözcüsü değerli arkadaşımızın, 2000 yı
lına girmek üzere olduğumuz şu günlerde, dünyada savunucusu kalmamış, hatta doğduğu, bü
yüdüğü yerde bile terk edilmiş, bugün Sovyet Rusyanın en büyük üniversiteleri plan Moskova'-
daki üniversitelerde bile iktisat programlarından çıkarılmış bulunan Kari Marx'ın görüş ve dü
şüncelerine itibar eder tarzda konuşmuş oluşunu, hem şu Yüce Meclis açısından talihsizlik, 
hem de koalisyon ortağının bir üyesi olması açısından da şanssızlık kabul ediyorum. (RP sıra
larından alkışlar) 

Sayın eski Millî Eğitim Bakanımızın, öğretmenlik mesleğini sadece bir diploma mesleği 
gibi görüp; oradaki yeterlik sınavının kaldırılmış oluşu açısından, Bakanlığımızın uygulaması
nı tenkit etmiş oluşunu da, engin tecrübesine saygı duyduğumuz bir büyüğümüzün, eski bir 
bakanımızın öğretmenlik mesleğinde, öğretmenin ne şekilde yetiştiği konusunda tam anlamıy
la bir görüş, bir düşünce ve bir bilgi sahibi olmadığı konusunda ben de bir istifham uyandır
mış oluşunu da, onun açısından haksızlık görüyorum. Çünkü, öğretmenlik, öğretmenlik mes
leğinin uygulaması içerisinde öğrenilir. Elinde diploması olan herkes öğretmen olamaz. Çok 
iyi matematik bilir, çok iyi fizik bilir, çok iyi tarih bilir; ama öğretmen olamaz. Siz, yeterlik 
sınavında, onun ancak matematik bilgisini ölçersiniz, onun tarih bilgisini ölçersiniz; ama, uy
gulamaya geçtiği zaman, o sınavda pekiyi almış bir kişinin, pekiyi derecede bir öğretmen oldu-, 
ğunu göremeyebilirsiniz. 

Bu açıklamalardan sonra, yine Ilksan konusunda bir konuşmacının, İlksan'ın demokra
tikleşmesi ve ilksan'ın üyelerine yeterli hizmet verip veremediği konusundaki beyanını da ha
zırlıksız ve yeterli bilgi ve belgeyi gözden geçirmeden söylenmiş bir söz olarak görüyorum. 

Elimde, İlksan'ın 1992 yılı uygulaması ye 1993 yılı programıyla ilgili bilgi ve belgeler var. 
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tlksan adı, ilk defa bu uygulamaya geçildikten sonra millî eğitim camiası tarafından du
yulmuş, görülmüş ve uygulaması benimsenmiştir. 

Yönetimin demokratik olup olmadığı konusunda da yanlışlıklar vardır, tlksan'ın, ilçeler
deki ilkokul öğretmenleri arasından temsilcileri seçilmektedir, o temsilciler arasından il temsil
cileri seçilmektedir, il temsilcileri arasından da genel yönetim kurulu oluşturulmaktadır. Bura
da, sadece îlksan'ın genel yönetim kurulu toplandığı zaman, Sayın Millî Eğitim Bakanı, Di
van Başkanlığı yapmak suretiyle tlksan'ın faaliyetlerini ve hukukî formalitelerinin tamamlan
ması hususuna yardımcı olmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimizin bildiği gibi, millî eğitimimizin anafelsefe-
si ve hedefi, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önder Atatürk tarafından, ^Türkiye Cumhuri
yetinin yeni nesle vereceği eğitim millî eğitimdir. Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, gö
recekleri eğitimin sının ne olursa olsun, her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi ben
liğine, millî geleneklerine düşman olan.bütün unsurlarla mücadele etme gereği öğretilmelidir" 
şeklinde eğitim politikamız ifade edilmiştir. 

Bu politika doğrultusunda belirlenen millî eğitimimizin amacı, insanlarımızı, Atatürk in
kılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin, 
millî, ahlakî, manevî ve tarihî, kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, 
vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangı
cındaki temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cum
huriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaş
lar olarak yetiştirmektir. 

Millî Eğitim Bakanlığı da bu temel amacı gerçekleştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her ka
demedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve denetim altında 
bulundurmak için vardır. 

Sayın Bakanımızın idaresinde eğitim camiamızın tüm mensuplarının, belirlenen amacın 
tahakkuku için bütün imkânları seferber ettiklerine, Doğru Yol Partisi Grubu olarak inancı
mız tamdır. Ancak, eğitim, uzun vadeli bir iştir; verilen eğitimin yanlışlığı, eksikliği veya uy
gunluğu, ileriki yıllarda kendini gösterir. 

Eğitim, bütün meselelerde anaunsur olan insanı ilmî ve çağdaş bir şekilde ele alan, işle
yen, yetiştirip meslek sahibi yapan, ona millî ruh ve mana veren bir mekanizmadır. 

Sayın milletvekilleri, dünya üzerindeki bütün devletlerin ekonomik yapıları, sosyal ve si
yasal durumları ne olursa olsun, eğitimlerinin ortak bir amacı vardır: Bu ortak amaç, o ülke 
toprakları üzerinde doğan veya o topraklara sonradan gelen kişiyi kendi vatandaşı yapmaktır. 
Bu sadece nüfus kâğıdı vermek veya kayıtlara geçmekle olmaz; onun, o milletin millî ve mane
vî değerlerini, ideallerini benimsemesi ve bu maksatla üzerine düşeni yapması gerekir ki, bu, 
ancak millî eğitimle olur. 

Milletler, millî eğitimlerinden kendi vatandaşını, kendi insanını, özünü kaybetmeden, bil
gi çağının şartlarına uygun bir şekilde ortaya çıkarmasını beklemektedir. Eğitim ve öğretimin 
temel amacı, bilgide ve çağdaşlıkta beraberliği sağlamaktır. Eğitim sistemi ne olursa olsun, öğ
renci ve okul sayısı ne kadar artarsa artsın, yatırımlar hangi boyutlara ulaşırsa ulaşsın, verilen 
eğitim ve öğretim hizmeti, yeni yetişen nesillerini çağdaş ve memleket ihtiyaçlarına uygun bil
gilerle donatmıyorsa, nesillere birlik ve beraberlik şuuru aşılamıyorsa, o öğretim ve eğitimin 
bir önemi yoktur. 

— 75— '• 



T.B.M.M. B : 49 22 . 12 . 1992 O : 2 

Eğer bir memlekette, bazı insanlar tarafından, vatanın bölünmesi için bir mücadele varsa, 
bu maksatla devletin güvenlik güçlerine silah sıkılıyorsa, güvenlik güçleri şehit ediliyor, ma
sum vatandaşlar katlediliyorsa; sadece Çanakkale'de, uğruna 283 bin şehit verdiğimiz ayyıldız-
h bayrağımızın yerine, bir bez parçası bayraklaştırılmaya çalışılıyorsa; şehitlerimizin, gazileri
mizin ruhlarının tezahürü olan İstiklal Marşımıza saygısızlık ediliyorsa, o zihinler, millî eği
timden hiç nasibini almamış demektir. 

işte, o noktada, özellikle tüm maarif camiasının, durup, çok iyi düşünme mecburiyeti vardır. 
Bakanlığımızı, bu amaca yönelik gayretlerin içinde görmekten büyük mutluluk duyuyor, ina
nıyor ve güveniyoruz. 

Misakımillî hudutlarını çizmek için, hiçbir şekilde, dinim, dilim,; mezhebim, ırkım, cin
sim, rengim farklı demeden, birlikte şehit ve gazi olan atalarımızın yadigârı bu aziz vatanın 
bütünlüğünü, her şart altında koruyup kollayacak, ayyıldızlı bayrağımızı ebediyete kadar dal
galandıracak, beş vakit ezanı Muhammediyeyi camilerimizden eksik etmeyecek nesillerin ye
tiştirilmesi hususunda, geçmişten ders alarak, yanlışları düzeltip, noksanları tamamlayarak, 
yapılması gereken her şey yapılacaktır. 

Doğru Yol Partisi Grubu olarak bu maksatla yapılan her işin destekçisi ve takipçisi olacağız. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün milletimizin ve devletimizin her sahadaki sı

kıntılarının özünde, geçmişin hatalı eğitim politikaları ve yetersiz eğitim ye öğretimleri vardır. 
Geleceğin Türkiye'si için millî eğitim mevzuunda bütün güçler ve kaynaklar birleştirilmen ve 
millî hedeflere teksif edilmelidir. Bu konuda muhalefet partilerinin de aynı duygu ve düşünce
ler içerisinde olduğu inancındayız. Zira bu husus, iktidar veya muhalefet konusu olmaktan çoktan 
çıkmış, bir millî dava olmuştur. Mesele, 2000 yılının, güçlü, çağdaş ve lider Türk Devletinin 
millî eğitiminin, sağlam esas ve kaynaklar üzerine kurulması meselesidir. 

BAŞKAN — Sayın Sanal, 12 dakika oldu efendim. Grubunuzun 8 dakika süresi kaldı. 
AHMET SANAL (Devamla) — Bu hususta Hükümetimizin ve Yüce Meclisimizin, üzeri

ne düşen yapmamasında, sadece kendi insanlarımız için değil, bizi örnek alan, bizden destek 
bekleyen tüm Türklük âleminin sorumluluğu ve vebali vardır. 

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın, vatanına, milletine daha yararlı 
insanlar olarak yetiştirilmesi, devletimizin aslî görevidir. Devletimiz, bu aslî görevini, saygıde
ğer öğretmenlerimiz vasıtasıyla yerine getirmektedir. Yani, devletimizin ve milletimizin bekle
diği insanın başmimarı, öğretmendir. Bu kadar hayatî bir görev ve sorumluluk üstlenmiş olan 
öğretmenlerimizin, çok iyi bir meslek eğitimi almış olması, görev verildikten sonra da, rahat 
hizmet verebileceği her türlü imkân ve fırsatın sağlanması zarureti vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vatanın en ücra noktasında, şerefle, özveriyle görev 
yapan, devletini temsil eden öğretmenlerin yetiştirilmesi için devletimiz, hiçbir özveriden vaz
geçmemelidir. 

Bugün, devletin her sahada olduğu gibi, eğtiim ve öğretim konusunda da, bize göre, yöne
tici yetiştirmesi bakımından ciddî sıkıntıları vardır. Hepinizin takdir edeceği gibi, iyi yönetici, 
meselesini önce planlar, kaynak yaratır, tatbik eder, koordinasyonu sağlar ve sonuçlarını de
netler. Bunu yapmayan yönetimlerin başarılı olduğu görülmemiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığımızın, en küçük birimindeki tek öğretmenli okulundan müsteşarı
na kadar, eğitim yöneticisi yetiştirmesi konusunda, öğretmen yetiştirilmesine verdiği önem ka
dar önem vermesi gerektiği zaruretine işaret etmek istiyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğitim meselelerini halletmeden, eğitim dışında ne 
kadar yatırım yaparsak yapalım, eğitilmemiş insanlarla, bu ülkeyi, hedeflediği noktaya götür
memiz mümkün değildir. Eğitim politikamız, mutlaka fırsat eşitliğini de dikkate alarak, top-
yekûn kalkınma politikalarımızla ahenkli bir şekilde, onun itici gücü olmalıdır. Bunun için, 
yeterli manevî ve fikrî niteliklere sahip, çağdaş; yıkıcı akım ve eylemlerin etkisine karşı millî 
duygularla teçhiz edilmiş öğretmenler yetiştirmek ve öğretmenlik mesleğini cazip hale getir
mek için, mümkün olan her tedbirin alınması zaruretine inanıyorum. 

Hiçbir nesil, kendinden sonraki nesilleri, bilgisiz, beceriksiz, yetersiz, kalitesiz ve inançsız 
bırakma hakkına sahip değildir. Ayrıca, eğitimde kalitenin, sayıdan daha da önemli olduğu 
gerçeğini de gözden kaçırmamak gerektiği kanaatimi de bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 

Temel eğitim şarttır; ancak, ondan sonra şu veya bu yolla insanları oyalayıp, umut vere
rek, kayda değer hiçbir bilgi, beceri sahibi yapmadan, kolay ve ucuz usullerle diploma veya 
bir belge sahip etmek, toplumumuzdaki huzursuzluğun ve tembelliğin anasebeplerinden biri 
olduğu kanaatimi de bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 

Fikri hür, vicdanı hür, çağın getirdiği bilgi ve beceriye sahip, millî ve manevî değerlerle 
bezenmiş, vatanını, milletini, bayrağını seven nesiller yetiştirmek, hepimizin müşterek amacı 
olduğu inancındayım. Bu kalitede nesli yetiştirecek olan ustanın, en azından onlar kadar iyi 
yetişmesini sağlamak, üstlendiği görevin ağırlığı ve sorumluluğu dikkate alınarak, o eli öpüle
cek insanları maddeten ve manen layık olduğu seviyeye çıkarmak, hepimizin, özellikle Sayın 
Bakanımızın anahedefi olmalıdır. \ • • • 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin, milletimize ve tüm Millî Eğitim camiasına hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sanal, teşekkür ediyorum. / 

Sayın Ayhan, 3 dakika için teşrif edecek misiniz kürsüye? 

AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — 10 dakika... 
BAŞKAN — Sayın Gökdemir, 10 dakika olmaz efendim. 
Sayın Ayhan, buyurun efendim. 

1 SÜLEYMAN AYHAN (Çanakkale) — ANAP sözcüsü 1 saat 5 dakika konuştu efendim. 
BAŞKAN — Efendim, biz saati takip ediyoruz... 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Efendim, siz adaletli Başkansınız, gereğini yaparsınız. 
BAŞKAN — Efendim,- şimdi siz adaletin devamı olduğunu iddia etmiyorsunuz ki... 
Buyurun efendim. , 

DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN AYHAN (Çanakkale) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce, gece gündüz 
demeden çalışan, millî eğitimi gerçek manada rayına oturtmaya gayret eden, Millî Eğitimin 
fedakâr mensuplarını, huzurlarınızda, takdirlerimle, şükranlarımla selamlıyorum. 

Bugün Türk Millî Eğitimi, Türk insanını toplumumuza ve Yüce Türk Milletine faydalı 
bir varlık olarak kazandırmak için kurulmuş, çalışmalarını bu yönde sürdürmeye gayret eden, 
doğruyu yapmanın, doğruda karar kılmanın, doğru hedeflere ulaşmanın millî görevini üstlen
miş bir kurumdur. 
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2000 yıllarında Avrupa'nın bile en büyük ülkesi olmayı amaçlayan Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, Millî Eğitim Bakanlığının hizmetleriyle tespit ettiği hedeflerle, 25 milyonluk genç nü
fusumuzla, dünyanın kıskanacağı eşsiz insan kaynağını yetiştİrebilmenin gayreti ve azmi içeri
sinde bulunmaktadır. 

Önüne çıkan büyük tarihî bir fırsatı da değerlendirebilmek için, Çin Şeddinden, Adriya
tik Denizine kadar uzanan geniş coğrafya üzerinde yaşayan Türk cumhuriyetlerini ve Türk böl
gelerini içine alan, çok anlamlı ve çok manalı bir hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bir taraftan, fırsat ve imkân eşitliğini getirmenin, diğer taraftan kendi kültür kimliğini 
anlatmanın sorumluluğu içinde, yaygın ve etkin hizmetlere devam etmektedir. 

Sabırlı ve nezaketli üslubuyla, dinleyerek, konuşarak, muhatabından daha güçlü olduğu
nu hissettirerek, hızla yoluna devam eden Millî Eğitim Bakanlığı, millî kültür bütünlüğüne ulaş
mada, hürriyet ve istiklal hareketlerinde rehber, kurtarıcı olabilmekte ve ağır bir kader döne
mecinde bekleyen Türk dostlarımıza, ilmî çalışma sevgisi aşılayarak, ışık saçabilmektedir. 

Hizmet anlayışıyla, bir taraftan şahsiyetli, iradeli, kaliteli, iman ve irfan sahibi gençleri 
yetiştirirken.diğer taraftan, milletimizin vicdanından doğan, insaf ve hamiyet duyguları içinde 
Orta asya içlerine kadar koşmakta, üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz bir yıl içinde, çok isabetli hizmetler yapmıştır. Bu hiz
metlerin neler olduğunu, Sayın Bakanımızın kendi ağzından burada biraz sonra dinleme fırsa
tını bulacağız. Ancak, ben, öğretmen ve öğrenci konularında bildiklerimi ve düşündüklerimi 
sizlere anlatmak istiyorum. 

Çok az istisnalar dışında, herkesin paraya ve şöhrete meyli vardır, tşte, bunun dışında ka
lan istisnalardan biri de öğretmendir. Onun meyli, adsız asker kadar kutsal ve, büyüktür. Çün
kü, onun, paradan ve şöhretten çok, sevgiye meyli vardır. O, bu sevgiyle insanını kucaklar, bu 
sevgiyle cehaleti, bilgisizliği yok eder. İşte, öğretmen budur. 

Doğru Yol Partisi, öğretmene daha fazla kişilik kazandırmayı bunun için istemektedir, öğ
retmene saygıyı, ecdadından aldığı ahlak ve terbiye anlayışı içinde, bunun için gösterilmesini 
istemektedir. Peygamber mesleğinin mensubu olarak tanıdığı öğretmeni, gerçek manada eli öpü
lesi öğretmen yapmak isteyişi, bu inancın sonucudur. / . 

Doğru Yol Partisi, öğretmene verilecek değeri, milletimize verilecek değerle eş tutmaktadır. 
Nihayet, Doğru Yol Partisi, öğretmeni, bayrak gibi, ezan gibi kutsal görmektedir. 
Bana şanlı tarihimi öğreten, "Türküm, doğruyum" şuurunu veren; Fatihleri, Barbarosla-

rı, Atatürkleri tanıtan, hep öğretmenim olmuştur. 
Onun yaktığı eğitim meşalesiyle, demokrasinin faziletini, ülkemin büyüklüğünü, devleti

min kutsallığını öğrenmişimdir. 
Onun için, öğretmenin güçlüklere gönül rızasıyla katlandığını gördüm; onun kapısında 

arabalar beklemedi, onun kapısında mızıkalar çalmadı, ona madalyalar verilmedi; o, karan
lıkların hududunda hep nöbet bekleyerek, cehalet ve cinnetlerin siperlerine hücum etti; ben, 
onları hep, toplumun en fedakâr unsurları olarak gördüm.Neticede, memleketimin geleceğini 
onda gördüm; "selamet de onda, felaket de ondadır" düşüncesiyle kararımı verdim. 

Onun için, Atatürk "Milletleri kurtaranlar, yalnız ve ancak muallimlerdir. Muallimler! 
Yeni nesil sizin Eseriniz olacaktır" demiştir. 
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Onun için, Fransız Generali Reygant, "Oğullarımızı Nasıl Yetiştirelim?" adlı eserinde, 
"Fransa'yı yenen, Alman orduları değil, Alman öğretmenleridir" demiştir. 

Onun için, Fatih İstanbul'u fethettiği zaman, kendisine sunulan çiçek demetlerinin, ya
nındaki hocası Akşemsettin'e verilmesini emrederek, "Bu zafer benim değil, beni yetiştiren Ho
camın eseridir" diyebilmiştir. 

Yine Atatürk, "Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, büyük bir toplum olarak 
yaşatır; ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder" demek suretiyle, eğitimin ve onun en bü
yük unsuru öğretmenin önemine ne kadar güzel işaret etmiştir. 

Onun için, politik hislerle, siyasî oyunlarla, bu melek insanların, bu millî müessesenin göz
ünü, kulağını ve dilini kirletmemeliyiz. 

Vardığımız bû noktada, eğitimde öğretmen politikasında arzu edilen, düşündüğümüz ma
nada başarıya ulaştık mı acaba? 

Bir Amerikalı, "Ben Amerikalıyım"; bir Alman, "Ben Almanım"; bir Fransız, "Ben Fran-
sızım"; bir tngiliz, "Ben tngilizim" derken, benim ülkemin bazı insanları, neden, "Türküm" 
diyememektedir? 

Ümidimizi, inancımızı mı kaybettik? Benliğimizi mi lekelediler? 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Nereden çıkarıyorsunuz bunları?! 

SÜLEYMAN AYHAN (Devamla) — Asırlardan beri şan ve şerefle, ayrıcalık düşünme
den, acıda da, sevinçte de bir ve beraber olduğumuz, birbirimizin salından tuttuğumuz, birbi
rimizin mezarı başında dua ettiğimiz, birbirimizin kucağında ölecek kadar yakın olduğumuz, 
nasıl oldu da unutuldu? 

Yurdumuzun cennet sahibinin bizler olduğu, değişmez bir gerçek iken, ona olan bağlılığı
mızı esirgeyen anlayış ve eylemler nereden doğdu? Türk Milletinin istiklal ve hürriyet aşkı, kah-
ramanlığındaki ruh asaleti, devletin temelini sarsacak bedbaht düşünceler karşısında, neden 
gaflet içerisindedir? Yerine göre, kendini inkâr eden, tarihini reddeden; kültürünü, millî ve manevî 
değerlerini küçümseyen; memleketçi ve medeniyetçi düşünceden uzak, kozmopolit kafalı, ya
bancı hayranı, köksüz, töresiz, inançsız ve ruhsuz bir yığın kıravatlı sözde bazı aydınlar, nere
den, nasıl türemiştir? 

ALGAN HACALOĞLU (tstanbul) — Kimdir bunlar Sayın Sözcü? 

SÜLEYMAN AYHAN (Devamla) — işte, bu noktada, itibarını ve saygınlığını aradığımız 
öğretmen, acaba ne durumdadır? 

"Ona sınıf veren, yarının gençlerini teslim eden Millî Eğitim Bakanlığı, dün neler yaptı, 
bugün neler yapıyor?" diye, derin derin düşünmek zorundayız. Çünkü, binde bir de olsa, öğ
retmenlik maskesi arkasına saklanan, kafalarını köle rejimlerinin emrine veren, meslekî kural
ları çiğneyip altüst eden, zaman zaman sıkıntı yaratan; Türk tarihini ve Türk kültürünü bilme
yen sözde öğretmenler de vardır. c 

işte, asıl gayemiz, modası geçmiş ve iflas etmiş ideolojileri takip eden bu tip öğretmen 
yerine, ileri ve Büyük Türkiye idealine bağlı, millî, manevî ve ahlakî değerlerimizi benimsemiş, 
sevgi, saygı ve hoşgörü sahibi gençliği yetiştiren öğretmeni bulma, yaşatma ve gerçekleştirme, 
hedefimiz olmalıdır diyoruz. 
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Bu kutsal çatı altında olsa da, olmasa da, bazı partiler, bazı çevreler, bu anlayıştaki öğret
men tarifine karşıdırlar. Kimisi, öğretmeni Marksist bir felsefenin insanı gibi görmek, kimisi 
de "adil düzen" olarak vasıflandırdıkları hayalî bir ekonomik yapının modeli olarak görmek 
istemektedirler. > 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Hangi partiden? ' 
SÜLEYMAN AYHAN (Devamla) — "Milliyetçiyiz" deme cesaretini bile gösteremeyen 

bu çevreler, kurnaz politikalarla, siyasî cambazlıklarla, kendi hayal güçlerini, insan hayatına 
hâkim kılmaya çalışmaktadırlar. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Bu kafayla Hükümete zarar veriyorsunuz! 
BAŞKAN — Sayın Ayhan... 
SÜLEYMAN AYHAN (Devamla) — Yine kimi çevreler "Dinimizi terk edersek kalkını

rız, ileri milletler seviyesine çıkarız" iddiasıyla, öğretmene kimlik kazandırmak istemektedirler. 
Yine kimi çevreler de, "Cennetin anahtarı bizim elimizdedir" gibi, medenî insanların nez-

dinde itibar görmesi mümkün olmayan asılsız düşüncelerle öğretmene şekil verme düşüncesin
dedirler. 

insanlık nazarında iflas etmesi her zaman mümkün olan bu düşüncelerin sahiplerinin, 
bizim çizdiğimiz çerçevedeki öğretmeni niçin istemediklerini anlamak pek çok zordur. Ama 
niçin, milletimizin inanç ve ibadetine müdahale etmeyen, Cumhuriyete ve demokrasiye gönül
den bağlı, fedakâr ve müsamahakâr davranan, kökünden kopmayan, örf ve âdetlerinde zayıf
lamayan, kültüründe yabancılaşmayan, millî, insanî, ahlakî ve manevî değerlerimize sadakatle 
bağlı öğretmen tipini istemiyorlar? 

HASAN BASRt ELER (Edirne) — Kim istemiyor? Sayın sözcü açıklasın! 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, süreyi 10 dakika aştınız efendim. 
SÜLEYMAN AYHAN (Devamla) — Az kaldı, toparlıyorum. 
BAŞKAN — Ne az kaldı, kâğıtlarınız mı efendim? Aman efendim, istirham ederim... Sü

reyi 10 dakika aştınız. Rica ediyorum son cümlenizi ifade buyurunuz efendim. 
SÜLEYMAN AYHAN (Devamla) — Sayın Başkan, bizden önceki sözcülerin hepsi fazla 

konuştu. 
BAŞKAN —• Efendim, hiç kimse fazla konuşmadı; yalnız Sayın Akyol fazla konuştu; siz 

şimdi onu da aştınız; lütfen toparlayin. 
SÜLEYMAN AYHAN (Devamla) — Sayın Başkan, saat 14.00'te başladık iki saat oldu. 

Bakın, 45'er dakikadan 1,5 saat konuşmamız gerekirken 2 saat oldu, yarım saat fazla geçmiş 
oluyor. Saatimizden belli. 

BAŞKAN -— Müsaade buyurun efendim, saati biz takip ediyoruz. Grup olarak sürenizi • 
10 dakika aştınız efendim. Lütfen son cümlenizi ifade buyurunuz. Programımız yüklü; takdir 
buyurun efendim. Rica ediyorum... 

SÜLEYMAN AYHAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kim nasıl dü
şünürse düşünsün, Doğru Yol Partisi, öğretmeni, tarif ettiği manada korumaya çalışacak, hiç
bir zaman menfi ve sapık güçlerin elleriyle karalamasına fırsat vermeyecektir. Meslekî hakları
nı, demokratik yollardan savunmalarına imkân tanıyan, sendikalaşma da dahil, tüm özlük hak
larının verilmesi için çalışacak ve öğretmenin horlanmasına ve sömürülmesine fırsat vermeye
cektir. 
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ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Çifte standart... 
SÜLEYMAN AYHAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, zamanımın çok kısıtlı olması 

nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığının, bir yıl içinde yaptıkları büyük hizmetleri burada saymak 
benim tarafımdan mümkün değil; ancak Sayın Bakanımız^bu konuları anlatacak. Ben, sadece, 
zamammın azlığından dolayı Sayın Başkana ve sizlere teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyo
rum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan. > 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahısları adına ve lehinde olmak üzere, Çorum Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek. 
Sayın Şemsek buyurun efendim. 
Sayın Şemsek, süremiz 10 dakikadır ve saat de 16.02'dir. özellikle sizin çok daha hassasi

yet göstermenizi rica ediyorum; bölgemiz itibariyle iltimas geçtiğim zannedilebilir. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, o kadar iltiması arkadaşlar hoşgö-

rürler. Ayrıca, kürsüdeki/ sıkıntıyı siz bizden çok' hissediyorsunuz. 
Çok teşekkür ederim, uymaya gayret edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de

ğerli üyeleri; görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığı bütçemizin hayırlı ve uğurlu olmasını 
dileyerek, hepinize saygılar sunuyorum. Tabiî, Sayın Başkanın da ikazlarını dikkate alarak, ben, 
görüşlerimi anabaşlıklar halinde arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar, millî eğitim faaliyetleri, bir milletin en mühim faaliyet alanlarından 
biridir. Çağımızda, artık, millî eğitim faaliyetlerine önem vermeyen hiçbir millet de kalmamış-. 
tır. önümüzdeki yüzyıla, 21 inci Yüzyıla bilgi çağı, enformasyon çağı, iletişim çağı denildiği 
ve denileceği konusunda bütün düşünürler tarafından ortak bir kabul vardır. Artık, çağımız, 
şiddetten bilgiye, pazudan, beyne, zeka ekonomisine geçme çağı olarak adlandırılmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, millî eğitim politikalarını tespit eder
ken, özellikle Tanzimattan itibaren, yanlış bir tercihle hareket etmiştir; bundan dolayı da bu 
yanlış tercih o gün, bugündür, tesirlerini icra ettirmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğunun zor duruma düşmesi üzerine, Osmanlı aydınları, bilim adamr 

lan, ülkenin nasıl kurtulacağına dair arayışlara girmiş; bu arayışlar içerisinde, telaşla, yanlış 
bir teşhis yapmışlardır : Kurtuluşun, o güne kadar uygulanan eğitim sisteminden vazgeçilerek, 
Batı eğitim sisteminin tatbik edilmesinde olacağı görüşüne varmışlardır. Bundan dolayı da, 
devletin, eğitim ve kültür politikasında, Batının esas alınmasını, Batı sisteminin esas alınması
nı, kültür olarak da Batı kültürünün esas alınmasını kabul etmişlerdir. 

Yine aynı yıllarda, sistem arayışları içerisinde, ekonomik sistem olarak da Batı kapitaliz
minin, sistem olarak, ekonomik görüş olarak benimsenmesini kabul etmiş; hukuk olarak da, 
Roma Hukukunun seçilmesini öngörmüşlerdir. 

Yapılmış olan bu yanlış tercihten dolayı, o günden bu yana, memleketimizde bunun acıla
rı hâlâ devam etmektedir. 

Bugün Türkiye'de, millî adını taşıyan iki bakanlıktan biri olan Millî Eğitim Bakanlığımı
zın, bu tesirlerden tam manasıyla kurtulduğunu söyleme imkânına sahip değiliz. Onun için, 
öncelikle, kanaatime göre, millî eğitimin (A) dan (Z) ye, partilerüstü bir anlayışla ele alınmak 
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suretiyle, hiçbir politik mülahazaya kapılmadan, millî bir mihvere oturtulmasında fayda oldu
ğu kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, bugün Millî Eğitim Bakanlığımızın uygulamakta olduğu çok güzel eğitim 
politikaları vardır, çok güzel eğitim faaliyetleri vardır; ancak, bu eğitim faaliyetlerinin daha 
iyi hale gelebilmesi için, birkaç konuda, daha da titiz davranılması lazım gelmektedir. 

Dünyanın hiçbir yerinde, devlet, başka dillerle eğitim yapmamaktadır. Türkiye Cumhuri
yetinin Anayasasında da, devletin dilinin Türkçe olduğu belirtilmiştir. Türkiye'de yabancı dille 
eğitim yapan okulların açıldığını görüyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımızın yetiştirdiği öğrenci
lere herhangi bir yabancı dili öğretmesine bir diyeceğimiz yok, öğretebilir, öğretmelidir de; an
cak, eğitim dili oIarâ"k yabancı dilin seçilmesini biz, hem Anayasaya aykırı buluyoruz hem de 
Türk Milletinin menfaatları bakımından faydalı olmadığı kanaatindeyiz. Dil, bir. milletin her 
şeyidir; dilini kaybeden millet her şeyini Jcaybeder. Bundan dolayı da, Millî Eğitim Bakanlığı
mızın bu eksikliğinden dolayı da sokaklara çıkamaz hale geliyoruz. 

Lokanta ve işyerlerinin isimleri bile yabancı... Yabancılaşmaya karşı, Türk Dilinden uzak
laşmaya karşı bir sevda meydana geliyor. Bunun önlenebilmesi için, eğitimde yabancı dil kulla
nılması yerine, Türkçenin geliştirilmesi daha ağırlıkla ele alınırsa faydalı olur diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, Millî Eğitim Bakanlığımızın takip etmekte olduğu politikalardan, esas 
üzerinde durulması lazım gelen politikalardan biri, öğretmen meselesidir. Zaten eğitim, öğret
men, öğrenci ve okul arasında cereyan etmektedir. 

Bugün Türkiye'de, öğretmenlik yapan, çok değişik kaynaklardan yetiştirilmiş öğretmen 
arkadaşlarımız vardır. Sadece benim tespit edebildiğim kadarıyla, 10'un üzerinde kaynaktan 
yetişmiş öğretmenlerimiz, hâlâ Millî Eğitim Bakanlığında görev yapmaktadır : Eğitmen kurs
larından yetişen öğretmenlerimiz vardır, köy enstitülerinden yetişen öğretmenlerimiz vardır, kız 
- erkek öğretmen okullarından yetişen öğretmenlerimiz vardır, ilköğretmen okullarından yeti
şen öğretmenlerimiz vardır, eğitim enstitülerinden yetişen öğretmenlerimiz vardır, yükseköğ-
retmen okullarından yetişen öğretmenlerimiz vardır, mektupla öğretmen yetiştirme sistemin
den yetişen öğretmenlerimiz vardır, eğitim fakültelerinden yetişen öğretmenlerimiz vardır, Dil 
Tarih ve Coğrafya, edebiyat ve fen fakülteleri gibi fakültelerden yetişen öğretmenlerimiz vardır... 

Değerli arkadaşlar, bu derece farklı kaynaktan yetişen bir öğretmen topluluğuyla, Türk 
millî eğitimine hizmet etmek mümkün değildir. Onun için, Millî Eğitim Bakanlığımızın, vakit 
kaybetmeden, bir öğretmen üniversitesi kurması, Türk Milletinin millî menfaatleri bakımın
dan zarurî bir ihtiyaçtır. Kurulmakta olan, Millî Eğitim Akademisinin, bu ihtiyacı görebileceği 
kanaatinde değilim. 

Millî Eğitim Akademisi, sadece mevcut öğretmenlerle ilgili hizmet içi eğitim bakımından 
faydalı olabilecek bir kuruluş ve statüdedir. Bunun yerine, ilkokul öğretmenini, ortaokul öğ
retmenini ve lise öğretmenini aynı kaynaktan yetiştirecek şekilde bir öğretmen üniversitesinin 
kurulmasında fayda olduğu kanaatindeyiz. 

Sayın Bakanın, bakan olduğu günden bu yana, öğretmenlerle ilgili olarak ifade ettiği, aynı 
çatı altında toplanmak suretiyle bir yardımlaşma kurumu kurulması konusu vardır. Bu, bir an 
önce kurulmalıdır. Bizim (ÖYAK) öğretmen Yardımlaşma Kurumu adıyla teklifimiz mevcuttur. 
Bunun adı değişik olabilir; ama bütün öğretmenlerin sosyal bakımdan o çatı altına alınmak su
retiyle, öğretmen Yardımlaşma Kurumu adıyla bir kurumun kurulmasında büyük fayda vardır. 
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Tabiî, bu kuruluş kurulurken, bugün ilkokul öğretmenlerinin kurmuş olduğu "İLKSAN" 
adıyla bir kuruluş var. İlkokul öğretmenlerinin her ay maaşlarından kesilmek suretiyle topla
nan meblağları var, bugüne kadar bu sandığa yardımcı olmuş olan ilkokul öğretmenlerinin, 
tabiî ki, hakları da mutlaka korunmalıdır. 

ÖYAK adıyla yeni bir kuruluş meydana getirilirken İLKSAN'a bugüne kadar yardımcı ol
muş olan öğretmenlerin hakları da zayi olmamalı, adaletsizlik de yapılmamalıdır. 

Değerli arkadaşlar öğretmen personel kanunu hâlâ çıkmamıştır; bu acilen çıkarılmalıdır. 
öğretmen, siyasî iktidarların merhametinin dışına mutlaka taşınmalıdır; tayinleri ve, terfilerin 

kendiliğinden, otomatik olacak şekilde, öğetmen personel kanunu hazırlanarak mutlaka çıkarılmalıdır. 
öğretmenlerin sendikal hakları, teşkilatlanmalanyla ilgili çalışmalarına meşruiyyet kazan

dırılmalıdır. Halen, öğretmen sendikaları meşru değildir; valilikler bunu meşru kabul etme
mektedir, birçok sıkıntı meydana gelmektedir. Acilen bu konuyla ilgili meseleyi meşruiyyet al
tına alacak, disiplin altına alacak bir düzenleme getirilmelidir. 

öğretmenlerle ilgili ek ders ücretleri ve diğer sosyal hizmetler bakımından da, mutlaka 
iyileştirmelere gidilmesi lazımdır. 

Değerli arkadaşlar, Bakanlığımızın, Türk cumhuriyetleriyle olan ilişkilerinde, faydalı ve 
güzel çalışmaları görüyoruz. Ancak, özellikle Türkiye'ye Azerbaycan'dan ve diğer Türk cum
huriyetlerinden getirilmiş olan öğrencilerle daha iyi şekilde ilgilenilmelidir. Bize intikal eden 
çeşitli şikâyetler var. 

Millî Eğitim Bakanlığımızın, özellikle Türk cumhuriyetleriyle eğitim ilişkilerini yürüten 
biriminde görev yapan değerli arkadaşlanmızın daha titiz davranmalannda, yurt dışında Türkiye 
hasretiyle yanarak Türkiye'ye gelen bu çocukların hayallerinin yıkılmasına sebep olacak yanlış 
davranışlarda bulunmamalarında büyük fayda vardır, özellikle oradan gelen kız çocuklarının, 
daha rahat edebilecekleri şekilde, bölgelere ve yerlere gönderilmesinde ve geldiklerinde insanî 
bakımdan onlara yapılabilecek yardımların acilen yapılmasında -bürokratik engellerin icabın
da ortadan anında kaldırılarak yapılmasında- büyük fayda vardır. 

BAŞKAN — Sayın Şemsek, sürenizi aştınız efendim, toparlar mısınız? 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Hemen. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üniversitelerimizle ilgili bir iki hususu da arz etmek 

istiyorum. Şu anda mevcut üniversitelerle ilgili şikâyetlerin en mühim meselesi, yardımcı do
çentlerle ilgili konudur. j 

Yardımcı doçentlerimizin, yabancı dil imtihanı konusu vardır. Bu konu, hâlâ kanayan bir 
•;v yara olarak devam etmektedir. 3 bine yakın yardımcı doçent, kendi bilim dalında ilim adamı 

olma özelliğini, keyfiyetini, ehliyetini kazandığı halde, yabancı dil imtihanını geçmemiştir diye 
yükseltilmemekte, kadro verilmemektedir. 

Bu konuyla ilgili bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdik. 
Grupların buna itiraz edeceklerini zannetmiyorum. Sayın Millî Eğitim Bakanımızın, Hükü
met adına buna müspet görüş belirterek, bir an önce bu konunun çözülmesini talep ediyoruz, 
arz ediyoruz. 

Doçentlerin profesörlüğe yükseltilmesinde 5 yıl bekleme süresi hâlâ devam etmektedir. Dü
şünün, bir insan doçent oluyor, profesörlük için tezi hazır; ama siz 5 yıl bekleyeceksiniz diye 
kanunla engel getiriliyor! 

— 83 — 



T.B.M.M. B : 49 22 . 12 . 1992 0 : 2 

Bu da, yanlış bir uygulamadır. Bunun, bir an önce düzeltilmesinde fayda var. 
Diğer bir konu : Şu anda üniversitelerimiz, özellikle verilen ücret bakımından liselere dön

müştür. Liselerdeki hocalar gibi, daha fazla ücret alayım diye derse girmeye gayret ediyor. Bu 
da, araştırma ve diğer hizmetlere sekte vuruyor. Bu konuda da iyileştirmeler yapılmasında fay
da vardır. 

Yeni hazırlanan Üniversiteler Kanunuyla ilgili olarak çok dikkatli olunmalıdır, özellikle 
rektör seçimleri, dekan seçimleriyle ilgili maddelerde bugüne kadarki tatbikatta meydana ge
len yanlışlar düzeltilerek, Meclisin huzuruna daha dikkatli çalışmalarla gelinmesinde fayda ol
duğu kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, müfredat programları hâlâ eski şekliyle devam etmektedir. Ayrıca, mah
zurlu faaliyetler de yürütülmektedir. 

Bir hususa Sayın Bakanın dikkatini çekerek sözlerimi bağlamak istiyorum. Liselerde oku-' 
tulan Millî Güvenlik derslerinde yıkıcı faaliyetlerle ilgili bölümler zikrediliyor ve yıkıcı faali
yetler bölümünde "ülkücülük, ülkücüler, yıkıcı faaliyet yapan kişilerdir, birimlerdir" diye tav
sif ediliyor, gösteriliyor. 

Değerli arkadaşlar,.bu derece insafsızlığın, bu derece yanlışlığın bulunduğu ders kitapları
nın, artık, Millî Eğitim Bakanlığımızın uhdesinde bulunmasının manası yoktur. 

Sayın Bakan başta olmak üzere, arkadaşlar lütfederek, dikkat ederek, ders kitaplarını in
celeyerek öğrencilere ulaşmasını temin ederlerse, faydalı olur. 

Ülkücülerin, devlet aleyhine yıkıcı faaliyet gösterdiğini söyleyebilecek bir Allah kulunun 
şu günlerde artık Türkiye'de olmaması lazım. 

Bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MÇP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN —Sayın Şemsek, teşekkür ediyorum. 
Hükümet adına Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan; buyurun efendim. (DYP sıra

larından alkışlar) 
Sayın Bakan, süremiz 45 dakika ve saat 16.18. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, Yüce Mecli

sin çok değerli üyeleri; bütçe müzakereleri, belki dünyanın bazı ülkelerinde de, bizim gibi; Par
lamentomuzun en önemli işlerinden biri olmasına rağmen, Parlamentomuzun çok ilgisini çek
meyen bir konu ve tartışmaların yeterince izlenememesinden sürekli yakınmalarla dolu geç
mektedir. 

Ancak, kuşkusuz, değerli arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi burada söylenen sözler, 
araştırmacılara, meraklılara ve gelecek yıllarda burada bu konulan tartışmaya açanlara kay
nak teşkil etmesi bakımından önem taşımaktadır. 

İşin tabiatı gereği, bu müzakerelerde, hükümet partileri bütçeyi ve bakanlığı savunur, mu
halefet partileri de eleştirirler. Gerçi, bugün buna pek riayet edilmedi; iş, biraz, olması lazım 
gelen istikametten kaydı; ama yine de bu genel kural çerçevesi içerisinde değerli grup sözcüsü 
arkadaşlarımız ve Sayın Şemsek, Millî Eğitimle ilgili görüşlerini, düşüncelerini söylediler. 

. • . ' \ • . • • " • • • 

Sözlerimin başında bütün arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Buradan bize yönelik 
eleştirilere -o anda, insanın elinde olmadan- kızsak da, söylenen her sözün, yapılan her eleşti-
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rinin, bu ülke için olduğu, bu ülkenin yararına olduğu, çocuklarımızın geleceğiyle ilgili olduğu 
doğrusundan hareket ettiğimiz ve sözleri böyle algılayıp, bu çerçevede değerlendirdiğimiz za
man, bütün söylenenlerden paylar çıkarmak ve o söylenenlerden çıkarılan paylar ölçüsünde 
de uygulanan ve uygulanacak olan politikaları çizmek gerekir. 

Hemen sözümün başında, buna dikkat edeceğimizin, arkadaşlarımızın söylediği her sö
zün, mutlaka, değerlendirileceğinin, dikkate alınacağının, olabilirliği ölçüsünde gözden kaçı-
rılmamasına gayret edileceğinin bilinmesini istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sanıyorum, daha iyiyi, daha güzeli arama gayretleri 
içerisinde bazı gerçekleri gözden kaçınıyoruz. Bu gerçeklerin önemlisi, bugün konuştuğumuz, 
üzerinde tartışma yaptığımız, Türkiye'nin eğitim sorunlarıdır. 

Türkiye'nin gerçekten, oldukça büyük sayılması gereken eğitim sorunları vardır; ancak, 
dünyada eğitim sorunu olmayan hiçbir ülke yoktur. Dünyanın neresine giderseniz gidiniz, eği
time bizden çok daha önceleri başlamış, bizim şimdi varmış olduğumuz noktayı 50-60 sene 
evvel yakalamış ülkelerde bile, yoğun bir eğitim tartışmasının olduğunu ve oralarda da kiminin 
bizde olmayan, kiminin de bizim önümüzdeki yıllarda yaşayacağımız pek çok sorunu bulun
duğunu görmekteyiz. 

Bu sorunları aşmaya çalışırken, bulunduğumuz noktayı, sanıyorum, doğru değerlendir
memiz lazım. 

Bazı arkadaşlarımızın çizdiği karamsar tabloya katılmadığımı ifade etmek istiyorum. 
Türkiye, bazı sözcü arkadaşlarımızın üzerinde durduğu gibi, eğitimde bir bataklığın içeri

sinde değildir, kesinlikle değildir. Tam tersine, gurur duyacağımız, hepimizin gurur duyacağı, 
iyi yetişmiş bir insangücünün Türkiye'de varlığı, şimdiye kadar uygulanan eğitim politikala
rında önemli hatalar yapılmadığının, doğru işler yapıldığının açık kanıtıdır; öyle olması lazım 
gelir. 

Ülkemize ve çevremize baktığımız zaman, kuzeyimizde, doğumuzda, batımızda, güneyi
mizde bulunan bütün çevre ülkeleriyle kendimizi mukayese ettiğimiz zaman, doğal kaynaklar 
bakımından, bizim, o ülkelerle mukayesede çok önemli dezavantajlarımızın bulunduğunu, doğal 
kaynaklarımızın yok denecek kadar az olduğunu; ama Türkiye'nin bulunduğu kalkınmışlık 
düzeyiyle, refah düzeyiyle, o ülkelerin bulunduğu kalkınmışlık düzeyini, eğitim düzeyini mu
kayese ettiğinizde, lehimize bir büyük farklılığın açıkça kendini gösterdiğini tespit etmek çok 
kolaydır. Bunun sebebi, işte çok eleştirdiğimiz, hepimizin eleştirdiği eğitim sistemimizin, bizi 
bugün getirmiş olduğu noktadır; eğitim sistemimizin politikalarında uygulanan kararlılıktır, 
doğrulardır. 

O nedenle, kötümser olmamamız lazım geldiğini; eksikliklerimizi, yanlışlıklarımızı, bir 
iyimserlik içerisinde çözmeye gayret etmemiz gerektiğini ve önümüze, ileriye öyle bakmamız 
icap ettiğini ifade etmek istiyorum. , ' 

Zorluklarımızın başında, -arkadaşlarımızın bir kısmı temas ettiler- nüfus artışındaki bü
yük hızdan kaynaklanan sorunlar gelmektedir. Buna, bir de göç olayından kaynaklanan ikinci 
bir sorun eklenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, yılda 2.2'lik bir nüfus artış hızı vardır. Bu nüfus artışı 
hızı, hepinizin çok iyi bildiği gibi, batımızdaki ülkelerde sıfır noktalarına inmiştir yahut çok( 

yaklaşmıştır. O nedenle, Batıda, okul yapımı artık yok denecek kadar azalmıştır, asgariye 
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inmiştir. Oysa, biz yatırımlarımızın çok önemli bir bölümünü, sanıyorum yüzde 70'ini, okul 
yapımı için, derslik yapımı için ayırmak ve harcamak zorundayız ve bu da yetmemektedir. 

Türkiye'nin 40 ilinde, çift tedrisat içerisinde, dersliklerimizin öğrenci sayısı 60'ın üzerin
dedir. Başta, Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere, 12 itimizde ise, bu sayı 80'in üzerine çık
maktadır;-İstanbul'da 120 kişilik sınıflar vardır. Çünkü, İstanbul gibi, Kocaeli gibi, Ankara 
gibi, Bursa gibi, Adana gibi, İzmir gibi, Antalya gibi illerimize yoğun bir nüfus akışı vardır, 
göç olayı vardır. O nedenle, bu illerimizdeki nüfus artışı, Türkiye ortalamasının yaklaşık üç 
dörtkatı olmaktadır ve bu kentlerimizin etrafı, yeni, küçük, mini kentlerle dolmaktadır. Bura
lara Türkiye'nin derslik götürmesi, okul götürmesi gerekir. İstanbul'un Sultanbeyli'sinde yol 
yoktur, elektrik yoktur, su yoktur; ama orada okul çağında binlerce çocuk vardır; onlara, okul 
götürmediğiniz, derslik götürmediğiniz, öğretmen götürmediğiniz takdirde, çok büyük bir so
run ortaya çıkmakta ve bu sorun kamuoyunun önüne gelmektedir. 

O nedenle, bana göre, önümüzde çözmemiz gereken en önemli sorunların başında, özel
likle şimdi saymaya çalıştığım, bu büyük şehir merkezlerimizdeki derslik ihtiyacı gelmektedir. 

Bu sorunlar, geçen bir sene içerisinde de oluşmuş değildir; yıllar içerisinde gerekli yatı
rımlar yapılmadığı, buralar için özel birtakım önlemler alınmadığı için, her gün, her yıl bura-

. Iardaki sınıf mevcutları çoğalmış ye şimdi bizi, böyle bir gerçekle yüzyüze bırakmıştır. 

Önümüzdeki yılda bu illerimize ağırlık vermeye çalışarak, eğitime ayrılan yatırımların çok 
önemli bir bölümünü, birtakım büyük projelerle, mega projelerle, bu illerimize aktarmayı dü
şünüyoruz. Bu illerimizde eğitim kampusları kurmayı ve bu eğitim kapuslarında, bulabildiği
miz kadar geniş yerlerde, ortaöğrenim düzeyindeki bütün okullarımızı yerleştirmeyi ve bu kam
pusların içerisinde, spor salonundan kütüphanesine kadar, aklınıza gelebilen ve çocuklarımı
zın her türlü etkinliklerini yapabilecekleri birtakım altyapıları da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

Türkiye, derslikten kaynaklanan bu sorununu çözdüğü zaman, kuşkusuz eğitimdeki bü
tün sorunlarını çözüme kavuşturmuş olmayacaktır, başka sorunlarımız da vardır. Türkiye'nin, 
daha çözmesi gereken, aşması gereken -arkadaşlarımız üzerinde durdular- öğretmen yetiştir
meden, müfredat programlarına, kitaplara kadar pek çok derdi bulunmaktadır. 

Hemen hemen herkes, eğitim konusunda uzman sayılan yahut öyle vasıflandırılan herkes, 
Türkiye'nin eğitim sisteminin tek tip insan yetiştirdiğinden şikâyetçi olmaktadır; ama bunu çok 
değişik gruplarda, değişik kesimlere mensup insanlar, sözcüler ifade etmektedirler. Tek tip in
san yetiştirilmesinden şikâyetçi olanlar, sözlerinin gerisinde, açıkça söylemeseler bile, -altını 
çizerek ifade etmek istiyorum- kendi düşünce sistemleri doğrultusunda insan yetişmesini arzu 
etmektedirler. Yani, bir taraftan tek tip insan yetiştirilmesinden şikâyet edilmekte, öbür taraf
tan da tek tip insan arzulanrriaktadır. Türkiye'deki eğitim sistemi, tek tip insan yetiştirmemiş-
tir, yetiştirmemektedir. Öyle olsaydı, bugün buraya çıkıp konuşan değerli sözcü arkadaşlarım, 
aynı konularda ayrı ayrı istikametlerde fikirler öne sürmezlerdi, süremezlerdik Eğitimde çok 
seslilik esastır, eğitimde çeşitlilik esastır ve sanıyorum Türkiye de bunu yapmaktadır. Türkiye 
istenilen noktaya gelmiş midir? Hayır, sanıyorum eksikliklerimiz vardır; ama çok yanlış bir 
yolda olduğumuzu kabul etmiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Japon eğitim sistemini hepiniz bilirsiniz; çok katı bir disiplin içeri
sinde sürdürülen Japon eğitim sisteminde sorunlar çıkmaktadır. Başarısızlığı hazmedemeyen 
ortaöğrenimdeki çocuklarda, sıkça, intihar olayları Japon kamuoyunun gündemine gelmek-
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tedir. Tam tersi, batımızdaki ülkelerde de, ilköğretim ve ortaöğretimde çok geniş özgürlüklerle 
bu eğitim sürdürülmektedir; ama orada da intiharlar olmaktadır. Amerika'da herhangi bir 
ilköğretim okuluna gittiğiniz zaman, okulun içinde ve dışında, o yaştaki çocuklara, uyuşturu
cuyla mücadele etmenin gereği hatırlatılmaktadır. Bu gerek, Amerikan eğitimcileri tarafından 
görülmekte, hissedilmektedir; orada da sorun var. 

Sevgili arkadaşlarım, tabiî, eleştirilerde haklılık vardır, doğruluk payı vardır; ama bana 
göre Türkiye eğitim sisteminde kendisine çizgi olarak tutturduğu yolda büyük bir yanlışlık içe
risinde değildir, çelişki içerisinde değildir ve doğrulan daha çok olan politikalar uygulamaktadır. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; bu genel düşüncelerden sonra, sözcü arkadaşları
mızın üzerinde durdukları bazı konulara kısaca temas etmek istiyorum. 

Arkadaşlarımız, Bakanlıktaki personel hareketlerinden yakındı. 
Sanıyorum, burada da doğru yapıyoruz. Çünkü, değişik düşüncedeki arkadaşlarımızın, 

değişik eleştirileri, bizim yaptığımızın doğru olduğunu ortaya koymaktadır. 
Sayın Salman Kaya, "Millî Eğitim Bakanlığında Doğru Yol Partisi - SHP koalisyonu 

yoktur" dediler. 
Gayet tabiî yoktur. Millî Eğitim Bakanlığında, Millî Eğitim Temel Kanunuyla ve Anaya-

', sayla birlikte, Atatürk'ün çizdiği politikalar istikametinde işler yürütülmeye çalışılmaktadır; 
kadrolar da buna göre tanzim edilmektedir. (DYP ve SHP sıralannan alkışlar) 

"Kadrolaşmada yakınlar kayırıldı, akrabalar kayırıldı, partizanlık yapıldı, ehil olmayan
lar getirildi" denilerek, burada kendisini savunma imkânı bulamayan birtakım bürokrat arka
daşlarımız, bu kürsüden, bü kürsünün alışık olmadığı bir biçimde, bir tarzda eleştirildi. Müs
teşar arkadaşımız, eğitimci olmadığı halde buraya nasıl getirildi diye eleştirildi. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişe dönüp birtakım konuları söylemek istemiyorum; ama Sa
yın Akyol zamanındaki Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı da çok değerli bir doçent arkadaşı
mızdır, beden eğitimi eğitimcisiydi. Daha evvelki Müsteşar arkadaşımız, iktisatçı bir doçentti, 
daha evvelki Müsteşar arkadaşımız, İktisadî ve idarî Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi bir 
profesördü; bizim Müsteşarımız Sayın Ersen, altı yıl dekanlık yapmış, eğitimin içerisinde ida
recilik yapmış bir arkadaşımız... 

Nesini eleştirdi, onu anlayamadım! 
Sayın Akyol'un bir başka eleştirisi, Fon Dairesi Başkanlığıyla ilgili. 
Sayın Akyol, çok konuşuyor, güzel konuşuyor; ama bu konuşmaları arasında da bazı ger

çekleri kaçırıyor... Burada, kanunun müzakeresini beraber yaptık, komisyonda beraber yap
tık, kendi katkıları da oldu... Bildiğiniz gibi, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde iki tane fon 
vardı. Bu kanunla Teşkilat Kanunuyla bu iki fon birleştirildi; 3308 sayılı Kanunla kurulan fon
la, 3418 sayılı Kanunla kurulan fon birleştirilerek, tek bir Fon Dairesi Başkanlığı haline getirildi. 

Sayın Akyol, kadrodan şikâyetçi, partizanlıktan şikâyetçi; ama biz sadece bu dairenin baş
kanını değiştirdik. Bu dairede 25 tane personel çalışmaktadır, 25 tanesi de Sayın Akyol tara
fından atanmıştır... Nerede yaptık partizanlığı?!. 

Bu fondan, bu sene içerisinde, 693 milyar harcanmıştır, tilere baktığımız zaman da, Sayın 
Akyol'un iline bu fondan 7 nci sıradan kaynak aktardığımız görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, gene Talim ve Terbiye Kuruluna, bir büyük hışımla, bir büyük he
yecanla buradan sözler edildi. Talim ve Terbiye Kurulunu biz dağıtmışız, mahvetmişiz; eğitim 
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sistemini paramparça etmişiz! Niye etmişiz? Talim Terbiye Kurulu üyelerinin çok iyi eğitimci
ler olması lazımmış; biz ona riayet etmemişiz!.. 

Sevgili arkadaşlarım, Talim Terbiye Kurulu, malumları olduğu üzere, 15 kişiden oluşur. 
Biz bu Kuruldan 5 kişiyi aldık. Sayın Akyol bu Kurula, böylesine önem verdiği -ki verilmesi 
gerekir- ama yüksek düzeyde eğitimcilerin atanması lazjm gelen bu Kurula, ömründe hiç öğ
retmenlik yapmamış iki kişiyi atamış... .. 

, Onları,görevden aldım. Almasa mıydım?!. (DYP sıralarından alkışlar) 
MEHMET CEBİ (Samsun)— Yapar o, yapar... 
MlLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Şimdi, bir telaşı anlıyorum; 

söylendi burada -kimseyi suçlamıyorum- bizden evvel yapılamayan işleri yapmış olmanın ben, 
, gururunu taşıyorum, bazı arkadaşlarımız da telaşını yaşıyor. 

Teşkilat Yasası getirildi, günlerce tutuldu; Bakanlık, kanun kuvvetinde kararnameyle ida
re edildi... , / 

Geldik, Teşkilat Yasasını çıkardık; hepinizin gayretiyle, bütün arkadaşlarımızın, bütün par
tilerin gayretiyle... (DYP sıralarından alkışlar) 

Türkiye tarihinde ilk defa, Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünü kurduk, okulöncesi-
nı, Türkiye mevzuatının içerisine soktuk ve ilk defa, daire başkanlığı eliyle yürütülen özel eği- ' 
time muhtaç çocuklarımız için bir genel müdürlük kurduk ve ilk defa yine, bir daire başkanlığı 
olan Bilgisayar Eğitimi Daire Başkanlığını, Bilgisayar Eğitimi Genel Müdürlüğüne dönüştürdük. 

Daha evvel Adalet Partisi Hükümetleri zamanında kurulmuş olan, yurt dışındaki işçi ço
cuklarımızın eğilimleriyle ilgili, kaldırılan genel müdürlüğü yeniden kurduk ve ona yeni bir 
vasıf vermek suretiyle, Türk cumhuriyetlerinden gelen çocukların eğitim sorunlarıyla da o ge
nel müdürlüğün ilgilenmesini sağladık. Bu kanun, bizden evvelki Hükümet zamanında hazır-

\ landı; biz bunları ekledik,,bu kanunu çıkardık. Bunun telaşı yar!.. 
Yine, övünülüyor, deniliyor ki : "Ek ders ücretleri kanun tasarısını biz hazırladık..." 
Niye çıkaramadınız?.. 2 maddelik bir kanundu, niye çıkaramadınız?!. Geldi, bu Hükü

met çıkardı ve öğretmene, Cumhuriyet tarihinde hiç yapılamayan bir büyük zam getirdi. Şim
di, öğretmen arkadaşlarımızın önemli bir bölümü, maaşlarına yakın oranda ek bir ücret al
maktadırlar. 

Başka ne?.. "Bazı Lise Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesine Dair Kanunu biz 
hazırladık" deniliyor... 

Hazırladınız, kanunu yazmak önemli bir şey değil ki... Bir teknik adama verirsiniz^ yazar 
getirir... Önemli olan, Yüce Heyetten çıkarmaktır. Siz çıkaramadınız, biz çıkardık! 

DOĞAN BARAN (Niğde)— Onlar kanun hükmünde kararnameye alışık! 
MİLLÎ EĞtTlM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, gurur 

duyuyoruz; Türkiye'ye 21 yeni üniversite, 2 yüksek teknoloji enstitüsü, 2 vakıf üniversitesi, bir 
de Galatasaray Üniversitesi kurulmasıyla ilgili kanunu huzurunuza getirdik ye çıkardık. Önü
müzdeki yıllarda, oralarda binlerce çocuğumuz okuyacak ve Yüce Meclise her zaman dua ede
cektir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kadroaşmayla ilgili söyleyeceğim çok şey yok. Göre
ve getirmiş olduğumuz arkadaşlar bellidir. Göreve gelen arkadaşlarımız içerisinde, benim 
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Partimde daha evvel görev yapmış yahut partimden aday olmuş arkadaşlarım da vardır; nasıl 
ki, görevden aldığım bazı arkadaşlar Anavatan Partisinin adayı olmuş ise, getirdiğim arkadaş
lar içerisinde de o vasıfta arkadaşlar vardır; ama huzurunuzda birkaç kez söyledim : Benim 
göreve getirmiş olduğum arkadaşlar, nereden gelmiş olurlarsa olsunlar, kafalarında hangi siya
sî düşünce olursa olsun, o Bakanlıkta politikacı olarak yalnız ben varım; hiç kimseye orada 
siyaset yaptırmam, o arkadaşlarım da orada siyaset yapmazlar. Türk çocuklarının eğitimiyle 

. ilgili, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili o Bakanlıkta, benim getirdiğim arkadaşlar, bu görev şuuru 
içerisinde, siyaseti işlerine alet etmezler, öyle dürüst bir kadroyla çalışıyorum, hiç kimsenin 
kuşku duymasına gerek yoktur. 

Bütçe büyüklükleriyle ilgili, Sayın Akyol, herhalde planlamacılıktan kaynaklanan bir yak
laşımla, 1989'la 1990'ı mukayese ediyor, 1991'i mukayese ediyor. 

Niye, 1991 ile 1992'yi mukayese etmiyor? 
Tabiî, dediği doğru; 1991 yılı bütçesi, daha evvelki bütçelerden yüksek; ama 1992 bütçesi 

ve 1993 bütçesi* Cumhuriyet tarihinde erişilmemiş bir boyuta çıkmıştır; yani Sayın Akyol za
manında hazırlanan bütçelerin çok üstündedir; hem konsolide bütçe büyüklükleri bakımın-

) dan ve hem de gayri safî millî hâsıladan eğitime ayrılan paylar bakımından. 
Toplam, eğitimin, konsolide bütçe içerisindeki payı, yüzde 22'ye yakındır. Gayri safî millî • 

hâsıladan bütün bakanlıklar olarak eğitimin payı ise, dünyada eğitimde çok ileri düzeyi yaka
lamış olan ülkelerin bile üstündedir, yüzde 6,5'tir. Bunların ikisi de, Cumhuriyet tarihinin en 
büyük rakamlarıdır; hem Millî Eğitim Bakanlığına ayrılan paylar bakımından ve hem de genel 
olarak eğitime ayrılan paylar bakımından. 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım, bütün arkadaşlarımızın üzerinde durduğu öğret
men yetiştirme konusu, gerçekten önemli bir sorundur. 

öğretmenimizi, üniversite dışında bir kaynakta aramanın yanlışlığı bana göre açıktır. Dün
yanın geldiği bu noktada; artık öğretmen okullarına dönmek, bana göre mümkün değildir. 
Ancak, mevcut sistemi yeni baştan gözden geçirmemiz gerekmektedir. 

Üniversite yöneticisi arkadaşlarımızla, YÖK Başkanımızla, konuyu sürekli konuşmaktayız. 
Bizim, öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin müfredatından bazı şikâyetlerimiz vardır, 

Sanıyorum bütün arkadaşlarımızın da bu tür şikâyetleri vardır. 
Bunların yeni baştan gözden geçirilmesi ve buralardaki eğitim programının, Millî Eğitim 

Bakanlığının istediği düzeye getirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 
Ayrıca, yine YÖK'ten, öğretmen liselerinde okuyan çocuklarımızın, eğitim fakültelerine 

geçmek istemeleri halinde, oralara çok rahat bir şekilde geçebilmelerine imkân sağlayacak bir 
düzenlemeyi yapmasını istemekteyiz. Böylece, Anadolu öğretmen lisesinde öğretmen olarak ye
tişmeye çalışan çocuğumuzun, bu dört yıllık emeği boşa gitmemiş olacak ve eğitim fakültesine 
giden bir öğretmen adayı, o birikimle, eğitim fakültesinde daha başarılı olacak ve eğitim fa
kültesini bitirdiğinde, eğitimimizin aradığı düzeyde, vasıfta bir öğretmen adayıyla karşı karşıya 
gelme imkânını bulacağız. 

Burada, biz, öğretmen akademilerinin devreye girmesini istiyoruz, öğretmen akademile
rinde, üniversite üstünde, bir yahut iki yıllık -tasarıyı huzurunuza getireceğiz, burada tartışılacak-
üniversiteüstü düzeyde akademik bir çalışma, bir eğitim olsun istiyoruz ve öğretmenlik, sadece 
o akademiden mezun olanların yapabileceği bir iş olsun istiyoruz. 
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Bütün dünya buraya yönelmiştir. Şayet biz de iyi yetişmiş bir öğretmen istiyorsak, eğiti
min odağındaki öğretmenin çok iyi vasıflı olmasını istiyorsak, sanıyorum böyle bir yolg baş
vurmamız kaçınılmaz olmalıdır. 

"Yeterlik sınavının kaldırılması 2000'Ii yılların ayıbıdır..." 
Hayır! Biz bir ayıbı ortadan kaldırdık. 
Yeterlik sınavıyla herkesi kandıracağınızı mı sanıyorsunuz? Neyin yeterliliğini ölçüyorsu

nuz? (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Dört yıllık fakülteyi bitirmiş herkes -hangi fakülteyi 
bitirmiş olursa olsun- gelip öğretmenlik yeterlik sınavına giriyor, matematik sorularını bilebili
yorsa yahut o anda tarih sorusunu bilebiliyorsa, yeterlik sınavını kazanıyor, öğretmen oluyor. 

Bu nasıl yeterlik sınavı? Neyi ölçüyorsunuz siz? 
Eğitim fakültelerinde Öğretmen yetiştiriyorsunuz, dört yılın sonunda onun eline diploma 

veriyorsunuz, o diploma yeterli olmuyor'; ama siz -tekrar edeyim- iki saatlik bir sınav sonunda 
o çocuğun öğretmen olup olamayacağına yeterlik sınavıyla karar veriyorsunuz! 

Bunun kadar yanlış bir uygulama olmazdı, öğretmenlere bunun kadar kötülük olmazdı. 
Bunu kaldırdığımız için, sanıyorum, öğretmenlik için de, eğitim için de çok doğru bir iş yaptık. 

Sayın Akyol, "Branş öğretmeninden sınıf öğretmeni nasıl yaparsınız?" diyor ve devam 
ediyor; "Bu ihanettir" diyor... 

AVNÎ AKYOL (Bolu) — Öyle demedim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, sınıf. 

öğretmeni yetiştiren eğitim yüksekokulları -hepinizin bildiği gibi-1990-1991 eğitim-öğretim yı
lında 4 seneye çıkarılmıştır; yani iki yıldır bu okullar, sınıf öğretmeni yetiştirmemektedir, me
zun vermemektedir. Mezun vermeyince -sınıf Öğretmeni açığının kapatılması lazımdır- açığı 
kapatmak için ya okulları kapatacaksınız ya da bu okullara sınıf öğretmeni bulacaksınız. 

Konuyu inceledik, yapılanlara baktık; bizden evvel Sayın Dinçerler zamanında, 1985 yı
lında Talim ve Terbiye Kurulunun bir kararıyla, böyle bir alım yapılmış. Düşündük; sınıf öğ
retmeni olmayan yerlerde, sınıf öğretmeni ihtiyacını karşılayacak iki tane kaynak var : Bir, ve
kil öğretmen yaparsınız, böylelikle sınıf öğretmeni ihtiyacını karştlarsınız.Vekil öğretmen kim? 
Lise mezunu çocuklara, yani sadece düz liseyi bitirmiş çocuklara, "gidin şurada vekil öğret
menlik yapın, orada eğitim ve öğretimi sürdürün" dersiniz; birinci yol budur. 

İkinci yol ise, Türkiye'nin, bazı branşlarda öğretmen fazlası var; bu braşlardaki öğretmenleri 
Bakanlık istihdam edemiyor; çünkü, o alanlarda öğretmene ihtiyacı yok; ama bunlar pedago
jik formasyon almış, öğretmen olarak yetişmiş; ama, kendi branşında öğretmen olarak yetiş
miş kimselerdir. Biz düşündük ki, vekil öğretmene, lise mezununa öğretmenlik işini vermek
tense, bu şekilde bir eğitim görmüş olan insana, bu işi verelim ve bunlar eliyle, belli bir zaman, 
geçici bir zaman, fakültelerimiz sınıf öğretmeni mezun verene kadar, bu açığı kapatalım. 

Bunun neresi yanlıştır? Bunun neresi öğretmenliğe ihanettir? 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Bana mı söylüyorsun Sayın Bakan? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Hayır. 
Sevgili arkadaşlarım, öğretmenleri ek iş yapmalarıyla ilgili olarak Sayın Salman Kaya'nın 

bir eleştirisi oldu. 
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Tabiî, çok kolay,''öğretmenlere ek iş niye yaptırıyorsunuz? Verin parayı, muhtaç olmasın* ' 
diyebilirsiniz. 

Tabiî olmasın; ama bunu söyledikten sonra, "parayı da şuradan bulacaksın" demek la
zımdır. 

Türkiye'nin kaynakları belli... Türkiye'nin kaynaklarını Yüce Meclis taksim ediyor, tşte 
bütçe... Görüşüyoruz... Bana göre, öğretmenlere, diğer memurlara nazaran Türkiye yüksek ücret 
veriyor; ama, az veriyoruz; fakat Türkiye şartlarına göre, daha fazla para verebilmenin imkânı 
varsa, o arkadaşımın elini öpmeye hazırım. 

öğretmenlerin refah düzeyinin yükseltilmesi, eğitimin düzeyinin yükseltilmesi demektir. 
Ona yürekten inanıyorum; ama Türkiye'de öğretmenler özel dersler veriyorlar. Nasıl veriyor
lar? Gizli gizli veriyorlar... öğretmenin, Öğrencinin önünde başı eğik, "acaba duyulur mu?" 
diye endişe ediyor. 

Şimdi, buna Türkiye'de bir kesim karşı çıkar... Kim karşı çıkar? Özel dersaneler karşı çı
kar. Hayret bir şey ki, öğretmenleri savunacak durumda olanlar da karşı çıkıyor; bunu anla
mak mümkün değil! Bu durum pek tabiî özel dersanelerin işine gelmiyor. Diyorum ki, isteyen 
öğretmen, gizliliğe, saklanmaya gerek duymadan, öğrenci bulabiliyorsa, özel ders versin; para
sını alsın, makbuzunu versin ve devlete de vergisini ödesin. Bunda yanlışlık nerede? 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye, içinde bulunduğu bütün sıkıntılara rağmen, bütün zorluk
lara rağmen, bütçeden, her harcamasından tasarruf etmesine rağmen, 1992 senesinde tam 32 
bin tane öğretmen atamıştır. Bu, 32 bin öğretmen sayısı, geçen üç yıldaki öğretmen sayısının 
toplamından daha fazladır. (DYP sıralarından alkışlar) Bu öğretmenlerimizin 13 bin tanesi doğu 
ve güneydoğuya gönderilmiştir ve orada göreve başlamışlardır. 16 500 atama yapılmış, bunlar
dan 12 000'i, doğu ve güneydoğudaki 18 ilimize gitmiş ve orada göreve başlamıştır ve şu anda, 
gururla ifade ediyoruz, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki illerimizde -bazı illerimizin köyleri 
dışında- öğretmen fazlası vardır, öğretmen açığı yoktur. . 

özendirici önlemler aldık; öğretmenlerimiz için, oraya gitmeyi cazip hale getirdik. Bu 18 
ilde görev yapan öğretmen arkadaşlarımız, orada iki sene kaldıkları takdirde, istedikleri coğra
fî bölgeye, üç sene kaldıkları takdirde istedikleri ile atanabileceklerdir. Orada görev yapan öğ
retmen arkadaşlarımızın, ortaöğrenimdeki çocuklarının tamamı, devlet parasız yatılı okulları
na alınmıştır ve orada görev yapan öğretmen arkadaşlarımızın çocuklarının tamamı, Kredi ve 
Yurtlar Kurumunun yurt imkânlarından yararlandırılmıştır; kredi imkânlarından da tamamı 
yararlandırılacaktır. 

İstiyoruz ki, orada eğitim bekleyen çocuklarımıza, yıllardan beri eğitimden uzak kalmış, 
v mahrum kalmış çocuklarımıza, vekil öğretmenler eliyle değil, öğretmen olarak yetişen öğret

menlerimiz eliyle eğitim, öğretim götürebilelim ve o çocuklarımızın yıllardır çektiği bu özlemi 
de böylelikle giderebilelim. 

Bilgisayar destekli eğitim, bana bırakıldı! Tabiî bırakıldı! Ne bırakıldı? 1 000 tane okula 
bilgisayar takımı gönderilmiş; bazılarına iki tane gönderilmiş; gittim, rastladım ve bu bilgisa
yarlar okulların pek çoğunda açılmadan kutularında duruyor; çünkü, bilgisayarlar alınmış-
gönderilmiş; ama bilgisayarı kullanacak öğretmen yok. Şimdi bununla uğraşıyoruz, öğretme
ni bulmadıktan sonra, bilgisayar destekli eğitimi nasıl yapacaksınız; makine kendi kenide ça
lışmaz ki; ama bilgisayar destekli eğitime ayrı bir önem verdiğimizi ve bu nedenle de bir genel 
müdürlük kurduğumuzu huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 
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"İstanbul'da eğitim vakfına ne gerek var?" dendi. Keşke bütün illerimizde eğitim vakıfla
rı kurulsa. Ben, kurulanları teşvik ediyorum. Benim oraya kurucu olmam da sadece teşvik ba
kımındandır ve istanbul'daki bütün işadamları, eğitimle ilgili, hemen/hemen, herkes o vakfın 
kurucusu olmuştur ve sanıyorum ki, istanbul'daki eğitim sorunlarının çözümünde bu vakıf 
çok önemli işler yapacaktır, çok büyük zorlukları aşabilecektir, aşacaktır. 

Şimdi, "açık lise" ye gelmek istiyorum; açık öğretim lisesi... Kitapta, "açık öğretim lisesi" 
diye yazıyor. Halk arasında yahut dil alışkanlığı olarak belki, "açık lise" kullanılıyor; ama adı 
açık öğretim lisesidir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, İO dakikanız var efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Peki, Sayın Başkan. 
Açık öğretim lisesinin ders kitaplarının, programlarının Talim Terbiye Kuruluna gösteril

meden geçirildiği kim söyledi? 
Programlar, Talim Terbiye Kurulu tarafından geçirilmiş; kitaplar, Talim Terbiye Kurulu

nun üç kişilik uzmanlar heyeti tarafından hazırlanmıştır. Açık öğretim lisesinde esas olan, za
ten kitap değildir; ağırlı şekilde, televizyonda verilen derslerle bu eğitim sürdürülecektir. 

Ben isterdim ki, Sayın Akyol, gelsin burada, böylesine güzel bir şeyi gerçekleştirdiğimiz 
için bize teşekkür etsin; ama o nezaketine rağmen, Sayın Akyol, sözünün başından sonuna 
kadar bir telaş içerisinde, bir heyecan içerisinde sanıyorum, onu unuttu. 

Bir tek doğrusu var : "Bu süper lise nedir?" diyor. 
Doğru, haklı : "Süper lise" sözünü basın söyledi, biz de belki bir dil alışkanlığı yahut 

hoşumuza gittiği için kullandık; yanlış kullandık; şimdi bütçe takdim kitabımızda da düzeltil
miş şekli vardır. 

Sanıyorum, klasik liselerin altına, yabancı dil ağırlıklı sınıflar koymak suretiyle, Türkiye'
de yabancı dil öğrenimine karşı duyulan yüksek arzuyu en doğru yolla çözmenin bir başlangı
cını yaptık. Türkiye'de 28 tane klasik lisemizde bu sene bu uygulama başlatılmıştır; altyapısını 
hazır edebildiğimiz takdirde, önümüzdeki yıl, 1993 senesinde, bunu Türkiye'nin değişik yerle
rinde daha yaygın hale getirmeyi ve bu hazırlık sınıfından sonra, eğitim öğretimi Türkçe sür
dürmek suretiyle, Anadolu liseleri ve kolejlerden üniversiteye geçişte karşılaşılan sorunları or
tadan kaldırmayı ve doğru bir modeli Türkiye'ye yerleştirmeyi hedefliyoruz. 

"Teftiş Kurulu ile ilgili, haksız suçlamalar"; bana göre yanlış. Benden evvelki bakanla 
ilgili hiçbir soruşturmayı imzalamadım. Yalnız, Sayın Bakanın sadece adının geçtiği; ama he
defi daha evvel değişik yerlerde çalışmış iki bürokrat olan bir soruşturma hazırlanmış, sonra
dan da durdurulmuştur. Aklımızdan da geçmez. Yani, bizden evvel birtakım yolsuzluklar, hak
sızlıklar yapılmışsa, gayet tabiî onun üzerine gideriz. Öyle bir şey olsa, arkadaşımız da dostu
muz da olsa yine de yaparız; ama kendisini hedef alan hiçbir şey, bizim bakanlığımız sırasında 
hiçbir memurumuz tarafından yapılmamıştır, yapılmaz da, yapılsa da ben ona izin vermem. 
Kişileri hedef almayız; ömrümüzün hiçbir aşamasında kişileri hedef almadık. Yanlışlık varsa, 
yanlışlfğı düzeltiriz, ondan sonra gideriz. , • . - • ' . 
" "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bakanlık merkez teşkilatı denetlenmiştir"; bunun neresi 

yanlış? Bakanlık müfettişleri, bakan adına teftiş yapan müfettişler, doğrudan bakandan emir 
alan müfettişler her yeri denetliyorlar da bakanlık merkez teşkilatını niye denetlemesinler? "Şim
diye kadar yapılmamış"; yapılmadıysa yanlış yapılmış; ben yaptım ve birtakım yanlışlıkları 
da ortaya çıkardık, onları da düzeltiyoruz. 
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"Bu, bakanlıktaki bürokratların moralini bozdu"; hayır sevgili arkadaşlarım, sevgili mil
letvekilleri, morali bozulan benim bakanlığımdaki bürokrat arkadaşlarım değil; morali bozu
lan, Türkiye'de millî eğitimde, 1992 senesinde bu Hükümetin başarılarının bazı kimseler üze
rinde yarattığı histir, onların morali bozuluyor. (DYP sıralarından alkışlar) 

İlköğretim müfettiş sınavlarıyla ilgili eğitim yönetimi, teftiş ve planlama bölümü mezun
larının doğrudan buraya alınması önerisini incelettireceğim. Yalnız, bir hususu düzeltmem la-
zım/'Buradan mezun olanlar sınava giriyor, yazılıyı kazandıkları halde mülakatta eleniyorlar"; 
yanlış. Buradan mezun olanlardan bu sene yazılı sınava 32 arkadaşımız girmiş, hepsi sınavı 
kazanmış, daha sonra bir tanesi mülakata girmemiş; mülakata giren 31 kişiden 19 tanesi de 
başarılı olmuş. Yani, buradan mezun olan çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alan bir politika 
olmaz. 

Bir de şu yanlış; onu da düzeltmem gerekir : "Yazılıda ne not alırsa alsın sözlüde 100 pu
an verilmek suretiyle kazandırılıyor." 

Hayır; sözlüde, mülakatta yerilen puan 70'dir; onun üstünde, 100 puana tamamlayan bir
takım kişisel başarılar sözkonusudur; bir yazılı eserinin olması gibi, hizmet için eğitimden geç
miş olması gibi, basan belgesi olması gibi. Bir müfettiş adayı arkadaşımızda bunlar yoksa, 
100 puan yahut 80 puan alması sözkonusu değildir. V 

Değerli arkadaşlarım, bir başka hususu daha hemen düzeltmem gerekir : "Kredi ve Yurt
lar Kurumu tarafından verilen krediler 150 bin liradan 250 bin liraya nasıl çıktı?" Burada ba-
kanlıl' yapan arkadaşlarım var. Bu kredinin artışına kim karar verir; Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Genel Kurulu karar verir. Bu Genel Kurul her sene aralık ayında toplanır. 1992 senesinde 250 
bin lira olan krediyi Sayın Akyol nasıl kararlaştırdı; Kredi ve Yurtlar Kurulu Genel Kurulu, 
1991 senesinin Aralık ayında toplandı. Sayın Akyol burada bir kurnazlık yapıyor. "Seçimden 
hemen sonra biz bu sene krediyi 150 bin liradan 250 bin liraya çıkaracağız" dedi. O dedi, ama 
biz yaptık. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 1991 senesinin Aralık ayında Kredi ve Yurtlar 
Kurulu Genel Kurulu kararıyla öğrencilerimizin almış olduğu krediyi 150 bin liradan -1991 yı
lında 150 bin lira idi- 250 bin liraya çıkardık; bu sene bütçe imkânlarımız çerçevesinde 400 bin 
liraya çıkaracağız. Kredi verilen öğrenci sayısını 45 bin kişi olarak almıştık, 55 bine çıkardık; 
bu sene, inşallah, Genel Kurulda bunu da 70 bine çıkaracağız. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Yatak sayısına kısaca işaret etmek istiyorum : Bizden evvelki iki senede, toplrm 6,8 ora
nında artan, Kredi Yurtlar Kurumumuzun yatak kapasitesi, bu sene içerisinde yüzde 13,5 art
mıştır; 1991 yılı sonunda 112 904 olan yatak sayısı, 126 053'e çıkarılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, paralı ikili eğitimle ilgili bütün arkadaşlarımızın övgü dolu sözleri
ne çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum, yaptığımız gerçekten önemli işlerden biri budur. Bu 
sene, 17 bin gencimiz bu imkândan yararlanacaktır, öyle ümit ediyorum ki, bu sene üniversi
telerimizin başarısı oranında, konuya ilgisi oranında, önümüzdeki yıl paralı ikili eğitime baş
vuru ve paralı ikili eğitim imkânının arzı daha yüksek boyutlara çıkacaktır. 

Bütün zorluklarımıza rağmen, bütün sıkıntılara rağmen, huzurunuzda şunu ifade etmek 
istiyorum : 1991 yılında üniversitelerimize 199 599 öğrenci yerleştirilmişti. Bu rakam, bu sene, 
1992 yılında, yüzde 42'lik bir artışla 284 626'ya çıkarılmıştır. İnşallah, önümüzdeki yıl yeni 
üniversitelerimizin gayretiyle, onların sayesinde, bunu daha da artırma imkânı bulacağız. 

Sözlerimin sonunda, Türk cumhuriyetleriyle Türkiye arasındaki ilişkilere değinmek is
tiyorum. 
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Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; sanıyorum, dünya Türklük tarihi, çok önemli bir 
olayı yaşamaktadır. Şu anda, Türkiyemizde, 10 bin tane, 5 Türk cumhuriyetinden ve 20 civa
rındaki Türk topluluklarından gelmiş gencimiz, Türkiye'deki çocuklarımızla birlikte eğitim, 
öğretim görmektedir. Bu sabah, daha buraya gelmeden, dağılan Yugoslavya'nın Sancak bölge
sinden Türkiye'ye gelmesi planlanan 760 tane gencin ilk gelen 430 kişilik grubunu karşılamaya 
gittim. Atatürk anıtına çelenk koymak istediler; onlarla beraber Atatürk Anıtına gittik, çelenk 
koyduk. Bir kısmı Türkçe bilen, bir kısmı bilmeyen gençlerin bazılarının, heyecandan ağladığı
nı gördüm. 

Bu büyük proje, sanıyorum, "21 inci asır, bir büyük Türk asrı" olacaktır diyenleri haklı 
çıkaracak önemli bir projedir. (Alkışlar) 

Bu çocuklarımıza, gelen bu gençlerimize daha dikkatli davranılması, onlara daha çok özen 
gösterilmesi konusunda, Sayın Şemsek'in, diğer arkadaşlarımızın sözlerine, kuşkusuz ben ve 
bütün arkadaşlarım dikkat edeceğiz; ama, hepinizin şunu çok iyi bilmesini istiyorum : Başta 
ben ve Sayın Başbakanımız, bu çocuklara, kendi çocuklarımıza gösterdiğimiz titizliğin belki 
de daha fazlasını gösteriyoruz. Arkadaşlarımızın, gecesi, gündüzü, bu çocukların sorunlarıy
la, bu sorunların çözümleriyle doludur. Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü arkadaşımız, 
onların kaldığı yurtları dolaşmadan evine gitmemektedir. İlgili genel müdür arkadaşımız, her 
gün, telefon ağıyla, Türkiye'nin neresinde bu çocuklar varsa, oralardan bilgi almaktadır ve her 
ilimizde bir millî eğitim müdür yardımcısı arkadaşımız, bu çocuklarımızın sorunlarıyla ilgilen
mekte, uğraşmaktadır. 

Ama, birdenbire gelen 10 bin tane öğrencinin ve sadece bir torbayla gelen 10 bin tane öğ
rencinin sorunlarının bir çırpıda çözülmesi, çok kısa zamanda çözülmesi, takdir edersiniz ki, 
çok kolay değildir. Şu ana kadar, bize, önemli sayılabilecek bir şikâyet intikal etmiş değildir; 
münferit birtakım şikâyetleri hemen gidermek için de, herkes çalışmaktadır. 

. Bu çocuklar için bir para sıkıntımız sözkonusu değildir; ama, birtakım bürokratik engel
ler nedeniyle, zaman zaman aksamalar olmaktadır. Çok şükür ki, bunun dışında bir sıkıntı
mız, bir aksaklığımız yoktur. 

Çok yakında, Bosna-Hersek'ten, oradaki zulümden kaçmayı başarabilecek 600 tane ço
cuk Türkiye'ye gelecek ve bizim okullarımızda eğitim, öğretim görmeye başlayacak. 

Bu yıl, ayrıca, başta Bulgaristan, Batı Trakya, Türkmenistan ve Nahçıvan olmak üzere, 
oradaki eğitim öğretimde kullanılacak kitaplar tarafımızdan basılmış ve buralara gönderilmiş
tir. Ayrıca, 1 milyon adet alfabe bastırılmış yetişkinler için eğitim öğretimde kullanılmak üzere 
yine bu cumhuriyetlere ve topluluklara gönderilmiştir. 

Türk cumhuriyetlerinde ve Türk topluluklarında, gerek bizim tarafımızdan, gerekse Türk
iye'deki özel okul sahipleri tarafından okullar açılmaktadır. 

Oradan Türkiye'ye öğrenci gelmesinin yanında, bizden de Azerbaycan'a 350, Özbekistan'a. 
100 öğrenci gönderilmiştir. Yine, bu cumhuriyetlere, kendi imkânlarıyla giden çocuklarımız 
bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki yıl içerisinde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz önemli 
projelerimiz var. Bu önemli projelerimizin başında, üniversite reformu gelmektedir. 

önümüzdeki hafta başında, Türkiye'de, üniversite reformuyla ilgili değişik fikirleri orta
ya koyan arkadaşlarımızın katkısıyla bir yeni çalışma başlatacağız. Bizim, seçim beyan-
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namemizde var, Sayın Başbakanımızın değişik beyanları var; üniversitelerimizin kanununu, üni
versite mensubu arkadaşlarımız kendileri yapsın istiyoruz. 

Türkiye'de, önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacağını umduğumuz bu komisyon, Hükü
metin önüne, her kesimin mutabık kaldığı bir metin getirirse, biz ondan mutluluk duyanz. Böyle 
bir metinde anlaşma imkânı bulamazlarsa, onu, gelir, Yüce Heyetinizde tartışırız ve en doğru
su ne ise, Parlamentonun ortak bir eseri olarak, bir üniversite yasasını Yüce Heyetinizden çı
karırız. 

Değerli arkadaşlarım, bunun dışında yeni birtakım kaynak arayışlarımız ve önemli olarak 
ifade edeyim, Bakanlığımız merkez teşkilatında bulunan birtakım yetkilerin taşraya devriyle 
ilgili çalışmalarımız son aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Sanıyorum, önümüzdeki on, onbeş 
gün içerisinde bu kararlar çıkacak ve Bakanlık merkez teşkilatının yapmaması lazım gelen bir
takım işler, il millî eğitim müdürlüklerine, ilçe millî eğitim müdürlüklerine ve valiliklere devre
dilecektir. 

Yine, şu çalışmayı bitirmek üzereyiz : Biz, 41 şehit öğretmen arkadaşımızın çocuklarını 
devlet parasız yatılı okul imkânlarından ve kredi, yurt imkânlanndan yararlandırıyoruz, 

Bunu, bütün şehitlerimizin, güvenlik kuvvetlerimizden şehit olan herkesin; bütün şehitle
rimizin çocukları için yaygınlaştırmayı planlıyoruz, o çalışmayı yapıyoruz. Sanıyorum önümüz
deki yıldan itibaren de bu çocuklarımız, devletin bu şefkatinden yararlanma imkânları bula
caklardır. (Alkışlar) 

Söylenmesi gereken, cevaplanması gereken pek çok husus var tabiî; ama, zaman içerisin
de çeşitli vesilelerle yüksek huzurunuza gelip, bunlan yeniden tartışma imkânı, konuşma im
kânı bulabileceğimizi umuyorum. 

Tekrar, grup sözcüsü bütün arkadaşlarıma ve kişisel görüşünü bildiren Sayın Şemsek'e hu
zurunuzda teşekkür ediyor, 1993 yılı bütçesinin, milletimize, memleketimize, çocuklarımıza, 
eğitimimize hayırlı olmasını diliyor, şehit olan öğretmen arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet ni
yaz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

i BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyoruz efendim. 
Sayın Güney, buyurun efendim?.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, yazılı bir talebimiz vardı, tçtüzük 70*egöre... 
BAŞKAN — Zatı âlinizin mi efendim, Grubun mu? 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Grubumuzun. 
Sayın sözcümüzle ilgili ifadeler, burada, Sayın Bakan tarafından yanlış beyan edildi. Dü

zeltilmesi amacıyla söz istenmiştir. 
BAŞKAN — Sayın Akyol o talepte bulunur efendim, siz buyurun. 
Sayın Akyol, buyurun efendim, bir talebiniz geldi; nedir mesele? Efendim, sizden sadır 

olmadığı halde, size atfedilen görüş nedir? Net olarak söyler misiniz? 
AVNÎ AKYOL (Bolu) — Birincisi Sayın Müsteşar hakkında : Demokraside bu kadar de

magoji yapılmaz yani!.. Benim, Sayın Bakana, Sayın Bakanı saydığımı ve sevdiğimi, 40 yıllık 
dostluğumuzu ve ilişkimizi burada söylemekten herhalde siz de usandınız. Buna rağmen, çok 
farklı yorumla bazı temel sorunları saptırdı. Birisi Başbakanımızla ilgili, birisi Müsteşarla ilgi
li. Sayın Müsteşarla ilgili plan husus şudur : Hatırlayacaksınız Sayın Başkan, ben "450 bin 

— 95 — 



T.B.M.M. B : 49 22.12.1992 0 : 2 

kadrolu öğretmen içinden bir müsteşar bulamadınızmı" dedim. Sayın Bakan/geldiler "Bu pro
fesör -küçümseyerek- sizinki de beden eğitimi öğretmeni olan doçent" dedi. Efendim, sayın 
Müsteşar, profesördür, üniversitesinin kadrosundadır. Benim atadığım Müsteşar, yıllarca, Adalet 
Partisinin zamanında da genel müdürlükler yapmış bir doçenttir. Ben onu kavga için söyleme
dim, sözümü anlamamışlar. 

İkincisi : "Sayın Başbakanımızın tavrı fazilet örneğidir" dedim. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun... 
Sayın Akyol, konuşmanızdaki teşekkür ve takdirlerinize, Başkanlığımız ve zabıtlar şahit

tir efendim, siz üzülmeyiniz... 
AVNİ AKYOL (Bolu) — Teşekkür ederim.. 
16 konuda teşekkür ettim, Hükümetin yaptıklarına; ama, Sayın Bakan bunlardan bir ke

lime bile etmeden» sakin olan mizacımı, telaşlı olarak takdim etti. 
Sayın Başbakanla ilgili olanı arz ediyorum : Sayın Başbakan Türk-tş toplantısında bir gerçeği 

ifade etti -yaptıklarımızın hiçbirisine, siz, bir cümleyle bile teşekkür etmiyorsunuz- ne dedi Sa-
ı ym Başbakan? "1990-1991 yılında, Millî Eğitim, bütçesinde ilk defa en yüksek payı almıştır. 

. Bu artışlar bizim zamanımızda da devam etti". Ben, rakamlarla bunu ifade ettim, "Siz yanlış 
söylüyorsunuz" dedi. v 

Mutlak rakamla, oranları karıştırıyor Sayın Bakan. 
Şimdi arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Akyol, zannediyorum vuzuha kavuştu efendim. 
AVNİ AKYOL (Bolu) — Bir konu daha var. (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; konuşmadan açıklama yapamaz ki... 
AVNİ AKYOL (Bolu) — Kısaca efendim... 70 inci madde gereğince söz istiyorum, üç da

kikayı geçmez efendim. 
BAŞKAN — Sayın Akyol, zaten açıkladınız; mesele vuzuha kavuştu. Kısaca efendim, 

lütfen... , ' 
AVNİ AKYOL (Bolu) — Bir madde daha var efendim. 
Sayın Bakan dediler ki; "Biz, Sayın Akyol hakkında soruşturma yaptırmadık." Emrimde 

olan bir başmüfettiş ve bir de müfettişe yazılı ifade verdiğimi burada arz etmedim mi? Baktı
nız; zabıtlarda yok mu? Var. 

"Bu duruma düşürmeyin idareyi bürokratlar yüzünden" dedim ve Sayın Başbakan da bir 
teşhis koydu genel idare kurulunda, "Bu yönetim, devlet gemisi kilitlendi, yanlış atamalardan" 
dedi. Bunun için, siz de yanlış yapmayınız, dedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN.— Efendim, bunlar zabıtlarda yar. 
AVNİ AKYOL (Bolu) — Var efendim. ' 
BAŞKAN — Bendeniz de takip ettim, ifadeniz aynen böyledir, zabıtlarda var efendim. 
AVNİ AKYOL (Bolu) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN—• Ben teşekkür ediyorum. . v 
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Aleyhinde, Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Dağcı t buyurun efendim. 
Sayın Dağcı, süreniz 10 dakikadır ve saat 17.15 efendim. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Sayın Balkan, Yüce Türk Miletınin muhterem milletve

killeri; sözlerime başlarken hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Eğitimin önemini dünyada bilmeyen kalmamıştır. Bilmek yeterli olsaydı, bütün milletler 

mutlu olurdu, devletler arasında gelişmişlik farkı bu kadar açılmazdı. Gelişmiş ülkelere baktı
ğımızda, kalkınmalarının temelinde, ilmin ışığında, millî ve manevî değerlerine bağlı bir eği
tim uygulamasının yattığını görürüz. Biz de, çağlar üzerinden sıçrayarak, Türk Milletini mut
lu, Türk Devletini güçlü kılmak için, her şeyiyle millî, her yönüyle ilmî bir eğitim sistemini 
uygulamak zorundayız. Ne yazık ki, devletimizin ilmî ve millî ve de 21 inci asrı, Türk asrı ya
pacak bir eğitim politikası, bugüne kadar oluşturulamamıştır. 

Biz, millî eğitim politikamızı, "ana felsefe ve temel hedefleri, devlet politikası haline gel
miş; kim ve hangi parti iktidara gelirse gelsin, değişmeyen, kalıcı bir politikayı, oluşturmamı
zın şart olduğuna inanıyoruz. Toplanacak Millî Eğitim şûralarıyla bu meseleyi bir an önce hal
letmeliyiz. Bugün karşı karşıya kaldığımız bütün meselelerin çözümünde, eğitim meselemiz yat
maktadır. 

Devletimizin, milletimizin güllük gülistanlık olduğunu, geleceğimizin çok aydınlık oldu
ğunu içimizde söyleyen biri var mı acaba? işte bölücülük, işte enflasyon; işsizlik, hayat pahalı
lığı; dünya devletleri arasındaki yerimiz... Hangi birini sayayım? Milletimizin tamamının mut
lu olduğunu nasıl söyleriz her şey orta yerde dururken? Sayın Başbakanın sık sık kullandığı, 
"eğri oturalım, doğru konuşalım" gerçeğini, gözler önüne serelim diye böyle konuşuyorum. 

Biraz önce konuşan Millî Eğitimimizin değerli Bakanı Sayın Koksal, komşularımızla bizi 
kıyaslayarak, durumumuzım çok iyi olduğunu belirtmiş, sıkıntılarımızın anasebebini de fazla 
nüfus artışına, dışarıdan gelen göçe bağlamaya çalışmıştır. 

Ben, acizane, kişisel olarak aynı görüşte değilim. Hatta, nüfus artışının, fazla emek oldu
ğunu, üretimin en önemli faktörünün de emek olduğunu varsayarsak, fazla nüfus artışı, geliş
memiz için, kalkınmamız için önemli bir faktördür. 

Zaten, kalkınmanın birinci hedefi, birinci noktası, manevî ve kültürel kalkınmadır. Millî 
ülküsü olmayan bir ülkede, kalkınmayı ne derecede sağlarsanız sağlayın, hedefe varmış ula

nmazsınız. Bunun arkasından, ekonomik kalkınma kendiliğinden gelecektir. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; okullarımızdaki eğitim ve öğretimin kalitesi gittikçe 

düşmektedir. Artık, sınıfta katma, derste kalma gibi bir şey hemen hemen sözkonusu olma-
maktja, her yılın sonunda düzenlenen ikinci, üçüncü, öğretmenler kurulu kararlarıyla, çocuk
larımız, kabiliyetli olsun olmasın, eğitimlerini tamamlayıp tamamlamasınlar, hepsi sınıflarını 
geçmektedirler. Böylece, bilenle bilmeyenin arasında fark en aza inmektedir. 

Eğitimde meslekî ve teknik öğretim ve eğitim, bir türlü halledilememiştir. Tabiî, benim 
burada saydığım problemler, 1993'ün ya da 1992'nin meseleleri değildir; bugüne kadar birik
miş meselelerdir. 

Okullarımızın durumu da içler acısıdır. Bir sınıfta 80-100 öğrenci okumakta, araç, gereç 
ve yakacağı olmayan okullarda eğitim görmektedir, öğretmen açığımız ise 30-40 bini bul
maktadır. 
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Sayın Bakanımız, öğretmen fazlalığının da bu kadar olduğunu söylüyor. Peki neye kapa
tamıyoruz? Demek ki, yanlış uygulamalarımız var da ondan. Bir öğretmenin ortalama aylık 
maliyetinin 6 milyon olduğunu varsayarsak, 30 bin öğretrhen açığının da 30 bin öğretmen faz
lalığının devlete ne kadar yük getireceğini biliyoruz. Eğer bu fazlalık ve açığı kapatamıyorsak, 
bu görevi bırakıp, acizane, yapacaklara, bir yer vermemiz gerektiği kanısındayım. 

öğretmenlerimizin meselelerinin de bir hayli fazla olduğunu biliyoruz. Bazı düzenlemeler 
yapılması gereklidir. Sayın Bakanıma ve Millî Eğitim Bakanlığının yetkililerine burada teşek
kür etmek istiyorum. Gerçekten, ek ders ücretlerinin katsayıya bağlanmasıyla, teşkilat yasa
sında, lojman konusunda, yakacak yardımı konusunda, öğretmenlerimizin durumu, bir önce
ki Hükümete göre çok daha iyileşmiştir; ama yapılanlar yeterli değildir. 

Bu arada, öğretmen evlerimizin meseleleri bir türlü halledilememiş, milyarlar harcanarak 
yapılan öğretmen evlerinin başına yönetici olarak, ilkokullardan, konuyla hiç alakası olma
yan, turizm, otelcilik eğitimi almayan insanlar atanmakta, hatta, bunların da, Hükümetin yet
kilileri tarafından politik olarak kullanıldığı iddia edilmektedir. 

öğretmen Yardımlaşma Kurumu, maalesef, bugüne kadar kurulamamıştır, öğretmenleri
mizden 1978 yılından sonra mezun olanlar, hâlâ Demoklesin kılıcı gibi, rotasyon tehdidi altın
da üzülmektedirler. Bunun mutlaka halledilmesi lazımdır. Bu rotasyon işini halledemeyen bir 
Millî Eğitimin, bana göre, öğretmenlere vereceği hiçbir şey yoktur. Bu kadar adaletsiz bir uy
gulama olamaz. Tabiî, bu, sizin zamanınızda olmuş bir olay değil; ama, mutlaka halletmemiz 
gerektiği kanısındayım. 

öğretmen yetiştirme sisteminin gözden geçirilmesi, okuyan, araştıran, inceleyen bir öğret
menin ve aynı zamanda öğrencinin sağlanması mutlaka şarttır. 

Üniversitelerimizin meselelerine değinecek zaman olmadığı için, sadece, yeni açılan üni
versitelerin isabetli olduğunu; ikili öğretimin doğru olduğunu; ancak, biriken meselelerin çö
zümü için çok ciddî kaynaklar bulmamız gerektiğini; öğretim üyelerimizin, yüksekokulda okuyan 
öğrencilerimizin burs, yurt, kredi, kitap, araç, gereç meselelerinin mutlaka halledilmesi gerek
tiğini arz etmek istiyorum. 

Ayrıca, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, eğitim, öğretim meseleleri had safhaya 
ulaşmaktadır. Bununla ilgili ciddî çalışmaların yapılmasını beklemekteyiz. 

Bu arada, Türk cumhuriyetleriyle olan ilişkilerimizde fevkalade sevindirici gelişmeler ol
muştur. 10 700*e yakın öğrencinin getirilmesi fevkalade sevindiricidir; ancak, çok büyük yan
lışlar da beraberinde gelmektedir. 

Bir kere, Türk cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerle ilgilenmek üzere görevlendirilen sa
yın yetkili, bu olaya, bana göre, inanmamaktadır. Eğer inansa, şimdi sayacağım yanlışları yap
maz. Sayın Bakanın da bu konudan tam olarak haberdar olduğunu zannetmiyorum. Bakınız, 
birkaç tanesini sayayım : 

Azerbaycan'dan gelen öğrencilerin tamamı, gayet mükemmele yakın Türkçe bilmesine rağ
men, hiç Türkçe bilmeyen, diğer Türk cumhuriyetlerinden gelen Öğrenciler gibi, onlara da 1 
yıl zoraki Türkçe öğretilmektedir. 

Bu yanlıştır. Ya bunun süresini 3 ay gibi bir zamana alalım, ya da bilenleri, hiçbir uygula
maya tabi tutmayalım. 
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Bütün öğrencilere zorla İstiklal Marşı öğretmekteyiz. Acizane, herhalde bu konuda en hassas 
düşünen arkadaşlarınızdan biri sayıyorum kendimi, istiklal Marşının aleyhinde hiç kimseyi ko
nuşturmam; ama, yapılan uygulama yanlıştır. Yani, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan gelen bir 
öğrencimize İstiklal Marşımızı öğretelim; ama, zorunlu ezberletme yoluna gitmemiz, bana gö
re, doğru değildir. 

Kız öğrencilerimizin saçlarını niye zoraki keseriz, bilemiyorum! Bir yetkiliyi arayıp sordu
ğumda, temizlik meselesinden dolayı kesildiğini söyledi. 

Türk cumhuriyetlerinde bir âdet vardır; acaba o yetkili bunu da mı, öğrenmedi? Evlenin-
ceye kadar, kızların saçı kesilmez. Bu âdet, Türk cumhuriyetlerinde var. Siz niye kesiyorsunuz? 
Anadolu'nun bazı yerlerinde de bu âdet var ama, uygulanmıyor şu anda. Hatta, bu öğrencileri 
yerleştirdiğimiz bazı okullarımızda, maalesef -elimde yazılar var, ben onlarla sürekli 
görüşüyorum- banyolar çalışmıyor. Bir aydır banyoya giremeyen öğrencilerin olduğunu tespit 
ediyoruz. Birçoğunun yiyecek ve barınma meselesi var. Doğrudur, Kredi Yurtlar Kurumu Ge
nel Müdürümüze, buradan, bu hususta ayrıca teşekkür ediyorum; diğer yetkilinin aksine, ge
celi gündüzlü bu çocuklan bizzat ziyaret ettiğini biliyorum; ama -Sayın Bakan da söyledi- Türk 
cumhuriyetlerinden gelip, diğer vilayetlere yerleştirdiğimiz çocuklarımızın durumlarını Anka
ra'dan telefonla soruyoruz. Kimden soruyoruz? O okulun müdüründen soruyoruz. Okul mü
dürü ne diyecek? "Ben bu çocuklara bakamıyorum" mu diyecek? Böyle yanlışlık olmaz... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, Millî Eğitimimizin birikmiş o kadar çok me
selesi var ki, 10 dakikada hangi biri sıralansın?.. Zaten bunlar hallolsaydı, biz dünyanın süper 
gücü olurduk. Eğitim meselesini halletmiş olsaydık, dünyanın süper gücü biz olurduk; halle
demediğimiz için bugün 80 inci, 90 inci sıralardayız. 

istirham ediyorum, bütün siyasî düşüncelerde olan insanları, eğitim meselesine inanan in
sanları, üniversitelerimizdeki hocalarımızı, konuyu bilen uzmanları, ciddî anlamda -yapılsın 
diye değil- bir şûrada toplayalım; bir ay mı konuşacağız, iki ay mı konuşacağız, meseleleri 
tespit edelim, çözüm yollarını birlikte arayalım. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Millî Eğitim Bakanlığı bütçemizin, Bakanlık mensuplarımıza; 
vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyor, Yüksek Heyeti
nizi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dağcı, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, bütçe üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sayın Bakana yöneltilecek soru sahiplerinin isimlerini tespit edeceğim. Soru sormak iste

yen sayın üyeler, lütfen, yüksek sesle isimlerini kaydettirsinler. 
Değerli milletvekilleri, soru kayıt sırasına göre soru sormak isteyen sayın üyelerin isimleri

ni okuyorum : Sayın Zeki Ünal, Sayın Ali Oğuz, Sayın İbrahim özdiş, Sayın Hasan Basri Eler, 
Sayın Yusuf Pamuk, Sayın Orhan Ergüder, Sayın Vehbi Dinçerler, Sayın Mustafa Dağcı, Sayın 
Lütfü Doğan, Sayın Şaban Bayrak. 

Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyelerin isim kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Zeki Ünal burada mı?.. Burada. 
Önce, Sayın Zeki Ünal'ın sorusunu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Makamınız aracılığıyla aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal 

Toptan tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 22.12.1992 
Zeki Ünal 

, Karaman 
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1. İslamî eğitim vermek amacıyla kurulan imam-hatip liselerinde Kur'an dersi dışında, 
kız öğrencilerin başlarının örtmeleri yasaktır. Bu yasak, resmen, askerî yönetim döneminde 
7.12.1981 tarihinde bir yönetmelikle başlatılmıştır. Allah'ın tesettür emrine sınır getiren bu yö
netmeliğin değiştirilerek, kız öğrencilere, bütün derslerde örtünme hak ve özgürlüğünü vere
cek olan yeni bir yönetmeliğin hazırlanması konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma 
yapılmakta mıdır? 

2. Münferit de olsa bazı üniversite ve fakültelerde kız öğrencilere yönelik başörtüsü tat
bikatı ve baskısı hâlâ devam etmektedir. Bu konuyla ilgili kesin çözüm için Bakanlığınızda ne 
gibi bir çalışma yapılmaktadır? 

3. Binaları bitmiş ve boş duran imam-hatip liselerinin açılması hususunda bakanlığını
zın görüşü nedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bütün soruları aldıktan sonra mı cevaplarsınız, yoksa, teker 
teker mi sorulara cevap vereceksiniz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Evet, bütün sorulan alayım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz?.. Burada. ' 
Sayın Ali Oğuz'un sorusunu okutuyorum : i 
Muhterem Başkanım; 
Aracılığınızla Sayın Bakana aşağıdaki sorularımın iletilmesini saygılarımla arz ederim. 
1. 350 adet imam-hatip okulu açılış beklemektedir. Bir yılda 1 adet imam-hatip okulu 

açmadınız. Yeni imam-hatip okulları açmayı düşünüyor musunuz? 
2. Her türlü çıplak ve hayasız giyimin moda olduğu devrimizde ve ülkemizde, başörtü 

zulmü had safhadadır. Bu zulmü durdurmayı düşünüyor musunuz? 
Saygılarımla. 

Ali Oğuz 
tstanbul 

BAŞKAN — Sayın Hasan Basri Eler, buyurun efendim. 
Sayın Eler, biliyorsunuz, sorular kısa ve gerekçesiz olacak. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, yardımlarınızla Sayın Bakarla bazı so

rularım olacak, bu sorularımı sıralıyorum : 
Sayın Başkan, Lozan Antlamasına göre, öğretmen ve Türkçe dersler okutulması ve bunla

rın seçimi konusunda Yunanistan'daki soydaşlarımızın da tasviplerinin alınacağı belirtilmişti. 
Bize uygarlık dersi vermeye kalkan ülkelerin, tarih boyunca, dil, din ve kültür serbestisi sağla
yan bizlere karşı, bizim soydaşlarımıza karşı yapılan baskıları reva mıdır? 

Bu konuda, Sayın Bakanımız, Türkî cumhuriyetlerde, benzer olumlu girişimlerde, davra
nışlarda bulunmuşlar mıdır? Somut bir örneğini öğrenmek istiyorum. 

Türkî cumhuriyetlerden 10 bine yakın öğrenci gelmiştir. Sayın Bakanımızla beraber gittik; 
oradaki tüm cumhuriyetler bize umutla bakıyorlardı, bu konuda duygulanmıştık. Ancak, şim
di, gelen öğrencilere, istediğimiz ve onların arzu ettiği şekilde yardım yapamadığımızı ve sız
lanmalar olduğunu üzülerek öğreniyoruz. 

Ayrıca, bizde, eğitim, öğretim ve kültür akışı içerisinde birçok dalda; edebiyat dalında ödül 
almış, şu ânda kitaplarımıza dahi ismini yazmaktan çekindiğimiz bir yazarımız ve şairimizden 
orada övünçle bahsedildiğini biliyoruz. Örneğin Yaşar Kemal gibi yazarlarımızdan, ders kitap
larımızda hiç bahsedilmemesini, bu kültür akışı içinde onlara nasıl izah edecekler? Bu 10 bin 
öğrenciye bu çarpıklığı nasıl izah edecekler? „ 
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Aynca, tarih derslerinde, biz, Timur'u -zamanımızda- barbar, yıkıcı olarak tanıttık ve izah 
ettik. Şimdi o gelen öğrencilere, biz, Timur'u barbar olarak tanıtırsak, bu çarpıklığı nasıl izah 
edecekler veya nasıl düzeltecekler? Eğer düzelteceklerse, tarih, siyasî gelişmelere paralel olarak 
mı değiştiriliyor? 

Köy enstitülerindeki uygulamanın başarılı olduğu, geçmişte örnekleriyle görülmüştür. Eği
timde buna benzer uygulamalar yapmayı düşünüyorlar mı? 

Kur'ah kurslarının mezunlarıyla, ortaokul mezunlarını aynı düzeye getirme çalışmaları ol
duğunu öğreniyoruz. Bu konuda çalışmalar var mıdır, Sayın Bakanımızın bu konudaki görüş
leri nedir, SHP'nin -iktidar ortağının- bu konuda fikirleri alınmış mıdır? 

Fizik dalı mezunlarının dahi, gardiyan olmak için imtihana girdiği zamanımızda, üniver
sitelere girişi, mezuniyeti ve meslek seçimini bir piyango olmaktan çıkarmak için, yarınımızın 
teminatı olan gençlerimizin becerilerini tespit etmek amacıyla, daha ilkokuldan itibaren bir 
uygulamaya gidilecek mi? 

İktidarlarında, kaç adet imam-hatip lisesi, kaç adet meslek lisesi ve teknik okul açılmıştır, 
sayılarını öğrenmek istiyoruz? 

Son sorumu arz ediyorum Sayın Başkanım : 
Sayın Başkanım, Doğru Yol Partisi sözcüleri, SHP'Iİ arkadaşlar burada yokken, SHP'Ii 

sözcü arkadaşlarımız hakkında, yanlış anlamadıysam, Kari Marks'ın fikirlerinin, düşüncele
rinin savunucusu olduklarını ifade ettiler, zabıtlarda vardır. Yine, bir sözcü, üzülerek duyduğum... 

BAŞKAN — Sayın Eler, lütfen soru soralım... 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Bitiriyorum efendim, soru soruyorum. 
BAŞKAN — Yani, iki grup arasındaki şöyle veya böyle anlamanın cevabı Sayın Bakana 

ait değil ki... 
HASAN BASRl ELER (Edirne) — Kürsüden "Din ve Türklüklerine saygı gösterilsin" 

diye söylediler. Benim için çok önemlidir. Bu anlamda, Sayın Bakanımız da bu düşünceye ka
tılıyorlar mı ve ne demek istemişlerdir? Ben anlayamadım... 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bu son soruyu cevaplamayabilirsiniz, bize göre soru niteliği 

yoktur. 
Sayın Yusuf Pamuk, buyurun sorunuzu. 
Soru, net, gerekçesiz ve kürsüsüz efendim. 
YUSUF PAMUK (istanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakanımdan öğrenmek istediğim so

rularımı arz ediyorum : 
Sayin Bakan, konuşmalarında, büyük şehirlerde ihtiyaçların olduğunu; ancak, bu ihti

yaçların, kurulacak kampuslarla giderileceğini ifade ettiler. İstanbul'da bu ihtiyaçları karşıla
yabilecek arsaları var mıdır? Bu kampusların yapımına ne zaman başlayacaklardır? İstanbul'
da ihtiyaç olan derslik sayısı nedir? Anavatan Partisi hükümetleri döneminde yapılan toplam 
derslik sayısı nedir? Daha önce, Anavatan hükümetleri dönemine gelinceye kadar, yapılan toplam 
derslik sayısı nedir? Sayın Bakanımızın bir yıllık döneminde, İstanbul'da yapılan derslik sayısı 
nedir? 

Ayrıca, Bakanlığımız döneminde, İstanbul'daki müetahhit ödemelerinde, işin adına öde
nek gönderilmiş midir? Gönderilmişse, işlerin ve müteahhitlerin isimleri nedir? 
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Bu sorularımın cevaplandırılmasını arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Pamuk. 
Buyurun Sayın Ergüder. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkanım, delaletlerinizle, Sayın Ba

kandan şu suallerimin cevaplandırılmasını rica ediyorum. Yazılı da olabilir, sözlü de olabilir. 
1. Doğu ve güneydoğu da kaç adet ilkokul vardır? Kaç tanesinde öğretmen açığı vardır? 

-Yedek öğretmenler hariç- Kaç tanesi muntazam tedrisat görmektedir? 
2. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde mevcut ilkokul adedi kaçtır? Öğ

retmen açığı var mıdır? Sınıflarda asgarî kaç talebe okumaktadır? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ediyorum. 
Sayın Dinçerler, buyurun. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan, delaletlerinizle 

bir sualim var. 
1985 senesinde öğretmen adaylarının seçimi için bir imtihan kondu. O gün de, bugün de, 

öğretmen kaynağı çok fazla, kadro daima yetersiz ve kesinlikle bir yerleştirme ameliyesinin ya
pılması gerekiyor. 

1985 senesinde düşünülen yol, kaliteye göre ve bilgi sıralamaya göre bir işlemin yapılması 
idi. Şimdi, bu çalışmalardan sonra, "neden sıralama sınavı yapılıyor?" diye ortaya çıkan sual
leri cevaplandırmak üzere, YÖK'ün aracılığıyla, ÖSYM'nin aracılığıyla geniş tahliller yapıldı. 
Bu tahlillerde, imtihana girenlerin, hangi okuldan mezun oldukları, ne not aldıkları, sıfır bile 
alıp almadıkları konusunda çok güzel tahliller yapıldı ve raporlar yazıldı. Sualim şudur: Aca
ba, Sayın Bakanımıza, 1985 yılında yapılan bu tahlillerle ilgili dosyalar sunulmuş mudur, ha
berdar mıdırlar, lütfedip tetkik etmişler midir; etmemişlerse, etmeyi düşünüyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum. 
Sayın Dağcı, buyurun efendim. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Sayın Başkan, birinci sorum şudur : Türk cumhuriyetle

rine gönderilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığımızca bastırılacak olan alfabeler bastırılmış mı
dır? Bunlar gönderilecekse, ne zaman ve nasıl gönderilecektir? 

2. Eğitim ataşelerimizin beklediği, Türkçe video kaset ve benzeri araç gereçler kendileri
ne ne zaman ulaşacaktır? 

3. Ticaret ve turizm okulu mezunları ile, kız teknik okulu mezunlarına bir dikey derece 
verilmesi işi ne zaman gerçekleşecektir? 

4. Ankara öğretmen Evine züccaciye malzemesi alımında, 3 milyar liralık malzemenin 
6 milyara -bunları yaklaşık söylüyorum- Gima aracılığıyla alındığı; Gimanın, malzemeyi hiç 
görmediği, yüzde 5 komisyon alındığı iddiaları vardır; doğru mudur? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Dağcı. -
Sayın Doğan, buyurunuz efendim. 
LÜTFİ DOĞAN (Gümüşhane) — Sayın Başkan, Sayın Bakanımızdan, şu sualimin, dela

letlerinizle cevaplandırılmasını istirham ediyorum. 
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Gerek televizyon, gerek radyo neşriyatının halkımız üzerindeki tesirini izaha gerek yok
tur. Millî eğitimimizin, ilkokuldan, hatta anaokulundan üniversitemize kadar bütün eğitim sis
temimizde radyo ve televizyondan yararlanılarak, yetişkinlerimizi ve gençlerimizi yetiştirme mev
zuunda Millî Eğitim Bakanlığımızın yeterli çalışması var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurunuz Sayın özdiş. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanıma şu soruları 

iletmek istiyorum : 
. Bilindiği gibi, 12 Eylül 1980 öncesi ve sonrası birçok öğretmenimize, çeşitli nedenlerden 

dolayı görevden el çektirilmiştir. Bunların birçoğu mahkemelerde aklanmış ve bu süreç içeri
sinde, Millî Eğitim Bakanlığımıza, göreve iadeleriyle ilgili müracaatta bulunmuşlardır. Ama, 
ne yazık ki, bugüne kadar, bu talepleri, güvenlik soruşturması adı altında, yaklaşık 10 aydır 
uzatılmaktadır. Şimdi, Sayın Bakanıma soruyorum : Bu taleplerin bir an önce yerine getiril
mesini düşünüyorlar mı? 

Kaldı ki, Hükümet Protokolünde ve Programında, 12 Eylülün izlerinin silineceği, 12 Ey
lülün yaralarının sarılacağı söyleniyordu. Sayın Bakanımdan, bu talebin bir an önce hallini 
arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdiş. 
Buyurun Sayın Bayrak. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakanımdan şu sorula

rımın cevabını istirham ediyorum : 
Doğu Anadolu'ya» bugüne değin ne kadar öğretmen tayin edilmiştir? Bunlardan ne kada

rı göreve başlamıştır ve göreve gitmeyen öğretmen sayısı ne kadardır? 
Kayseri il, ilçe ve köylerinde öğretmen açığı bulunmaktadır. Bunlardan Tpmarza, Pınar

başı, Develi ve Yahyalı ilçelerinde öğretmen açığı bulunmaktadır. Buralara ne zaman öğretmen 
gönderilecektir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, isimlerini alıp, sorularını almadığım sayın üye var mı? Yok, 
Sayın bakan, sorulan soruları burada hemen cevaplayabilirsiniz; ama, tetkiki ve tahkiki 

gereklidir diye mütalaa buyurursanız, yazılı cevap verme imkânımız vardır. Takdir sizin efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, müsaade bu

yurursanız hepsine yazılı cevap vereyim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum efendim. 
Değerli milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığının 1993 mal? yılı bütçesi üzerindeki müza

kereler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylayacağım. * • 
Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bütçenin 

bölümlerine geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, bütçemiz ve okunacak bölümler epeyce fazla. Eğer uygun mütalaa 

buyurursanız, Sayın Divan Üyesinin, oturduğu yerden okuması hususunu müsaadelerinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçenin bölümlerini okutuyorum : 
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A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
a) Millî Eğitim Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... 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 2 694 847 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ( ' . • 

111 Okul Öncesi ve İlköğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 
ve Geliştirilmesi 34 641738 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Genel Meslekî ve Teknik Ortaöğretimin Gerçekleştirilmesi ve 
Geliştirilmesi 15 831024 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Çıraklık ve Yaygın Eğitimi 2 024 923 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Yükseköğretim, Yurt Dışı Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler 465 429 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

115 Okul İçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik 101462 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 1 516 024 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 230 998 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 57 506 445 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Eğitim Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Millî Eğitim Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesiti hesabı 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı 1991 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum,: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu birleşimde aldığımız bir kararla, kesinhesap cetvellerinin bölümlerini değil, bölüm top

lamlarını okutarak oylarınıza sunacağım. 
Bölüm toplamlarını okutuyorum : 
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A — C E T V E L İ 

1050SZ83.MD 
Remo ile dış proje 

, kredilerihden 
Ertesi yıla ertesi yıla 

Genel ödenek Toplam devrolunan tptal edilen ödenek dışı devreden 
toplamı harcama ödenek ödenek harcama ödenek 

TOPLAM 16 619 490 971100 17 532 938 760 800 21447 364 300 107 039 583 300 1041 934 737 300 95 830 400 

B A Ş K A N — Kabu l edenler. . . Etmeyenler . . . Kabu l edilmiştir. 

Mil l î Eğ i t im Bakanl ığı 1991 ma l î yılı kes inhesabının bö lümler i kabu l edilmiştir . 

I. — YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) 
a) Yüksek öğretim Kurulu 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Yüksek öğretim Kurulu 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a ' Lira 
111 Yükseköğretim Kurulu 287 204 000 000 

BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
999 Dış Proje Kredileri 168 235 000 000 

1 BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 455 439 000 000 

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 104 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı t 455 335 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 455 439 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek öğretim Kurulu 1993 malî yılı bütçesi kabul edilmiştir. 

b) Yüksek Öğretim Kurulu 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Yüksek Öğretim Kurulu 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümlerin toplam rakamlarını okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

1050 aK.83.MD 
Remo ile dış proje 

kredilerinden 
Ertesi yıla ertesi yıla 

Genel ödenek ~ Toplam devrolunan iptal edilen devreden 
toplamı harcama ödenek ödenek ödenek 

TOPLAM 135 284 720 800 97 037 717 600 25 513 900 38 221489 300 68 966 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

, TOPLAM 143 624 000 000 43 824 520 400 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek öğretim Kurulu 1991 malî yılı kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir. 

//. — ÜNİVERSİTELER 

1. — Ankara Üniversitesi 
a) Ankara Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 

. Kabul edilmiştir. 
/e 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 

v BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 

. Kabul edilmiştir. 

. Kabul edilmiştir. 
i 

. Kabul edilmiştir. 

. Kabul edilmiştir. 

Lira 

248 979 000 000 

250 473 000 000 

9 297 000 000 

167 449 000 000 

273 946 000 000 

190 053 000 000 

TOPLAM • 1 140 197 000 000 

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 17 840 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Norma l Gelirler 10 333 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 öze l Gelirler ve Hazine Yardımı 1 112 024 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

T O P L A M 1 1 4 0 197 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A n k a r a Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Ankara Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel toplamları
nı oku tuyorum : 

A — C E T V E L İ 

Genel Ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcama 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 
İptal edilen 

ödenek 
ödenek dışı 

harcama 

1050 S.K.83.MD 
Remo ile dış proje 

kredilerinden 
ertesi yıla 
devreden 
ödenek 

TOPLAM 398 892 406 700 386 380 604 700 281 569 500 12 666 792 200 436 559 700 3 178 560 100 

B A Ş K A N -— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini oku tuyorum : 

B — C E T V E L İ 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

TOPLAM 328 585 000 000 385 161990 600 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1993 Malt Yılı Bütçesi 
B A Ş K A N — Or ta Doğu Teknik Üniversitesi 1993 mal î yılı bütçesinin bölümler ine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümler i oku tuyorum : 
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, A —CETVELt 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 282 262 000 000 
, BAŞKAN — Kabul edenler... 

MUSTAFA BAŞ (istanbul)— Sayın Başkan, lütfen sayar mısınız... 
BAŞKAN — Tabiî efendim, sayalım... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutmaya devam ediyoruz : 

Prog. 
Kodu » A ç ı k l a m a / Lira 

104 ' Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 81 678 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yaym ve Kütüphanecilik Hizmetleri 26 269 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 195 985 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 , Sosyal Bilimler 24 993 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 10 046 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 621233 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B —CETVELt 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri . 9 237 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.̂  

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 20 461000 000 
-> BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 591 535 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

' TOPLAM 621233 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel 

toplamlarını okutuyorum : 
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A '— CETVELİ 

t ' 1050 S.K.83.MD 
' , •l Remo ile dış proje 

• • • ' ' . • ' . > • / . kredilerinden 
Ertesi yıla ertesi yıla 

Genel ödenek Toplam devrolunan İptal edilen devreden 
toplamı harcama ödenek ödenek ödenek 

TOPLAM 229 161 042 100 228 107 590 800 3 374 868 50O 2 321 417 200 295 204 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : , 

B —CETVELİ 

. Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

; . TOPLAM 191 331 000 000 223 786 780 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 1993 malî yılı bütçesi ile 1991 yılı kesinhesa-

bı, bir mesajla birlikte kabul edilmiştir. 

Bu mesajın, YÖK Başkam tarafından ilgili yerlere iletileceğini umuyor; hayırlı ve uğurlu olsun diyo
rum. (RP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri ve alkışlar) \ 

3. — Hacettepe Üniversitesi 
a) Hacettepe Üniversitesi1993 Malt Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy

larınıza 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 345 970 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Karar yetersayısı istiyoruz Sayın Başkan... (DYP sıraların
dan "Geçti Sayın Başkan" sesleri) ,> 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU, (Zonguldak) — Sayın Başkan, geçti efendim... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun da dikkate alalım efendim. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Oylamaya geçildi Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Kabul edenler... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, zamanlama konusu olmadı 
efendim. 
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BAŞKAN — Efendim, arkasından bir oylama daha var... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, siz daha iyi takdir edersiniz; ama, 

oylamaya geçmeden önce karar yetersayısının istenmesi gerekirdi... Takdir sizin efendim... 
BAŞKAN — Efendim, oylamanın tamamlanmış olması için, kabul edenlerin ve kabul et

meyenlerin sayılması gerekmektedir. "Kabul edenler" noktasında istenen karar yetersayısı ta
lebi, usule uygundur; yetersayıyı arayacağız! 

Kabul edenler... 
Değerli milletvekilleri, karar yetersayımız yoktur... 
Saat 18.30'da yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. (RP sıralarında "Bravo" 

sesleri, alkışlar) . ' 

Kapanma Saati : 18.11, 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 1830 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatipoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), İbrahim Özdiş (Adana) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu Birleşimi
nin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

1, — 1993 Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasan-
lan (1/460, 1/461; 1/439. 3/649; 1/440.3/650) (S. Sayılan : 211, 212, 223, 219) (Devam) 

A. — MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam) 

II. — ÜNİVERSİTELER (Devam) 

3 Hacettepe Üniversitesi (Devam) 
a) Hacettepe Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Hacettepe Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

4. — Gazi Üniversitesi. 
a) Gazi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gazi Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

5. — İstanbul Üniversitesi 
a) İstanbul Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) İstanbul Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
a) İstanbul Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

7. — Boğaziçi Üniversitesi ' ., 
^ a) Boğaziçi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 

b) Boğaziçi Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

8. — Marmara Üniversitesi 
a) Marmara Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Marmara Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

9. — Yıldız Üniversitesi 
a) Yıldız Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yıldız Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı. 
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10. —Mimar Sinan Üniversitesi 
a) Mimar Sinan Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

11. — Ege Üniversitesi 
a) Ege Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ege Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

12. — Dokuz Eylül Üniversitesi 
a) Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

13. — Trakya Üniversitesi 
a) Trakya Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Trakya Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

14. — Uludağ Üniversitesi 
a) Uludağ Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Uludağ Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

15. — Anadolu Üniversitesi 
a) Anadolu Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Anadolu Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

> 16. — Selçuk Üniversitesi 
a) Selçuk Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
by Selçuk Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

17. —Akdeniz Üniversitesi 
a) Akdeniz Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Akdeniz Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

. 18. — Erciyes Üniversitesi 
a) Erciyes Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 

- b) Erciyes Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

19. — Cumhuriyet Üniversitesi 
a) Cumhuriyet Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Cumhuriyet Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

20. — Çukurova Üniversitesi , 
a) Çukurova Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Çukurova Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

21. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

1 ' ' • . • ' • 

22. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
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23. — Atatürk Üniversitesi 
a) Atatürk Üniversitesi 1993 Malt Yılı Bütçesi , " ' 
b) Atatürk Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

24. — İnönü Üniversitesi 
a) İnönü Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) İnönü Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

25. — Fırat Üniversitesi 
a) Fırat Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Fırat Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

26. —Dicle Üniversitesi 
a) Dicle Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dicle Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

27. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

28. — Gaziantep Üniversitesi 
a) Gaziantep Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gaziantep Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerinde. 
Hacettepe Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin program kodu 101'in oylaması yapılırken 

karar yetersayısı istenmişti; oylama sonucu karar yetersayısı olmadığı için birleşime ara vermiştik. 
Program kodu 101'i şimdi yeniden oyluyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. - , - , ' • 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Karar Yetersayısına baktınız mı Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı var efendim... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — ' 'Karar yetersayısı var" demeyle olmazl İçtüzüğe 

göre, bir oylama yapıldıktan sonra tekrar sayılması lazım... 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Başkanın takdiri var; bu kadar da olmaz ki... 
BAŞKAN — Bu, yeni bir oylamadır efendim. Sizin talepte bulunduğunuz sırada karar 

yetersayısını aradık; karar yetersayısı yoktu; birleşime ara verdik. Bu oylamaya geçerken, böyle 
bir talep olmadı efendim. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, İçtüzük belli. İkinci oylama, birin-
. ci oylamada karar yetersayısı olmadığı için yapıldı. Karar yetersayısı olmadan bu Meclisten 

karar geçmez. İçtüzük böyle. (DYP sıralardan "Geçti" sesleri) ^ 
Geçmez... 
Olmaz ama Sayın Başkan, tespit edilsin! 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Başkanın kanaati yok mu?.. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Bu, yoklama değil. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) •— Görünür bir çoğunluk var Sayın Başkan, saymaya hiç 

gerek yok ki... 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun; çoğunluk ayrı şey. 
Bir itiraz vardır; karar yetersayısını arayacağım... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
KAMER GENÇ (Tunceli)'— Sayın Başkan, oylama sonucunu açıkladınız!.. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, karar sonucunu açıkladınız, İçtüzüğü okuyun... 

" BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Genç... " " 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, karar sonucunu ilan ettiniz, İçtüzüğü okuyun! "Ka

bul edildi" dediniz! Başkansınız!.. 
BAŞKAN — Sayın Genç, doğrudur; karar yetersayısı istenmişti, karar yetersayısı olmadı

ğından birleşime ara verilmişti; olup olmadığını aramamız lazımdı. Sayın Asiltürk'ün itirazı 
haklıdır, yerindedir; karar yetersayısını arayalım efendim, 

Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu böyle olmaz Sayın Başkan, dingonun ahırı mı burası?! 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır, kabul edilmiştir. 
Diğer bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. • 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 300 620 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. r 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 26 310 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri A 121310000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 241 490 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 152 550 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 1 188 750 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

— 114 — 



T.B.M.M. B : 49 22 . 12 . 1992 O : 3 

B — CETVELÎ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı N o r m a l Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ö z e l Gelirler ve Haz ine Yardımı 
a BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 1188 750 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Hacettepe Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel toplam

larım okutuyorum : 

A — C E T V E L İ 

1050S.K.83.MD 
Remo ile dış proje 

kredilerinden 
Ertesi yıla ertesi yıla 

Genel ödenek Toplam devrolunan İptal edilen ödenek dışı devreden 
toplamı harcama ödenek ödenek harcama ödenek 

TOPLAM 399 919 613 400 402 918 464 400 155 169 900 3 104 431000 6 258451900 2 460 656 200 

B A Ş K A N — Kabul edenler.. . Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

B — CETVELÎ 

Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 

TOPLAM 327 470 000 000 372 382 475 700 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hacettepe Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun... (Alkışlar) 
4. — Gazi Üniversitesi 
a) Gazi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Gazi Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 158 040 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 137 183 000 000 
, BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 11 070 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. *. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 77 120 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 89 627 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 287 871000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 37 839 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 798 750 000 000 

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 20 435 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 8 133 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 770 182 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 798 750 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gazi Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Gazi Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Gazi Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel toplamlarını 

okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

286 274173 600 

Toplam 
harcama 

278 525 113 800 

• • 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 

6 199 500 

İptal edilen 
ödenek 

7 742 860 300 

1050 S.K.83.MD 
Remo ile dış proje 

kredilerinden 
ertesi yıla 
devreden 
ödenek 

75 038 900 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B —CETVELİ 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

TOPLAM 226 159 000 000 287 255 306 400 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gazi Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabınm bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun... (Alkışlar) 

5. — İstanbul Üniversitesi . 
a) istanbul Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

999 

A ç ı k l a m a Lira 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN r— 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 
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 : 

351 820 000 000 

547 825 000 000 

11 080 000000 

152 505 000 000 

394 680 000 000 

157 170 000 000 

10 000 000 000 

1 625 080 000 000 
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B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri l 

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. 

TOPLAM 1625080 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

tstanbul Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) tstanbul Üniversitesi 1991 MalîYılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — tstanbul Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel toplamla
rını okutuyorum : 

A — CETVELİ 

1050 S.K.83.MD 
Remo ile dış proje 

kredilerinden 
Ertesi yıla ertesi yıla 

Genel ödenek Toplam devrolıınan İptal edilen devreden 
toplamı harcama ödenek ödenek ödenek 

TOPLAM 578 719 366 300 567 628 995 100 39 153 300 11 051 216 900 2 195 330 600 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 

TOPLAM 497 522 000 000 573 443 509 800 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Üniversitesi 4991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun... (Alkışlar) 

.6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
a) istanbul Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi

ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

34 880 000 000 

6 534 000 000 

1 583 666 000 000 
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Prog. 
kodu 

101 

104 

105 

111 

113 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a Lira 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

230 397 000 000 

64 928 000 000 

29 040 000 000 

318 378 000000 

15 507 000 000 

658 250 000 000 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

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 

9 999 000 000 

8 394 000 000 

639 857 000 000 

658 250 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel top

lamlarını okutuyorum : 

^ ' A — CETVELİ 
1050 S.K.83.MD 

Remo ile dış proje 
' ' kredilerinden 

ertesi yıla 
devreden 
ödenek 

Genel ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcama 

İptal edilen 
ödenek 

TOPLAM 226 942 042 100 221 427 037 700 5 514 954 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

TOPLAM 207 588 000 000 215 977 501 800 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabmın bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun... (Alkışlar) 

7. — Boğaziçi Üniversitesi 
a) Boğaziçi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza 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 130 019 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 57 069 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 31 841 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 45 510 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 21296 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri . 20 000 000000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabuledilmiştir. •• \ 

TOPLAM 305 735 000 000 

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 12 126 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 4 192 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 289 417 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 305 735 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Boğaziçi Üniversitesi •1993-malt-yıh. bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Boğaziçi Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel toplamla
rını okutuyorum : 

A —CETVELİ 
. 1050 S.K.83.MD 

ı ' Remo ile dış proje 
kredilerinden 

ertesi yıla 
Genel ödenek Toplam İptal edilen devreden 

toplamı harcama ödenek ödenek 

TOPLAM 99 405 867 200 93 Ö69 254 300 6 336 612 900 60000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum ; • ' . _ 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

TOPLAM 92 251 000 000 92 726 936 100 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabuledilmiştir. 
Boğaziçi Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabımn bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun... (Alkışlar) 

8. —Marmara Üniversitesi 
a) Marmara Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Marmara Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A —CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 130 538 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 127 605 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri . 10 700 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 22 923 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 65 400 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 185 944 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler...- Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 543 110 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gel i r . • 
türü * A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 13 699 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 6 449 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 522 962 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 543 110 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Marmara Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Marmara Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
B A Ş K A N — Marmara Üniversitesi 1991 mal î yıh kesinhesabı cetvellerinin genel t o p l a m 

larını o k u t u y o r u m : 

Genel ödenek 
toplamı 

/ 

Toplam 
harcama 

V — Cfc l VfcL 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 

1 

İptal edilen 
ödenek 

ödenek dışı 
harcama 

1050S.K.83.MD 
Remo ile dış proje 

kredilerinden 
ertesi yıla 
devreden 
ödenek 

TOPLAM 186 835 034 400 180 277 727 800 17 905 800 9 547 751 300 3 008 350 500 5 559 669 500 

B A Ş K A N — Kabul edenler. . . Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini o k u t u y o r u m : 
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B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

TOPLAM 158 420 000 000 174 762 674 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Marmara Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun... (Alkışlar) 

9. — Yıldız Üniversitesi 
a) Yıldız Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Yıldız Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerinegeçilmesini oyları

nıza 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 68 709 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 18 716 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 4 100 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 150 201 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 1929 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 243 655 000 000 

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 8 882 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 5 336 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 229 437 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 243 655 000 000 
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BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
. Yıldız Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Yıldız Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Yıldız Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel toplamlarını 

okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
toplamı harcama ödenek 

TOPLAM . 83 576 547 400 81 438 625 100 2 137 922 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B —CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

TOPLAM 68 075 000 000 81603 853 400 

BAŞKAN—• Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yıldız Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

10..— Mimar Sinan Üniversitesi 
a) Mimar Sinan Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Mimar Sinan Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Pr°8-
kodu A ç ı k l a m a Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 67 522 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 36 778 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
105 Arâştırma-Yayıri ve Kütüphanecilik Hizmetleri 1 005 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 36 349 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
113 Sosyal Bilimler 23 341000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 164 995 000 000 

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 2 555 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 2 548 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 159 892 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 164 995 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. -

Mimar Sinan Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Mimar Sinan Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel top

lamlarını okutuyorum : 

A —CETVELİ 
1050 S.K.83.MD 

Remo ile dış proje 
kredilerinden 

ertesi yıla 
Genel ödenek Toplam İptal edilen devreden 

toplamı ' harcama ödenek Ödenek • 

TOPLAM 62 863 197 100 54 684 287 400 8 178 909 700 12 594 700 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 

TOPLAM 48 120 000 000 . 53 029 646 600 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Mimar Sinan Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun... (Alkışlar) 

11. — Ege Üniversitesi 
a) Ege Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A —CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 220 370 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 246 635 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 10 400 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 192 315 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri ' 138 320 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 38 460 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 846 500 000 000 

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 9 624 000 000 
, BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 9 049 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı - 827 827 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 846 500 000 000 

BAŞKAN —-"Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ege Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Ege Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel toplamlarım 

okutuyorum : • " 
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CETVELİ 

-

Genel ödenek 
toplamı 

313 061 270 000 

Toplam 
harcama 

290 821 294 600 

İptal edilen 
ödenek 

22 239 975 400 

1050 S.K.83.MD 
Remo ile dış proje 

kredilerinden 
ertesi yıla 
devreden 
ödenek 

4 911 085 600 TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

\ B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

TOPLAM 241747 000 000 ,296 219 260 900 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ege Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabıhın bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

12. — Dokuz Eylül Üniversitesi 
a) Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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 138 553 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 142 492 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 10 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

,111 Fen ye Mühendislik Bilimleri 78 330 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. , 

112 Sağlık Bilimleri 51 740 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 166 885 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 40 500 000000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 629 000 000 000 

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 

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. 

TOPLAM 629000 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Dokuz Eylül Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel top
lamlarını okutuyorum : > 

A — CETVELİ 

1050 S.K.83.MD .' 
• Remoile dış proje 

, kredilerinden 
Ertesi yıla ertesi yıla 

Genel ödenek Toplam devrolunan İptal edilen devreden 
toplamı harcama ödenek ödenek ödenek 

TOPLAM . 259 872 815 500 225 069 696 700 34 371 800 .34 768 747 000 25 742 210 300 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : . . 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 

" Lira Lira 

TOPLAM . 1 8 1 7 1 8 000 000 237 901818 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dokuz Eylül Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 
13. — Trakya Üniversitesi 

_ a) Trakya Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Trakya Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

0 : 3 

Lira 

12 260 000 000 

10 316 000 000 

606 424 000 000 

— 128 — 



T.B.M.M. B : 49 22 . 12 . 1992 O : 3 

A — CETVELİ 

Prog. ' 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 140 335 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 65 647 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 1 300 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 38 552 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 30 988 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler , 9 893 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 286 715 000 000 

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 5 661 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 4 976 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 276 078 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 

TOPLAM 286 715 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. .ı 
Trakya Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Trakya Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Trakya Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel toplamları- ' 

nı okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

/ • • 

TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

95 251 130 200 

Toplam 
harcama 

78 195 405 200 

tptal edilen 
ödenek 

17 055 725 000 

1050 S.K.83.MD 
Remo ile dış proje 

kredilerinden 
ertesi yıla 
devreden 
ödenek 

8 362 295 200 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B —CETVELİ 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

TOPLAM 82 621 000 000 86 843 563 800 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. , 
Trakya Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabınm bölümleri de kabul edilmiştik 
Hayırlı ve uğurlu olsun. ' « , * . ' . 

14. — Uludağ Üniversitesi 
a) Uludağ Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Uludağ Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

CETVELİ 

Prog. 
kodu 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

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 —vKabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabuledenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

Lira 

207 592 000 000 

127 348 000 000 

4 780 000 000 

62 169 000 000 

53 807 000 000 

66 054 000 000 

521 750 000 000 
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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. 

TOPLAM 521750 000 000 

., BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Uludağ Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Uludağ Üniversitesi 1991 Malt Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN -^Uludağ Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel toplamları
nı okutuyorum : 

A — CETVELİ 

1050 S.K.83.MD 
Remo ile dış proje 

kredilerinden 
Ertesi yıla ertesi yıla 

, Genel ödenek Toplam devrolunan İptal edilen devreden 
toplamı harcama ödenek ödenek ödenek 

TOPLAM 197 025 801 400 177 760 072 700 1 000 19 265 727 700 12 968 362 700 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : -

B —CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 

TOPLAM 156 890 000 000 186 137 227 700 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Uludağ Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabınm bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

75. — Anadolu Üniversitesi 
a) Anadolu Üniversitesi 1993 Malt Yılı Bütçesi " 
BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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Lira 

14 180 000 000 

4 218 000 000 

503 352 000 000 
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A —CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 341 730 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 135 943 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri - 11020 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 52 006 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 49 060 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 74 011000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Açıköğretim Fakültesi • » ' " • . 43 320 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 500 000 000 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 707 590 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lirat 

1 Vergi Gelirleri [ , 78 334 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 . Vergi Dışı Normal Gelirler 14 089 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3- özel Gelirler ve Hazine Yardımı 615 167 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 707 590 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Anadolu Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Anadolu Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel toplamla
rını okutuyorum : -
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A — CETVELİ 

1050 S.K.83.MD 
- Remo ile dış proje 

kredilerinden 
Ertesi yıla ertesi yıla 

Genel ödenek Toplam devrolunan İptal edilen devreden 
toplamı harcama ödenek ödenek ödenek 

TOPLAM 283 881 088 700 239 793 369 100 6 020 000 44 081 699 600 35 969 391 700 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, iptal edilen ödeneğin türü belli mi? 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika... Bir dakika... \ 
Buyurun Sayın Eser. 

ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, 44 milyar küsur lira iptal edilmiş ödenek var. Aca
ba hangi ödenek türü bu? 

BAŞKAN — Efendim, bizim önümüzde, takdir buyurursunuz, sadece rakamlar yar. Ge
rekçeleri ve izahatı olmadığı için, sizi tatmin edecek bir cevap vermekten mahrumuz; kusura 
bakmayın. 

Anadolu Üniversitesinin 1991 yılı kesinhesabtnın (B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

TOPLAM 202 331 000 000 222 860 320 700 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Anadolu Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir.-
Hayırlı ve uğurlu olsun. , 

16. — Selçuk Üniversitesi ; 
a) Selçuk Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Selçuk Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A— CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 178 778 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 81319 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 5 450 
BAŞKAN-—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 72 039 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 73 621 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 63 193 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Projo Kredileri 500 

TOPLAM 474 900 000 000 
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 . 8 918 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 7 120 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 458 862 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 474 900 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Selçuk Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. , 
b) Selçuk Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Selçuk Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel toplamları

nı okutuyorum : 
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A —CETVELİ 

Ertesi yıla 
Genel ödenek Toplam devrolunan İptal edilen ödenek dışı 

toplamı harcama ödenek ödenek ' harcama 

TOPLAM 148 468 468 800 139 381 437 600 25 996 800 10 995166 000 1 934 131 600 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ^ 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

TOPLAM 127 700 000 000 136 021704 100 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Selçuk Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

17. — Akdeniz Üniversitesi 
a) Akdeniz Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Akdeniz Üniversitesi 1993 maK yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza 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 124 219 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 84 103 000 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 2 310 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 54 528 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 35 793 000000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 1712 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri * 40 235 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 342 900 000 000 . 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 
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B —CETVELt 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 4 576 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 3 452 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ye Hazine Yardımı 334 872 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 342 900 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Akdeniz Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Akdeniz Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Akdeniz Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel toplamla
rını okutuyorum : 

A —CETVELİ 

Ertesi yıla 
Genel ödenek Toplam devrolunan İptal edilen 

toplamı harcama ödenek ödenek 

TOPLAM 107 120 490 500 103 881881900 100 3 238 608 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

B —CETVELt 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

TOPLAM 91 814 000 000 103 068 261600 

BAŞKAN -— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Akdeniz Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. -

18. —Erciyes Üniversitesi 
a) Erciyes Üniversitesi 1993 Mali Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Erciyes Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul .edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 115 165 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 97 520 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 4 260 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 47 065 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 43 110 000 000 
BAŞKAN-—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 22 780 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Dış Proje Kredileri 20 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 329 900 000 000 

BAŞKAN -ı- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : v 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

l \ Vergi Gelirleri 4 280 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 4 742 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 320 878 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 329 900 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Erciyes Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Erciyes Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Erciyes Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel toplamlarir 

nı okutuyorum : 
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CETVELİ 

TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

119 761 553 000 

Toplara 
harcama 

109 261 616 900 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 

20 194 200 

İptal edilen 
ödenek 

10 479 741 900 

1050 S.K.83.MD 
Remo ile diş proje 

kredilerinden 
ertesi yıla 
devreden 
ödenek 

2 987 426 100 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

İklimin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

TOPLAM 94 233 000 000 112 656 528 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Erciyes Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

19. — Cumhuriyet Üniversitesi 
a) Cumhuriyet Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu 

101 

104 

105 

111 -

112 

A ç ı k l a m a Lira 

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. 

104 954 000 000 

93 594 000 000 

2 450 000 000 

58 738 000 000 

35 214 000 000 

TOPLAM 294 950 000 000 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

A ç ı k l a m a Lira 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ed Imiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ed Imiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ed Imiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişin 
Cumhuriyet Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Cumhuriyet Üniversitesi 1991 Malt Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi 1991 maK yılı kesinhesabı cetvellerinin genel top

lamlarını okutuyorum : 

A —CETVELİ 

1050 S.K.83.MD 
Remo ile dış proje 

kredilerinden 
Ertesi yıla ertesi yıla 

Toplam devrolunan İptal edilen devreden 
harcama ödenek ödenek ödenek 

Genel ödenek 
toplamı 

3 386 000 000 

4 962 000 000 

286 602 000 000 

294 950 000 000 

TOPLAM 119155 957 700 112 831430 600 48 600 000 6 275 927 100 1671000 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin 
Lira 

tahsilat 
Lira 

TOPLAM 93 510 000 000 116 191403 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

20. — Çukurova Üniversitesi 
a) Çukurova Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
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BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A r -CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 196 583 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 153 288 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...-Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 9 490 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.' 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 135 234 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 51134 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler • - . 37 871000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 583 600 000 000 

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 8 864 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 6 722 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 568 014 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 583 600 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çukurova Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Çukurova Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel toplam
larını okutuyorum : 
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A —CETVELİ 

Ertesi yıla 
Genel ödenek Toplam devrolunan İptal edilen 

toplamı harcama ödenek ödenek 

TOPLAM 209 088 748 800 200 515 703 900 10 118 700 8 562 926 200 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

TOPLAM 

B — CETVELİ 

Tahmin 
Lira 

164 259 000 000 

Tahsilat 
Lira 

199 005 367 600 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çukurova Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. -

21. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1993Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1993 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 145 416 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 63 196 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyeni er... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 3 635 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri , 42 070 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 32 070 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 43 928 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

' TOPLAM 330 315 000 000 

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 

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. 

TOPLAM 330 315 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi1991 Malt Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel 
toplamlarını okutuyorum : 

A — CETVELİ 

1050 S.K.83.MD 
Remo ile dış proje 

kredilerinden 
Ertesi yıla, ertesi yıla 

Genel ödenek Toplam devrolunan İptal edilen devreden 
toplamı harcama ödenek ödenek ödenek 

TOPLAM 112 481 064 800 104 672 150 400 55 365 300 7 753 549 100 2 326 657 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : • 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

TOPLAM 96 750 000 000 110 077 907 900 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. -

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. ~ 

22. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

. 1 — 142 — 

Lira 

6 183 000 000 

4 410 000 000 

319 722 000 000 
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A — CETVELt 

Prog. ı 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 199 558 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 71 162 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 6 770 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 76 011 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 27 548 000 000, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 34751000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 415 800 000 000 

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 9 233 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 3 795 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı . . • ' . . . ' 402772000000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 415 800 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir, 
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel 

toplamlarını okutuyorum : 
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CETVELİ 

Genel ödenek Toplam tptal edilen 
toplamı harcama ödenek 

TOPLAM 164 868 788 000 155 711 960 100 9 156 827 900 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B —CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

TOPLAM 122 540 000 000 153 427 592 900 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. •, . 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

23. — Atatürk Üniversitesi 
a) Atatürk Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Atatürk Üniversitesi 1993 malî yıh bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza 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 237 580 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler . ' 139 095 000 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 6 310 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 98 237 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 75 516 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 93 262 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 650 000 000 000 

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 10 636 000 000 
., BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 5 504 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ye Hazine Yardımı 633 860 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 650 000 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Atatürk Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Atatürk Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Atatürk Üniversitesi 1991 malî yılı kesinbesabı cetvellerinin genel toplamla

rını okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
toplamı harcama ödenek 

TOPLAM 246 816 244 100 235 942 916 500 10 873 327 600 

BAŞKAN — Kabul edenler.:. Etmeyenler..7 Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ * 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

TOPLAM 199 865 000 000 230 475 561300 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Atatürk Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

24. — İnönü Üniversitesi 
a) tnönü Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — tnönü Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 
Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 93 300 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 . Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 52 349 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 2 130 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 29 201 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 17 475 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler ' 17 645 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 148 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 360 100 000 000 

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 1885 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 2 884 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 355 331000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 360 100 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İnönü Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) İnönü Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — İnönü Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel toplamlarını 

okutuyorum : 
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Genel ödenek 
toplamı 

199 798 020 500 

19 22. 

A — CETVELİ 

Toplam 
harcama 

187 341 167 900 

. 12 . 1992 

İptal edilen 
ödenek 

15 340 006 300 

O : 3 

ödenek dışı 
harcama 

2 883 153 700 TOPLAM 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

TOPLAM 210 174 000 000 187781353 800 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
tnönü Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 
25. — Fırat Üniversitesi 
a) Fırat Üniversitesi 1993 Malî Yıh Bütçesi 
BAŞKAN — Fırat Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

/ A — CETVELt 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 142 730 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 61 430 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri • 3 750 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 52 030 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 44 470 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 17 090 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 1 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 322 500 000 000 
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 - 649 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 6 312 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 315 539 OOÖ 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 322 500 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Fırat Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Fırat Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Fırat Üniversitesi 1991 malî yılı kesirihesabı cetvellerinin genel toplamlarını 
okutuyorum : 

A — CETVELİ 

1050 S.K.83.MD 
' Remo ile dış proje 

kredilerinden 
ertesi yıla 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı devreden 
toplamı harcama ödenek . harcama ödenek 

TOPLAM 110 789 356 200 105 407 125 700 7 895 184 100 2 512 953 600 3 617 764 900 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 

TOPLAM 93 550 000 000 108 527 603 400 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Fırat Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun.. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, evvelce aldığınız karar gereği çalışma saatimiz 20.00'de 

tamamlanmaktadır. ' 
Şu anda görüşeceğimiz 3 üniversite bütçesi kalmıştır. Allah bize kolaylık versin. Sayenizde 

buraya kadar iyi geldik; ancak, bir de görüşeceğimiz kanun tasarısı var. Temayül?... 
„ BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Devamına... 

BAŞKAN — Bitinceye kadar devamına karar verilmesi isteniyor. Tabiî, bu kürsüde olan
lara Allah yardım etsin. 
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ADİL AYDIN (Antalya) — Amin; cümlemize.. 
BAŞKAN — O halde, programımızın ve gündemimizin bitimine kadar çalışma süresinin 

uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemimiz bitinceye kadar çalışmamız devam edecektir; bakalım bunun ödülünü bize 

kim verecek?!. . — . - . 

ADÎL AYDIN (Antalya) — Allah... 
BAŞKAN — Âmenna... 

26. — Dicle Üniversitesi 
a) ~- Dicle Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Dicle Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarını

za 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 
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. 

112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 431 250 000 000 

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 4 066 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler....Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 3 507 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 423 677 000 000 

TOPLAM 431 250 000 000 

_ 1 4 9 — 

175 118 000 000 

92 580 000 000 

1 660 000 000 

37 372 000 000 

73 417 000 000 

51 103 000 000 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dicle Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Dicle Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Dicle Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel toplamlarını 

okutuyorum : 

A —CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 
toplamı harcama ödenek harcama 

TOPLAM 147 890 325 000 149 530 964 300 • 529 144 800 2169 784 100 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

TOPLAM 135 440 000 000 147 202 616 300 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dicle Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabınıh bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. . 
27. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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 90 640 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 23 880000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yaym ve Kütüphanecilik Hizmetleri 2 600 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler....Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 43 625 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 20 365 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 16 540 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 197 650 000 000 
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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 1 054 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 1 964 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 194 632 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 197 650 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel top
lamlarını okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
toplamı harcama ödenek 

TOPLAM 73 797 258 800 69 398 695 600 4 398 563 200 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

TOPLAM 

B — CETVELİ 

Tahmin 
Lira 

58 070 000 OOÖ 

Tahsilat 
Lira 

71 842 039 600 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

28. — Gaziantep Üniversitesi 
a) Gaziantep Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Gaziantep Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A —CETVELİ 
Prog. 
kodu A ç ı k l a m a . ~ Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Enstitüler-Okullar 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 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler.:. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 224 900 000 000 
• \ • • " • • 

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 * 3 287 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştin 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 3 916 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 217 697 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 224 900 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Üniversitesi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Gaziantep Üniversitesi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Gaziantep Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabı cetvellerinin genel toplam
larını okutuyorum : 

87 555 000 000 

54 241 000 000 

3 020 000 000 

30 253 000 000 

27 221 000 000 

4 610 000 000 

18 000 000 000 

— 152 — 



T.B.M.M. B : 49 22 . 12 . 1992 O : 3 

CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

747447978OO 

' 

Toplam 
harcama 

63 462 186 900 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 

19 800 000 

İptal edilen 
ödenek 

11 262 810 900 

1050 S.K.83.MD 
Remo ile dış proje 

kredilerinden 
ertesi yıla 
devreden 
ödenek • 

. 7 303 436 500 TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELt 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

TOPLAM 53 637 000 000 70 541291 600 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Üniversitesi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 

— 153 — 



T.B.M.M. B : 49 22 . 12 . 1992 O : 3 

Değerli milletvekilleri, Gaziantep Üniversitesinin 1993 malî yılı bütçesi ile 1991 yılı kesin-
hesabı cetvelleri de kabul edilmiştir; üniversitelerimize, bu bütçeler hayırlı ve uğurlu olsun. 

Genel Kurulumuzun, üniversitelerimize sağladığı bu imkânları, üniversitelerirniz nasıl bir 
tehalükle kullanacaksa, Genel Kuruldan çıkan sair kanunlara da uymada o hassasiyeti göste
receklerinden, Başkanlık olarak emin olmak istiyoruz. 

Sayın Bakan, oradan bir beyanınız olacak mı? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sağolun Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, bu uzun müzakere için zatı alinize ve değerli arkadaşlarıma teşekkür edi

yorum; memlekete hayırlı olmasını diliyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim; hayırlı uğurlu olsun. 

2. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkın
mada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, resim ve Harç îstisna ve Muaflıkları 
Tanınması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanununda Değişiktik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/482) (S. Sayısı : 224) (1) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, alınan karar gereğince, 3065 Sayılı Katma Değer Ver
gisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatı
rımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı 
Finansman Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Komisyon 

raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz talebi var mı?.. Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Maruf

lu, Refah Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Ünaldı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Sayın Hacaloğlu. 

Başka söz talebi var mı?.. Yok. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Maruflu; buyurun efendim. 
Sayın Maruflu, süremiz 20 dakikadır; ama hepsini kullanmak mecburiyetimiz yoktur! 
Buyurun Efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul)— Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; gönül arzu ederdi ki, bu tür kanun tasarıları, bütçe konuşmalarının yorucu orta
mında değil de, daha rahat bir zamanda gündeme gelsin daha detaylı olarak görüşelim ve malî 
yılın bitmesine birkaç gün kala, böyle ucu ucuna, çok seri bir şekilde kanunlar çıkarmayalım; 
ama, bu yorucu günün arkasında, iktidar kanatları tarafından bu yasa tasarısı getirildi. 

Şimdi, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkın
mada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkların 
Tanınması Hakkında Kanun, |318 Sayılı Finansman Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısını görüşüyoruz. 

/ / / 224 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bu yasa tasarısının iki yönü var; bunlardan bir tanesi, arazi, arsa ve binalarla ilgili; öbürü 
de, motorlu taşıt vergileriyle ilgili. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partimizin 1983 yılında işbaşına gelir gelmez yaptığı çok 
olumlu icraatlarından bir tanesi de, Toplu Konut Fonunu ihdas etmesi olmuştur. 

Bilindiği gibi, Toplu Konut Fonu, bütçenin dışında; ama çok önemli bir sosyal sektöre 
kaynak yaratan bir fon şeklinde oluşturulmuştur. 

Yine bildiğiniz gibi, tekel maddelerinden, alkollü ve alkolsüz içkilerden, yurt dışına çıkan 
vatandaşlardan, akaryakıttan ve diğer bazı kalemlerden alınan vergiler ve gelirlerle bu fon oluş
turulmuştur. 

Gerçekten, iktidarımız zamanında 800 bin adet konut yapılmıştır. Yapımı devam eden, 
yarım kalan kooperatifler de ancak bu fon sayesinde hayata geçirilmiş ve birçok aile, birçok 
vatandaşımız konut edinme imkânına kavuşmuştur. 

Bütçe görüşmelerinde mutlaka dikkatinizi çekmiştir; Toplu Konut Fonu, bütçe içine alı
nan fonlardan biridir. Aslında benim dikkatimi, bir başka husus daha çekti; nedense, bütçe 
içine alınan fonların büyük bir bölümü ve en önemlilerinden biri, İktidarın SHP kanadına 
verilen fonlardan oluşuyor; yani SHP'ye verilen fonlar bütçe içine alınıyor; oysa, bazı fonlar 
bütçe dışında kalmaya devam ediyor! 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Bizde fon yok. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Eğer bana inanmıyorsanız, gidin Topİu Konut İdare

si Başkanına sorun. Bundan kendisi fevkalade müştekidir; Plan ve Bütçe Komisyonunda bu 
konu görüşülürken bizlerden, bütün milletvekillerinden bunu rica etmiştir. 

Memleketimizin, önümüzdeki 1993 yılında 250 bin konuta ihtiyacı olduğu doğrudur. Ta
biî, hızlı şehirleşme, sağlıksız kentleşme ve gecekondu meselesi -hep bütün bunlar bir noktada 
toplanmaktadır- konut yapmayı gerekli kılmaktadır. 

Toplu Konut İdaresi Başkanımız, bu fonun, ne pahasına olursa olsun, bütçe dışına alın
masında ısrar etmiştir; ancak, şu ana kadar yapılan girişimlerden bir sonuç almak mümkün 
olmamıştır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Lazım olursa geri alırız, ortağımız değil mi!.. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — O, sizin kendi aranızda anlaşacağınız bir hususdur. 
Şimdi, bu kanun tasarısının getirdiği maddelere baktığımız zaman, bazı değişiklikler ol

duğunu görüyoruz. 
Aslında, çok olumlu olan bir husus şudur; arazi ve arsalarda muafiyet uygulamasının, 

istisna uygulamasının getirilmesidir. Bu, bitmek üzeredir, bitmiştir; yani, 31.12.1992 tarihinde 
bu uygulama sona ermektedir ki, 31.12.1995 tarihine kadar süresinin uzatılması öngörülmektedir. 

Buna söylenecek hiçbir şey yoktur, biz bunu destekliyoruz. Yalnız, burada ufak bir deği
şiklik yapılıyor; binalar istisna dışına çıkartılıyor ve özellikle, kalkınmada öncelikli yörelerde 
inşa edilen binaların tekrar vergilendirilmesi, getirdiğiniz bu kanun tasarısıyla öngörülmektedir. 

Kanaatimize göre, bu yanlıştır. Bize göre iki bakımdan yanlıştır; birincisi, biraz evvel ifa
de ettiğim gibi, konut yapımına Türkiye'de büyük ihtiyaç duyulmaktadır; devlet, konut yapı
mını teşvik edecek tedbirleri alma durumundadır. Devletin, bu sektörü köstekleyecek tedbirler 
değil, teşvik edici tedbirler alması gerekmektedir. Ancak, burada, binaların istisna dışında 
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bırakılması fevkalade yanlıştır. Bugün bir yazlık aldığınız takdirde bile istisnadan istifade et
mek mümkündü, ki, ikinci evlerin aslında, sosyal adalet bakımından vergilendirilmesinde ya
rar vardır. Bu görüş, benim kişisel görüşümdür, partinin görüşü değildir; ancak, bunu burada 
ifade etmek istiyorum. 

Yalnız, burada binaların istisna dışında bırakılmasının altında yatan bir neden vardır. Bu 
konu Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, bakınız, komisyonda şöyle bir işarette bulu
nulmuştu : Komisyonda yapılan görüşmelerde, "Tasarıyla getirilen değişikliklerin, 1992 yılı 
sonunda bitecek olan konut sektöründeki teşvik mahiyetindeki maufiyetlerinin süresinin uza
tılması, konut yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve sektörün canlandırılması bakımından yerin
de olduğu ifade edilmiş; ancak, kalkınmada öncelikli yörelerde, arazi ve arsa üzerinde yapıla
cak, inşaatı tamamlanan binaların Emlâk Vergisi muafiyeti dışında bırakılmasının, bu yöreler
de yapılacak olan yatırımları olumsuz yönde etkileyebileceği" işaret edilmiştir. 

Hakikaten, bu görüşe o zaman da iştirak ettik, şimdi de iştirak ediyoruz; ama, bunun 
altında çok ince bir neden yatmaktadır. Bu binaların istisna dışında, muafiyet dışında bırakıl
ması, vergiye tabi tutulması, tamamiyle belediyelere gelir sağlama amacına matuftur; yani, Emlak 
Vergileri belediyeler tarafından toplanacağı için, belediyelere gelir sağlama amacına matuftur. 

Bunu da doğru bulmuyoruz. Hepimizin bildiği gibi, belediyeler, ellerindeki kaynakları yeteri 
kadar rasyonel olarak kullanmamaktadırlar ve kendi yandaşlarına, kendi partililerine iş bulma 
açısından, bu kaynakları israf etmektedirler. 

Bizim endişemiz, bu tasarıyla getirilmek istenen vergiler konduğu takdirde, bu vergi çer
çevesinde gelen bazı imkanların da aynı şekilde israf ve çarçur edileceğidir. Bu nedenle, ilgili 
madde geldiği zaman, bir önergeyle, binaların da bu muafiyetten istifade etme sürelerinin uza
tılmasını, hiç olmazsa 1995 yılına kadar uzatılmasını isteyeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, yasanın bir ikinci yönü de şudur : Hep söylediğimiz gibi, ucu ucuna, 
yani malî yıl bitmek üzereyken getirilmiştir; yani, Taşıt Alım Vergisiyle, Motorlu Taşıtlar Vergi
sindeki tarifelerin 20 katına kadar artırılması istenmektedir. Bu, hepimizi yakından ilgilendi
ren bir husustur. 

Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyinin endikatörleri vardır. Bu endikatörlere baktığınız za
man, fert başına düşeri millî gelir, fert başına düşen elektrik enerjisi, fert başına düşen telefon, 
fertjbaşına düşen konut gibi şeylerin arasında, bir de fert başına düşen otomobil sayısı vardır. 

Son yıllarda yerli otomobil sayısının artması, ithalatta bazı otomobillere imkân sağlan
ması gibi nedenlerle, ülkemiz, 1 000 kişiye 31 otomobil düşecek hale gelmiştir. Bu rakam, Yu
nanistan'da 1 000 kişiye 340 otomobil, Fransa ve İngiltere'de 1 000 kişiye 600 otomobil şeklin
dedir ve AT ülkelerindeki standart da 1 000 kişiye, aşağı yukarı 500 otomobil düşecek şekildedir. 

Şimdi, bu yasa tasarısı kabul edildiği takdirde, Bakanlar Kuruluna, Taşıt Alım Vergisiyle 
1 ocaktan itibaren yürürlüğe girecek olan ve yılda iki defa alınan Motorlu Taşıtlar Vergisini 
-biliyorsunuz, ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki defa alınıyor- 20 katına kadar artırma 
imkânı verilmektedir ki, bu yanlıştır. 

Hükümetimizin vaat ettiği iki tane anahtar vardır; bir tanesi konut anahtarı, bir tanesi 
otomobil anahtarıydı. İşte bakın, bu tasarıyla, konutlar ve otomobillere getirilecek olan vergi
lerle, bu anahtarları alma imkânı da bu şekilde ortadan kalkmaktadır. Bu vergilerin 20 kat 
birden artırılması yetkisinin Hükümete verilmesi, Türkiye'deki otomobil sektörünü -özellikle 
yerli otomobil fabrikalarını- olumsuz yönde etkileyecektir. 

— 156 — 



T.B.M.M. B : 4 9 22.12.1992 0 : 3 

( Bu tasarının yasalaşmasında da zaruret var; 1 ocak yaklaşıyor, Meclisin de tatile gireceği 
söyleniyor; bu .nedenie, bazı tadilatların yapılarak, bu tasarının kanunlaştırılmasından yanayız. 

Bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Maruflu. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Ünaldı, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut inşaatında ve Kalkınmada 
Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve ve Harç İstisna ve Muaflıkları Ta
nınması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Grubumuzun düşün
celerini aktarmak üzere huzurlarınızdayım; önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bir kanun tasarısıyla, birden fazla kanunun değiştirilmesi önümüze getirilmiş bulunuyor. 
Bunlardan birisi, bu ayın sonunda yürürlükten kalkacak olan vergi, resim ve harç istisna ve 
muaflıkları olayıdır. Ekonomik şartlar ortadayken, ülkemizdeki konut açığı ortadayken, bu 
konut açığını kapatacak olan, konutlar, arazi ve arsalar üzerindeki vergi muaflığı elbette ki 
zarurî bir şeydir ve Hükümet bu zarureti görerek, bu tasarıyı önümüze getirmiştir. Ancak, bi
raz evvel konuşan arkadaşımızın da beyan ettiği gibi, muaflığı tam olarak getirmemiştir; yal
nız, arazi ve arsalar üzerindeki muaflığı getirmiş, bu arazi ve arsalar üzerinde yapılan binala
rın muafiyetini devam ettirmemiştir. ihtiyaç vardır; ihtiyaç aslında, binanın da bu vergiden mu
afiyeti şeklindedir. Onun için, desteklediğimiz bu değişikliğin, binanın da dahil edilerek çıka
rılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz ve buna uygun bir değişiklik önergesi vermiş bulu
nuyoruz. 

Aynı şekilde, kalkınmada öncelikli yörelerde, kalkınmanın hızlandırılması için bu muafi
yete ihtiyaç vardır ve Hükümet, bu ihtiyacı görerek, sürenin uzatılması amacıyla bu tasarıyı 
önümüze getirmiştir. Tasarıyı destekliyoruz; ama, aynı şekilde, bina muafiyetiyle ilgili bir hü
küm olmadığı için-ki, bu konuda önerge de verdik- tasarıya bu muafiyetin de ilave edilerek 
kanunlaşmasından yanayız. 

Yine, getirilen tasarıyla Taşıt Alım Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisiyle ilgili vergilerde 
artışlar gerçekleştirilecek. Hükümet bu konuda bizden yetki istiyor. Bu yetkiyi de, vergilerde 
yüzde 100 artış sağlayarak; yani, 10 katına kadar artırma yetkisini 20 katına çıkarmak suretiyle 
almak istemektedir. 

Halbuki, Sayın Bakanın konuşmalarından da anlaşılacağı üzere biz pek kabul etmiyoruz; 
ama Hükümet, kendi kabul ettiği rakamlarla 1993 yılında yüzde 47'lik bir enflasyon öngörüyor. 

Sayın Bakan, bir yandan da, bütçe konuşmaları sırasında, "Enflasyonist baskılardan hal
kı kurtarmak lazım, enflasyona inandırmamak lazım" diyor. 

öyleyse, bu rakamları büyütmemiz doğru değil, "yani, halkın gözünü korkutmamız, enflas
yonun üzerinde büyük rakamlar geliyor dememiz doğru değil. Elbette, mevcut ve umulan enf
lasyona göre gelirleri artırmak için vergilerde belli bir miktar artırma yapmayı kabul edebiliriz; 
ama, bu orandaki yüksek bir artışı kabul edemeyiz. Elimizdeki listeleri kontrol ettiğimiz zaman, 
bu yetkiyle, şimdiki vergilerin bazılarını dört misline kadar artırılması ihtimalleri var. Ondan do-
layı, halkı korumak bakımından bu yetkinin bu kadar büyük meblağlarla verilmesinin ve 
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ikinci olarak da, enflasyonu önlemek bakımından, halkın gözünü korkutmamak, enflasyonist 
bir baskı oluşturmamak için rakamları bu kadar büyük tutmanın doğru olmadığı kanaatinde
yiz. Dolayısıyla, bu tasarıyla ilgili olarak vermiş olduğumuz değişiklik önergelerimiz vardır. 
Bu mantık içerisinde önergelerimizi bekliyoruz. 

Grubum adına saygılarımı arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ünaldı, teşekkür ediyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun. 
Sayın Ünaldı 5 dakika konuştu, kendisine teşekkür ediyorum. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982*Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkın
mada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları 
Tanınması Hakkında Kanun ve buna ilişkin diğer değişiklikler kapsamında görüşmekte oldu
ğumuz yasa tasarısı üzerinde Grubum adına çok kısa görüş belirtmek üzere söz almış bulunu
yorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 20 Ekim seçimlerinde iktidar olan ve Hükümeti kuran Koalisyon 
Hükümetinin Koalisyon Protokolünde, vergi yasalarına ilişkin çok net, çok umut verici mad
deler bulunmaktaydı. 

Ülkemiz, yüzde 60'ları aşan enflasyon içinde, enflasyona karşı mücadelesini birçok cep
hede sürdürmeye çalışırken, en önemli cepheyi ihmal etmektedir. Bu konuyu daha ayrıntılı olarak, 
perşembe günü Gelirler Bütçesi Mecliste tartışılırken üzerinde söz alıp konuşacağız. Ben an
cak, zapta geçmesi için ve özünde de, sadece, biraz evvel okumuş bulunduğum tasarı üzerinde 
bu boyutta bir saptamayı yapma gereğini duydum. 

Değerli arkadaşlarım, 20 ekimden beri önümüze vergi tasarısı olarak getirilen ve yasala
şan birkaç tasarı, gerçekten de halkımızın beklediği tasarılar değildi. Bildiğimiz kadarıyla da, 
Hükümetimiz, koalisyonu oluşturan partilerin müşterek çalışmasıyla ve geniş kesimlerde de 
görüş teatisinde bulunarak yeni bir tasarıyı da hazırlamaktadır. Muhalefet olarak, bu tasarı
nın kapsamını ve içeriğini, ancak basından izleyebilmekteyiz, öğrenebildiğimiz kadarıyla da, 
şu anda Bakanlar Kurulunda tartışılma aşamasında olan söz konusu tasarının da, Türkiye'de 
kamu kesimi açıklarını kapatmakta, enflasyon ateşini söndürmekte en önemli araç, alet oldu
ğuna inandığımız vergilerde adil, gelirleri artırıcı bir çözüm getirmeyeceğini düşünüyoruz. 

Bu çerçevede, bu yasa tasarısının, şu aşamada ; yani yeni yıla girmeden evvel çıkarılması 
gerekli bir tasarı olduğunu düşünüyoruz. Ancak, ülkemizde, kalkınmada öncelikli yörelerde 
daha evvel verilmiş bulunan teşvik kapsamının, muafiyet kapsamının daraltılmasını; gelir da
ğılımında giderek açılan, giderek derinleşen farklılaşmayı dikkate alarak ve özellikle son iki 
yılda kalkınmada öncelikli yörelerdeki yatırımların, bundan evvelki dönemlerin hiçbir zaman 
kesitinde olmadık düzeyde daralması, azalması nedeniyle, şimdilik, bu aşamada yararlı, ge
rekli görmemekteyiz. 

Tasarının diğer bölümlerine olumlu oy kullanacağız; ancak, kalkınmada öncelikli yöre
lerde, binaların da, yapıların da, arsalar gibi, muafiyet kapsamına 1995 yılına kadar alınması
na devam edilmesini düşünmekteyiz. Bu tasarıyı, bu çerçeve içinde kalmak kaydıyla destekle
yeceğiz. 
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Hepinize saygılarımı sunuyorum, Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayyın Hacaloğlu, teşekkür ediyorum efendim. 
Grupları adına başka söz talebi?.. Yok. 
Sayın Hükümetin bir talebi?.. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Oöuz, bir talebiniz mi var? 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Duymadım efendim. Buyursaydınız, sormazdım efendim. 
Buyurun. 
Sayın Bakan, söz talebiniz olacak mı efendim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Kısa bir konuşma yapa

yım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuz; süreniz 10 dakikadır. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, muhterem arkadaşlarım; bütçe müzake

relerine devam ederken, böyle, onikiye beş kala bir vergi kanununun getirilmesi, hakikaten sürpriz 
oldu. Zaten bu millet vergilerden bıkmış, ezilmiş. Hükümet protokolünde, programlarda ve 
her gün devamlı olarak "bu milleti vergiye ezdirmeyeceğiz" sözleri tekrar edilirken, böyle, se
nenin sonuna doğru, bütçenin arasına bir vergi kanununun konulması hiç hoş bir şey değil. 
Hele hele, muafiyetlerin kaldırılması!.. Memleketimizde konut buhranı, mesken buhranı had 
safhadayken, bir de muafiyetleri kaldırırsanız, kimsede inşaat yapma, mesken yapma iştahı 
kalmaz. Bunlar hoş, şeyler değil. 

Biraz önce konuşan arkadaşlar da dile getirdiler, eskiden herkesin kapısında bir vasıtası 
olurdu; bir hayvanı bulunurdu, atı olurdu, atarabası olurdu; bugün de mütevazı bir arabası 
var. Buna, bir anda yüzde 100'lük, 10 katından 20 katından 20 katına kadar çıkarma gibi bir 
vergi getirirseniz, bundan sonra orta halliyi de zaten, "arabaya binme artık; bundan sonra ver
gilere dayanamazsınız" noktasına getirmiş olursunuz. 

Vergi politikanız yanlış. 
Bir kere, bunu düzeltin. İşçiden, memurdan, bordro mahkûmlarından alıyorsunuz zenginler
den alamıyorsunuz, fabrikalardan alamıyorsunuz; onlar boyuna yatırım yapıp, vergilerini sıfır 

^loktaya getiriyorlar. 
öyleyse, bu ters tatbikattan vazgeçin. Vergiyi fakirden alacaksınız, krediyi zengine vere

ceksiniz! bunu tersine çevirin : Krediyi ve yardımı fakire yapın, vergileri de varlıklı olanlar
dan, gücü olanlardan alın. 

Arz ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Oğuz. 

^Sayın Bakan, buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Yüce Meclisin görüşmekte olduğu bu çok kısa kanun tasarısıyla getirilen esas 
düzenleme ne muafiyetlerin kaldırılması ne de yeni bir vergi ihdas etme hadisesidir. 
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Esasında, muafiyetleri kaldırmıyor, muafiyetleri koruyoruz. 
Biraz evvel, değerli arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, 1984 yılında çıkarılmış olan bir 

kanunla, 150 metrekareyi geçmeyen binalarla ilgili bazı resim, harç ve vergiler, istisna ve mua
fiyet kapsamına sokulmuştu ve 150 metrakarenin altındaki binalardan vergi alınmıyordu. 

Bu kanun, ilkönce beş yıl uygulandı; beş yıllığına çıkarıldığı için, süresi bitti ve kanunun 
süresi dört yıl uzatıldı. Bu dört yıllık süre 31.12.1992 tarihinde bitiyor. Biz, bu süreyi üç yıl 
daha uzatacağız; yani, istisna ve muafiyetlerin son bulmasına değil, bu uygulamanın üç yıl 
daha uzamasına imkân sağlayan bir kanun tasarısıdır bu. 

arkadaşlarımız "Binalar, bu istisna ve muafiyetlerin kapsamı dışına çıkarılıyor" dediler. 
Hayır, bina bizatihi vergi doğurucu olaydır; binalar, muafiyet kapsamı dışına çıkmıyor. 
Mevcut kanuna göre bina bitse dahi, bu kanun yürürlükte olduğu sürece, o binanın değeri 

üzerinden ödenmesi gereken Emlak Vergisi de istisna içerisine giriyordu; yani, bina bitmiş, ama 
kanun yürürlükte olduğu sürece, o binanın Emlak Vergisinin istisna ve muafiyeti devam ediyordu. 

Şimdi, bir tek bu husus çıkarılıyor; eğer inşaat bitmişse, "artık, o binanın sahibi, Emlak 
Vergisi ödesin belediyeye" diyoruz. Zaten, bizim Emlak Vergisi oranlarımız fevkalade düşük.. 
Türkiye'de tahsil edilen, İstanbul'da tahsil edilen Emlak Vergisi, belediyelerce tahsil ediliyor 
ve fevkalade düşük; Muafiyet buradan kalkıyor. 

Emlak Vergisi Kanununun zaten istisna ve muafiyetleri var; mesela, geri kalmış bölgeler
de, bina yapıldıktan itibaren beş sene süreyle, diğer bölgelerde de belli nispette muafiyet var. 
Onun için, burada, muafiyet kapsamı daraltılmış falan değil, kayda değer bir şekilde daraltıl
mış değil; bilakis, 31.12.1992 tarihinde yürürlüğü biten, 150 metrekarenin altındaki binalarla 
ilgili, Damga Vergisi, Veraset ve intikal Vergisi, harçlar ve KDV'nin istisna ve muafiyeti üç yıl 
daha uzatılıyor. Dolayısıyla, muafiyet daraltılması diye bir şey yok. 

Taşıtlardaki duruma gelince : Bilindiği gibi, taşıtlarda iki türlü Vergi var; birincisi Taşıt 
Alım Vergisi, ikincisi Motorlu Kara Taşıtları Vergisi. 

1988 yılında çıkarılan bir kanunla, o zamanki nispeti "10 katına kadar artırmaya Hükü
met yetkilidir" denmiştir. Ama, 1992 yılının sonunda bu kanunun yürürlük süresi doldu. 

Şimdi biz, 20 kat falan artırma yetkisi almıyoruz. 
Sayın Maruflu çok iyi bilir bunu, Plan ve Bütçe Komisyonunda da konuştuk; ama, zabıt

lara "20 kat artırma yetkisi getiriyor" şeklinde yanlış geçti. 
Yok böyle bir şey. Bir misli artırma yetkisi istiyoruz; daha doğrusu yetki tavanını tayin 

ediyoruz. Ama Hükümet bunu, bir sene de kullanır, iki senede kullanır, üç sene de kullanır... 
Hükümet de bir politika uyguluyor, onun da kamyoncuyla, minibüscüyle gayet tabiî birtakım 
ilişkileri var. Hükümet, yetki tavanını belirliyor; ama, Hükümet, bu yetkinin tamamını kulla
nacak demek değildir; üstelik bu düzenlemeyle yeni vergi de geliyor değil. Limit kondu; ama, 
Hükümet isterse hiç zam yapmayabilir veya bu yetkinin bir miktarını kullanabilir. Yani, "Ey
vah vergi geliyor, artık araba kullanılmaz, bu bir lüks oldu" gibi düşünmeyi gerektirecek bir 
husus yok. Sadece, bir misli artırma yetkisi tanınıyor Hükümete. 

Bu yetkinin kullanılıp kullanılmaması meselesi, Hükümetin, ayrıca oturup düşüneceği bir 
konu. . 

Bu konular arkadaşlarım tarafından zaten biliniyordu; ama, bu beyanlar üzerine böyle 
bir açıklama yapmayı gerekli gördüm. 
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Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, bütün arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. (DYP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum Sayın Bakan, 
Başka söz talebi?.. Yok. 
Tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. Tasarının maddelerine geçilmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada 

öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanın
ması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa 3393 sayılı 
Kanunla eklenen gfcçici 8 ve 9 uncu maddelerinde yer alan "31.12.1992" tarihi "31.12.1995" 
olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına ya da şahsı adına söz talebi var mı?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesinin "3393 sayılı Kanunla" ifadesinin, "3393 

ve 3505 sayılı Kanunlarla" ifadesi olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu İsmet Attila Rahmi özer 
Zonguldak Afyon Çanakkale 

Adnan Türkoğlu Ahmet Sezai Özbek 
Çorum Kırklareli 

Gerekçe : 
3065 SAYILI Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesi, 3505 sayılı Kanun 

ile eklendiğinden, söz konusu kanun sayısının da hükme eklenmesi sağlanmıştır. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın 

Başkan, zaten raporumuzda var; ama unutulmuş, olarak telakki ediyoruz. Ancak, çoğunluğu
muz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, Komis

yon Başkanvekili arkadaşımızın da söylediği gibi, esas itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
. Başkanlığına yazılan yazıda bu 3505 sayılı kanun var. Nitekim, tasarı metninin beşinci sayfa
sında da görüleceği gibi, buraya geçerken bu unutulmuş; onu tamamlamak için verilen bir öner
gedir. Katılıyorum Sayın Başkan. -

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

önerge okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. ' \ ' 
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1 inci maddeyi, kabul edilen önerge istikametinde iki değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 24.2.1984 tarihli ve 2982 sayılı kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. ' 
"Madde 6. — konut inşaatına veya kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlara 

tahsis edilen arazi ve arsalar emlak Vergisinden muaftır." 
BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. Cumhuriyet Halk Partisi Gru

bu adına Sayın Hacaloğlu, Refah Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Ünaldı. 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; biraz evvel belirttiğim gibi, bu^maddede, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, tüm 
binalar için, bina inşaatları için -150 metrekareden ufak binalar- 1992 yılına kadar getirilmiş 
bulunan muafiyetin kaldırılması öngörülüyor. Onun, arsayla olan ilişkisi kuruluyor bu yasay
la; fakat bina üzerindeki muafiyet kaldırılıyor. 

Vergi yasaları, hem kamu kesimine gelir sağlamak hem de ekonomide, toplumda eşitsiz
likleri gidermek amacıyla çıkartılır, bu bağlamda, biraz evvel belirttiğim gibi, türkiye'de yöre
ler arasında, giderek uçuruma dönüşen gelir farklılaşmasını kapatmaya yönelik her türlü yasa 
tasarısını ve önlemi, her aşamada almak zorundayız; vergi yasalarına da bu gözle bakmak zo
rundayız. 

Burada, olayın çok kısmî bir noktasına değinmekteyiz; sadece tek boyutlu, önümüze ge
len yasa çerçevesinde, kalkınmada öncelikli yörelerin eşitsizlik sorununa, doğaldır ki, bütün
sellik içinde yaklaşamazsınız; ama yine de, bu bir araçtır, bu bir olanaktır. 

Yazılı bir öneri vermedik; fakat şifahî olarak belirtmek istiyorum : Kalkınmada öncelikli 
yörelerdeki bina inşaatları dışında kalan bütün binaların muafiyetinin -burada belirtilen kap
sam içinde- kalkması, ancak kalkınmada öncelikli yörelerdeki 150 metrekarenin altındaki -
gerekiyorsa 150 metrakare biraz daha azaltılabilir, 100 metrekareye de indirilebilir- konutlarda 
muafiyetin 1995 yılına kadar devam ettirilmesini, eşitsizliklerin giderilmesi ve azaltılması açı
sından yararlı gördüğümüzü bir daha belirtmek istiyorum. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, teşekkür ediyorum efendim. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Ünaldı, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

bu muafiyetlerin süresi bu ayın sonunda bitiyor. Hükümet bir atıfette bulunuyor; ama bu atıfet; 
te bulunma bir zaruret halindedir, enflasyonun darbesiyle perişan olmuş bu insanlar, Hükümet
ten "aman" diliyorlar, şu andaki lisanı halleriyle, bu insanların manzarası Hükümetten "aman' 
dilemektir. Bu "aman" dilemeye siz bir cevap veriyorsunuz, arsa ve araziyi muaf tutuyorsunuz, 
fakat bu "aman" iniz yetmiyor, insanlar bununla rahatlamayacaklardır. Onun için, binaların 
muafiyeti de devam etmelidir, diyoruz. Çünkü, bina bitmiş, ama bina bitmekle her şey bitmiyor 
ki... İnsanlar da bitmiş, perişan olmuş... İnşaat yaptırıyor, borcun, derdin, haran içerisinde kalmış... 
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Bir başka mahzuru da şudur: Şimdiye kadar bu, iki defa 4 sene, 5 sene uzatılmış kanun
la, yergi dairelerinde ve halk arasında bir uygulama getirilmiş; bu ayrıcalık konduğu zaman, 
ayrıca idarî yönden de, muameleler yönünden de bir keşmekeştik olacaktır. Onun için, eski 
haliyle, "arazi ve arsalarla, bu arazi ve arsalar üzerinde inşa edilen binalar emlak Vergisinden 
muaftır" diye çıkarılmasını Hükümetin atıfeti olarak değerlendirdiğimizi ve böyle olmasının 
hayırlı olacağım düşünüyorum. 

Tekrar saygılar arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ünaldı. 
Şahsı adına Sayın Oğuz, buyurun. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; "Konut inşaatına veya 

kalkınmada öncelikli yörelere yapılacak yatırımlara tahsis edilen arazi ve arsalar Emlak vergi
sinden muaftır" diyor madde; fakat, konut inşaatına tahsis şekli ve bunun yolu, müracaat şekli 
bir açıklığa kavuşturulmadığı için, burada bir hayli tereddütler de meydana gelecektir. Onun 
için, bu maddeye bir vuzuh getirmek zarureti de vardır. Ait olduğu makama, yani belediyelere 
"bu arsayı konuta tahsis ettim* şeklinde bir hükmün veya bunun yerine kaim olacak bir for
malitenin madde içerisinde zikredilmesinde zaruret var. \bksa, hiç kimsenin, ileride, arsasını 
nasıl tahsis edeceği hususunda bir muamele ve bir açıklık getirilmediği takdirde, bir hayli sı
kıntılar doğuracaktır; buna bir açıklık getirilmesinin lüzumuna işaret etmek istiyorum. 

Arz ederim efendim. , ' 
BAŞKAN --Teşekkür, ediyorum Sayın Oğuz. 
Gruplar adına söz?.. Yok. 
Şahısları adına?. "Vok. 
Sayın Hükümetin bir talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergeleri var, önce geliş sırasına, sonra da aykırılık sıralarına göre okutup iş

leme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin ''Konut inşaatına veya kalkınma

da öncelikli yörelere yapılacak, yatırımlara tahsis edilen arazi, arsalar ve binalar, Emlak Vergi
sinden muaftır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Selçuk Marûfiu Orhan Ergüder Yusuf Pamuk 
İstanbul İstanbul İstanbul 

Rasim Zaimoğlu Ülkü Güney Cavit Kavak 
Giresun Bayburt İstanbul 

Gerekçe : Türkiye'deki konut açığının kapatılması için bina yapımının teşvikleri getirir. Bina
lardan da Emlak Vergisi alınmamalıdır. Muafiyet uygulanmalıdır. 

BAŞKAN —- Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 224 Sıra Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin aşağıdaki Şekilde değiştiril

mesini saygıyla arz ve tçklif ederiz. 
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' 'Konut inşaatına veya kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımların tahsis edilen 
arazi ve arsalarla bu arazi ve arsalar üzerinde inşaa edilen binalar Emlak Vergisinden muaftır" 

Şevket Kazan Mustafa Ünaldı Melih Gökçek 
Kocaeli Konya Ankara 

Mustafa Baş Kemalettin Göktaş Ahmet Arıkah 
İstanbul Trabzon , Sivas 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, sizlerin de takip ettiği veçhile, önergelerin ikisi de ay
nı mahiyettedir. Birlikte işleme koyuyorum. v 

Sayın komisyon bu önergelere katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılamıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. • 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ÖRAL (Manisa) — Katılmıyoruz. Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önerge sahibi sıfatıyla Sayın Maruflu, buyurun efendim. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok önemli bir 

yasayı görüşüyoruz. Bu yasa, binlerce, milyonlarca kişiyi ve aileyi ilgilendirmektedir, o neden
le üzerinde durulması lazımdır. 

Burada bir şeye dikkat ediyoruz : Hükümet, böyle bölük pörçük birtakım gelir sağlayıcı 
kalemleri ihtiva eden yasalar getiriyor. Aslında, Türkiye'nin, ciddî, rasyonel, gerçekçi olan, vergi 
yükünü adil dağıtan bir vergi reformuna ihtiyacı vardır. Bunu topyekûn, ciddî, hakikaten mem
lekete bir şeyler getirebilecek bir vergi reformu şeklinde görmekte fayda var. 

Şimdi burada, binalardan da vergi almak suretiyle, yerel yönetimlere bir gelir enjektesi 
söz konusu. Sayın Bakan, tabiî çok değerli bir teknisyen arkadaşımızdır; burada, "yeni bir 
şey getirmiyoruz,'bunu eski şekliyle aynen muameleye koyuyoruz" dedi. 

Şimdi ben, size, tasarının madde gerekçeleri arasında yer alan bir hususu okuyayım : "Bu 
nedenle 150 metrekareden küçük konut inşaatı ile kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak 
yatırımlara tahsis olunan arazi ve arsalara Emlak Vergisi muafiyeti sürdürülmekte, binalar ba
kımından ise kaldırılması öngörülmektedir." diyor. 

Yani, bu ne demek?.. Emlak Vergisi muafiyeti sürdürülüyor -tabiî onu yazıyor- arsalarda 
ve arazilerde; ama, "binalar bakımından ise, kaldırılriıası Öngörülmektedir" diye, açık seçik, 
binalardan, tüm Türkiye'de, konut politikasıyla ilgili olarak kaldırılmasını öngörmektedir. 

Bu binalardan da vergi alınmasın, Emlak Vergisinden muaf olsun şeklindeki önergemizi 
eğer lütfedip, desteklerseniz -binlerce; özellikle dar gelirli ailelere yönelik olan- konut politika
sına katkıda bulunmuş olursunuz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Efendim, değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

6 
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Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
okunan, şekliyle kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 24.2.1984 tarihli ve 2982 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"Madde 8 — bu Kanunda yer alan muafiyet ve istisnalardan : 
a) Konut inşaatı yapmak için yararlananların 9 uncu maddede yazılı süre içinde konut 

inşaatına başlayıp projenin tamamını bitirmemeleri veya konut dışında herhangi bir inşaat yap
maları veya inşa ettikleri binayı konut dışında başka bir amaçla kullanmaları halinde; 

b) Kalkınmada öncelikli yörelerde yatırım yapmak için faydalananların 9 uncu madde
de yazılı süre içinde yatırım projesinin tamamını gerçekleştirmemeleri veya mahiyet ve miktar 
itibariyle başlangıçta öngörülen projeyi küçültmeleri veya yapılan yatırımı yatırımla öngörü
len amaç dışında kullanmaları halinde; 

Daha önce alınmayan vergi, resim ve harçlar Vergi Usul kanununa göre kaçakçılık cezalı 
olarak tahsil edilir. 

Plan ve Projesi gereği konut dışında bir amaçla kullanılacak bölümler de ihtiva eden inşa
atlarda vergi, resim ve harç istisna ve muaflıkları sadece konut olarak kullanılacak bölümlere 
(Köylerde samanlık, ahır, kümes ve benzerleri dahil) isabet eden arsa payı esas alınmak sure
tiyle hesaplanır. Ancak bu inşaatlarda inşaat izni alınmadan önce uygulanan istisna ve muaf
lıklar nedeniyle alınmayan vergi, resim ve harçlardan konut dışındaki bölümlere isabet edenler 
arsa payı esas alınmak suretiyle hesaplanarak inşaat izni tarihinden itibaren bir ay içinde ceza
sız olarak geri alınır. , 

Konut inşaatı ye yatırım projesinin tamamının fizikî olarak hangi hallerde gerçekleşmiş 
sayılacağının ölçü ve esasları Maliye ve Gümrük bakanlığınca belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Bir önerge var okutuyorum : 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 3 üncü maddesinin 2982 sayılı kanunun 8 inci maddesinin 

(b) bendini değiştiren ikinci fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıyla arz ederiz. 

"Daha önce alınmayan vergi, resim ve harçlar Vergi Usul kanununa göre ağır kusur cezalı 
olarak tahsil edilir." 

Mustafa Ünaldı Abdüllatif Şener Şevket Kazan 
Konya Sivas Kocaeli 

• ' . / ' • • ' 

Ali Oğuz Lütfı Doğan Zeki Ünal 
İstanbul Gümüşhane Karaman 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 
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BAŞKAN — Sayın komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka-

tılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa)'— Sayın Başkan, takdire 

bırakıyorum; o kadar önemli bir konu değil. 
BAŞKAN — Sayın komisyon önergeye katılmadı; Sayın Hükümet ise Genel Kurulun tak

dirine havale ettiler. 
Sayın Ünaldı, buyurun. (DYP ve SHP sıralarından, "konuşma, kabul edeceğiz" sesleri) 
müsaade ederseniz, belki biz dinlemek istiyoruz. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Konuşmayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmiştir. 
işte demokrasi : 
Maddeyi, kabul edilen önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum : Kabul buyuranlar... 

Kabul etmeyenler... Madde değişiklik önergesiyle birlikte kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. —- 24.2.1984 tarihli ve 2982 sayılı kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"Madde 9. — Bu Kanunda yer alan muafiyet ve istisnalar, 1985 takvim yılı sonuna kadar 

uygulanır." 
BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına ya da kişisel söz talebi var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde okunan şek

liyle kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 29.7.1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununun 24.3.1988 tarihli ve 

3418 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesindeki "10 (on) katına" 
ibaresi "20 (yirmi) katına" şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde Üzerinde Refah Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Ünaldı, buyurun. 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

vaktinizi fazla almayacağım. Sadece bir hususu vurgulamak istiyorum; biraz evvel de aynı şeyi 
söyledim. Bu konuda da iki teklifimiz var, önerge verdik. 20 rakamını birdenbire vatandaşın 
karşısına çıkardığımız zaman, özellikle bakanın Üzerinde durduğu, enflasyonist baskıyı oluş
turacaktır. 

Sayın Bakan diyor ki, "Ben bunu kademeli olarak uygulayacağım." 
Hepimiz buradayız; uygulama sırası geldiği zaman artıralım, vatandaşa birdenbire büyük 

rakam göstermeydim; onun için, bu rakamı 15 olarak belirleyelim. Bu şekilde teklifimiz var; 
yani, 10 yerine 15 diyelim, 1.5 katıyla Hükümete böyle bir yetki verelim. 

v ' ' •' ' 
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Bir teklifimiz daha var sayın arkadaşlar. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
Çok konuşmaktan rahatsız olmuyorsunuz herhalde! Ben şimdi cevap vereceğim, bu sefer 

süre uzayacak... 
İkinci teklifimiz de, küçük esnaf, enflasyonun darbesiyle ezilmiş durumdadır. Bu vergi

lendirmenin küçük esnaf için -kayıtlı olmak şartıyla- yüzde 50 şekliyle vergilendirilmesini tek
lif ediyoruz. 

Bu iki teklifi desteklemenizi dileyerek saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ünaldı, teşekkür ediyorum. 
Grup adına başka söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi var mı?.. Yok. 
Bu madde üzerinde üç tane önerge vardır, önce geliş sırasına göre, sonra da aykırılık itiba

riyle okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 224 sıra sayılı Kanun Tasarısının 5 inci maddesine ikinci fıkra olarak 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini saygıyla arz ve teklif ederiz. 
"işte kanunun öngördüğü Taşıt Alım Vergisi, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa 

tabi ve meslekî kuruluşa kayıtlı nakliyeci ve şoför esnafından yüzde 50 nispetinde alınır." 

Şevket Kazan Mustafa Ünaldı Musa Demirci 
Kocaeli Konya Sivas 

Mustafa Baş Kemalettin Göktaş Melih Gökçek 
tstanbul Trabzon Ankara 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

BAŞKAN — Sayın Kazan, bu okunan önergeniz 5 inci madde için mi, 6 ncı madde için mi? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Her iki madde için de Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Her iki madde için bir önerge!.. 
Şu okunan için soruyorum; takip buyuramadınız mı? Şu okuduğumuz değişiklik önergesi 

6 ncı maddeye daha uygun gibi geldi bize de... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Aynı ifadeler ikisinde de var. 
BAŞKAN --Efendim, hangisi? Her ikisine de "madde 5" yazmışsınız. 

/ - ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, kanun, finansman kanunu; bu madde de 
finansman kanunuyla ilgili, burada "Taşıt Alım Vergisi" diyor açıkça Onun için önergede "Taşıt 
Alım Vergisi" ifadesi kullanılmıştır. 

BAŞKAN — "5 inci maddede" diyorsunuz... 
Efendim, kanunun başında o ifade var da, bu önergeniz, şimdi görüştüğümüz 5 inci mad* 

deyle mi ilgili? Hangi maddeyle ilgili olduğunu söylemezseniz, biz bilemeyiz ki... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — 5 inci maddeyle ilgili Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tamam efendim. 
Geliş sırasına göre diğer önergeleri okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 224 sıra sayılı Kanun Tasarısının 5 inci maddesiyle değiştirilen "10 

katına" ibaresinin "20 katına" ibaresiyle değiştirilmesi yerine "15 katına" ibaresiyle değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Ali Oğuz Hüsamettin Korkutata 
Konya İstanbul Bingöl 

Abdullatif Şener Ahmet Arıkan Şevket Kazan 
Sivas Sivas r Kocaeli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 sayılı Konut İnşaatın

da ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim, Harç, İstisna ve 
Muafiyetler Tanınması Hakkındaki Kanun, 1318 sayılı Finansman Kanunuyla 197 sayılı Mo
torlu taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısının 5 inci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz; 

Selçuk Maruflu Ferudun Pehlivan Rasim Zaimoğlu 
İstanbul Bursa ' Giresun 

Yusuf Pamuk Gürol Soylu Ülkü Güney 
İstanbul İstanbul Bayburt 

Madde 5. — 29.7.1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununun 24.3.1988 tarihli ve 
3418 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle değiştirilen 10 uncu maddesindeki "10 katına" ibaresi 
"15 katına kadar" şeklinde değiştirilmiştir. , 

Gerekçe : 
Taşıt Alım Vergisiyle Motorlu Taşıtlar Vergisindeki tarifelerdeki vergi miktarlarını 10 katı

na kadar artırma konusunda Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin 20 misli artırılması sakıncalı
dır. Bunun 15 katına kadar olması, bu aşıldığı takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yetki 
alınması daha uygun ve ilgili vatandaşların lehine olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı ve arkadaşları imzalı önergeyle Sayın Maruflu ve arkadaşları
nın imzasını taşıyan önerge aynı mahiyettedir ve birlikte işleme koyacağım. 

Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan zaten iste

nen bir yetkidir, bir vergi değildir. Onun için katılmıyoruz. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Maruflu buyurun efendim. 
SELÇUK MURUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir an evvel gi

delim diye çok acele ediyorsunuz; ama, çok önemli bir yasa tasarısıdır. O nedenle, bunun üzerinde 
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durulmasında yarar görüyoruz. Yarın bütün gazeteler, "Hükümet, taşıt alımlannı, otomobil 
vergilerini 20 misli artırdı, " diye yazacaklar. 

O nedenle, üzerinde durulmasında ve bazı değişiklikler yapılmasında fayda görüyoruz. 
Sayın Bakanımız dedi ki; "Biz 20 milsi filan artırmıyoruz, 10 misli olan yetkiyi 20 misline 

çıkarıyoruz" dediler. 
Aşağı yukarı aynı şeyleri konuşuyoruz; ama, bu değişik bir ifadedir. Şimdi sıfırdan başla

yıp 10 noktasına gelip, lO'dan sonra da 20'ye getirmek, 20 misli artırmaktır. O da bir deyiş; 
ama, Sayın Bakanın dediği gibi, 10'a geldikten sonra bir 10 daha koymak, bir misli daha artır
mak demektir. 

Şimdi burada, özellikle anahtar da vaat ettiğimiz vatandaşların daha kolay araba almaları 
açısından ve söylediğim gibi, kalkınma endikatörlerinde otomobilin de olması açısından, bu
nu birdenbire -sayın arkadaşlarımızın da söylediği gibi- 20 rakamını telaffuz etmeyerek, 15 ra
kamı şeklinde, yani 5 katı artırma yetkisini Hükümete verelim. 

Tabiî burada Sayın Bakanın çok önemle ifade ettiği bir cümle var; ben onu burada tespit 
ettim. Diyor ki; "Biz bu yetkiyi sizden alacağız; ama, bunu artırmak mecburiyetinde değiliz. 
Belki de hiç artırmayacağız." 

En azından, önümüzdeki 1993 yılı için Sayın Bakan burada ifade etsin, "Taşıt alım vergi
siyle, motorlu taşıt araçları vergisini hiçbir şekilde artırmayacağız" desin. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Öyle bir yetkisi yok. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Bakanlar kuruluna böyle bir teklif götürür; bunu za

ten Maliye Bakanı götürür. Teklif götürmemekle bunu artırmama durumuna gelmiş olur. Bu
nu söylediği takdirde, bütün vatandaşlar ve bizler de rahat edeceğiz. 

Bunu ifade etmek istedim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Maruflu teşekkür ediyorum. 
Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 224 sıra sayılı kanunun 5 inci maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini saygıyla arz ve teklif ederiz. 
tşbu Kanunun öngördüğü Taşıt Alım Vergisi 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa 

tabi ve meslekî kuruluşa kayıtlı nakliyeci ve şoför esnafından yüzde 50 nispetinde alınır. 
Şevket Kazan (Kocaeli) ve 

arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın komisyon katılıyor mu efendim?... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLt MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

başkan? 
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon önergeye katılmıyor. 
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Söz talebi yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
5 inci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler. Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Altıncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3.12.1988 

tarihli ve 3505 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesindeki "10 (on) 
katına" ibaresi "20 (yirmi) katına" şeklinde, "10 (on) katından ibaresi "20 (yirmi) katından" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına ya da kişisel söz talebi var mı? Yok. 
Değişiklik önergeleri var; geliş sırasına göre okutuyorum : 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 224 sıra sayılı kânun Tasarısının 6 nci maddesinde değiştirilen ibare

nin "20 katına" şeklinde olması yerine, "15 katına" şeklinde olmasını saygıyla arz ve talep ederiz. 

Mustafa Ünaldı Ali Oğuz Hüsamettin Korkutata 
Konya İstanbul , Bingöl 

Abdullatif Şener Ahmet Arıkan Şevket Kazan 
Sivas Sivas . Kocaeli 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 224 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6 nci maddesine ikinci fıkra olarak 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini saygıyla arz ederiz. 
"İşbu Kanunun öngördüğü Motorlu Taşıtlar Vergisi, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Ka

nununa tabi ve meslekî kuruluşa kayıtlı olan nakliyeci ve şoför esnafından yüzde 50 nispetinde 
alınır." 

Mustafa Ünaldı Şevket Kazan Musa Demirci 
Konya Kocaeli Sivas 

Abdullatif Şener Kemalettin Göktaş Melih Gökçek 
Sivas Trabzon Ankara 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre okutup işlem yapacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi* Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 224 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6 nci maddesinde değiştirilen ibare

nin "20 katına" şeklinde olması yerine, "15 katına" şeklinde olmasını saygıyla arz ve talep ederiz. 
Mustafa Ünaldı (Konya) ve 

arkadaşları 
BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılamıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon önergeye katılmıyor. 
önerge sahiplerinden söz talebi yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyoruz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 224 sıra saydı Kanun Tasarısının 6 ncı maddesine ikinci fıkra olarak 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini saygıyla arz ederiz. 
"İş bu kanunun öngördüğü Motorlu Taşıtlar Vergisi, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Ka

nununa tabi ve meslekî kuruluşa kayıtlı olan nakliyeci ve şoför esnafından yüzde 50 nispetinde 
alınır." 

Mustafa Ünaldı (Konya) ve 
arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katilamıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Bu önergeye \de Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmamışlardır. 
Sayın önerge sahiplerinden birinin söz talebi yoktur. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
6 ncı maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... 6 ncı madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 19.6.1987 tarihli ve 3393 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?... Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergesi?.. Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. - Bu Kanunun 1, 2 ve 3 unca maddeleri 1.1.1993 tarihinde, diğer maddeleri 

yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Gruplar adına söz talebi?... Yok. 
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Kişisel söz talebi?... Yok. 
Değişiklik önergesi?... Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum.: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. . 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN— Madde üzerinde gruplar adına ya da kişisel söz talebi?... Yok. 
Değişiklik önergesi?... Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınına sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde okunuğu şekliyle kabul edilmiştir. 
Değerli Milletvekilleri bu tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında gezdirilmek suretiyle yapılması hususunu oy

larınıza sunuyorum ; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayan milletvekilinin, beyaz bir kağıda oyunun ren

gini, seçim bölgesini, adını, soyasını ve imzasını atmak suretiyle oyunu kullanmasını rica ediyorum. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

VI.— SEÇİMLER 
1. — Başkanlık Divanında Açık Bulunan Kâtip Üyeliğe Seçim 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Divanımızın kâtip üyeliğinde Anavatan Partisi Gru

buna ait bir boşalma vardır. Anavatan Partisi Grubu, Bursa Milletvekili Sayın Feridun Pehli-
van'ı aday göstermiştir. ' 

Sayın Feridun Pehlİvari'm, Divana kâtip üyelik için seçilmesini oylarınıza sunacağım : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Feridun Pehlivan'a hayırlı ve uğurlu olsun. 
IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER (Devam) 
2, — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkın

mada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç îstisna ve Muaflıkları 
Tanınması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Ta$ıtlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (İ/482) (S. Sayısı: 224) (Devam) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır. Kupalar kaldırılsın. < 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, oylamaya 144 milletvekili katılmış; 137 kabul, 6 ret, 

1 çekinser oy kullanılmıştır. 
Bu sebeple, toplantı yetersayımız yoktur. Oylama yarınki birleşimde tekrarlanacaktır. 
Değerli milletvekilleri, bugünkü görüşmelerimiz tamamlanmıştır. 
Yarınki programda yer alan Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye 

ve Gümrük Bakanlığı 1993 malî yılı bütçeleriyle 1991 malî yılı kesinhesaplarını görüşmek, gö
rüşülen tasarının oylamasını yapmak için 23 Aralık 1993 Çarşamba günü saat 10.00'da toplan
mak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.30 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Avcılar'dan geçen çevre yolu üzerinde teme

li atılan üst geçide ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/467) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına '• 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı sayın Yaşar Topçu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

, ' 5,11.1992 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Sorular : 
1. Kasım 1992 Belediye Seçimleri için propaganda geziniz sırasında Avcılar İlçesi için

den geçen çevre yolu üzerine yapılmak üzere bir üst geçit temeli attığınız iddia edilmektedir. 
1. tddia doğru mudur? 
2. Doğru ise bu üst geçidin projesi var mıdır? 
3. Temel olarak atılan betonun içinde demir var mı idi? 
4. Şimdi buraya üst geçit inşaatı yapılacak mıdır? 

T C . 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 22.12.1992 

Hükmü : B.ll.O.HKM.0.00.00.00/525-144/1313 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12.11.1992 gün ve Kan. Kar. Md. A. Ol.O.GNS. 0.10.00.02-7/467-2813/13886 sayılı 

yazınız. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın, Avcılar'dan geçen çevre yolu üzerinde te

meli atılan üst geçide ilişkin ilgi yazının eki yazılı sorusu incelenmiştir. 
Temeli atılan sözkonusu üst geçit küçük Çekmece Belediyesi tarafından düşünülüp teşeb

büs edilmiş bir yatırım olup, soru ile ilgili Bakanlığımız veya bağlı kuruluşlarımızda bir bilgi 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 7 
Yaşar Topçu 

Ulaştırma Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, demir çelik ihracatını teşvik amacıyla verilen 
sübvansiyonlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/493) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 
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Soru : Yeni ihracat Teşvik kararıyla Demir Çelik İhracatını teşvik etmek için hurdanın it
halatında nakliye için tonbaşına 20 ton, demir ihracatında ton başına 30 ton taşımacılık süb
vansiyonu verilmektedir. • . . . ' . 

1. Şimdiye kadar bu teşvikten yararlanan firmaların isimlerini ve ne miktarda yararlan
dıklarını, kaç ton ithalat ve kaç ton ihracat yaptıklarının bir listesini verebilirmisiniz? 

2. Bu kadar yüksek sübvansiyonların hayalî ihracatı teşvik edeceği konusunda endişeler 
olduğu sektörde bazı uzmanlar tarafından belirtilmiştir. Bu konuda ne gibi gizli denetimler 
yapılmıştır? ' 

T. Ç. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.003/002/04046 21.12.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 
İlgi: a) TBMM Başkanlığının 18.11.1992 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/493-2886/14085 

sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 24.11.1992 tarih ve B.02.0.KKG/106-2362/07852 sayılı yazısı. 
c) Devlet Bakanlığının (Sn. Akın Gönen) 26.11.1992 tarih ve B.02.0.006/399 sayılı yazısı. 
Devlet Bakanlığının ilgi (c)'de kayıtlı yazısı ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Adnan 

Kahveci'nin sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına ta
rafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
-. Prof. Dr. Tansu Çiller 

Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Sayın Başbakana yönelttiği ve Devlet Ba
kanı Sayın Akın Gönen tarafından intikal ettirilen demir-çelik mamullerindeki navlun desteği-
ne ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmektedir. 

1. Demir-Çelik uzun ürünler sektörü, iç piyasa fazlası üretim nedeniyle ihracata bağımlı 
sektörlerimizin başında gelmekte ,ve her yıl sözkonusu miktarın ihraç edilmesi gerekmektedir. 

Sektörün bu yapısı ve üretiminin ihracata bağımlılığı, demir-çelik uzun ürünler sektörüne 
özel teşvikler uygulanmasını zorunlu kılmıştır. 

Öte yandan, sözkonusu ürünlerin ihracatına sağlanan doğrudan teşviklerin 31 Ocak 1992 
tarihinde sona ermiş olmasıyla rekabet gücü zayıflayan demir-çelik ürünlerimizin büyük çaba
larla elde ettiği ihraç pazarlarını kaybetmemesini temin etmek üzere, dolaylı teşviklerin devre
ye sokulması gerekmiştir. 

Bu çevçevede; 
a) İmalatçı-lhracatçıya ihracatı teşvik belgesi kapsamında ithali yapılan hurda demirden imal 

edilen blum kütük ile bunlardan elde edilen uzun hadde mamullerinin ihracında ithal edilen hurda 
demire ait nakliye giderleri için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödeme yapılması, 

b) Üretimin iç tüketimden oldukça fazla olması ve sektörün yapısı nedeniyle yüksek ka
pasitede üretim yapma zorunluluğundan ortaya çıkan üretim fazlasının ihracata yönlendirile-
bilmesi amacıyla, ihracatta esasen yapılmakta olan navlun ödemelerinin artırılması, 

öngörülmüştür. 
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Yukarıda (a) bendinde belirtilen uygulama ile, uzun hadde mamulü ihracatına yönelik hurda 
demir ithalatında ihracatçıya ödeme öngörülmüş olup, ödeme yapılabilmesi için de buna iliş
kin ihracatın gerçekleşmesi gerekmektedir. 7 Aralık 1992 tarihi itibariyle, bu alanda ihracatçı
ya henüz hiç ödeme yapılmamıştır. 

Yukarıdaki (b) bendinde belirtilen düzenleme ise esasen yeni bir uygulama olmayıp, 1986 
yılından bu yana yapılan bir uygulamanın devamı niteliğindedir. Bu çerçevede, Merkez Banka
sınca ihracatçıya yapılan ödemelere ilişkin bilgi ilişikte yer almaktadır. (Ek-1) 

2. Sözkonusu teşvikler demir-çelik sektörüyle yapılan istişareler ve bilgi alışverişi netice
sinde son şeklini almıştır. 

Sözkonusu teşviklerle, yukarıda da belirtildiği gibi, yeni bir uygulama ihdas edilmemiş, 
esas itibariyle sektörün içinde bulunduğu durum gözönüne alınarak, mevcut uygulamanın re-
vize edilmesi hedeflenmiştin 

Bununla birlikte, bu uygulamanın istismarını engellemeye yönelik gerekli tedbirler de alın
mıştır. 

Esasen, hurda ithalatı yalnızca ark ocaklı tesise sahip olan ve sınırlı sayıda bulunan ima
latçı firmaya tanınmış olup, ihracatı teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirdikleri ihracatları
na istinaden yapılmaktadır. Bu firmaların ithalatları, kapasite ve üretim seviyeleri dikikate alı
narak ihracatı teşvik belgesi kapsamında takip edilmektedir. 

Yine bu amaca yönelik olarak, ithalat ve ihracatla ilgili temel belgelerin yanısıra ihraç edi
len malın ilgili ülkeye girdiğine ilişkin belge (giriş manifestosu), ihracatçıya ödeme yapılabil
mesi için ibrazı zorunlu belgeler arasına dahil edilmiştir. 

Diğer taraftan, uygulama bu konudaki uygulamacı birim olan Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı tarafından devamlı izlenerek, gerek uygulamanın etkinliği gerekse istismarının engel
lenmesi amacıyla ihtiyaç olduğunda Karara İlişkin Uygulama Usul ve esaslarında değişiklik 
yapılmaktadır. 

11 Mİ Merkez Bank. Dış Tic. Müd. 90 4 3101255 P.01 

92/16 Sayılı Kararın 2 nci Maddesine İstinaden 20.11.1991-3.12.1992 
Döneminde Yapılan ödemeler 

ödeme ihtarı ihracat İhtarı İhracat Ağırlığı 
Firma Adı $ $ Ton 

Ekinciler Dış Tic A. S. 
Jtçdaş İst. Çelik Demir İzabe San. 

A.Ş. 
Borusan İhr. tch. ve Dağıtım A.Ş. 
Kibar Dış Tic 
İzmir Demir Çelik San. A.Ş. 
Metaş İzmir Metalürji Fab. T.A.Ş. 

1 073 500,— 

431 557,— 
42 171,— 

199 955,— 
894 339,— 
140 072,— 

2 781 594,— 

10 858 002,— o 

3 850 623,— 
718 011,— 

1 434 583,— 
6 681 984,— 

962997,— 

24 496 320 — 

38 863,79 

13 621,05 
1 405,76 
4 998,59 

23 716,97 
3 501,81 

86 108,27 
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3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Bakanlığın 1993 bütçesinde yatırımların 
denetim dışına çıkarıldığına dair haberlere ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş
in yazılı cevabı (7/561) • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Turizm Bakanı Sayın Abdülİcadir Ateş tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
1 Bülent Akarcalı 

İstanbul 
( Basında yeralan Turizm Bakanlığının 1993 Bütçesinde yatırımların denetim dışına çıkarıl
dığına dair Sayıştay uyarısı hakkında yazılı bilgi vermenizi rica ederim. 

T C. 
Turizm Bakanlığı , 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu * 
Başkanlığı 15.12.1992 

Sayı : 1478-29864 x 
Konu : İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm önergesi. v 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
(Genel Sekreterliği) 

İlgi : 10.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GMS.010.00.02.7/561-3084/14693 sayılı yazı. 
İlgide kayıtlı yazınızda; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Bakanlığımız 1993 Ma

lî Yılı Bütçesinde yatırımların denetim dışına çıkarıldığına dair haberlere ilişkin vermiş olduğu 
yazılı önerge ile gerekli açıklamalar ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Abdulkadir Ateş 
Turizm Bakanı 

önergenin Sahibi : Bülent Akarcalı 
) ' • ' 

önergenin özeti : Turizm Bakanlığının 1993 Malî Yılı Bütçesinde yatırımların denetim 
dışına çıkarıldığına dair haberlere ilişkin 

Bakanlığın Konuya İlişkin Görüşü 
Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen yatırımların denetim dışında bırakılmasına dair id

dialar doğru değildir. Şöyleki; 
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 9 uncu maddesinde de açıklandığı gibi, turizm alt

yapısına ilişkin gereksinimlerin öncelik ve ivedilikle tamamlanması zorunludur. Zira turizm 
yatırımlarının hiç bir sınıra bağlı olmaksızın'özel önem ve önceliği taşıyan yatırımlar olduğu , 
bilinmektedir. 

Yıllardan beri süregelen uygulamalar ile öncelik ve ivediliği bilinen bu tür yatırımlar, Ba
kanlığımızca 900 Transfer Harcama kalemirideki ödenek ile, İl özel İdarelerine veya Türkiye 
Kalkınma Bankasına yapılan transferlerle gerçekleştirilmektedir. 
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Söz konusu her iki kuruluş ve yaptıkları harcamalar T.B.M.M. adına ilgili ve yetkili kuru
luşlarca denetlenmektedir. . 

Ayrıca ödeneğin Türkiye Kalkınma Bankasına devri ödeme emrinin Sayıştay tescilinden 
sonra yapılmaktadır. Diğer bir deyimle söz konusu ödenek Turizm Bakanlığınca Maliye ve Güm
rük Bakanlığının serbest bırakma oranları, ita amirinin onayı ve protokol hükümleri çerçeve
sinde kullanılmak üzere Sayıştay Başkanlığının vizesi alındıktan sonra Türkiye Kalkınma Ban
kasına transfer edilmektedir. 

Öteyandan, transfer edilen ödeneğin verile emri-tahakkuk evrakı heryıl Turizm Bakanlığı 
Merkez Saymanlığının hesaplarının Sayıştayca denetimi sırasında da ayrıca incelenmektedir. 

Konunun önemi nedeniyle; Bakanlığımızca uygulamaya ilişkin olarak Maliye ve Gümrük 
Bakanlığından alınan 13 Mart 1986 gün ve 4781 sayılı muktezada; 1050 sayılı Genel Muhasebe 
Kanununun 64 üncü maddesi uyarınca işlemlerin vize edilmesi hususunda, 800'lü harcama ka
leminden yapılacak ödemelerin "Mali Transfer" niteliğinde olması ve ödemenin Bütçe Kanu
nundaki hükümlere dayanılarak Bankaya yapılmış olmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı 
belirtilmiştir. 

Bakanlığımız bütçesinin Plan-Bütçe komisyonunda görüşülmesi sırasında da konu Mil
letvekillerince dile getirilmiş, komisyonda hazır bulunan DPT, Sayıştay Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ile Bakanlığımız temsilcilerinden oluşturulacak komisyonca uygulamaya ilişkin olarak 
ortak bir çözüm yolu bulunması hususunda tavsiye kararı alınmıştır. 

Kaldıki; önerge sahibinin Turizm Bakanlığı görevini üstlendiği dönemde de yukarıda be
lirtilen uygulama aynen devam etmiştir. 
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4. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz*ün, Amasya Beyazıt Kütüphanesinin Anka
ra'ya götürüleceği iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakam Durmuş Fikri Sağlar'm yazılı ce
vabı (7/572) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. ' 

23.11.1992 
Dr. Ahmet Feyzi înceöz 

Tokat 

Amasya Beyazıt Kütüphanesinin Kültür Bakanlığının 14.8.1992 tarih ve 3687 sayılı emirleri ile 
alınarak Ankara'ya götürülmesi istenmektedir. Bu eserlerin ana vakfiyesinde de belirtildiği gi
bi Amasya dışına çıkartılmaması şartı vardır. Ayrıca Amasya halkından Amasya'da kalmak 
şartı ile kütüphaneye vakfedilen eserlerin sahibinin hayatta olduğunu, içlerinden görüştükleri
miz eserlerin Amasya dışına çıkarıldığı takdirde geri talep edeceklerini belirtmektedirler. Dev
letimiz yurt dışına kaçırılan kültürel varlıklarımızı milyonlarca para ödeyerek, "Bu eserler ana 
sahibi bulunduğu yerlerde insanlara teşhir edilmelidir." diye geri alınırken, niçin Amasyalıla
rın yüzyıllarca muhafaza ettikleri kitaplarımız Amasya'nın dışına çıkarılmak istenmektedir. 
Bu kültür varlıklarımızın Amasya halkı tarafından kesinlikle dışarıya gitmemesi istenmektedir. 

Bu konuda sevindirici açıklamaları bekliyoruz. 

T C . 
Kültür Bakanlığı 22.12.1992 
Sayı : ÖZK/6905 

Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının (Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 10.12.1992 gün ve 
7/572-3115/14810 sayılı yazıları. 

Tokat Milletvekili Sayın Dr. Ahmet Feyzi tnceöz'ün ilgi yazı ekinde yeralan son önerge
sindeki sorunun yanıtı aşağıya çıkarılmıştır. 

Kültürümüzün en değerli ürünlerinden olan önemli bilgi kaynağı özelliklerinin yanısıra 
ait oldukları dönemin sanat ve yazım teknolojisini de simgeledikleri için Nadir Eser niteliği 
kazanan elyazması eserlerimiz uzun yıllardır Bakanlığımıza bağlı halk ve yazma eser kütüpha
nelerinde muhafaza edilmektedir. Bütün dünya ülkelerinin üzerinde özenle durduğu bu kültür 
hazinelerinin hakkıyla korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması, yerli ve ya
bancı bilim adamlarının istifadesine sunulması ulusal bir görevdir. 

Ancak, halk kütüphanelerinde, gerekli koşullar sağlanamadığı için, bu değerli eserlerin 
toz, nem ve kitap kurtları nedeniyle yıprandıkları, hırsızlığa karşı da güvenliklerinin yeterince 
sağlanamadığı bir gerçektir. Nitekim, son olarak basına da yansıdığı gibi, bazı kütüphaneleri
mizden yazma eserlerimiz çalınmıştır. Bu kütüphaneler arasında soru önergesine konu olan 
Amasya Beyazıt ti Halk Kütüphanesi de bulunmaktadır ve bu kütüphaneden çalınan 17 değer
li eserden biri de "Hz. Osman'ın Kuran'ı" olarak bilinen Kuran-ı Kerim'dir. 
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Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, el yazması eserlerimizin çok güvenli ortamlarda sak
lanması, bakım ve onarımlarının yapılması, ısı, nem, toz, kitap kurtları ve yangına karşı özel 
donanımlı binalarda saklanmaları, mikrofilm-mikrofîşlerinin çıkarılarak okuyucuya sunulması, 
kataloglarının hazırlanması gerekli ve zorunludur. Ülkemizde bu koşulları taşıyan üç kütüp
hane bulunmaktadır. Bunlar; Ankara'da Millî Kütüphane, İstanbul'da Süleymaniye Kütüpha^ 
nesi ve Konya'da Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'dir. Bu Kütüphanelerde, milyarlarca lira 
harcanarak yapılmış, çağımızın bilim ve teknolojisinin sunduğu olanaklar mevcuttur. 

Son derece elverişsiz koşullarda bulunan el yazması eserlerimizin yukarıda açıklanan ne
denlerle bu üç kütüphanede toplanması kararlaştırılmış ve uygulamaya başlanmıştır. Değerli 
el yazması eserler, bu üç merkezde geldikleri tün adı ile korunacak ve mikrofilmleri çekilerek 
buralara gönderilecektir. 

Bunun yanısıra, il özel İdarelerinin, sayılan koşullan taşıyan binalar yapmaları durumunda, 
el yazması eserler korundukları yerlerden geri gönderilecektir. Bakanlığımız da, olanakları öl
çüsünde bu tür kütüphane binalarının yapımına geçecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
D. Fikri Sağlat 
Kültür Bakanı 
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3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu 
ve 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısına verilen oylann sonucu : 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
144 
137 

6 
1 

306 

Çoğunluk yoktur. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Ali Yalçın öğütean 
İbrahim özdiş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
ismet Attila 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

(Kabul Edenler) 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Yılmaz, 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demire! 
Ertekin Durutürk 
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İ Ç E L 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Tansu Çiller 
Elaattin Elmas 
Adnan Kahveci 
Ercan Karakaş 
Mehmet Moğultay 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
KA HRAMANMAR AŞ 
Selahattin Karademir 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
KIKRLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 

BAYBURT 
Ülkü Güney 
İSTANBUL 
Kadir Ramazan Coşkun 

M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MUĞLA 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

•(Reddedenler) 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 

Ali Oğuz 

Yusuf Pamuk 

(Çekinser) 

İSTANBUL 
Algan Hacaloğlu 

SAMSUN 
Cemal Alışan 
.Mehmet Cebi 
Ali Eser 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Muhtar Mahramlı 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

KÜTAHYA 

Mehmet Rauf Ertekin 
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ADANA 
*.* (Uğur Aksöz 

M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoğlu_(Bşk. V.) 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 
Kemal Tabak 
AFYON 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri AlpasFâh 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 

. Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
1. Melih Gökçek 
Bilâl Güngör 
H. UIuç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 

(Oya Katılmayanlar) 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
FaikAltun 
Veysel Atasoy 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Hasan Mamal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDJN_ 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Mehmet Cemal öztaylan 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Nizamettin Toğuş 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
BİLECİK 
Mehmet Seven (İz.) 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Abbas înceayan 
Tevfik Türesin 
BURSA 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlı 
Mehmet Gedik 
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Mümin Gençoğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKmi 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin HatibpğluJBşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (l.Â.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana . 
EDİRNE 
Hasar Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Mütfüoğlu 
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İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu (tz) 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu (İz) 
Leyla Yeniay Köseoglu (İz) 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy * 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 

Oktay ö z t ü r k •". 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan < 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
GİRESUN 
Burhan Kara (l.A.) 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
M. Istemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 

. Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
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KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Münif Islamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlü 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar , 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Mecmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Ömer Şeker (İz.) 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
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MALATYA • 
Oğuzhan Âsiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 

MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Nevşat özer 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoglu 

^Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
irfan Demiralp 
Nafiz Kurt (İ.A.) 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa, Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 

ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 

TOKAT 
Güler İleri 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 

TRABZON . / 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 
Ender Karagül 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz . 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

49 UNCU BİRLEŞİM 

22 . 1 2 . 1992 Salı 

Saat : 10.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
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Dönem : 19 Yasama Yıla : 2 

T. B.'M. 1VL (S. Sayısı; 224) 

3065 Sayılı Katma Değer Yergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut 
İnşaatında ve Kalîanmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Ya
tırımlarda Yergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanın- / 
ması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile . 
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Yergisi Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/482) 

T.C. 
Başbakanlık 30.11.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-463/08040 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28.11.1992 tarihinde kararlaştırılan "3065 Sayılı 

Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yöreler
de Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıklan Tanınması Haklunda 
Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Erdal İnönü 
Başbakan V. 

GENEL GEREKÇE 
Uygulamada ortaya çıkan gelişmelerin sonucunda, günün değişen şartları göz önünde tu

tularak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada 
öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıklar Tanın
ması Hakkında Kanun, 1318 sayılı Finansman Kanunu ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanununda bazı değişiklikler öngörülmüştür. 

Bu değişiklikler mahiyet olarak şöyle özetlenebilir. 
1. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 8 inci maddesinde net alanı 

150 m2 kadar konut teslimi ile konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri için 
öngörülen istisna uygulaması 31.12.1992 tarihinde sona ermektedir. 

Yapılan düzenleme ile ülkemizdeki konut açığının kapatılabilmesi amacıyla sözkonusu is
tisna uygulamasının 31.12.1995 tarihine kadar devam etmesi sağlanmaktadır. . 

2. Ülkemiz konut açığının kapatılabilmesi ve konut inşa maliyetlerini mümkün olduğunca 
düşürülebilmesi ayrıca kalkınmada öncelikli yörelerdeki yatırımların teşviki maksadıyla yü
rürlüğe konulan 2982 sayılı Kanun ve dolayısıyla bu Kanundaki vergi, resim ve harç istisna 
ve muaflıkları 31.12.1992 tarihinde yürürlükten kalkmaktadır. 
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Sözü edilen Kanunun konuluşundaki ihtiyaçlar bugün de aynı şekilde devam ettiğinden 
Kanunun süresinin uzatılması gereği ortaya çıkmıştır. Ancak süre uzatımı yapılırken bazı mua
fiyetler yönünden yeniden kapsam tayini yapılmaktadır. 

'Ayrıca, Kanun ile sağlanan teşviklerin, Kanunla konulan prensiplere uyulmaması duru
munda geri alınmasına ilişkin prensipler yeniden tayin edilmiştir. Kanunun süresinin uzatılma
sı karşısında bu Kanunun uygulama prensiplerine aykırı düşen 3393 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

3. Taşıt Alım Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi miktarlarında artış hususunda Bakanlar 
Kuruluna verilen yetkilerin önemli bir kısmi kullanılmış bulunduğundan, yetkilerin artırılması 
öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa 3393 sayılı Kanunla eklenen geçi

ci 8 inci maddesinde, net alanı 150 rn^ye kadar konutların teslimi ile konut yapı kooperatifleri
ne yapılan inşaat taahhüt işleri için öngörülen istisna hükmünün uygulaması, 31.12.1992 tari
hinde sona ermektedir. 

Sözkonusu istisna uygulamasının gayrimenkuller üzerindeki vergi yükünü azaltması so
nucu konut üretiminde artış sağlanmıştır. Halen çok sayıdaki konut inşaatları devam etmekte 
olup, bunlardan büyük bir kısmının 31.12.1992 tarihinden sonra bitirilmesi durumunda ise, ko
nutun teslim bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi alınacağından, 31.12.1991 tarihinden önce 
yapılan inşaat işleri de konutun bedeli içerisinde vergilenmiş olacaktır. Ayrıca sözkonusu ta
rihten önce kooperatifler ile müteahhit arasında yapılan sözleşmede Katma Değer Vergisi dik
kate alınmadığından Katma Değer Vergisi taraflar arasında sorun yaratacaktır. 

Bu nedenlerle, yukarıdaki madde ile öngörülen istisna uygulamasının 31.12.1995 tarihine 
kadar uzatılması yerinde olacaktır. 

Madde 2. — Kanun 1.3.1984 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu Kanunla getirilen vergi, re
sim ve harç muafiyet ve istisnaları da bugüne kadar uygulanmıştır. Ancak Emlak Vergisi mua
fiyetinde Kanunun konulması ve uygulanmasındaki amaç, yeni inşa olunan konut ve yatırım
lar bakımından aşılmış bulunmaktadır. Zira 1984 yılında inşa edilen bu binalardan hâlâ Em
lak Vergisi alınamamaktadır. 

Bu nedenle 150 m"den küçük konut inşaatı ile kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak 
yatırımlara tahsis olunan arazi ve arsalara Emlak Vergisi muafiyeti sürdürülmekte, binalar ba
kımından ise kaldırılması öngörülmektedir. 

Madde 3. —Kanun ile getirilen istisna ve muafiyetlerden yararlanmak suretiyle konut ve
ya kalkınmada öncelikli yörelerde yatırım yapmakta olanlar projede öngörülen inşaatın en az 
% 50'sini Kanunun uygulama süresi sonuna kadar tamamlamak mecburiyetinde bulunmakta
dır. Bu prensibi ihlal edenlerden ise bu işler sebebiyle kendilerinden alınmayan vergi, resim ve 
harçların kaçakçılık cezası ile birlikte tahsili gerekmektedir. 

Maddede yapılan düzenleme ile % 50 tamamlama esasının, Kanunun yeni uygulama sü
resi olan 1995 takvim yılı sonuna kadar % 100 olarak değiştirilmesi öngörülmektedir. 

Madde 4. — Konut inşaatları ve kalkınmada öncelikli yörelerdeki yatırımların vergi, re
sim ve harç istisna ve muaflıkları yoluyla teşviki hakkındaki 2982 sayılı Kanunun uygulama 
süresi 31.12.1992 tarihinde yürürlükten kalkmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi - - <S. Sayısı : 224) 
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Ancak Kanunun konulması sırasındaki ihtiyaçlar bugün de aynı tarzda devam etmektedir. 
Bu nedenle Kanunun uygulama süresinin 1995 takvim yılı sonuna kadar uzatılması öngö

rülmektedir. 
Madde 5. — Tarifelerdeki vergi miktarlarını artırma konusunda Bakanlar Kuruluna veri

len yetkinin önemli bir kısmı kullanılmıştır. Ekonomik gelişmelere göre, Bakanlar Kuruluna 
vergi miktarlarını yeniden artırma yetkisi verilmektedir. 

Madde 6. — Tarifelerdeki vergi miktarlarını artırma konusunda Bakanlar Kuruluna veri
len yetkinin önemli bir kısmı kullanılmıştır. Ekonomik gelişmelere göre, Bakanlar Kuruluna 
vergi miktarlarını yeniden artırma yetkisi verilmektedir. 

Madde 7. — 3393 sayılı Kanun ile uygulama süresi 31.12.1992 tarihine kadar uzatılan 2982 
sayılı Kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri de yine aynı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri ile değiştiril
miştir. 

2982 sayılı Kanunun 31.12.1992 tarihinde yürürlükten kalkacak olması cihetiyle, 3393 sa
yılı Kanunun geçici 2 nci maddesiyle değiştirilen 6 ve 7 nci maddelerinin de bu tarihte yürür
lükten kaldırılması öngörülmüştür. 

Tasarı ile 2982 sayılı Kanunun uygulama süresinin 1995 takvim yılı sonuna kadar uzatıl
ması sebebiyle, uygulamada problem yaratmaması bakımından, 3393 sayılı Kanunun geçici 2 
nci maddesinin yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. 

Madde 8, 9. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 224) 



Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 8.12,1992 

Esas No. : 1/482 
Karar No. : 92 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca 30.11.1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu

lan ve Başkanlıkça 3.12.1992 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut inşaatında ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde Yapılacak Ya-
tırımlarda Vergi, Resim ve Harç istisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı 
Finansman Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik kapılması Hak
kında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 7.12.1992 tarihli 31 inci birleşiminde Hükümeti temsi-
len Maliye ve Gümrük Bakanının başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin "de katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; 1984 yılında uygulamaya konulan ve zaman içerisinde süresi uzatılan 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 8 inci maddesi ile, net alanı 150 m2,ye kadar olan 
konutların teslimi ve konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri için öngörülen 
istisna hükmünün uygulaması 31.12.1992 tarihinde sona ermektedir. Ayrıca, Motorlu Taşıtlar 
Vergisi ile Taşıt Alım Vergisi miktarlarında artiş yapılabilmesi hususunda Bakanlar Kuruluna 
verilen yetki ile tespit edilen limitlerin önemli bir kısmının kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Tasarı ile; 
— Günün değişen şartları göz önünde tutularak, ülkemizdeki konut açığının kapatılabil

mesi amacıyla uygulamaya konulan istisnanın, Kanunun kabul tarihindeki gerekçelerin bugün 
de aynı şekilde devam ettiği dikkate alınarak, inşa edilen binalar kapsam dışında bırakılmak 
suretiyle, diğer istisna hükümlerinin yürürlük süresinin 31.12.1995 tarihine kadar uzatılması, 

— istisna ve muafiyetlerden yararlanmak suretiyle konut veya kalkınmada öncelikli yöre
lerde yatırım yapmakta olanların projede öngörülen inşaatın en az % 50'sini kanunun uygula
ma süresi sonuna kadar tamamlaması şartının, kanunun yeni uzatma süresi olan 1995 takvim 
yılı sonuna kadar % 100 tamamlanması şartına dönüştürülmesi, 

— Taşıt Alım Vergisi ile Motorlu Taşıtlar Vergisinde tarifelerdeki vergi miktarlarını (10) 
katına kadar artırma konusunda Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin büyük ölçüde kullanıl
mış olduğu dikkate alınarak bu nispetin (20) katına kadar artırılması, 

öngörülmektedir. 
Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; '; 

, Tasarı ile getirilen değişikliklerin 1992 yılı sonunda bitecek olan ve konut sektöründe teşvik 
mahiyetindeki muafiyetlerin süresinin uzatılmasının, konut yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve sek
törün canlandırılması bakımından yerinde olduğu belirtilmiş, ancak kalkınmada öncelikli yöreler
de arazi ve arsa üzerine yapılarak inşaatı tamamlanan binaların Emlak Vergisi muafiyeti dışında 
bırakılmasının bu yörelerde yapılacak yatırımları olumsuz yönde etkileyebileceğine işaret edilmiştir. 

Hükümet adına yapılan açıklamalarda ise; gerek konut inşaatına ve gerekse kalkınmada 
öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlara tahsis edilen arazi ve arsaların vergi muafiyeti gibi teş-

Türk'iye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 224), 
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viklerebir süre daha devam edilmesinin yararlı olacağı belirtilmiş, inşaatı tamamlanan binaların 
artık istisna kapsamına alınmasında pek isabet görülmediğine işaret edilmiş ve bu görüşmeleri 
takiben tasarının tümü Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa 3.12.1988 tarihli ve 
3505 sayılı Kanunla eklenen geçici 9 uncu maddenin de benzer mahiyette olması nedeniyle metne 
dahil edilmesi ve maddenin bu şekilde değiştirilmesiyle, 

Tasarının 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 8 ve 9 uncu 
maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Komisyonumuz sözkonusu kanunun yürürlük süresinin 3.1.12.1992 tarihinde sona 
ereceğini dikkate alarak tasarının İçtüzüğün 53 üncü maddesi gereğince Genel Kurulda önce
likle görüşülmesini istemeyi kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
İlyas Aktaş 

Samsun 
Sözcü 

Mahmut öztürk 
Aksaray 

Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 
Üye 

Cengiz Altmkaya 
Aydın 
Üye 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

İmzada bulunamadı.. 
Üye 

Nihat Matkap 
Hatay 
Üye 

Rıfat Serdaroğlu 
tzmir 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
M. Doğan ölmeztoprak 

Malatya 
Üye 

Halil Başoğlu 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Kâtip 

Halil Demir 
Aksaray 

Üye 
Timurçin Savaş 

Adana 
Üye 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Üye 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 

Üye 
Işın Çelebi 

tzmir 
Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

İmzada bulunamadı 
Üye 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 

(S. Sayısı : 224) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada önce-
likli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması 
Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka

nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa 3393 sayılı 
Kanunla eklenen geçici 8 inci maddede yer alan "31.12.1992" tarihi "31.12.1995" olarak de
ğiştirilmiştir. 

MADDE 2. — 24.2.1984 tarihli ve 2982 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 6. — Konut inşaatına veya kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlara 
tahsis edilen arazi ve arsalar Emlak Vergisinden muaftır." 

. , MADDE 3. — 24.2.1984 tarihli ve 2982 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 8..—- Bu Kanunda yer alan muafiyet ve istisnalardan : 
a) Konut inşaatı yapmak için yararlananların 9 uncu maddede yazılı süre içinde konut 

inşaatına başlayıp projenin tamamını bitirmemden veya konut dışında herhangi bir inşaat yap
maları veya inşa ettikleri binayı konut dışında başka bir amaçla kullanmaları halinde; 

b) Kalkınmada öncelikli yörelerde yatırım yapmak için faydalananların 9 uncu madde
de yazılı süre içinde yatırım projesinin tamamını gerçekleştirmemden veya mahiyet ve miktar 
itibariyle başlangıçta öngörülen projeyi küçültmeleri veya yapılan yatırımı, yatırımla öngörü
len amaç dışında kullanmaları halinde; 

Daha önce alınmayan vergi, resim ve harçlar Vergi Usul Kanununa göre kaçakçılık cezalı 
olarak tahsil edilir. 

Plan ve projesi gereği konut dışında bir amaçla kullanılacak bölümler de ihtiva eden inşa
atlarda vergi, resim ve harç istisna ve muaflıkları sadece konut olarak kullanılacak bölümlere 
(Köylerde samanlık, ahır, kümes ve benzerleri dahil) isabet eden arsa payı esas alınmak sure
tiyle hesaplanır. Ancak bu inşaatlarda inşaat izni alınmadan önce uygulanan istisna ve muaf
lıklar nedeniyle alınmayan vergi, resim ve harçlardan konut dışındaki bölümlere isabet edenler 
arsa payı esas alınmak suretiyle hesaplanarak inşaat izni tarihinden itibaren bir ay içinde ceza
sız olarak geri alınır. 

Konut inşaatı ve yatırım projesinin tamamının fizikî olarak hangi hallerde gerçekleşmiş 
sayılacağının ölçü ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

MADDE 4. — 24.2.1984 tarihli ve 2982 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 9. — Bu Kanunda yer alan muafiyet ve istisnalar, 1995 takvim yılı sonuna kadar 
uygulanır." • 

MADDE 5. — 29.7.1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununun 24.3.1988 tarihli ve 
3418 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesindeki "10 (on) katına" 
ibaresi "20 (yirmi) katına" şeklinde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 224) 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Önce
likli Yörelerde Yapılacak Yatınmlardn Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıktan Tanınması 
Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka

nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa 3393 sayılı 
Kanunla eklenen geçici 8 ve 9 uncu maddelerinde yer alan "31.12.1992** tarihi "31.12.1995" 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2.—Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3.12.1988 
tarihli ve 3505 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesindeki "10 (on) 
katına" ibaresi "20 (yirmi) katına" şeklinde, "10 (on) katından" ibaresi "20 (yirmi) katından" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 7. — 19.6.1987 tarihli ve 3393 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — Bu Kanunun 1, 2 ve 3 Üncü maddeleri 1.1.1993 tarihinde diğer maddeleri 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof T Çüler 
Devlet Bakanı 

İ. Tez 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Akyol ' 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batalh 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan x 

Sağlık Bakanı 
Y Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakam 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

îçişleri Bakam. 
- /. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Prof O. Kûmbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof. A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Tasarının 6 rıcı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. —- Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. —• Tasarının 9 uncu maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 
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