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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Portekiz ve ingiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayal-
çın'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bilgiye sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 16 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir 
kuruluşu olan ÎGDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136), Genel Kurulun bilgisine sunul
du; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının Tasvibe Sunulan 1989, 
Toplu Konut Fonunun 1990, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 1990 Yılları Bilanço ve Netice 
Hesaplarına Ait, 3346 Numaralı Kanunun 8 inci Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Komisyonu Raporu (3/155, 273) (S. Sayısı: 341) üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 

Yapılan oylamadan sonra Komisyon Raporunun kabul edildiği; Başbakanlık Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 1989, Toplu Konut Fonu ile Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan
lığının 1990 yılı bilanço ve netice hesaplanılın tasvip, yönetim kurullarının ise ibra edilmediği 
açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi ve 30 arkadaşının, İSKİ yolsuzluğunda yaşanan ve 
Genel Müdür dışında kalan idarî ve siyasî bütün boyut ve parasal ilişkilerin açıklığa kavuşturulma
sı (10/132) ve . " / 

İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 21 arkadaşının, İstanbul belediyeleri ile ilgili yolsuzluk, 
partizanlık ve savurganlık yapıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak (10/123), 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin birleştirilerek yapılacak 
öngörüşmeleri, Hükümetin Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelendi. 

Görüşmelerin ertelenmesine yapılan itirazların yoğunlaşması üzerine, gündemdeki diğer 
konuların görüşülmesine olanak kalmadığı açıklanarak, 7 Ekim 1993 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere, birleşime 17.55'te son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

İbrahim Özdiş Abbas İnceayan 
Adana Bolu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim özdiş (Adana), Abbas İnceayan (Bolu) 

_ Q _ 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 üncü Birleşimini açıyorum. 
İL — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda 
bulunduklarım yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) / 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

*• Değerli milletvekilleri, bugün de gündem dışı söz veremeyeceğim için üzgünüm. Malumunuz 
olduğu üzere, daha önceden saptanan gündem zaten çok doluydu; buna, dün de ISKİ'yle ilgili ola
rak görüşülmesi gereken Meclis araştırması önergesi görüşülemediğinden bugünkü gündeme 
eklendiği için, gündem bir hayli yüklü hale geldi. Bu itibarla, ben, arkadaşlanmdan özür diliyo
rum. Bu, benim onların söz haklarını kısıtlama gibi bir amaca yönelik davranışım değildir. 

Bu itibarla, doğrudan doğruya, gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmına 
geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1, — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, (6/528) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/193) 

BAŞKAN — Bir sözlü soru önergesinin geri verilmesine dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

6.10.1993 tarihli gündemin 25 inci sırasında bulunan (6/528) esas numaralı sözlü soru önerge
mi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. • 
Saygılarımla. 

Ercan Karakaş 

-. istanbul 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 
Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

— 3 — 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. —r Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 31 Arkadaşının, öğretmenlerin içinde bulun
dukları, sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını toplumda layık oldukları statüye kavuş
turmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/1) (S. Sayısı: 344) (1) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 30.9.1993 tarihli 10 uncu Birleşiminde alınan karar gereğince, 
Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 31 arkadaşının, öğretmenlerin içinde bulundukları sıkın
tıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını toplumda layık oldukları statüye kavuşturmak için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/1) esas numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?., Burada. 

Hükümet?.. Burada. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 

Değerli milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki 
görüşmede ilk söz hakkı, Meclis araştırması önergesindeki birinci imza sahibi milletvekiline veya
hut onun göstereceği diğer bir imza sahibine verilecektir. Daha sonra, İçtüzüğün 73 üncü maddesi
ne göre, siyasî parti gruplarına, isterlerse Komisyon ve Hükümete söz verilecektir. Ayrıca, söz 
istedikleri takdirde, iki sayın milletvekiline söz verilecektir. 

Grupların, Hükümetin ve Komisyonun söz süreleri yirmişer dakika, önerge sahibi milletvekili 
ile kişisel konuşacak milletvekillerinin söz süreleri ise onar dakikadır. 

Değerli milletvekilleri, Komisyon raporu 344 sıra sayısıyla bastırılıp, Yüce Kurulunuza dağı
tılmıştı. 

Şimdi, Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon 
raporunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edil
miştir. 

Efendim, rapor uzun olduğu için, Divan Üyesi sayın arkadaşımızın oturarak okumasına müsa
adelerinizi istirham ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 4.12.1991 tarihli 11 inci Birleşiminde 149 
sayılı Karanyla kurulan 10/1 Esas Numaralı Araştırma Komisyonu görevini tamamlamış, gerekli 
İnceleme ve araştırmalar sonucunda hazırlanmış olan rapor ilişikte sunulmuştur. ~ 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

10/1 Esas Numaralı 
Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ' \ 

Baki Durmaz 
• • • • A F y o n 

(1) 344 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

— 4 — 
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Konu: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi öğretmen Sorunları ile İlgili 10/1 Esas Numaralı Meclis Araş

tırması Komisyonu Raporudur. 

Baki Durmaz 
Afyon 

Komisyon Başkam 
Giriş: 

Komisyonumuz, Başkanlık Divanının oluşturulduğu 19.12.1991 tarihinden itibaren 13 aylık , 
çalışmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, kendisine tahsis edilen odada yapmıştır, öğretmen
lerimizin içinde bulunduğu sıkıntıların tespiti ve toplumda layık oldukları statüye kavuşturulmaları 
için alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmıştır. 

1. Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine gidilerek Bakanlık bünyesinde; öğretmen yetiştirme, 
okulöncesi eğitim-ilköğretim-özel eğitim ve ilköğretim müfettişleri, ortaöğretim, meslekî ve teknik 
öğretim ve yurt dışında görevlendirilen öğretmenler başlıkları altında, öğretmenlerin sorunlarını 
tespit etmek amacıyla, alanlarında deneyimli ve uzman olan 28 eğitimcinin görev aldığı beş alt 
komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyonlar, raporun hazırlanmasına kadar bu çalışmalara katılmış
lar ve Komisyonumuza yardımcı olmuşlardır. 

2. 22.1.1992 tarihinde 74 ilin valiliklerine birer yazı gönderilerek, illerde komisyonlar kurul
ması, bu komisyonların, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğret
menlerin problemlerinin tespiti ve problemlerin çözümüne yönelik öneriler belirlenmesi için 
gerekli çalışmalar yapmaları ve sonuçlan bir rapor halinde Komisyonumuza göndermeleri isten
miştir. Tüm illerden gelen raporlar incelenmiştir. 

3. Değişik yörelerdeki öğretmen ve meslek yöneticileriyle yüz yüze gelerek problemlerini. 
dinlemek amacıyla, Komisyon üyeleri ve alt komisyon başkanlarıyla, Adana, Çanakkale, Hatay ve 
Niğde illerine gidilmiştir. Bu illerde görevli öğretmenlerle geniş katılımlı toplantılar düzenlenerek 
sorunlar tespit edilmiştir. • •> • ' 

% Niğde ilindeki toplantıya Meclis Başkanımız Sayın Hüsamettin Cindoruk, Adana ve Hatay 
illerindeki toplantılara da Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan katılmışlardır. 

4. Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun işbirliği İle 26-29 Mayıs 1992 tari
hinde Erzurum'da düzenlenen "öğretmen Yetiştirme Koordinasyon ve İşbirliği Toplant|$ı"na alt 
komisyonumuzdan bir heyet katılmış ve toplantıda tebliğ sunan akademisyen ve bürokratların 
öğretmen yetiştirme konusundaki önerilerini tespit etmiştir. 

5. Mevcut öğretmen kuruluşlarının görüşleri alınarak incelenmiştir. 
6. Basın-Yayın yoluyla duyurular yapılarak, Öğretmenlerimizin sorunlarını mektup yoluyla 

Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri istenmiştir. Gelen 4 500 civarındaki mektup komisyonu
muzca tek tek değerlendirilmiştir. 

7. Millî Eğitim Şura kararlan, konsey ve danışma kurul kararlan incelenmiştir. 
8. Komisyon çalışmalanmıza zaman zaman Millî Eğitim Bakanlığının üst düzey yetkilileri 

de davet edilerek Bakanlığın görüş ve önerileri belirlenmiştir. 

— S — 
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9. Millî Eğitim Bakanlığında oluşturulan alt komisyonlar çalışmalarını şu altı başlık altında 
sürdürmüştür. 

a) Öğretmen yetiştirme sistemi, 

b) Öğretmenlerin sosyal statüsünün iyileştirilmesi, 

c) öğretmenlerin Özlük sorunları ve giderilmesi,. 

d) Öğretmenlerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, 

e) Öğretmenlerin hizmet-içi eğilimleriyle ilgili sorunları ve bu sorunların giderilmesi, 

f) Öğretmenlerin istihdam sorunları ve bu sorunların giderilmesi. 

Değerlendirme: 

A) Öğretmen Yetiştirme Sistemi: > 

Komisyonumuzun çalışmalarının odak noktası öğretmen ve öğretmenlik mesleği olduğundan 
öncelikle "Öğretmen kimdir? Öğretmenin fonksiyonları nelerdir, bu fonksiyonlarını başarıyla yeri
ne getirebilmesi için öğretmenin nasıl yetiştirilmesi ve hangi şartlara sahibolması gerekir?" sorula-
nnın cevaplarım araştırmak ve belirlemekle çalışmalarımıza başladık. 

Eğitim, bir sosyal kurumdur. Tıpkı hukuk gibi, aile gibi. Sosyal kurumlardan herhangi, biri. 
bozulur, erozyona uğrar, işlevini yerine getiremez ya da yozlaşırsa bundan sadece o kurum etkilen
mez. Aynı zamanda diğer sosyal kurumların tümü etkilenir ve toplum yeni arayışlara girer. 

Eğitim, genel anlamda davranış değişikliğidir. Hem de toplumun istediği davranış değişikliği
dir. Sadece kişinin içinde bulunduğu toplumun istediği davranış değişikliği de değil, aynı zamanda 
çağdaş toplumun davranışlarına uygun değişiklikleri de kapsamaktadır. Bu davranış değişiklikleri
ni insana, zorunlu eğitimin başlangıcına kadar, ailesi ve yakın çevresi vermektedir. Zorunlu eğitim 
çağına gelince de istenilen davranışlar öğretmen, okul ye okul çevresince kazandırılmaktadır. 
Öğretmenin hizmet öncesi, hizmetiçi eğitimlerle yetiştirilmesi, onun sosyal statüsünün yükselmesi, 
özlük haklarının düzeltilmesi sonucunda ancak öğrencilere istenilen davranışları kazandırabilir. 

Şu halde burada en önemli faktör Öğretmenin çağdaş toplumunun isteklerine ve Millî Eğiti-, 
min amaçlarına uygun olarak yetiştirilmesidir. 

Bir eğitim sisteminde asıl unsur öğrencidir. Her şey öğrenci içindir. Öğrencilerin iyi birer 
insan olarak yetiştirilmesi için kurulan bu sistemin çalışmasında ve başanya ulaşmasında temel 
öge ise öğretmendir. En iyi alt yapıyı kursamz ve en mükemmel programlan alsanız bile öğret
menler yeterii niteliklere haiz değil ya da kendini mesleğine vennesine mani çeşitli kaygılar içinde 
ise o sistemden basan almanız mümkün değildir. Bu bakımdan eğitim sisteminde birinci, asıl ve en 
önemli olan mesele iyi bir öğretmen yetiştirme sistemi kurmaktır. 

Öğretmen, bir milletin yannlannı emanet edeceği çocuklannı ve gençlerini yetiştirmek için 
oluşturduğu.eğitim sisteminin çalıştıncı öğesidir. 

Öğretmen, çağı yakalamada ülkenin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren, çağdaşlaşmanın 
itici gücüdür. 

Öğretmen, milletin taze dimağlanna millî değerleri aktaran, sevdiren benimseten ve millî kül*-
türün gelecek çağlarda güçlenerek yaşamasının teminatıdır. 
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öğretmen, insan sevgisini, vatan aşkını, millî birlik ve bütünlük anlayışım yoğuran; kendine 
güvenmeyi, milletiyle öğünmeyi, geçmişiyle ve geleceğiyle ülkesinden gurur duymayı aşılayan ve 
böylece üstün nitelikli insan yetiştirmeye çalışan ve didinen bir mimardır. • 

Bu niteliklerin ve sorumlulukların tamamına sahip olması gereken Öğretmenlerin çağdaş bir 
eğitim sistemi içinde en mükemmel bir şekilde yetiştirilmeleri gerekir. 

Bugünkü öğretmen yetiştirme sistemimizin arzulanan ve gereken niteliklere haiz öğretmeni 
yetiştirip yetiştiremediği sık sık tartışılmaktadır. 

Ülkemizde öğretmen yetiştirme meselesi ilkin 1848 yılında resmî biçimde ele alınmış ve ilk 
kez darulmuallimin adı altında öğretmen okulu açılmıştır. 1848'den bu yana, yani 150 yıllık bir 
zamandır, belki de 200 yıldır, belki de daha fazla zamandır öğretmen yetiştirme ülkemizin günde
minde yer almıştır. Ama en çok Türkiye'nin gündemini 1983'den bu yana bu sorun meşgul etmek
tedir. Çünkü, 1983 yılında öğretmen yetiştiren kurumlar Yüksek Öğretim Kurumu bünyesine veril
miştir. Yüksek öğretim Kurumunun bünyesine verilmesinin nedeni öğretmen yetiştiren kurumlan 
birleştirip bir şemsiye altında toplamaktır. Ancak üniversiteye yabancı olan bu kavram üniversite
nin ikicni, hatta ek görevi halinde düşünülmüştür, örneğin, öğretmenlik meslek dersleri kimi üni-

, versitelerde 40-50 kişilik gruplar halinde verilirken, kimi üniversitelerde 100-200 kişilik anfilerde 
verilir olmuştur. Bu durum, öğretim elemanlarının, yetiştireceği öğretmen adayını hiç tanımama 
gibi bir hususu da beraberinde getirmektedir. 

. Diğer yandan, bir çok üniversitede öğretim elemanları, o alanda yetişmiş elemanlardan seçil-
meyip, derslerin, alan dışı elemanlarla verilmeye çalışıldığı görülmektedir. 

örneğin; Hacettepe Üniversite Eğitim Fakültesi, Sımf Öğretmenliği Bölümünde görevli öğre
tim elemanlarının bilim alanlarına ve akademik unvanlarına bakıldığında, bu bölümde altı öğretim 
elemanı bulunmaktadır. Bunlann biri profesör (Bilim alanı tarih), iki öğretim görevlisi (biri dokto
ralı, bilim alamı Çocuk Gelişimi ve Sağlığı, diğeri doktorasız, bilim alanı Fizik), üçü araştırma 
görevlisi (bunlann bilim alanlan ise Fransızca, Biyoloji, Program Geliştirme) olduğu görülmüştür. 
(Bu bilgiler Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesinden alınmıştır.) 

Bir başka örnek vermek istersek; Giresun Eğitim Yüksek Okulunda 22 öğretim elemanı var
dır. Bunlann içinde profesör ve doçent hiç yoktur. Tümü öğretim görevlisidir. Bu okul, fakülteye 
dönüştürülmüştür. 

(1991-1992 Yüksek Öğretim istatistikleri, ÖSYM, 1992). 
Aynca, Trabzon Eğitim Yüksek Okulunda üç öğretim elemanı bulunmakta, bunlardan biri 

öğretim görevlisi, ikisi de araştırma görevlisidir. Şimdi bu okul Fakülte olmuştur. (1991-1992 
Yüksek Öğretim istatistikleri, ÖSYM, 1992). 

Görülüyor ki, öğretmen yetiştirme işini Yüksek öğretim Kurulu çözememiştir. Yüksek Öğre
tim Kurulunun bünyesindeki üniversitelerde bu işi ciddiye almamıştır. Kendisi doktor olmadığı 
halde, doktor yetiştiren öğretim elemanı yoktur; ama üniversiteler öğretmen yetiştirmede, öğret
men olmayan ve öğretmenliği bilmeyen kişileri öğretim elemanı olarak görevlendirmiştir. Bu 
demektir ki, öğretmen yetiştirmeyi üniversiteler basite almaktadır. "Herkes öğretmen olur." mantı
ğı üniversitelerin felsefesi olmuştur. Bu felsefeyle de istenilen efsafta öğretmen yetişmemiştir. 
Yetişmez de. Ancak bu felsefe diploma verebilir. Yani öğretmen olmayan öğretmenler yetiştirilir. 
tşte öğretmen yetiştirme ülkemizde bu durumdadır. Bu sistemle öğretmen yetiştirme sorunu çözül
mez, tam tersine, sorun ağırlaşır ve gün gelir artık hiç çözülmez hale gelir. 
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Nitekim, öğretmen yetiştirme görevi Yüksek Öğretim Kuruluna geçtikten bu yana vasıflı 
öğretmen yetiştirilemediği gibi sayısal olarakta yeterli öğretmen yetiştirilememiştir. Öğretmen ihti
yacında meydana gelen bu açığı kapatmak için, siyasî iktidarlar, zaman zaman öğretmenlik for
masyonu olmayan kimseleri de öğretmen olarak atama yoluna gitmişlerdir. Daha açık ifade etmek 
gerekirse, Spor-Akademisi mezunları beden eğitimi öğretmeni olarak; Fen Fakültesi ve edebiyat 
fakültesi mezunları, öğretmenlik formasyonu aranmaksızın branş öğretmeni olarak atanmış, daha 
sonra Millî Eğitim Bakanlığı, üniversitelerle işbirliğine giderek, atanan bu öğretmenlere hizme'tiçi 
eğitim yoluyla formasyon vermeye çalışmıştır. 

Geçmişte fen-edebiyat fakültelerinin fransızca, almanca, biyoloji, tarih, coğrafya ve.sanat tari
hi bölümleri mezunlarıyla teknik eğitim fakültelerinin döküm, aile ekonomisi, tekstil, matbaa ve 
benzer bölümleri mezunlarının da ilkokul öğretmeni (sınıf öğretmeni) olarak atandıkları görülmek
tedir. Oysa, sınıf öğretmenliği, çocuk gelişimi, öğrenme psikolojisi, gelişim psikolojisi, özel ve 
genel'öğretim metod bilgisi gibi alan bilgisi gerektirmektedir. 

Görülüyor ki yükseköğretim kurumlan nitelikve nicelik yönünden yeterli öğretmeni yetiştire-
memiştir. 

Zamanımız, her alanda hızlı bir gelişme içerisindedir. Her gün yeni bilgilere, yeni gelişmelere 
şahit oluyoruz. Enformasyon en parlak çağını yaşıyor. Bilgi, pn plâna çıkmış durumda. "Bilgi 
çağı", "Bilgi toplumu" ifadelerini sık sık duyuyoruz. Gelişmek isteyen, hatta ayakta kalmak iste
yen ülkeler bile bu başdöndürücü tempoda geri kalmamak durumundalar. Bütün bunları gerçekleş
tirecek olanlar da insanlardır ve insanları da öğretmenler yetiştirmektedir. O halde önce, öğretmen
lerimizi bu çağın öğretmeni olarak yetiştirmek, maddî ve manevî olarak bulunmaları gereken 
konuma getirmek mecburiyetindeyiz. 

Bunun dışında düşünülecek bir çözümün ülke kalkınmasına yardımcı olamayacağı aşikârdır. 

Dünyada hiçbir şey statik değildir. Günümüzün bilgi toplumu olma özelliği de zaman içeri
sinde geride kalacak, yeni bir çağın, çağların içine gireceğiz. Bu durum, insanoğlunun zihin ürünü 
olan bir gelişmedir. Her konuda olduğu gibi öğretmen yetiştirme sistemimizi de içinde bulunan 
zamanın ihtiyaç ve şartlarına cevap verebilecek şekilde değiştirmemiz gerekecektir. 

işte, bu noktada nitelik problemi ortaya çıkmaktadır. Nitelikli öğretmenlere^ sahip olmayı 
temel eğitim sorunumuz olarak görmediğimiz sürece, eğitimin toplumsal gelişmemize katkısı ola
cağını düşünmek gerçekçi olamaz. 

Çünkü; bir ülkede, öğretmenler ve öğretmenlik mesleği, yeterli güç ve niteliğe ulaşmadıkça, o 
ülkede en iyi eğitim sistemi ve en,yüce eğitim amaçları bulunsa, öğretmenlere en ekonomik 
imkânlar da sağlansa, bunlar gerçekleşemez. Oysa, güçlü bir meslek mensubu olarak nitelikli 
öğretmenlerin varlığı, kötü bir eğitim sisteminde bile her zaman mucizeler yaratabilir. 

Gelişmiş ülke olabilmek, çağın gereklerini zamanında uygulayabilmekle mümkün olmaktadır. 
Çoğalan problemler ve giderek daha karmaşık hale gelen topluma uyum, bireylerin daha iyi yetiş
mesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bizim, Batılı ülkelere yetişebilmemiz için, "büyük düşünme" mec
buriyetimiz vardır. Büyük düşünme, çok iyi eğitilmiş bir nüfusu gerektirir. Çok iyi eğitilmiş bir 
nüfusu ise, yine, çok iyi eğitilmiş öğretmenler sağlayabilir. Bu bağlamda, öğretmen, eğitim siste
minin hem parçası hem de yöneticisi olarak özel bir konumdadır. Yani, bir toplumda insanların 
kalitesi o toplumdaki öğretmenlerin yetişmişlik düzeylerine bağlıdır. Bu sebeple öğretmenlerin, 
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bugünün olduğu kadar geleceğin eğitim ihtiyaçları da dikkate alınarak yetiştirilmeleri, eğitimin 
uzun vadeli bir yatırım oluşunun sonucudur. 

Bütün bu sebeplerle öğretmen yetiştirme politikamızı gözden geçirmek durumundayız. Son 
on yılda öğretmen kalitesini yükseltmek amacıyla öğretmen yetiştiren bütün kurumlar, üniversite 
sistemi içine alınmış olmasına rağmen, Millî Eğitimimizin amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte 
Öğretmen yetiştirilemediği, Öğretmen yetiştirme sorununun en az geçmişteki kadar bugün de gün
celliğini koruduğu kamuoyunda hâkim olan düşüncedir. 

On yıllık uygulama göstermiştir ki* öğretmen yetiştiren kurumların üniversitelere bağlanması, 
nitelik konusunu çözememiş, plansız ve Millî Eğitim Bakanlığı ile koordinesiz bir öğretmen yetiş
tirme politikası sonucu yeni sorunlar yaratmıştır. Mesela, öğrenci kaynağının farklılaşması ve 
genel üniversite anlayışı içerisinde öğretmen adaylarının davranış, düşünce ve ideal bakımından 
"öğretmenleştirilememesi".gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu faktörler de adayların öğret
menlik ruh ve idealleriyle yetiştirilmelerinde olumsuz etki yapmıştır. 

Yine mevcut sistem içerisinde öğretmen yetiştiren kurumlan, çoğunlukla öğretmenliğe ilgi 
duymayan öğrencilerin seçtikleri ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, mevcut eğitim fakültelerinde 
aynı bölüm ve alanlarda öğretmenlik meslek bilgisi dersleri programlan dahil, program bütünlüğü 
bulunmamaktadır. Farklı program, anlayış, yaklaşım ve uygulamalarla yetiştirilenlerden aynı veya 
benzer davranışlan beklemek güçtür. Bu bakımdan, ortaöğretim kademesinden itibaren öğretmen
liğe yatkınlığı olan, öğretmenlik mesleği için gerekli yeterlikleri bulunan ve merkezî sistemle yapı
lan sınavı kazanan öğrencilerin alınabildiği öğretmen lisesi mezunlannm artınlmış puanla, diğer 
ortaöğretim kurumlanndan mezun olan ve öğretmenliğe yatkınlığı bulunan öğrencilerin ise bir 
sınavla alınabileceği öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlannın, öğretmenlik mesleğinin 
kendisine has ilke ve özelliklerini dikkate alarak, bir sistem bütünlüğü içinde yeniden düzenlenme
si ve yenilerinin kurulması, eğitimimize büyük hizmet olacaktır. 

. Komisyonumuz bütün görüş, istek ve dilekleri dikkate alarak, günümüz öğretmen yetiştirme 
sistemini reorganize etmek ve ileride erozyona uğramayacak şekilde sistemin yerleşmesini sağla
mak için yeni bir öğretmen yetiştirme modeli geliştirmiştir. Raporun ekinde sunulan bu model şöy
le özetlenebilir: 

Önerilen sistemde öğretmenlik mesleğine hazırlayan kurumlar (öğretmen liseleri) Millû Eği
tim Bakanlığı bünyesinde, öğretmen yetiştiren kurumlar ise üniversiter yapı içinde düşünülmekte
dir. 

Günümüzde ülkemizin değişik bölgelerine yayılmış "Anadolu Öğretmen Lisesi" adıyla 64 
ortaöğretim kurumu mevcuttur. Bu okullar, düşünülen yeni sistemde öğretmen yetiştiren yüksek 
öğrenim kurumlarının öğrenci kaynağına esas teşkil edecek, temel öğretim kurumlan olacaktır. 
Ancak, bu kurumlann, özellikle öğretim programlannın öğretmen yetiştiren yükseköğrenim 
kurumlannın öğretim programlan ile paralellik ve bütünlük sağlayacak biçimde yeniden ele alın
ması gerekecektir. / 

Genel öğretim programlan uygulanan bu liseler yanında mevcut Anadolu Meslek ve Anadolu 
Teknik Liselerinden uygun görülen yeter sayıdaki okul, Millî Eğitim Bakanlığınca "Öğretmen 
Lisesi" statüsüne dönüştürülecektir. Bu husus, eğitim tarihimizde ilk defa uygulamaya konmuş ola
caktır. Böylece, meslekî ve teknik eğitim alanında üst öğrenim verecek öğretmen fakültelerinin de 
öğrenci kaynağı belirlenmiş olacaktır. 
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Sekiz yıllık ilköğretim okulları mezunları ile bağımlı-bağımsız ortaokul mezunlarının merke
zî sistemle yapılacak sınavda basan gösterenler arasından mülakatla öğrenci alacak öğretmen lise
lerinin öğrenim süreleri dört yıl olup bu sürenin ilk yılı lisan ağırlıklı hazırlık sınıfı olarak düşünül
mektedir. Diğer sınıflar ise öğrencilerin yüksek öğrenimde seçecekleri branşlara hazırlayıcı alan 
sınıflan olarak şekillendirilecektir. 

Üniversiter yapı içinde yer alacak "Öğretrnen Fakülteleri", öğretmen yetiştiren dört yıl (sekiz 
yan yıl) öğrenim süreli birer yükseköğrenim kurumu olarak sistem içinde yerini alacaktır. 

Öğretmen fakültelerinin asıl öğrenci kaynağı öğretmen liseleridir. Bu lise mezunlarının mer
kezî sistemle ancak, artınlmış puan yöntemiyle fakültelere geçişleri sağlanacaktır. Eğitimde eşitlik 
ilkesi dikkate alınarak, ihtiyaç halinde, öğretmen liseleri dışındaki diğer genel, meslekî ve teknik 
ortaöğretim kurumlanndan da esaslan Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek oranlarda yazılı-
sözlü uygulamalı sınavla öğretmen fakültelerine öğrenci alınabilecektir. 

• Yapılan merkezî sistemle öğretmen fakültelerine geçiş başarısını elde eden öğretmen lisesi 
mezunlan, fakültenin birinci sınıfına devam etme hakkını kazanırlar. Öğretmen liseleri dışındaki 
genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlan mezunlarından öğretmen fakültelerine girme başa-
nsını gösterenler ise, bir yıl (iki yan yıl) süreli yabancı dil ve öğretmenlik mesleği ile ilgili ön bil
giler verecek hazırlık sınıfına devam etme zorunda olacaklardır. 

Öğretmen fakültelerinin birinci sınıflarında tüm öğrenciler ortak programlan takip edecekler, 
ikinci sınıftan itibaren de lise mezuniyet ve ilgi alanlarına göre bölümlere ayrılacaklardır. Öğret-

• men yetiştiren bu fakültelerin 3 üncü ve 4 üncü sınıflannda staj süreleri tedricen artınlacak ve böy
lece fakülteyi bitiren öğretmen adayının mesleğe oryantasyonu da sağlanmış olacaktır. 

Öğretmen fakültesi mezunlan diploma alanlanna göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün 
ve yaygın eğitim kurumlanna (Öğretmen liseleri hariç) doğrudan stajyer öğretmen olarak atana
caklar; öğretmen liselerinin öğretmen ihtiyacı ise, Eğitim ve Öğretim Bilimleri Enstitüsünde lisan
süstü (Master) seviyede öğrenim yapmış olanlar arasından Bakanlıkça seçimle karşılanacaktır. 

Eğitim ve Öğretim Bilimleri Enstitüsü, yine üniversiter yapı içerisinde, eri az iki yarı yıl öğre
nim süreli lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve uygulama yapan, meslekî konularda bilimsel 
araştırma, inceleme ve yayım faaliyetinde bulunan kuruluşlar olarak sistemde yerini alacaktır. 

Enstitülerin öğrenci kaynağını, en az üç öğretim yılı başanlı görev yapmış öğretmenler oluş
turacaktır. Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek enstitü kontenjanlan, her yıl bu öğretmenler ara-

, sında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başanlı olanlarla doldurulacaktır. Enstitüde master prog
ramım tamamlayan öğretmenlerin öğretmen liselerine atamalarının yapılması ile teşvik ve basan 
unsurları ön planda tutulmaktadır. 

Sistemde Eğitim ve Öğretim Bilimleri Enstitüsüne ikinci bir fonksiyon görevi de verilmekte- * 
dir. 

Öğretmen fakülteleri dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olanlardan, öğretmenlik . 
mesleğine geçmek isteyenler yazılı-sözlü veya uygulamalı sınavla enstitüye kabul edilebilecektir. 
Bunlar Enstitüde bir öğretim yılı (iki yan yıl) uygulamalı-özel bir alan eğitimine tabi tutulacaklar, 
başanlı olanlar öğretmen fakültesi mezunlanna tanınan haklardan yararlandırılacaklardır. 

Gerek öğretmen liseleri ve gerekse öğretmen fakülteleri ile Eğitim ve Öğretim Bilimleri Ens
titüsünde yatılılık, mezunlanna da zorunlu hizmet esası getirilmesi sistemin ayrı bir özelliğidir 
diyebiliriz. 
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Yıllar önce çoğu kapatılıp bir kısmı da liseye dönüştürülen öğretmen okulları, bugünkü adıyla 
Anadolu öğretmen Liseleri ne meslek lisesi ne de normal lise hüviyetine sahip amaçsız bir ortaöğ
retim kurumudur. Çünkü diğer meslek okullarının, yani endüstri meslek, tarım meslek, sağlık mes
lek, imam hatip meslek liselerinin aksine, bu okullarda mesleğin adı ile yetişen öğrenci arasında 
bir ilişki kalmamıştır. Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu ne öğretmen olabiliyor ve ne de öğretmen 
yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına girişte önemli bir avantajı oluyor. Aksine girme şansları 
düşük, çünkü kültür dersleri yetersizdir. 

Anadolu öğretmen liseleri İslah edilerek eski öğretmen okullarının yapısal ışığında yeniden 
açılacak, buraya seçilerek giren çocuğa öğretmenlik nosyonu daha bu yaşlarda verilecek, çocuk 
oraya girdiğinde "Ben öğretmen olacağım" diyebilecektir. 

, Bu okullardan mezun olanların aynı çatı altında toplanmış öğretmen fakültelerinde yüksek 
Öğrenimlerini sürdürmeleri en doğal hakları olarak görülmektedir. 

Ülkemiz, özellikle cumhuriyet döneminde eğitimde ve eğitim yolu ile kalkınmada önemli atı
lımlar yapmış bir ülkedir, öğretmen yetiştirme, bugün, eğitim kamuoyumuzda halen en çok tartışı
lan bir konu olmasına rağmen, geçmişte bu konuda diğer ülkelere de örnek olabilecek zengin ve 
engin deneyimlerimiz ve birikimlerimiz vardır. 

Geçmiş deneyimlerimiz ve birikimlerimiz ile bu konuda yapılan çeşitli tür ve seviyedeki 
kongre, şûra, konsey, sempozyum, danışma kurulu toplantıları ve meslekî toplantılarda ortaya atı
lan görüş, istek ve öneriler, öğretmen yetiştiren yükseköğrenim kurumlannın, bütünlük arz edecek 
şekilde, en az bir çatı altında toplanması yani "Öğretmen Üniversitesi" kurulması düşüncesinin ana 
kaynağım oluşturmuştur. 

önerilen öğretmen yetiştirme sisteminde de öğretmen yetiştiren fakülte, meslekî ve teknik 
eğitim fakültesi ve yüksek okulların en az bir çatı altında toplanması hedeflenmiştir. Zaman içinde 
yapılacak hukuld düzenlemelerle "öğretmen Üniversitesi" oluşumunun nüvesinin, halen bünyesin
de öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksek okullar bulunan bir üniversitenin en az birinin yalnız bu 
amaca yönelik bir yüksek öğrenim kurumu olarak statülendirilerek seçilmesi, bu çalışmanın bir 
sonucu olarak ifade edilebilir. 

Bir yasa hükmüyle hukukiyet kazandırılacak "Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Yüksek Yürüt
me Kurulu" oluşumuyla da öğretmen adaylarının Devletin millî politikası ile yetiştirilmeleri amaç
landığı gibi, öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim kurumlan ile daha yakından ilgilenilmesi, öğre
tim programlannda paralellik ve bütünlük sağlanması, Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile yakın 
bir işbirliği içinde bulunulması gibi hususlar da hedeflenmiştir. 

Çeşitli boyutları ile araştırılıp tartışılarak ortaya konulan ve yukarıda kısaca özetlenen bu yeni 
"Öğretmen Yetiştirme Modeli"nin sisteme getirdiklerinden bir kısmını ana hatlarıyla şöyle sırala
yabiliriz: , ' 

1. Öğretmenlik mesleğine hazırlayan kurumlar (Öğretmen Liseleri) Millî Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde, öğretmen yetiştiren kurumlar ise üniversiter sistem içinde olacaktır. 

2. Genel öğretim programları uygulayan öğretmen liseleri yanında, meslekî ve teknik öğre
tim programlan uygulayan öğretmen liseleri de açılacaktır. • 

3. Yetenekli, öğretmenliğe yatkın öğrenciler, isteyerek girecekleri öğretmen liselerinde, 
öğretmenlik ruh ve idealiyle yetişeceklerdir. Zira, kendileri ancak ve ancak öğretmen olmak iste
mektedirler. 
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4. Öğretmenlik mesleğine hazırlayan okullara alınmada mülakat sistemi getirilmekle, mesle
ğe uygun olan öğrencilerin seçilmesi imkânı sağlanacaktır. 

5. Hem branş, hem de meslek bilgisi yalnız "Öğretmen Fakültesi" adı ile kurulacak fakülte
lerde verilecektir. 

6. Seçme sınavı ile öğrenci alan öğretmen liseleri mezunlarının öğretmen fakültelerine geçiş
leri artırılmış puanla sağlanacak ve böylece eğitimin kalitesi yükselecektir, 

7. Her tür ve kademedeki öğretmenler 4 yıllık lisans seviyesinde, öğretmen liseleri öğret
menleri ile eğitim yöneticileri, belli bir süre öğretmenlik deneyimi üstüne lisans üstü seviyede bir 
eğitimle yetiştirilecektir. 

8. öğretmen yetiştirmede bir bütünlük sağlanacaktır/Kaynak birliği, istikran geliştirecek; 
öğretmenler arasındaki bilgi ve davranış farklıhklan giderilmiş olacaktır. 

9. örgün ve yaygın eğitim bir bütün olarak ele alınıp, öğretim elemanlannın aynı kaynaktan 
yetişmeleri sağlanacaktır. 

10. Branşlaşmaya doğru gidildiğinden istihdam ile eğitim arasında paralellik sağlanacaktır. 

11. Öğretmenlerin en az bir yabancı dil bilmesi öngörülmektedir. 

12. Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen liseleri ile öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumu 
öğrencilerine yatılılık uygulanacaktır. 

13. Öğretmen yetiştiren fakültelerin üç ve dördüncü sınıflannda staj süreleri tedricen artınla-
rak, fakülteyi bitiren öğretmen adayının mesleğe oryantasyonu sağlanacaktır. 

14. Eğitim ve öğretim, uygulamalarla iç içe olacaktır. 

15. Öğretmen yetiştiren kurumlar netleştirildiğinden bundan böyle her fakülte mezunu artık 
öğretmen olamayacaktır. 

16. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Yüksek Yürütme Kurulu oluşturmakla, öğretmen aday
larının, devletin millî politikası ile yetiştirilmeleri sağlanacaktır., 

17. Sonuç olarak; bütün öğretmen yetiştiren kurumlar (öğretmen liseleri, fakülteler ve ensti
tüler) işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklar; eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanlan, 
öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esaslar öğretmen yetiştirmenin kendine özgü özellikleri de 
dikkate alınarak bir sistem bütünlüğüne kavuşturulacaktır. 

B) Öğretmenlerin İçinde Bulunduklan Sıkıntılar: 

Öğretmen yetiştirme sistemi en iyi bir şekilde kurulsa ve bu meslek mensuplannın en üst 
düzeyde yetistirilebileceği bir sistem getirilse bile öğretmenlerin içinde bulunduklan sıkıntılar 
giderilmedikçe ve öğretmenlik mesleği cazip hale getirilmedikçe bu mesleğe yetenekli ve nitelikli 
kişilerin girmesi mümkün olmayacaktır. 

öğretmenlerin içinde bulunduklan sıkıntılan ve bu sıkıntıların giderilmesini Komisyonumuz 
aşağıdaki başlıklar altında gmplamıştır. Bu başlıklar; 

1. Öğretmenlerin sosyal statüsünün iyileştirilmesi, 

2. Öğretmenlerin özlük haklanyla ilgili sorunlannın giderilmesi, 

3. Öğretmenlerin istihdamlanyla ilgili sorunlannın giderilmesi, 
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4. Öğretmenlerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, 

5. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimleriyle ilgili sorunlann giderilmesi. # 

Komisyonumuz ana başlıklar halinde belirtilen bu konularla ilgili önemli hususları saptamış 
ve sorunlann çözümüne yönelik önerileri ekte sunmuştur. Bu başlıklar altındaki önemli sorunlar 
da şunlardır. 

I. Öğretmenlerin Sosyal Statüsünün İyileştirilmesi 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135 inci maddesi kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları hakkında bazı düzenlemeler getirmiş ve bu kuruluşları Anayasanın teminatı altına 
almıştır. 

Öğretmenlik mesleği insanın eğitilmesi, onda istenilir davranışların gelişmesi, istenilmeyen 
davranışların giderilmesi, toplumun genel kültürü ve toplumsal gelişimin hızlandırılması açısından 
sosyal bünyeyi ilgilendiren bir kamu görevi niteliğindedir. Böylesine önemli bir görevi sürdüren 
kişilerin; Anayasanın belirttiği meslek kuruluşunu da gerek meslek ve gerekse millî çıkarlarına en 
faydalı ve işler bir şekilde oluşturması gerekmektedir. 

Öğretmenlik; avukatlık, mimarlık, mühendislik, doktorluk gibi bir meslektir. Hatta sosyal içe
riği bu mesleklerden daha da fazladır. Öğretmenlik hiçbir zaman bir iş değildir. 

Yapılan bir işin meslek olabilmesi için bazı koşulların yerine gelmesi gerekir. Bunlar : Hiz
met öncesi eğitim, formal kurallar, belirli mekân, daha önceden hazırlanmış program ve hedefler
dir. 

Öğretmenlik mesleğine baktığımız zaman, mesleğe girmeden önce mutlaka meslekî eğitim 
gerekmektedir. Ülkemizde liseye dayalı 4 yıllık lisans eğitiminden sonra ancak öğretmenlik mesle
ği icra edilmektedir. . 

Ayrıca bu meslek ancak belirli kurallar çerçevesinde belirli plan ve program doğrultusunda ve 
ancak belirli mekânlarda yapılmaktadır. 

Ülkemizde hemen hemen tüm mesleklerin odası ya da birliği vardır. Neredeyse meslek kuru
luşu olmayan tek meslek haline gelen öğretmenliktir. 

öğretmenlik mesleğine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleği daha da 
yüceltmek, meslekî çalışmaları kolaylaştırmak, meslekle ilgili yeni düşünceler, yöntem ve teknik
ler üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak, özlük haklarını iyileştirmek,-öğretmenlik mesleğinin 
Türk Millî Eğitiminin amaçlan doğrultusunda gelişmesini sağlamak ve meslekte demokratik disip
lini, otokontrolü hâkim kılmak için yeni bir yasal düzenlemeyle Öğretmen Meslek Odalannm 
kurulması sağlanmalıdır. Komisyonumuz bu konuda yasa taslağı hazırlamış ve Rapor ekinde 
sunulmuştur. 

b) Öğretmenlerimize tüm kaygı ve düşüncelerden annmış bir ortam sağlanmalıdır. Öğretmen
ler ancak böyle bir ortamda kendilerine büyük bir güvenle teslim edilen en değerli varlığımız olan 
çocuklanmızı ve gençlerimizi çağın gerektirdiği şekilde yetiştirebilirler. Öğretmenlere böyle bir 
ortam sağlanabilmesi için her şeyden önce onlara ekonomik ve sosyal yönden bazı imkânlar 
sunulmalıdır. 

İlkokul öğretmenleriyle Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütlerindeki bazı görevli
lere; 1943 yılında kurulan Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı (İLKSAN) aracılığıyla bu konuda 
bazı imkânlar sağlanmıştır. Elli yıl önce kurulan bu sandık günümüz ihtiyaçlanna cevap veremedi-
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ği gibi bütün meslek mensuplarını da bünyesinde toplayamadığı için ikilik yaratmakta ve ayırıma 
neden olmaktadır. Bu sandığın günümüz ihtiyaçlarına cevap verir hale gelmesi ve öğretmenler ara
sındaki ayırımın kalkması için tüm öğretmenleri kapsayan "Türkiye Öğretmenler Yardımlaşma 
Kurumu" (TÖYAK) adında yeni bir yasal yapılanmaya ihtiyaç vardır. Bu amaçla, Bakanlar Kuru
lunca TBMM Başkanlığına sunulan TÖYAK Yasa Tasarısının kısa sürede yasalaşması Komisyo
numuzun en içten temennisidir. 

c) Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin çalışma esaslarının gelişmiş 
ülkelerdeki öğretmenlerin düzeyine gelmesini sağlamak gerekir. Başka bir deyişle öğretmenleri
mize sendikal haklarının verilmesi gerekir. Yönetimlerin baskısından kurtarılmayan öğretmenler 
toplumda layık olduğu saygınlığa hiçbir zaman ulaşamaz, öğretmene sendikal haklarını vermek, 
onlara güvenimizin sonsuz olduğunun bir ifadesi olacaktır. Devlet Memurları Kanununda gerekli 
değişiklikler yapılarak Anayasa çerçevesinde bu konunun çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 

d) "Hepimizi yetiştiren öğretmendir, öğretmenlerimiz başımızın tacıdır" diyoruz ama millet
çe kutladığımız önemli günlerde düzenlenen törenlerde öğretmen temsilcilerine yer bile vermiyo
ruz. Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve 
Spor Bayramı törenlerinde mülkî amirin bir yanında halkın temsilcisi belediye başkanı yer alırken 
diğer yanında da oir Millî Eğitim temsilcisinin yer alması öğretmene verdiğimiz değerin bir göster
gesi olacaktır. 

e) öğretmenin huzur içinde ve her türlü kaygıdan uzak bir ortamda görev verebilmesini 
temin etmek için mümkün olan tüm tedbirler alınmalıdır, öğretmenlerin okul yaşına girmemiş 
çocukları için kreş ve çocuk yuvalan kurulmalı, yükseköğrenimde bulunan öğretmen çocuklarının 
tamamının yükseköğrenim kredisinden ve yükseköğrenim yurtlarından yararlandırılmaları temin 
edilmelidir. 

f) Görev yeri sadece okulla sınırlı olmayan, gecesini gündüzüne katan, evinde dahi çalışma
ları sürdüren öğretmenlerin yılda bir defa da olsa huzur içinde bir tatil yapmasına imkân tanınması 
gereklidir. Bugün öğretmenlerin tatil imkânları yetersizdir. Mevcut dinlenme tesislerinin kapasitesi 
Öğretmen nüfusunun ancak yüzde birine tatil imkânı sağlayabilmektedir. Öğretmen dinlenme tesis
leri, öğretmenevleri ve Öğretmen lokalleri hem sayısal ve hem de kapasite yönünden artırılmalı
dır. • 

g) Öğretmenlerimizi sadece hizmet verdikleri süre içinde değil, emekliye ayrıldıktan sonra da 
düşünmeli, onlara sahip çıkmalıdır. Bu konuda yapılabilecek en büyük hizmet öğretmen huzurev-
lerinin açılmasıdır. 

II. öğretmenlerin Özlük Haklarıyla İlgili Sorunlarının Giderilmesi: 
a) Bilindiği üzere toplumların millî hedefleri doğrultusunda istenilir yön ve seviyelerde deği

nip gelişebilmesi, eğitim ile doğru orantılı bir ilişki içindedir. Çünkü, insanı eğitim yoluyla değiş
tirmeden ne toplumsal kalkınmayı sağlamak ne de buna bağlı olarak sosyal refahı yaygınlaştırmak 
mümkün bulunmaktadır. Kalkınmanın ve büyümenin gerektirdiği sayıve nitelikteki insan gücü
nün ancak sağlıklı işleyen bir eğitim sistemi ile yetiştirilebileceği genel kabul gören bir olgudur. 
Bu çerçevede, eğitim sisteminin organizasyonu ve bu organizasyonun yönetim biçim ve anlayışı 
kadar eğitim ve öğretim çalışanlarının emeklerinin karşılığını hakça bulacakları bir oranda almala
rı, Millî Eğitime katkıları oranında takdir edilmeleri ve yaptıkları görevin Devlet için taşıdığı değe
re mütenasip sosyal ve meslekî statülerinin iyileştirilmeleri; eğitim sistemimizin sağlıklı ve tutarlı 
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bir işleyişe kavuşturulmasında yerine getirilmesi vazgeçilemeyecek değer ve anlamda öncelikli ve 
zorunlu icraatlardan olarak görülmektedir. 

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı çalışanlarının yaptıklan görev, iş analizlerine bağlı olarak 
tanımlandığında, görevi istenilen seviyede de yerine getirebilmek için öğretmenlerin; kendilerin
den çok daha iyi maddî imkânlarda çalışan bazı kamu görevlilerinden daha çok çalıştığı veya daha 
çok çalışmak zorunda oldukları görülecektir. Şöyle ki, öğretmenlerin haftada aylık karşılığı okut
mak zorunda oldukları dersler için yapacağı hazırlık en az haftada okuttukları ders saati sayısı 
kadar okul dışında yapılırken, işlediği dersin öğrencilerce amaçlandığı şekilde anlaşılıp anlaşıl
madığının kontrolü için yapılan yazılı sınavlar ve ödevler için de yine kamu çalışanları için belir
lenen çalışma süresinin büyük bir oranında öğretmenler fiilî ders süreleri dışında çalışmak zorun
dadırlar. Bu çizgide çoğu kamu kesimi hizmet sınıfı çalışanlarının çalışma süresinin büyük bir ora
nında, öğretmenler fiilî ders süreleri dışında çalışmak zorundadırlar. Bu çizgide çoğu kamu kesimi 
hizmet sınıfı çalışanlarının çalışma saatleri dışında sahip oldukları ve çalışma hayatının verdiği 
yorgunluk ve gerginliği atabildikleri boş zaman, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı çalışanları için 
bulunmadığı gibi, devletin mesleğe bağlı haklardan olarak sağladığı sosyal hakları da, diğer kamu 
hizmet sınıflarına sağlanan sosyal haklardan daha az oranda olduğu bilinen bir husustur. 

Millî Eğitim Temel Kanununun genel amaç ve temel ilkeleri çerçevesinde Devletin yerine 
getirmekle yükümlü olduğu eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim hizmetlerini yaparak, Devle
timizin bekasını sağlamak ve milletimizin mutluluğunu gerçekleştirmek amacıyla, gayretlerini sür
düren eğitim ve* öğretim çalışanlarının istek, ihtiyaç ve beklentilerinin adil ve yeterli bir ücret siste
mi ile karşılanmaması, hatta bütün toplumun ve toplumsal kurumların ve sektörlerin ana tabanı 
olan eğitim sektörü çalışanlarının diğer kamu sektörleri çalışanları karşısında daha az ücret almala
rı kabul edilebilirlik çizgisinin dışında kalmaktadır. 

Aynı fizikî ve sosyal şartların içinde bulunan aynı okul, aynı sınıf ve aynı öğrencilerle ders 
yapan öğretmenlerin yaptıklan işin, kurum amaçlannın gerçekleştirilmesine olan katkısı açısından 
değerlendirilip buna göre adil bir ücretin verilmesi gerekirken, öğretmenin yaptığı işi değil, bulun
duğu kadro derecesinin ücretini belirleyici olmasının yerinde bir uygulama olarak kabul edilmesi 
mümkün bulunmamaktadır. 

Öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilebilmesi, onlara sosyal imkânlann sağlanması 
yanında maddî imkânlannın da iyileştirilmesiyle mümkündür. Onlann toplum içinde layık olduk-
lan statüye kavuşmalan, toplum için iyi bir model olmalanna, bu da onlann her türlü maddî imkâ
na da kavuşmalanna bağlıdır. 

öğretmenlerin sayısının diğer mesleklerdckilere göre çok fazla oluşu, öğretmenlerin maaş ve 
ücretlerini yükseltmeye ve hayat şartlannı iyileştirmeye yönelik hizmetlerin yerine getirilmesini ve 
gerekli tedbirlerin alınmasını kısıtlayıcı bir etken olmaktan çıkanlmalıdır. Asıl olan sayı değil veri
len hizmet ve bu hizmetin toplum için önemi ve niteliğidir. 

b) Öğretmene daha mesleğe ilk adımını attığı günden başlayarak yardımcı olmalı ve onlara 
destek sağlamalıdır. Mesleğe yeni giren öğretmen adayları görev yerlerine gittiklerinde mevcut 
maddî imkânları yetersiz olduğundan sıkıntı çekmekte hatta borç para temin etmek durumuna düş
mektedir. Hiç de hoş olmayan böyle bir duruma düşmekten öğretmeni korumak ve ekonomik zor
luklarını aşabilmesini sağlamak için ona mesleğe ilk girişinde donatım kredisi verilmelidir. 

c) Öğretmenlerin haftalık ders ve çalışma yükleri, onlann görevlerini en verimli düzeyde 
yürütebilecekleri ölçüde tutulmalı, ders yükleri hesaplanırken ders hazırlama, araç - gereç hazırla-
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ma, nöbet, kurul ve zümre toplantılan, sımf öğretmenliği görevi, danışman öğretmenlik, eğitsel 
kol başkanlığı, ders dışı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, laboratuvar, işlik hazırlığı, düzenlen
mesi ve korunması işleri, sınav kâğıdı ve ödev okuma, veli ve çevre ilişkilerinde harcanan zaman 
ve benzeri, öğretmenin tüm görevleri dikkate alınarak belirlenmelidir. 

d) Bugün öğretmenliğe atananların tamamı dört yıllık yükseköğrenim görmüş olanlardan 
meydana geldiğinden bunların maaş karşılığı okutmaları gereken ders saatlerinde de eşitlik sağlan
malıdır. Eşit işe eşit ücret ilkesi de böylece zedelenmemiş olacak, öğretmenler arasında bu konuda 
birlik sağlanacaktır. 

e) öğretmenlere verilen eğitim-öğretim tazminatı günün şartlarına uydurulmalıdır. Okul 
müdürü ve müdür yardımcısı olarak görev alanlara da yönetim tazminatı ödenmelidir. Yönetim 
tazminatı miktarının cğtim-öğretim tazminatının göstergesine 10 puan eklenmek suretiyle tespit 
edilmesi uygun olacaktır. 

f) öğretmenlerin hizmetiçi eğitim kurslarına sık sık katılarak kendilerini yetiştirmeleri ve 
mesleklerindeki gelişmeleri takip etmeleri önem arz etmektedir. Aksi halde bugün nitelikli görü
nen bir insan gelişen teknoloji ve bilim karşısında eskimektedir. Bu görüşle Millî Eğitim Bakanlı
ğınca her. yıl hizmetiçi eğitim etkinlikleri düzenlenmekte ancak yaygın olmadığı görülmektedir. 
Hizmetiçi eğitim sürelerini basan ile bitiren öğretmenlere bu basanlarından dolayı belirli puan 
verilerek, sonuçta bu puanlar onlann kademe ve derece ilerlemeleri ya da yer değiştirme ve üst 
göreve atanmalannda değerlendirilmelidir. 

g) öğretmenlik mesleği en yıpratıcı mesleklerden biridir. Ülkemizin en ücra köşelerinde dev
let ve millet entegrasyonu sağlayan tek meslek mensubu öğretmenlerdir. Onun omuzlarında taşıdı
ğı ülkenin yarınlarını hazırlama sorumluluğu, sorumluluklann en ağındır. Çalışma saatleri normal 
mesâi saatlerinin dışına taşan, evinde de çalışmalannı sürdüren öğretmenlerin bu ağır çalışma ve 
sorumluluğun karşılığında her hizmet yılı için 3 aylık itibarî hizmet süresinin hizmet sürelerine 
eklenmesi ve bu sürelerinin emeklilik yönünden de değerlendirilmesi uygun ve gerekli olacaktır. 

h) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununda yer alan "emsalini geçememe" hükmü adaletsizli
ğe neden olmaktadır. Çünkü, kişinin emsali kendisidir, bir başka kişi emsal alınamaz. Bu hüküm, 
mesleğe giren bir kimsenin kendini geliştirmesi için bir üst öğrenime devam etmesini engelleyici 
niteliktedir. Bu hükmün kaldırılması, memuriyette iken üst öğrenim görenlerin sayısının artması
na, dolayısiyle de nitelikli insan gücü yetişmesine katkı sağlayacaktır. 

i).Nitelikli insan gücü yetiştirmede alınması gerekli bir başka özendirici tedbir de, yükseköğ
renim sonrası en az bir yıl öğrenim yaparak master derecesi veya lisansüstü ihtisas sertifikası alan
lara iki kademe ilerlemesi,verilmesidir. Bugünkü uygulamada master derecesi alan bir kimseye bir 
kademe ilerlemesi verilmektedir. Bunun ikiye çıkanlması, pek çok gencin lisansüstü öğrenime 
devam etmesine, öğrenirn seviyesinin yükselmesine ve ülkemizde nitelikli insan sayısının artması
na yardımcı olacaktır. 

j) Devlet güçlerini sindirmeye yönelik terörist saldırılarında bazı öğretmenlerimizin hayatla-
nm kaybettiği ve bazılannın da sakat kaldığı hepimizce bilinmektedir. 

Ülkemizin en ücra köşesinde bile devleti temsil eden ve görev verdiği yörede lider ve model 
konumunda olan ve her türlü tehlikeye rağmen görevlerini sürdüren öğretmenlerimiz de Nakdî 
Tazminat Yasasından faydalanmalıdır. 
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k) Öğretmenler arasında ayırım yapan uygulamalardan kaçınmak önemli bir husustur. Aynı 
ideallerle aynı hizmeti gören meslek mensuplannın bir grubuna hizmetleri karşılığı . maddî bir 
imkân sağlanırken diğer grubunu böyle bir imkândan mahrum bırakmak açıklanamaz. 1-4 üncü 
dereceden maaş alan öğretmenler ek göstergeden yararlandırılırken 4 üncü derecenin altındaki 
derecelerden maaş alan öğretmenlere böyle bir imkân sağlamlamaktadır. 

Bütün çalışanlarda olduğu gibi, eğitim ve öğretim hizmetleri çalışanlarında da birikim ve tec
rübenin yapılacak işin kalitesini arttırıcı yönde etki edeceği bekleneceğinden, daha fazla birikim ve 
tecrübeli olan öğretmenlere daha yüksek ek gösterge verilmesi normal karşılanacaktır. Birikim ve 
tecrübeli olanlara ek gösterge verilirken aynı işi yapan diğer öğretmenlere ek göstergenin hiç veril
memesi izah edilemez. 

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeline ödenecek ek gösterge, benzer önem, güçlük ve 
sorumluluk derecelerinde bulunan diğer hizmet sınıflan personeline ödenen ek gösterge ile karşı-
laştınlarak düzenlenmelidir..Teknik ve sağlık hizmetleri sınıflannda 1-8 inci dereceler esas alına
rak ek gösterge tahsis edilirken eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında sadece 1-4 üncü derecelerin 
esas alınmasının kriterleri yeniden yorumlanmalıdır. 

1) Eşit iş yapanlara eşit ücret verilmesi temel ilkesi çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen tabloda değişiklik yapılarak öğret
menlerin tümünün ek göstergeden yararlanmalarının sağlanması ve bu değişiklikte eğitim ve öğre
tim hizmetleri sınıfı personeli için uygulanacak ek gösterge rakamlannın diğer hizmet sınıflannda 
uygulanan ek gösterge rakamlanna oranı mesleğin önem, güçlük ve sorumluluk derecesine uygun 
hale getirilmesi sağlanmalıdır. - . 

m) Her öğretim yılı başında öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmektedir. 
Faydalı ve çok yerinde olan-bu uygulamanın bir sisteme bağlanması ve yeterli hale getirilmesi 
gerekmektedir. Bugünkü düzenlemede miktar Bakanlar Kurulunca ve ödeme tarihi Millî Eğitim 
Bakanınca belirlenmektedir. Oysa ödeneği yeterli seviyeye çıkaracak bir gösterge rakamı belirlen
meli ve bu gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımı sonunda bulunacak miktarın her yıl ekim 
ayının ilk haftası içinde ödeneceği hükme bağlanmalıdır. 

n) Öğretmenler için uygulanan yan ödeme gösterge rakamlan da çok düşüktür. Öğretmenlere 
ödenen iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları onlara yüklenen toplumsal sorumlulukla 
ve görevlerinin ağırlığıyla orantılı olmalıdır. 

o) Diğer devlet memurlan için de geçerli olan bir önemli husus da öğretmenlerin bir üst öğre
nime gidebilmelerine imkân sağlayacak, böylece bir öğlenimi cazip hale getirecek düzenlemeler 
getirilmesidir. Bir üst öğrenime devam edecek öğretmenle (Açık Öğretim hariç) devam edecekleri 
programın normal süresince maaşsız izin verilebilmelidir. Ayrıca, bir üst seviye öğrenim amacıyla 
görevinden aynlanlann üst öğrenimde geçen sürelerinin emeklilik yönünden değerlendirilmesi 
mümkün kılınmalıdır. Emekli Sandığı Kanununa getirilecek bir ek hüküm ile bu durumda olan 
memurlara üst öğrenimde geçirdikleri süreyi söz konusu kanunun borçlanma esas ve usulleri çer
çevesinde borçlanmalan sağlanmalıdır. 

p) Öğretmene sağlanacak kolaylıklar onlann mümkün olduğunca görevlerinin başında bulun
malarını ve görev anında kendini tamamen görevine vermesini mümkün kılacak nitelikte olmalı
dır. Önemli ve acil durumlarda bir gün izin almak durumunda olan bir öğretmen bir günde bürok-
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ratik işlemlerle uğraşmak durumundadır, önemli ve acil durumlarda belli çerçevede 3 güne kadar -
mazeret izni verme yetkisi olan okul müdürlerine tanınırsa hem öğretmene kolaylık sağlanacak 
hem de bu konudaki bürokratik işlemler basitleştirilmiş olacaktır. 

r) Bugün öğretmenlerin kendi braşlannda özel öğretim kurumlarında ücretle görev almaları 
yasaktır. Bu uygulama nitelikli ve başarılı pek çok öğretmenin resmî okullardaki görevlerinden 
ayrılmalarına sebep olmuştur. Yetişmiş, başarılı nitelikli öğretmenleri resmî okullara geri çekebil
mek ve aynı zamanda öğretmenlerin maddî imkânlarım iyileştirmek için söz konusu yasağın kaldı- ' 
nlması isabetli bir karar olacaktır. Gerekli yasal düzenlemenin gecikilmeden yapılmasında fayda 
vardır. 

s) Öğretmenlerin ödüllendirilme ve cezalandırılmaları hususlan da üzerinde dikkatle durula
cak konulardır, öğretmenlerin iş yapma kapasite ve yeteneklerinin iş yapma istek ve işbirliğine; 
dönüştürülmesinde mevcut ödül sistemi yeterli değildir. Bu konudaki mevzuat dağınık ve karma
şıktır. öğretmenlerin ödüllendirilmeleri ve cezalandırılmaları üç ayrı kanuna (4357,. 1702 ve 657 
sayılı Kanuna) göre düzenlenmiştir. Aynı zamanda karmaşık olan bu mevzuatın geliştirilerek bjr 
kanun kapsamında toparlanması bütünlük ve kolaylık sağlayacak, aynı zamanda yanlış ve haksız 
uygulamaların azalması yönünde faydalı olacaktır. 

ş) Bir diğer konu da öğretmenlerin askerlikleriyle ilgilidir. Her şeyden önce orduda sayısal 
azalmaya ve süre kısaltmaya yönelik çalışmaların yapıldığı günümüzde öğretmenlerin askerlik hiz
metlerini de öğretmen olarak yapmaları hem öğretmen açığım kapaticı ve hem de eğitimde bütün
lük ve beraberliği sağlayıcı olacaktır. Aynı amaçla bedelli askerlikten yararlananların bedelli 
askerliklerini yaz aylarında öğretmenlerin tatilde olduğu dönemde yapmalarını sağlayan bir düzen
leme yapılmalıdır. 

t) Millî eğitimde ele alınması gereken bir konu da denetimle ilgilidir. İlköğretim müfettişliği 
ile Bakanlık müfettişlerinin ayrı oluşu eğitim ve öğretim sınıfı içinde huzursuzluk doğuran bir 
husus olarak görünmektedir. Bu iki hizmet alanında istihdam edilen müfettişler Millî; Eğitim 
Bakanlığında ayrı ayrı mütalaa edilmektedirler. Diğer bakanlıklarda, iktisadî devlet teşekküllerin
de ve bunların teşkilat yapılarında iki ayrı teftiş kurulu bulunmamaktadır. Aslında Millî Eğitim 
Bakanlığı Teşkilat Kanununda böyle bir ayırım yoktur. Buna rağmen ilköğretim müfettişleri Millî 
Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapar görünmektedirler. Bakan
lık müfettişleri kadro görevi unvanlı olup genel idarî hizmetler sınıfında görünürlerken, ilköğretim 
müfettişlerinin sınıflan net bir şekilde belirlenmemiştir. 

İlköğretim ve Bakanlık müfettişleri Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde aynı hizmetleri yürüt
mektedir. Bu hizmetler denetim, teftiş, inceleme ve soruşturma olarak verilmektedir. İlköğretim 
müfettişleri ağırlıklı olarak rehberlik hizmeti de vermektedirler. 

İlköğretim müfettişleri tabi olduklan İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliği gereği -
liseler hariç- tüm okul öncesi, özel eğitim, ilköğretim okullan ve bağımsız ortaokullarda hizmet 
vermektedirler. 

Bakanlık müfettişleri bölge ve yurt düzeyinde Bakan adına genel idare, eğitim-öğretirh hiz
metleri sınıflanyla, Bakanlık bünyesindeki diğer birimlerin, yukanda zikredilen hizmetlerini yürüt
mektedirler. 
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Yapılan hizmetin gereği olarak, ilköğretim müfettişleri belli bir hizmet öncesi eğitimi almak
tadırlar. Bu eğitim kurs, önlisans, lisans ve isteğe bağlı yüksek lisans düzeyinde olmaktadır. Bunun 
yanında liyakat ve yeterlik yönünden mesleğe seçim öncesi belli bir yazılı sınav ve mülakattan da 
geçmektedirler. Bakanlık müfettişleri ise mesleğe bağlı olarak hizmet öncesi eğitimi almamakta1 

dırlar. Sadece sicil ve başarı ile yıla bağlı hizmet yönünden şartlara bağlı biçimde olarak seçim 
yoluyla müfettiş olmaktadırlar. 

ilköğretim müfettişleri, il, Bakanlık müfettişleri bölge ve yurt düzeyinde bu işleri benzer 
şekilde yürütmekte, fakat aynı hizmet sınıflarında mütalaa edilmektedirler. 

Bu iki birimin aynı yapıda birleştirilmesi bir zarurettir. Zira, Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat 
Kanunu da bu zarureti doğrulamaktadır. 

İlköğretim müfettişlerinin hizmet sınıflarının kesin olarak belirlenmemesi ve bu anlamda kad
roların sağlanmamış olması bu hizmet alanında çalışanları huzursuz etmektedir. 

Bu iki alanda iki ayrı yönetmelik olması da dikkati çekmektedir. Amaçta benzer noktalan 
taşıyan bu iki yönetmeliği tek yönetmeliğe çevirmek zanıridir. • 

Her iki müfettiş grubu aynı hizmette bulunmalarına rağmen, bütçe kanunları ve buna bağlı 
olarak TBMM'den çıkan Bakanlar Kurulu kararlarında K.H.K.'de maddî yönden ayrı ayrı tazminat 
aldıkları görülmektedir. Bu ayrıcalık, özel hizmet tazminatı, yan ödemelerde bakanlık müfettişleri
nin lehinedir. Yine harcırah ve geçici görev yollukları bakanlık müfettişlerinin lehine farklılıklar 
göstermektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı direkt Bakana bağlı olmalarına rağmen aynı 
görevi icra eden ilköğretim müfettişleri il valileri dolaylı olarak millî eğitim müdürlüklerine bağlı 
olarak görev yapmaktadırlar. Bu yapılanmanın gerekçeleri yönetmeliklere dayalıdır. Ancak, bu 
konuda Danıştayın I. Daire-1983/277 esas ve 1983/298 No. lu kararı ilköğretim müfettişlerinin 
657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin II. fıkrasında belirtildiği gibi Bakanlık müfettişleri 
bünyesinde mütalaa edilmesi gerektiği şeklindedir. 

Millî Eğitim Bakanlığında Harcırah Kanunu çerçevesinde* Bakanlık müfettişleri geçici görev 
yollukları ve yol giderlerini çek usulüyle peşin alırlarken, bu uygulama ilköğretim müfettişleri için 
uygulanmaktadır. Bu konuya bağlı olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür
lüğünün 23.12.1991 tarih ve MUH.tŞL. 127802-2/75289 sayılı 487 seri No. lu genel tebliğin 
(Ek-1) 4 üncü maddesi ile ilköğretim müfettişleri için uygulanmaktadır. 

Sonuç olarak, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlık ve ilköğretim müfettişlerinin aynı birim
de birleştirilmesi gerekmektedir. Komisyonumuzca bu konuda yapılan hazırlıklar da ekli dosyada 
mevcuttur. 

y) Yurtdışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması ve güç
lendirilmesi amacıyla Türkçe ve Türk kültürü öğretimi için 1970'li yıllardan beri yabancı ülkelere 
eğitim ve öğretim sınıfından personel gönderilmektedir. Devlet Memurları Kanununda yurt dışın
da öğretmen görevlendirilmesine ilişkin bir hüküm bulunmadığından, görevlendirme 1971 yılında 
çıkarılan bir kanun hükmünde kararname hükümlerince yapılmaktadır. 

— 19 — 



T.BM.M. B:13 7.10.1993 0 : 3 

Söz konusu kararname yurt dışında görevlendirilecek ^ personelin seçimi, ödenecek ücretin 
tespiti, süre uzatımı, geri çekme gibi tüm yetkileri Dışişleri, Millî Eğitim Bakanlığı, Maliye ile 
Kültür Bakanlıkları yetkili temsilcilerinden oluşan bir kurula vermiştir. Çok önemli olan seçim, 
ücret tespiti, süre uzatımı, geri çekilme gibi hususlarda yasa ile belirlenmiş kriterler bulunmadığın
dan, yapılan uygulamalar sürekli öğretmenlerin huzursuzluğuna neden olmaktadır. 

Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin eş ve çocuklarını beraberinde götürmeleri halin
de, bunlara, yürürlükteki mevzuata göre hem yolluk ve harcırah hem de yurt dışı tedavi yardımı 
ödenmemektedir. Bundan dolayı da bazen aile parçalanmalan olmakta bazen de eşi ye çocuğuyla 
yurt dışına giden öğretmen maddî sıkıntıya girmektedir. Her iki durum da öğretmene problem yük
lemekte ve başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. / 

Belirtilen ve benzeri problemleri ortadan kaldırmak ve yurt dışında görevlendirilen öğretmen-
lerin huzur içinde çalaşmalarmı temin etmek için bir yasal düzenlemenin yapılması gerekmektedir. 
Bu maksatla Komisyonumuz bir kanun tasarısı taslağı hazırlamış ve ekli dosyada değerlendirmeye 
sunmuştur. 

Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin sosyal statülerinin, eğitim ortamlarının ve istih
dam şekillerinin iyileştirilmesine yönelik olup sonradan çıkarılacak yönetmelikte yer alması gerek
li görülen hususlar da önerileriyle birlikte bir rapor halinde dosyada yer almaktadır.' Bunlardan 
bazı önemli hususlan kısaca belirtmek gerekirse; 

1. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin öğrenim düzeyleri genellikle gönderildikleri 
ülkenin öğretmenlerinin düzeylerinin altındadır. 

2. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin temsil yeteneği yeterli ve arzulanan düzeyde 
değildir. 

3. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler ile Millî Eğitim Bakanlığı yurt dışı temsilciliği, o 
bölgedeki diğer Türk öğretmenler vegörevli bulundukları okullardaki mahallî öğretmen ve idare
ciler arasında gereken seviyede işbirliği ve dayanışma bulunmamaktadır. ' 

4. öğretmenlerin görev sürelerinin uzatılmasına veya süreleri dolmadan yurda geri çekilmele
rine ilişkin açık ve belirgin ölçütler yoktur. 

5. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler görevlendirildikleri ülkede konuşulan dili yeterli 
seviyede bilmemektedir. ":v: 

6. Öğretmenler, görevlendirildikleri ülkenin eğitim sistemini, idarî yapısını ve yasalarını, . 
Türk çocuklarının eğitim haklarını koruyacak ve geliştirecek düzeyde bilmemektedir. 

7. Yurt dışındaki okularda Türkçe ve Türk Kültürü öğretiminde kullanılan ders kitabı dışında
ki eğitim araçları yetersizdir. , 

8. Okutulan Türkçe, Türk Kültürü ve Din Kültürü dersleri normal ders saatleri dışında veril
mektedir. 

Hazırlanan kanun tasarısının kanunlaşması halinde çıkarılması gereken yönetmelik hükümle
rince yukarıda belirtilen sorunların halledilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı, 
Türklerin bulunduğu ülke eğitim yetkilileriyle mutad yapılan Karma Eğitim Eksperleri Toplantıla
rında da problemlerin çözümünde ısrarla durmalıdır. 
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3. Öğretmelerin İstihdam Sorunları ve Bu Sorunların Giderilmesi: 

Bir ihtisas mesleği olan öğretmenliğe pedagojik formasyonu olmayanların alınmaması, istih
dam politikasının ana prensibi olmalıdır. Öğretmen istihdamına ilişkin politika ve uygulamaların 
öğretmenin toplum içinde layık olduğu statüye kavuşmasında çok etkili olduğu hatırdan çıkarılma
malıdır. Eğitim-öğretim ve yönetim elemanlarının istihdamlarında hiçbir şekilde politik etki ve 
baskılara yeı'verilmemelidir, tstihdam politikaları, öğretmen yetiştirme politikalarının bir devamı 
halinde olmalıdır. 

a) öğretmenlik formasyonu olmayanların mesleğe alınmaması kadar önemli olan bir husus 
da, mesleğe ilk defa alınan ve stajyer olarak atananların teşekküllü okullarda çalıştırılmalarıdır. 
Bugün böyle bir prensibin olmadığı görülmektedir. Stajyer öğretmenlerin genellikle tek başlarına 
bir okula veya bir iki öğretmenli okullara atanarak stajyerlik sürelerini örnek alabilecekleri, tecrü
be ve birikiminden de yararlanabilecekleri nitelikli öğretmenlerden mahrum olarak tamamlamakta
dırlar. Kelime anlamında da anlaşılacağı gibi, bilen ve yol gösteren nitelikli elemanlar yanında, 
yetişme ve kendi yeteneğini de ispatlayabilme imkânlarının bulunabileceği staj yeri en azından 
müstakil bir müdürü bulunan okullar olmalıdır. Bu önemli hususun yerine getirilmesi de sadece 
uygulamada açıklanan prensibin benimsenmesine bağlıdır. 

b) Eğitim ve öğretimde başarılı olabilmek için çok iyi yetişmiş öğretmenler ne kadar önemli 
ise; öğretmenlerin istihdamlarının yurt düzeyinde dengeli ve adil bir şekilde yapılması, da o kadar 
önemlidir. Atama ve yer değiştirme yolu ile öğretmenlerin görev yerlerinin tespitinde olabildiğin
ce adil davranılmalı ve tespit edilen kural ve prensipler taviz verilmeden uygulanmalıdır, öğret
men camiası, istihdam faaliyetlerinde sadece ülke ihtiyaçları ile meslek mensuplarının istek ve 
özürlerinin dikkate alındığından kuşku duyulmamalıdır. Konuyla ilgili mevcut mevzuat titizlikle 
uygulanmalı, atama ve yer değiştirmelerde okul ve kurumların tespit edilmiş standart kadro sayısı
nın üstüne çıkılmamalı ve öğretmenlerin hizmet puanlan mutlaka esas alınmalıdır. Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğinde sık sık değişiklik yapılmaması, hem sistemin oturması hem de öğret
menlerin güvenlerinin kazanılması ve huzurlarının sağlanması bakımından gereklidir. 

Okul ve kurum yöneticilerinin atamalarıyla ilgili belirlenen sorunların da mevcut mevzuatta 
belirlenmiş bulunan esaslara tam olarak uyulmadığından kaynaklandığı görülmüştür. Yürürlükteki 
mevzuatla belirlenmiş esaslar, yönetici atamalarının adil bir şekilde yapılması için yeterli bulun
muştur. Bu esaslara mutlak surette uyulmalıdır. , 

Mevzuata göre illerde Millî Eğitim Müdürünün.başkanlığında oluşturulan "Öğretmenlerin 
Görev Yeri Belirleme Kurulu" ile okul ve kurum yöneticilerine yapılacak atamalar için oluştaraİanV 
"Değerlendirme ve Mülakat Komisyonu"nda seçilmiş okul müdürlerinin de yer almasında fayda 
görülmektedir. İl merkezindeki ilköğretim ve ortaöğretim okul ve kurumlan müdürlerince ayn 
ayn seçilecek iki A tipi okul müdürünün söz konusu komisyonlarda yer alması, demokratik haya
tın bir gereği olarak faydalı mütalaa edilmektedir. 

c) Öğretmenlik mesleğinin önemi ve sorumluluklarının ağırlığı dikkate alındığında öğretmen-
lik.formasyonu olmayanlann hiçbir şekilde istihdam edilmemesi gereği vurgulanırken, lise mezun-
lannın vekil öğretmen olarak görevlendirilme uygulamasının devam ettirilmesi yanlıştır. Bu yan
lışlığın da giderilmesi gerekir. Günümüzde ülke genelinde giderilemeyecek öğretmen açığı yoktur. 
Aksine atama yapılacak boş kadro sayısının iki hatta üç katına yaklaşan başvurular yapılmaktadır. 
Vekil öğretmen görevlendirmesine ihtiyaç duyulması halinde görevlendirileceklerin öğretmenlik 
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formasyonuna sahip yükseköğrenim mezunları arasından seçilmesi veya emekli öğretmenlerin 
vekil öğretmen olarak atanabilecekleri bir düzenleme getirilmesi uygun görülmektedir. 

ç) Bugünkü uygulamada, emekli öğretmenlere ihtiyaç halinde eğitim ve öğretim kurumların
da görev vermekte güçlük vardır. Gündüz öğretiminde, haftada sadece 2 saat; gece öğretiminde de 
haftada 6 saat ücretle görev verilebilen emekli öğretmenlerden, ihtiyaç olsa bile yeterince yararla-
nılamamaktadır. Erken yaşta ve. dinç iken çeşitli sebeplerle emekli olan öğretmenlerden yeterince 
yararlanabilmek için, konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında gerekli değişikliğin yapılması 
gerekmektedir. 

d) Öğretmenlerin istihdamlanyla ilgili belirgin bir sorun da, özellikle mecburî öğrenim sevi
yesindeki okullarda sınıfsız fazla öğretmen bulunmasıdır. Bu durum, özür gruplarına göre yapılan 
tayin ve nakilerden meydana gelmektedir. İlkokul Öğretmenlerinin Tayin ve Nakil Yönetmeliğin
de yapılacak bir değişiklikle, standart kadroların tespitinde okullara standart kadrosunun en çok 
yüzde 5 fazlası sayıda öğretmen atanabileceğine dair bir hüküm getirilmesi soruna çözüm sağlaya
caktır. -

e) tlkokullardaki öğretmen fazlalığının aksine, okulöncesi eğitimde ana sınıfı öğretmenlerinin 
sayısal yetersizliği aşılması gerekli diğer bir sorundur. Çocukların gelişimi ve eğitiminde çok 
önemli olan okulöncesi eğitimi için Bakanlıkça ihtiyaç duyulan kadronun tahsisi sağlanmalı, hiz
met içi eğitim yoluyla sınıf öğretmenliği formasyonuna haiz öğretmenler ana sınıfı öğretmenliği 
için yetiştirmeli ve üniversitelerin okulöncesi öğretmeni yetiştiren fakülte ve yüksekokullarına alı
nacak öğrenci kontenjanının ihtiyaca uygun olarak artırılması sağlanmalıdır. 

f) Öğretmen istihdamıyla ilgili sorunların bulunduğu bir alan da özel eğitim alanıdır. Pahalı* 
fakat toplum için çok önemli olan özel eğitimde istihdam edilecek öğretmenlerin, alanlannda çok 
iyi yetişmiş olmaları gerekmektedir. Bu alanda kullanılan öğretim metotlarının özelliği ve özel bil
gi isteyen öğretim araç ve gereçlerinin kullanılışı, görevlendirilecek, öğretmenlerin çok nitelikli ve 
alanlarında yetişmiş uzman olmalarını şart koşmaktadır. Özel eğitim alanında çalışan öğretmenle
rin alanlannda yetiştirilmemiş oldukları görülmektedir. Sorunun çözümü için en kısa zamanda 
gerekli tedbirler alınmalıdır. Özel eğitim okulan ve özel sınıflara atanacak öğretmenlerin, fakülte
lerin özel eğitim öğretmeni yetiştiren programlarından mezun olmalan şartı getirilmeli, üniversite
lerle işbirliği kurularak bu alan için yeterli öğretmen yetiştirilmesi sağlanmalı, bu sağlanıncaya 
kadar öğretmenlik formasyonuna sahip kimseler özel eğitim öğretmeni yetiştiren özel kurslara 
davet edilip kurs sonunda başanlı olanlar atanmalıdır. ' 

g) Bir tarafta özel eğitim öğretmenine ihtiyaç duyulurken diğer tarafta özel eğitim öğretmeni 
olarak yetişmiş elemanlann sınıf öğretmeni olarak ilkokullara atandığı görülmektedir. Bu yanlışlı
ğın Millî Eğitim Bakanlığınca giderilmesi beklenmektedir. / 

h) Özel eğitim öğretmenlerinin denetiminin de alan müfettişlerince yapılması ve müfettişlerin 
öğretmenlere ihtiyaç duyduklan seviyede rehberlik yapması sağlanmalıdır. Denetimi yapan, alan 
müfettişi olmadığı zaman, eğitim faaliyetlerine fayda yerine zarar verebilir. Bu meselenin çözümü 
özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen özel eğitim müfettişleri
nin görevlendirilmesiyle sağlanabilir. 

i) Özel eğitim okullarında destek personeli de çok yetersizdir. Bu okullann özelliklerine göre 
destek personeli ihtiyacı belirlenmeli, kadrolu veya sözlemeli olarak bu ihtiyaç sağlanmalıdır. Pek 
çok gelişmiş ülkede uygulandığı gibi özel eğitim okullannın çoğu tipinde eğitim ve tıbbî tedavi bir 
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arada uygulanmakta ve normal sınıflara intihale edebilecek seviyede tedavi edilip eğitilebilenler 
normal sınıflara aktarılmaktadır. Bu bakımdan, doktor, hemşire, psikometrisi, fizyoterapist, konuş
ma terapisi, diyetisyen ve teknisyen gibi değişik meslek gruplarından destek personel ihtiyacı sağ-
lanmaldır. 

j) İstihdam konusunda ilköğretim müfettişlerini ilgilendiren bazı sorunlar da tespit edilmiştir. 
İlköğretim hizmetlerinin eğitim ve öğretim hizmetleri arasında çok önemli.bir yer tuttuğu, bu sevi
yedeki eğitimin çocukların ilerideki yıllardaki basanlarını büyük oranda etkilediği bir gerçektir. 
Çağın ve toplumun bir insandan beklediği davranışların çoğunun çocuklarımıza kazandırılacağı 
eğitim seviyesi ilköğretimdir. Bu bakımdan, ilköğretim okullarında görevli öğretmenlere rehberlik 
yapmak ve onların çalışmalarını denetlemek, sorumlu müfettişlerin hızla gelişen ve değişen dünya
mızda bilim ve teknoljİnin getirdiği yenilikleri takip edebilme ve bunları öğretmenlerin hizmetine 

. sunabilme niteliğine sahip olmaları, ilköğretimde başarı elde edebilmek için gereklidir. Akademik 
Çalışmayı bilen, yenilikleri kolayca öğrenen ve bunları öğretmenlerle paylaşabilen ilköğretim 
müfettişlerine ihtiyaç vardır. Bu görüşler ışığında müfettiş yardımcısı olarak atanacak ilköğretim 
müfettişlerinin eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi dalında yüksek lisans derecesi 
almış olması şartı getirilmelidir. 

k) İlköğretim müfettişlerinin istihdamında bir dengesiz dağıhm görülmektedir. Bazı illerde 
ihtiyacın ü&tünde ilköğretim müfettişi görevlendirilirken, bazı illerde de müfettiş açığı sözkonusu-
dur. İlköğretim müfettişlerinin illerimiz ihtiyaçlarına göre dengeli sayıda atanmalanyla tayin ve 
nakillerinde gerekli düzenleme yapılmalıdır. Yönetmelik değişikliği ile ilköğretim müfettişlerinin 
her görev bölgesinde çalışmaları zorunlu hale getirilmeli, ayrıca İl İlköğretim Kurulu Başkanı veya 
Başkan Yardımcısı olarak görev alanların da zorunlu atamaya tabi tutularak her görev bölgesinde 
çalışmaları sağlanmalıdır.' 

1) İlköğretim müfettişi olarak yetiştirilmiş ve atanmış olanlara ehliyet ve bilgilerinin bulunma
dığı alanlarda görev verildiği görülmektedir. Sürücü kurslarının, kuaförlük kurslarının ve manken
lik kurslarının ilköğretim müfettişlerince denetlenmesinin, onların meslekî bilgi ve ehliyetleri 
dışındaki alanlarda görevlendirildiğinin örneğidir, özel ihtisas alanı olan bu tür kursların denetimi
nin, söz konusu alanlarda bilgi ve ehliyet sahibi bakanlık müfettişlerince yapılması, hizmetin 
uygun bir yönde yerine getirilmesini mümkün kılacaktır. 

m) öte yandan, ilkokul ve ilköğretim okullarında açılan yetiştirme kurslarının denetimi ilköğ
retim müfettişlerine verilmeyip, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevli, ancak branşı ilköğretim 
olmayan şube müdürlerine yaptırılmaktadır. Denetim, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en önemli 
bir alamdır. Bu alanda bilgi ve ehliyeti olan kimselerce yapılmahdır. Bu görüşle ilkokullarda ve 
ilköğretim okullarında açılan yetiştirme kurslarının denetiminin ilköğretim müfettişlerince yapıl
ması, Millî Eğitim Bakanlığının, Kursların Denetimine İlişkin Yönergesinde yapılacak bir değişik
likle sağlanabilecektir..,. 

n) Her devlet memurunun aile bütünlüğünün korunması, ailenin parçalanmasına yol açan 
uygulamaların yapılmaması, hem Anayasa hem de Medenî Kanunla Devlet Memurları Kanunların
da hükme bağlanmış olmasına rağmen, ilköğretim müfettişlerinin tayin ve nakillerine eş durumu
nun dikkate alınmamasını izah etmek mümkün değildir. Ancak, ilköğretim müfettişleri, tayin ve 
nakil yönetmeliğinde yer alan özür grupları arasında eş durumu bir özür olarak gruplandınlmamış-
tır. Âdil olmayan bu uygulamaya son verilmeli ve bu amaçla İlköğretim Müfettişleri Tayin ve 
Nakil Yönetmeliğinde gerekli değişiklik yapılmalıdır. 
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o) Millî Eğitimde denetimden söz edilirken, asıl vurgulanması gereken husus, bir yönetim 
içinde iki ayrı denetim kuruluşunun bulunmasıdır. Eğitimdeki yeni gelişmeler, uygulamalar ve 
buna bağlı yapılanmalar, bu iki denetim kuruluşunun görev alanlarının iç içe girmesine sebep 
olmuştur. Bir örnek vermek gerekirse, bir lise bünyesindeki ortaokulun denetimi, Bakanlık müfet
tişlerince yapılırken, bağımsız ortaokulların denetimi ilköğretim müfettişlerince yapılmaktadır. Bu 
ve daha önce bu konuyla ilgili sayılan problemlerin çoğunun çözümü, daha önce önerildiği gibi, 
Bakanlık müfettişliği ile ilköğretim müfettişliğinin tek bir çatı altında toplanmasıyla mümkündür. 

4. Öğretmenlerin Eğitim Ortamlarının İyileştirilmesi: 

Ülkemizi gelecekte emanet edeceğimiz en değerli varlığımız çocuklarımız ve gençlerimizin 
en iyi şekilde eğitilmeleri, daima daha iyiyi ve daha güzeli arayan, millî değerlerimizi benimsemiş 
ve vatan sevgisi ile dopdolu olarak yetiştirilmeleri için fedakârlıktan kaçınmamalı ve en büyük 
yatırımlarımızı bu amaçla yapmalıyız. Öğretmenlerin en iyi şekilde yetiştirilmesi, onların özlük 
haklarının iyileştirilmesi ve istihdam sorunlarının giderilmesi kadar, eğitim ortamlarının iyileştiril
mesi de önemlidir. Eğitim ortamı; öğretmen ve eğitim yöneticilerinin öğrencileriyle paylaştığı her 
şeyi ve birlikte yaşadıkları çevrenin tamamını kapsar. Okul ve dersliklerin fizikî imkânları, kulla
nılan ders araç ve gereçleri ve öğretim programları gibi unsurların niteliği, eğitim faaliyetlerindeki 
başarıyı büyük oranda etkiler. Eğitim sistemimizde bu alanda da giderilmesi gerekli eksiklikler ve 
iyileştirilmesi gerekli unsurlar bulunmaktadır. 

a) Çocuklarımızın bir öğretim yılı boyunca okulda ve evde sürekli kullandığı ders kitaplarının 
iyileştirilmesi için Ders Kitapları Yönetmeliğinde gerekli değişiklik yapılmalı ve ders kitaplarının 
estetik bakımdan yeterli ve göz sağlığına uygun birinci hamur kâğıda ve iki sütun olarak basılması 
sağlanmalıdır. Kitapların görüntüsünün, çocuğun ruhsal gelişmesine etkide bulunduğu gerçeği göz 
ardı edilmemelidir. Öğretim yılı sonunda sevinçlerini kitaplarını yakarak ifade eden çocukların 
verdiği mesajın bir bölümü de kitapların görüntüsünün onlarda kitap sevgisini tam olarak aşılaya-
madığıdır. Ayrıca, ders kitaplarının çağdaş anlayışa uygun olarak sadece bir ders kitabı olarak 
değil, ders kitabı, öğretmen kitabı ve kılavuz kitap bütünlüğü içinde takım halinde hazırlanması 
sağlanmalıdır. Bir kitap yazarı, kitabını, öğretimde kullanılabilecek belli metot ve teknikleri düşü
nerek yazar. Bu düşüncelerini öğretmen kitabı ve kılavuz kitap yoluyla öğretmen ve öğrencilere 
iletirse eğitimdeki başarıyı etkiler. 

b) Öğretmenlerin başvurabileceği meslek kitapları da yeterli ve nitelikli değildir. Öğretmen, 
meslekî bir sorunla karşılaştığında veya kendini yetiştirmek, daha iyiyi öğrenip uygulayabilmek 
istediğinde, okul veya il kitaplığından alabileceği yeterli meslekî kitap sağlanmalıdır. Bu amaçla 
öğretmen meslek kitapları dokümantasyon merkezleri kurulabilir. Bu merkezler meslek kitapları
nın öğretmenlere ulaştınlmasını sağlamalıdır. 

c) Eğitim ortamının iyileştirilmesi için pek çok faaliyetin yapılması gereken kesim okulöncesi 
eğitimidir. Okulöncesi eğitim için ayrılan dersliklerin, çoğu kez fizikî şartlara uygun olmadığı 
görülmektedir. Okulöncesi eğitime katılan çocukların yaşlan ve ihtiyaçlan dikkate alınarak onların 
eğitimi için aynlan dersliklerin fonksiyonel olabilmesi için standartlar belirlenmeli ve Millî Eğitim 
Bakanlığınca çıkarılacak bir yönergeyle bu standartlar açıklanmalıdır. 

d) Okulöncesi eğitim programlan da yetersizdir. Mevcut 1989 programı incelendiğinde amaç-
lann anlaşılır olmadığı, eğitim durumu ve sınama durumunu içermediği ve davranışlann amaçlan 
tanımlamadan uzak olduğu görülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının 3-6 yaş grubuna uygun prog-
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ramlann geliştirilmesi için "Program Geliştirme Komisyonları" kurması ve bu soruna çözüm getir
mesi beklenmektedir. 

e) Okulöncesi eğitimde önemli olan bir diğer husus da, eğitime yönelik ders araçları ve oyun
caklarıdır. Ünitelerin işlenmesine yardımcı ders araçlarıyla oyuncakları yetersizdir. Çocuğun ruh
sal ve fiziksel gelişimini etkileyen ve bu seviye," eğitimde çok önemli olan ders araçları ve oyun
cakları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yeterli sayıda temin edilip okullara dağıtılmalıdır. 

f) Okulöncesi eğitim için sayılan eksiklik ve sorunların tamamı özel eğitim için de geçerli
dir. özel eğitimde de ders programlan yetersizdir. Millî Eğitim Bakanlığı özel eğitim için program 
hazırlama komisyonlan kurulmalıdır, özel eğitimde özür gruplanna göre hazırlanmış ders kitapla
rı yoktur. Yürürlükteki mevzuat hükümlerince her özür grubu için takım halinde ders kitabı, öğret
men kitabı ve kılavuz kitaplar hazırlatılmah ve çoğaltılmalıdır, özel eğitim ders araçlan da yeter
sizdir. özel eğitim alanına giren özür gruplanna ait odiometre, grup işitme cihazlan, bireysel işit
me cihazlan, braille daktilo, kaset, matbaa makinesi ve basılı ders araçlan gibi bütün araçlar Millî 
Eğitim Bakanlığınca sağlanmalıdır, özel eğitime aynlan dershaneler ihtiyaca cevap verir nitelikte 
değildir. Özel eğitim okul binalannın fizikî şartlan bu eğitim için uygun değildir. Bunun çözümü 
için Özel Eğitim Okullan Yönetmeliğinin 7 nci maddesine mutlaka işlerlik kazandınlmalıdır. 

g) Eğitim ve çalışma ortamlanmn iyileştirilmesi konusunda ilköğretim müfettişlerinin çalış-
malanm değerlendirmek, raporlannı yazmak ve meslekî malzemelerini korumak için bir odalan-
nm ve bir daktilolannın bile bulunmadığım belirtmek gerekir. Bunlar, çahşmalannı değerlendirme 
ve rapor haline getirme bölümünü, evlerinde ve kendi daktilo makineleriyle tamamlamaktadır. 
İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliğinin ilgili bölümünde yapılacak bir değişiklikle asgarî 
her teftiş grubuna bir oda, bir memur ve yeterli demirbaş tahsis edilmelidir. 

5. Hizmet İçi Eğitim Sorunlan ve Giderilmesi: 
Çağımızda bilim ve teknolojide çok büyük gelişmeler ve hızlı değişmeler yaşanmaktadır. Bu 

durum da en çok eğitim alanını etkilemektedir. Bir yandan bu hızlı gelişmelere ayak uydurabilecek 
ve daha da hızlandıracak insanğücü yetiştirmeye çalışılırken, diğer yanda ulaşılan gelişmeler saye
sinde eğitimde metot ve teknikler, leullanılan ders araç ve gereçleri sürekli değişmektedir. Birkaç 
yıl önce nitelikli, bilgili ve başanlı bir öğretmen kendini sürekli yenilemezse, birkaç yıl sonra geri
lerde kalmaktadır. Bu bakımdan, hizmet içi eğitim günümüz eğitim sisteminde çok önemli yer tut
maktadır. Belli sayıda personel çalıştıran kuruluşlar bile devamlı kurslar düzenleyerek personelini 
gelişmelere uygun olarak yetiştirmektedir. 

Yanm milyonun üstünde mensubu bulunan Millî Eğitimimizin, öğretmenlerin hizmet içi eği
timine gereken önemi vermesi, planlanan hedeflere ulaşabilmek bakımından zorunludur. Bu alan
daki sorunlann çözümü de kısa zamanda sağlanmalıdır. 

a) Bütün öğretmenlerin en az iki yılda bir defa ve en az dört haftalık zorunlu hizmet içi eği
timden geçirilmesini mümkün kılacak bir düzenleme yapılmalıdır. Hizmet içi eğitim merkezleri 
her ile ve yılın her ayına yayılabilmeli ve öğretmenin özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili 
bölümde belirtildiği gibi bu eğitimin aynı zamanda özendiriciliğe kavuşturulması yönünde tedbir
ler alınmalıdır. Bugün mevcut öğretmenlerimizin yeterli hizmet içi eğitim aldlklan söylenemez. 

b) Öğretmenler gibi tüm ilköğretim müfettişleri de hizmet içi eğitimden yeterince yararlanama
maktadır. İlköğretim müfettişleri için açılan hizmet içi programlannın yaygınlaştınlması ve tüm ilköğ
retim müfettişlerinin iki yılda, hatta mümkün olabilirse her yıl bukurslarakatılması sağlanmalıdır. 
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Hizmet içi eğitimde ele alınacak konuların tespitinde mutlaka ilgili alan öğretmenlerinin 
görüşleri alınmalıdır. îlgi ve ihtiyaç duyulan konuların işlenmesi katılımı artıracaktır. 

c) Hizmet içi eğitime özellikle gelişmekte olan özel eğitim ve okulöncesi eğitim alanlarına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanlarda edinilebilecek meslek kitaplarının çoğunun yabancı dilde 
olduğu da dikkate alınarak bu alan öğretmenlerinin pevlet Memurları Yabancı Diller Eğitim 
Merkezi kontenjanlanndan daha çok yararlanmalan sağlanmalı, bilgi ve görgülerini artırmalarına 
imkân vermek için Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerince yurt dışına gönderilmelidir. 

Beş altı başlik altında belirtilen öğretmenlerimizin sorunlannın dışında eğitim sistemimizi ve 
dolayısıyla öğretmenlerimizin çalışma ortamını etkileyen bir sorun da Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı okul ve kurumlann bünyesinde kurulan döner sermaye işletmelerinin 1927 yılından bu yana 
değişik tarihlerde çıkarılmış altı değişik döner sermaye kanununa ve bu kanunlara dayanılarak 
çıkanları bir o kadar yönetmelik ve yönergelere göre işletilmeleridir. Değişik tarihlerde çıkanlmış 
bulunan bu yasalar çok farklı hükümler ifade etmektedir. Bu durum uygulamada büyük farklılık
lara ve aksaklıklara sebebiyet vermekte ve dolayısıyla bazı problemleri de beraberinde getirmek
tedir. Bu problemleri özetlemek gerekirse; 

- Döner sermayeli işletmelerin yönetim ve denetimleri birbirlerinden farklılık arz etmekte, 
çağdaş işletmecilik anlayışına uyum sağlamada genellikle yetersiz kalmaktadır. 

- Muhasebe usullerindeki karmaşıklık nedeniyle, döner sermaye hesaplarının Devlet Kesin 
Hesaplanna intikal ettirilmesinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. 

- Kanunlarda belirtilmesi gereken bazı konular yönetmeliklerde, yönetmeliklerde olması 
gereken hususlar kanunlarda yer almaktadır. 

- Yürürlükteki döner sermaye kanun maddelerinin yaklaşık yüzde 90'ı çeşitli sebeplerle işle
mez duruma gelmiştir. 

- Kanunlar dil bakımından da anlaşılmaz durumdadır. 

Bu aksaklıkların giderilmesi için Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların bünye
sinde faaliyet gösteren döner sermayelerin tek bir döner sermaye kanunu çatısı altında toplanması 
gerekmektedir. Hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Taslağı ekte 
sunulmuştur. 

Taslak kanunlaştığı takdirde : 

- Döner sermayelerin daha verimli ve kârlı çalışması sağlanarak; mevcut makine parkı ve 
teknik insan gücünün millî ekonomiye daha fazla katkı sağlaması gerçekleşecektir. 

- Meslekî ve teknik eğitimde uygulamalı eğitimin gerçek iş üzerinde yapılmasına daha fazla 
katkıda bulunulacağından, öğrencilerin daha kalıcı ve çabuk öğrenmelerine yardımcı olacaktır. 

- Üretime katkı sağlayan öğretmenlerimize ve diğer personele kârdan daha çok pay vererek 
gelir seviyelerinin artmasına, dolayısıyla öğretmenlikte kalmalanna katkıda bulunulacaktır. 

- Uygulama yapan öğrenci ve kursiyerlere ücret ödeneceğinden, aile bütçelerine katkıda 
bulunmalanna sağlayacaktır. 

- İşletmelerin sermayesinin artırılması, kârların sermaye artırımında kullanılması ye çalışan
lara kârdan pay verilmesi esası getirildiğinden, işletmelerin daha verimli çalışmalanna katkı sağla
nacaktır. , 
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- İşletmelerin uygulanacak muhasebe sisteminin bünyelerine uygun, üretilen mal ve hizmet 
ile yapılan işin maliyetini belirleyecek bir düzende ve işletmeler arasında birlik ve eşgüdüm sağla
yacak yapıda olması esası getirilmiştir. 

- - Doğuşundan bugüne kadar olduğu gibi döner sermayeler, devletin temel görevlerini yürü
ten ya da bu temel görevlere destek hizmeti sağlayan birimlerin yaptıkları hizmetler sırasında 
veya bu hizmetlerin bitirilmesinden sonra arda kalan boş zamanlarda piyasa talebi ve fiyatı bulu
nan mal ya da iş üretimini gerçekleştirmeleri dolayısıyla, millî ekonomiye daha fazla katkı sağla
mış olacaktır. 

- Öğrenci ve kursiyerlere evlerinde üretmek ve bedeli parçabaşı ödenmek üzere iş verme 
imkânı getirileceğinden, evde boş zamanlann değerlendirilmesiyle ekonomiye ve aile bütçesine 
katkı sağlanmış olacağı gibi, ev işletmeciliği modelinin öncülüğü de gerçekleştirilmiş olacaktır. 

- Verimli ve sürekli çalışan işletmede, öğrencilere gerçek işler üzerinde daha fazla uygulama 
yapmak imkânı sağlanacağından; öğrencinin piyasa ve sanayinin talebine uygun yetiştirilmesine, 
bilgi ve becerilerinin artmasına yardımcı olunacaktır. 

- Döner sermayelerin ciro ve kârları yükseleceğinden, Bakanlığımıza dolayısıyla millî hâsıla
ya daha fazla katkıda bulunulması sağlanacaktır. 

Komisyonumuz, bu raporda belirtilen sorunların, öneriler doğrultusunda çözülmesinin Öğret
menin üstün niteliklerle yetiştirilmesine, öğretmenin şahsiyetine ve onun her türlü özlük haklarına 
güç katacağı görüşündedir. Öğretmenlerin özlük, istihdam, sosyal statü ve hizmet içi sorunlarını 
topluca çözmek ve öğretmenlerin toplumda layık oldukları statüye kavuşmalarını sağlamak için 
son on yılda birkaç defa ele alındığı halde henüz sonuçlandırılamamış olan öğretmen Personel 
Kanununun çıkarılması da bir başka yol olarak benimsenmektedir. 

C) Sonuç: 
Ülke nüfusunun 11 285 791'i ilk ve orta dereceli okullarda öğrenci olan ve bunların eğitim 

ve öğretiminde 420 000 öğretmenin görevli olduğu Türkiyemizde, eğitim sektöründe sorun olma
ması elbette mümkün değildir. Önemli olan sorunların asgariye indirilmesi ve çocuklarımızın 
çağın ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu seviyede yetiştirilmesidir. Çağdaşlaşmanın temel taşı, ilerle
menin motor gücü, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda büyümenin sürükleyicisi olan öğret
menlerimizin sorunlarını çözebildiğimiz, çok iyi yetiştirilmiş üstün niteliklere sahip öğretmenlere 
sahip olduğumuz ve öğretmenlerimizin her türlü maddî ve manevî sıkıntıdan uzak bir şekilde 
görev yapmalarını temin ettiğimiz oranda millî eğitimdeki başarımız artacaktır. 

Bu düşüncelerle çalışmalarını yürüten Komisyonumuz, öğretmenlerimizin içinde bulundukla
rı sıkıntılara çare bulmak ve bu meslek mensuplarını toplumda layık oldukları statüye kavuştur
mak için 5 yasa taslağı, mevcut yasalarda 20 değişiklik, mevcut kanun hükmünde kararnamelerde 
2 değişiklik, mevcut Bakanlar Kurulu kararlarında 4 değişiklik. Millî Eğitim Bakanlığı yönetme
liklerinde 17 değişiklik, Millî Eğitim Bakanlığı yönergelerinde de 3 değişiklik, mevcut yasa ve 
yönetmeliklerin işletilmesiyle ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığına 19 temenni hazırlanmış ve bir 
dosya halinde sunulmuştur. 

Yapılan araştırmalar sonucu düzenlenen işbu rapor ve eki, Genel Kurula sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Baki Durmaz 
Afyon 

Başkan ve Komisyon Üyeleri 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Divan Üyesi arkadaşım. 

Sayın milletvekilleri, bu suretle, rapor okunmuş, bilgilerinize arz edilmiştir. 

Şimdi, rapor üzerinde grupları ve şahıslan adına söz isteyenleri sırasıyla okuyorum: RP Gru
bu adına Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici, SHP Grubu adına Uşak Milletvekili 
Sayın Ural Köklü, DYP Grubu adına Afyon Milletvekili Sayın Baki Durmaz, CHP Grubu adına 
Gaziantep Milletvekili SaymMustafa Doğan; şahısları adına ise, Çorum Milletvekili Sayın Muhar
rem Şemsek ve Tokat Milletvekili Sayın ibrahim Kumaş. 

Şimdi, ilk sözü önerge sahibi olarak ve Refah Partisi Grubu adına, Kahramanmaraş Milletve
kili Sayın Hasan Dikici'ye veriyorum. 

Buyurun Sayın Dikici. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Dikici, hem önerge sahibi olarak ve hem de Grubunuz adına konuşma süreniz toplam 
30 dakikadır efendim. 

RP GRUBU ADINA HASAN DlKÎCÎ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; öğretmenlerin içinde bulunduklan sıkıntılann çarelerini ve bu meslek mensuplannı toplumda 
layık olduklan statüye kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 25.11.1991 tari
hinde verdiğimiz araştırma önergemiz, Yüce Meclis tarafından kabul edilmişti. / 

Genel Kurulumuzun 4.12.1991 tarih ve 11 inci Birleşiminde, 149 sayılı Karanyla kurulan 
(10/1) esas numaralı Araştırma Komisyonumuz, 19.12.1991 tarihinde Başkanlık Divanının oluş
masıyla çalışmalanna başlamıştır. -

Komisyonumuz, çalışmalannı onüç ayda tamamlayarak, raporunu Yüce Meclise sunmuş 
bulunmaktadır. 

Rapor üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, Gru
bum ve şahsım adına, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Bu onüç aylık dönemde, alınacak tedbirlerle ilgili olarak şu çalışmalar yapılmıştır: 

Millî Eğitim Bakanlığıyla işbirliği yapılarak, Bakanlık bünyesinde, öğretmen yetiştirme, oku
löncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim, ilköğretim müfettişleri, ortaöğretim, meslekî ve tekniköğre-
tim ve yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerle ilgili olmak üzere, kendi branşlarında tecrübeli 
ve başanlı 28 eğitimcimizden oluşan 5 alt komisyon kurulmuştur. Alt komisyonlar, raporun 
tamamlanmasına kadar çalışmalannı sürdürerek, komisyonumuza çok değerli katkılarda bulun
muşlardır. 

Alt komisyonlarda görev alan değerli eğitimcilerimize, bu çalışmalanmız süresince bizlere 
yardımcı olan Millî Eğitim Bakanlığımız mensuplanna, Bakanlığın her türlü imkânlarını bizden 
esirgemeyen Millî Eğitim eski Bakanı Sayın Koksal Toptan'a teşekkür ediyorum. 

Komisyonumuzca, 22.1.1992 tarihinde 74 ilimizin valiliğine birer yazı gönderilerek, illerde 
komisyonlar kurulması istenmiş; illerde kurulan komisyonlar, bütün öğretmenlerimizin problemle
rini ve çözüm yollannı bir rapor halinde Komisyonumuza takdim etmişlerdir. 

Adana, Çanakkale, Hatay, Niğde illerimizde ise, öğretmenlerimizin iştirakiyle toplantılar 
düzenlenmiştir. Bu toplantılarda, alt komisyon başkanları ile Komisyon üyelerimiz, öğretmenleri
mizi ve meslek yöneticilerini bizzat dinleyerek problemlerini tespit etmiştir. -

26-29 Mayıs 1992 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulunun 
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düzenlediği, öğretmen Yetiştirme Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısına, alt komisyonlardan bir 
heyet katılmış ve sunulan tebliğlerden, öğretmen yetiştirme konusunda Komisyonumuzu bilgilen
dirmişlerdir. . 

Mevcut öğretmen kuruluşlarının görüşleri alınarak değerlendirilmiştir. 
Medya kanalıyla öğretmenlerimize duyuru yapılarak, sorunlarının mektupla Komisyonumuza 

bildirilmesi istenmiştir. Komisyonumuza gönderilen 4 500 mektup, ayrıca Komisyon üyelerimize 
gönderilen 500 mektup, Komisyonumuz tarafından tek tek değerlendirilmiş ve raporumuza kaynak 
teşkil etmiştir. 

Millî Eğitim Şûra kararlan ile konsey ve danışma kurulu kararlan incelenerek değerlendiril 
meye tabi tutulmuştur. 

Komisyonumuzun çalışmalanna, zaman içinde, Millî Eğitim Bakanlığımızın üst düzey yöne
ticileri de davet edilerek, Bakanlığın görüş ve teklifleri alınmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığında oluşturulan alt komisyonlar şu ana konular üzerinde çalışmışlardır: 
öğretmen yetiştirme sistemi; öğretmenlerin sosyal statüsünün iyileştirilmesi; öğretmenin özlük 
haklan ve sonınlanmn çözümü; öğretmenlerin eğitim ortamlanmn iyileştirilmesi; öğretmenlerin 
hizmet içi eğitimlcriyle ilgili sorunlann giderilmesi; öğretmenlerin istihdamı ve problemlerinin 
çözümü. 

Her sorunun kalıcı ve köklü çözümünü eğitim ve öğretimde aramak gereklidir. İyi insan yetiş
tirmenin yolu, sevgi duygusunu yüceltmekten geçer. Her şey, inşam sevmekle başlar; bu sevgiyi 
veren de öğretmendir, öğretmen, toplumu sevmeden, öğrencilerini sevmeden, mesleğini sevme
den, insanlan sevmeden varlığını ve mesleğini sürdürebilir mi? Bunun için de sevgi eğitimi şarttır. 
Güzeli, gerçeği, doğruyu arayan insanlar yetiştirebilmek için, eğitimin temeli, özü, esası sevgi 
olmalıdır. Anlayışı, hoşgörüyü, erdemi, sadeliği yerleştirmek için, sevgi eğitimi gereklidir. Feda
kârlık, güven, kararhbk, millet ve vatan sevgisini yakalamak için de eğitimde sevgiyi ön plana 
çıkarmamız esastır. 

öğretmen kimdir; öğretmenin görevi nedir; öğretmen nasıl yetiştirilmelidir; öğretmen hangi 
şartlara sahip olmalıdır? Komisyonumuz, bu sorulara cevap aramak için çalışmalarını sürdürmüş 
ve bu sorulann cevabını da raporunda belirtmiştir. 

Eğitim, tıpkı hukuk ve aile gibi sosyal bir kurumdur. Nasıl ki, hukuk veya aile gibi kurumlar
dan birisi bozularak yozlaşır, görevini yerine getiremezse, bundan sadece o kurum etkilenmez, top
lumun bütün değer yargılannın yanında, bütün sosyal kurumlan da sarsılırsa, eğitim bozulupyoz-
laştığında da toplum çözülür, erozyona uğrar, sonuçta çöker. 'V 

Eğitimde çağdaş toplumun isteği, davranış değişikliğidir. Genel anlamda bu davranış değişik-: 
ligini, çocuğa, önce ailesi, sonra çevresi verir. Zorunlu eğitim çağında ise, istenilen davranış deği
şikliğini, öğretmen,'okul, aile ve çevre vermektedir. O halde, eğitim ve öğretimde en önemli fak
tör, millî ve manevî değerlerimize bağlı olarak yetiştirilmiş öğretmendir. 

Eğitimde en iyi altyapıyı kursak, en güzel programlan uygulasak bile, öğretmenimiz yeterli 
nitelikte değilse, kendisini mesleğine vermeye mani çeşitli kaygılan varsa, bu sistem çalışmaz; 
çalışmış gibi gördüğümüz bu sistemle insanımızı eğitmemiz mümkün değildir, mümkün de olma
maktadır. Bunun için, eğitim sistemlerinde en önemli konu, millî ve manevî değerlere bağlı, kalıcı 
ve köklü bir öğretmen yetiştirme sisteminin kurulmasıdır. 
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Öğretmen, öğrencilerine insan sevgisini, vatan aşkını, bayrak sevgisini, millî birlik ve bütürir 
lük anlayışıyla kendisine güvenmeyi, milletiyle övünmeyi, geçmişi ve geleceğiyle gurur duymayı 
aşılayan ve nitelikli insan yetiştirmek için çalışan bir mimardır, öğretmen, öğrencilerine millî ve 
manevî değerleri aşılayan, sevdiren, benimsetendir ve millî kültürümüzü gelecek kuşaklara taşıma
nın teminatıdır. Öğretmen, bilgi çağını yakalamanın, ülkenin ihtiyaç duyduğu bilgi toplumunu 
meydana getirmenin motorudur. Öğretmen, geleceğimizin teminatı olan yavrularımız ile gençleri
mizin yetişmesi için eğitim sisteminin verimli şekilde çalışmasını sağlayan temel öğedir. 

Gelişmiş ülke olmanın şartı, çağın gereklerini zamanında yakalamaktır. Bunun için de büyük 
düşünmek mecburiyetindeyiz. Büyük düşünmek ise, çok iyi eğitilmiş bir nüfusla mümkündür. Çok 
iyi eğitilmiş bir nüfus ise, yine, çok iyi yetiştirilmiş ve çağın şartlanna göre eğitilmiş bir öğretmen 

, topluluğuyla mümkündür. 

Ülkemizde öğretmen yetiştirme konusu, ilk defa 1848 yılında resmen ele alınmış; ilk kez 
"Dârülmuallimîn" adıyla öğretmen okulu açılmıştır. 1848'den bugüne kadar; yani yüzkırkbeiş sene 
-belki daha fazla bir zamandır- öğretmen yetiştirme, ülkemizin birinci problemi olagelmiştir. 
Öyleyse, öğretmen yetiştirme politikamızı acilen ve yeniden ele almak durumundayız. 

İ v . . 

Komisyonumuz, bütün görüş, istek ve dilekleri, çağımızın gereklerini göz önüne alarak öğret
men yetiştirme sistemini, rapor ekinde takdim etmiş bulunmaktadır. Buna göre, bütün öğretmenler
le ilgili görev, yetki ve sorumluluklar; eğitim, öğretim, araştırma, yayım; öğretim elemanları, 
öğrenciler ve diğer personelle ilgili esaslar, öğretmen yetiştirmenin kendine özgü özellikleri de 
dikkate alınarak, bir sistem bütünlüğüne, gün geçirilmeden kavuşturulmalıdır. 

En iyi öğretmen yetiştirme sistemi kurulup işletilse de, öğretmenlerin içinde bulunduğu sıkın
tılar giderilmediği ve öğretmenlik mesleği cazip hale getirilmediği sürece, öğretmenliğe, yetenekli 
ve nitelikli gençlerin girmesinin mümkün olmadığını görmüş bulunuyoruz. 

Bugün öğretmenlerimizin içinde bulundukları sıkıntıları, Komisyonumuz şu ana başlıklar 
altında toplamıştır: Öğretmenlerin sosyal statüsünün iyileştirilmesi; öğretmenlerin özlük haklarıy
la ilgili problemlerin çözümü; öğretmenlerin istihdamlanyla ilgili sorunların giderilmesi; öğret
menlerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi; öğretmenlerin hizmet içi eğitimleriyle ilgili sorunların 
telafisi. 

öğretmenlik, hiçbir zaman bir iş değildir. Öğretmenlik; doktorluk, mühendislik, mimarlık, 
avukatlık gibi bir meslektir; hatta; sosyal içeriğiyle, bu mesleklerden daha ileri bir durumdadır. 

Ülkemizde hemen hemen bütün mesleklerin odası veya birliği bulunurken, öğretmenlerimiz 
böyle bir birlikten yoksundur. Mensuplarının ihtiyaçlarının karşılanması; mesleğin yüceltilmesi; 
meslekî çalışmalardaki verimi artıracak yeni düşünceler, yeni yöntem ve tekniklerin üretimi için 
bilimsel araştırmalar yapılması; özlük haklarının iyileştirilmesi; eğitimin amacına kavuşması; mes
lekî disiplinin kazanılması; otokontrolün gerçekleşmesi için, yeni bir yasal düzenlemeyle, öğret
men meslek odalarının kurulması gerçekleştirilmelidir. Komisyonumuz, bunun için yasa taslağını 
hazırlayarak raporumuz ekinde sunmuştur. 

1943 yılında kurulan ILKSAN, elli yıldır, üyelerinin ihtiyaçlarına hiçbir zaman cevap vere
memiştir. Son günlerde milletimizi ve özellikle de öğretmenlerimizi çok üzen yolsuzluklar, hepi
mizin malumudur. Senelerden bu yana, ÎLKSAN üzerindeki şaibeler, bir türlü sona ermemiştir. 
Büyük temennimiz ve beklentimiz odur ki, İLKSAN'da adalet yerini bulsun, mağdur olan öğret
menlerimizin mağduriyeti giderilsin, suçlular ortaya çıkarılsın, hak sahiplerinin haklan iade edil-
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sin. Bunun için, Türkiye Öğretmenler Yardımlaşma Kurumu (TÖYAK) Yasa Tasarısının en kısa 
zamanda yasalaşması, Komisyonumuzun en büyük temennisidir. 

öğretmenlerimize, tüm kaygı ve düşüncelerden arınmış bir ortam sağlanmalıdır. Öğretmenle
rimiz, siyasî baskıdan mutlaka kurtarılmalıdır. Aynca, ekonomik ve sosyal yönden huzura kavuş
turulmalıdır. öğretmenlerimizin huzur içinde, kaygısız bir ortamda vazife yapması, en büyük dile
ğimizdir. Bunun için, öğretmenlerimizin kreş, çocuk yuvalan, yükseköğretimdeki çocuklannın 
kredi ve yurt sorunu mutlaka çözülmelidir, öğretmenlerimizin huzur içinde tatil yapmalan yanın
da, emeklilik halinde onlara sahip çıkmak için huzurevleri açmalıyız. 

İnsanımızı eğitim yoluyla değiştirmeden, ne milletçe kalkınmayı sağlamamız ne de buna bağ
lı olarak sosyal refahı yaygınlaştırmamız mümkün değildir. Büyümenin ve kalkınmanın yolu, sağ
lıklı işleyen bir eğitim sistemiyle mümkündür. Bunun için de öğretmenlik mesleğini cazip hale 
getirmek, öğretmenlerimize sosyal imkânlann sağlanması ve maddî imkânlannın iyileştirilmesiyle 
mümkündür. Öğretmenlerimizin toplum içinde layık olduklan statüye kavuşmalan, toplumda say
gınlık kazanmalan, her türlü maddî imkâna kavuşmalanna bağlıdır. "Eşit işe eşit ücret" ilkesiyle, 
maaş karşılığı okutmalan gereken ders saatlerinde eşitlik sağlanmalıdır. 

Okul müdürü ile müdür yardımcılanna yönetim tazminatı ödenmelidir. Eğitim öğretim taz
minatı da günün şartlanna uygun hale getirilmelidir. 

Hizmet içi eğitim süreleri değerlendirilmeli; sonuçta, kademe ve derece ilerlemelerinde, yer 
değiştirme ve üst göreve atanmalarda göz önüne alınmalıdır. 

En yıpratıcı mesleklerden birisi öğretmenliktir. Ülkenin yannlara hazırlanması yolunda görev 
yapan Öğretmenlerimizin bir kısmı, bugün terörle iç içe görev yapmaktadır. Bu ağır çalışma ve 
sorumluluk karşılığında,, her hizmet yılı için üç aylık itibarî hizmet süresinin hizmet sürelerine 
eklenerek emeklilik yönünden değerlendirilmesi, geciken bir hakkın verilmesidir. 

657 sayılı Devlet Memurlan Kanununda yer alan. "emsalini geçemez" hükmü, adaletsiz bir 
uygulamadır. "Kişinin emsali kendisidir" diyoruz. Bu hükümle yapılan, meslekte kendisini yetişti
ren, bir üst öğrenime devarn edip başanlı olan öğretmeni cezalandırmaktır. Bu hükmün kaldmlma-
sı, memuriyette iken üst öğrenim görenlerin sayışım artıracağı gibi, nitelikli insan gücümüzün 
yetişmesine de sebep olacaktır. 

Her türlü tehlikeye rağmen canı pahasına görev yapan öğretmenlerimiz de Nakdî Tazminat 
Yasasından faydalandınlmaUdır. Öğretmenler arasında ayınma sebep olan uygulamalardan kaçın
mak şarttır. 

1 inci derecenin 4 üncü kademesinden maaş alan öğretmenlere ek gösterge verilirken, 4 üncü 
derecenin altındaki derecelerden maaş alanlara bu imkân verilmemektedir. Ek göstergenin bütün 
öğretmenlere ve diğer hizmet sınıflanna da verilmesi uygun olacaktır. 

öğretmenler için uygulanan yanödemc gösterge rakamlan çok düşüktür. Öğretmenlere öde
nen iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı, onlara yüklenen toplumsal sorumluluk ve 
görevlerinin ağırlığıyla orantılı hale getirilmelidir. 

Bir üst öğrenime devam edecek öğretmenlere, devam edecekleri programın normal süresinde, 
maaşsız izin verilmelidir. Aynca, bir üst seviye öğrenim amacıyla görevinden ayrılanlann üst 
öğrenimde geçen sürelerinin emeklilik yönünden değerlendirilmesi için, borçlanma esas ve usulle
ri çerçevesinde, borçlanmalan sağlanmalıdır. 
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Öğretmenlerin ödüllendirilmeleri ve cezalandırılmaları, üç ayrı kanunla tespit edilmiştir; bun
lar, 4357, 1702 ve 657 sayılı Kanunlardır. Aynı zamanda karmaşık olan bu mevzuatın geliştirilerek 
bir kanun kapsamında toplanması, haksız uygulamaların azalması yönünden faydalı olacaktır. 

Öğretmenler, askerlik hizmetlerini de öğretmen olarak yapmalıdırlar. Bu durumda, hem 
öğretmen açığını kapatacak ve hem de eğitimde bütünlük ve beraberliği sağlamış olacağız. 

İlköğretim müfettişliği ile Bakanlık müfettişlerinin ayrı oluşu, eğitim ve öğretim sınıflarında 
ayrı bir huzursuzluk kaynağıdır. İlköğretim müfettişleri, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel 
Müdürlüğü bünyesinde görev yapar görünürken; Bakanlık müfettişleri, kadro görevi unvanlı olup, 
genel idarî hizmetler sınıfında görünmektedir; yani, ilköğretim müfettişlerinin sınıflan net bir 
şekilde belirtilmemiştir. Millî Eğitim Bakanlığındaki Bakanlık ve ilköğretim müfettişlerinin aynı 
birimde birleştirilmesi gerekmektedir. Komisyonumuz, bu konudaki gerekli hazırlıklan da yapmış 
bulunuyor. ' 

1970'li yıllardan bu yana, yabancı ülkelere, eğitim ve öğretim sınıfından personel gönderil
mektedir. Personelin seçimi, ücret tespiti, süre uzatımı, geri çekilmesi gibi hususlarda yasayla 
belirtilmiş kriter olmadığından, yapılan uygulamalar, öğretmenler arasında huzursuzluğa sebep 
olmaktadır. Bunun için, yasal düzenleme şarttır. Bu maksatla Komisyonumuz, bir kanun tasarısı 
hazırlamıştır. 

öğretmenlerimizin diğer bir sorunu da istihdamdır. Öğretmenlik, bir ihtisas mesleğidir. Peda
gojik formasyonu olmayanlann bu mesleğe alınmaması, vazgeçilmez ana prensip olmalıdır, eği
tim; öğretim ve yönetim elemanlarının istihdamında, politik etki ve baskılara yer verilmemelidir. 
İstihdam politikalan, öğretmen yetiştirme politikalannın bir devamı halinde olmalıdır. 

Çok iyi yetişmiş öğretmen, eğitim ve öğretimde ne kadar önemliyse, öğretmenlerinin istih
damlarının yurt genelinde dengeli ve adil bir şekilde yapılması da o kadar önemlidir. Atama ve yer 
değiştirmeyle öğretmenlerin görev yerlerinin tespitinde olabildiğince adil davranılması ve tespit 
edilen kural ve prensiplerden taviz verilmeden uygulamaların yapılması lazımdır. Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği, her yeni gelenle değiştirilı/ıemeli, köklü ve kalıcı olmalıdır. 

öğretmenlerin görev yerini belirleme kurulu ile, okul ve kurum yöneticiliklerine yapılacak 
atamalar için oluşturulan değerlendirme ve mülakat komisyonunda, öğretmenlerin ve okul müdür
lerinin birer temsilcisi olmalıdır. 

Öğretmenlik formasyonu olmayanlann, hiçbir şekilde, istihdam edilmemesi şartsa, lise 
mezunlannın vekil öğretmen olarak görevlendirilmesi uygulamasının devam ettirilmesi de yanlış
tır. öğretmen açığı, lise mezunlarıyla değil, öğretmenlik formasyonuna sahip yükseköğretim 
mezunları ile emekli öğretmenlerden kapatılmalıdır. 

Mecburî öğrenim seviyesindeki okullarda, sınıfsız, fazla öğretmen bulunmaktadır. Bu duru-
,. mun yarattığı sakıncalar, standart kadroların tespitinde, okulların standart kadrosunun en çok yüz

de 5 fazlası kadar öğretmen atamakla giderilmelidir. 

Öğretmenlerin istihdam problemi, özel eğitim alanında da görülmektedir. Bu kurumlara ata
nacak öğretmenlerimizin, fakültelerin özel eğitim öğretmeni yetiştiren programlanndan mezun 
olmalan şarttır. Özel eğitim okullarındaki destek personel ihtiyacı da mutlaka giderilmelidir. 

En değerli varlığımız, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şekilde 
eğitilmeleri, daha iyiyi, daha güzeli arayıp bulmalan, millî ve manevî değerlerimizi benimsemele
ri, en büyük idealimiz ve beklentimizdir. Bunun için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamalıyız; en 
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büyük yatırımlarımızı eğitim ve öğretime ayırmalıyız. Zira, milletimizin kalkınması ve refahı 
yakalamamız, ancak eğitimle mümkündür. Öğretmenlerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi, özlük 
haklarının iyileştirilmesi, istihdam sorunlarının giderilmesi ne kadar önemliyse, eğitim ortamları
nın iyileştirilmesi hususu da o kadar önemlidir. Öğretmen ve eğitim öğretim yöneticilerinin, öğren
cileriyle paylaştığı her şeye ve birlikte yaşadıktan çevreye, eğitim ortamı denir. 

Öğretim programlan, ders araç ve gereçleri, okul ve dersliklerin fizikî imkânlan gibi unsurla-
nn niteliği, eğitim ve öğretimdeki başanyı büyük oranda etkileyecektir. Eğitim sistemimizde bu 
alanda da giderilmesi gerekli unsurlarla, tartışılması şart olan hususlar mevcuttur. 

Bu konuda ilk olarak ders kitaplannı ele almalıyız. Bir öğretim yılı süresince günün büyük bir 
bölümünü ders kitaplanyla geçiren öğrenciye verdiğimiz kitaplar, ilgi çekmekten uzaktır; kalitesiz 
ve yetersizdir. Ders kitaplannın estetik bakımdan doyurucu ve göz sağlığına uygun bir hale getiril
mesi önemli bir husustur. Kitaplann görüntüsünün, çocuğun ruhsal yönden gelişmesine etkide 
bulunduğu bellidir. Öğretim yılı sonunda öğrencilerin kitaplannı yakmasındaki sebeplerden en 
önemlisi, kitaplann görüntüsüyle ilgili olanıdır. Günümüz kitaplannın görüntüsüyle, öğrencilere 
kitap sevgisini vermemiz ve aşılamamız mümkün değildir. Aynca, ders kitaplannın, sadece ders 
kitabı olarak değil, öğretmen kitabi, kılavuz kitap ve ders kitabı bütünlüğü içinde takım olarak 
hazırlanması şarttır. 

Meslekî bir sorunla karşılaştığı zaman, öğretmenimizin başvurabileceği meslek kitaplan da 
yeterli değildir. Yeterli meslekî kitaplan da temin etmeliyiz. 

Okulöncesi eğitim için aynlan dersliklerin pek çoğu, fizikî şartlara uygun değildir. Çocukla-
nn yaşlan ve ihtiyaçtan gözönüne alınarak, derslikler için mutlaka standart getirilmelidir. 

Okulöncesi eğitimde ders araçlan ve oyuncaklan yetersizdir. Diğer yandan, 3-6 yaş grubuna 
uygun programlann geliştirilmesi için, program geliştirme komisyonları kurulmalıdır. 

Özel eğitimde ders programlan yetersizdir. Özel eğitimde, özür gruplanna göre hazırlanmış 
ders kitaplan yoktur. Her özür grubuna göre, takım olarak, ders kitabı ve kılavuz kitaplar hazırlan
malıdır. Özel eğitim, araç ve gereç yönünden de takviye edilmelidir. r 

Millî Eğitim Bakanlığında eğitim politikalan, Talim Terbiye Kurulu tarafından tespit edil
mektedir. Talim Terbiye Kurulu üyeleri ise tayinle (atamayla) geliyor. Tayinle gelen bu insanlar, 
siyasî otoritenin irâdesi doğrultusunda hareket etmektedirler. Şayet, Talim Terbiye Kurulu Üyeleri 
seçimle gelselerdi, sonuç daha sağlıklı olmaz mıydı? Bunun için, Talim Terbiye Kurulu Üyeleri
nin, hiç değilse yansının, seçimle gelen üyelerden oluşmasını teklif ediyoruz. Öğretmen sendikala-
n, basın, yazarlar birliği, üniversiteler, veliler... Böylece, eğitim politikalarında katılımcılık sağlan
mış olacaktır. 

Aynca, öğretmenlerin, yerel yönetim organlannda da temsilci bulundurmalan, son derece 
yararlı olacaktır. Bu ise, Siyasî Partiler Yasası ve seçimlerle ilgili kanunda yapılacak bir değişik
likle mümkün olacaktır. 

Bilim ve teknolojide çok büyük gelişmeleri ve hızlı değişmeleri yaşamaktayız. Bu değişim de 
eğitimi etkilemektedir. Bir yandan bu gelişmelere ayak uydurabilecek insan gücü yetiştirirken, 
diğer yandan da eğitimde metot ve teknikleri, kullanılan araç ve gereçleri yenileyerek hizmete sun
mamız lazımdır. 

öğretmenin kendini sürekli şekilde yenilemesi şarttır. Bu bakımdan, hizmet içi eğitim demek, 
günümüz eğitim sisteminin yenilenmesi ve takviyesi demektir. Bütün öğretmenlerimiz ile müfet-
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tişlerimizin, en az iki yılda bir defa ve en az dört haftalık zorunlu hizmet içi eğitime alınması için 
gerekli tedbirlerin getirilmesi lazımdır. Hizmet içi eğitime, özellikle, gelişmekte olan özel eğitim 
ve okulöncesi eğitim alanında ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alandaki meslek kitaplarının çoğu yaban
cı dille yazıldığı için, bu alan öğretmenleri, Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi kon
tenjanlarından daha çok faydalandırılmalıdır. 

En önemli bir diğer konu da, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların bünyesinde 
kurulan döner sermaye işletmeleridir. 1927 yılından bu yana çıkarılan kanun, yönetmelik ve .yöner
gelerle işletilen bu kurumlar, farklı uygulamalara, aksaklıklara neden olmaktadır. Bu aksakhklann 
giderilmesi için, Millî Eğitim Döner,Sermaye işletmeleri Kanun Taslağını Komisyonumuz hazırla
mış bulunmaktadır. 

Çağdaş olmanın ilk şartı, refah toplumunun itici gücü, ekonomik, sosyal, kültürel bakımdan 
büyümenin sürükleyicisi, mimarı olan öğretmenin sorunlarını çözmek, toplumun sorunlarını çöz
mektir. Sorunları çözülmeyen toplumun kalkınması, refaha kavuşması elbette mümkün değildir. 
Millî Eğitimdeki başarımız, çok iyi yetişmiş, üstün nitelikli öğretmenlere sahip olmamızla müm
kündür. Öğretmenlerimizin her türlü maddî ve manevî sıkıntıdan uzak bir şekilde görev yapmaları
nı temin ettiğimiz zaman, Millî eğitimdeki hedeflerimizi ancak yakalayabiliriz. Bunun için Komis
yonumuz, 13 aylık çalışmamı! sonunda, öğretmenlerimizin içinde bulunduğu sıkıntılara çare bul
mak, toplumda layık oldukları konuma kavuşturulmaları için 5 yeni yasa taslağı, mevcut yasalarda 
20 değişiklik, mevcut kanun hükmünde kararnamelerde 2 değişiklik, mevcut Bakanlar Kurulu 
kararlarında 4 değişiklik, mevcut Millî Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerinde 17 değişiklik, mevcut 
Millî Eğitim Bakanlığı yönergelerinde 3 değişiklik, mevcut yasa ve yönetmeliklerin işletilmesiyle 
ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığına 19 temenni hazırlamış ve bir dosya halinde sunmuştur. 

Eğitimin olduğu yerde problemin olmaması, elbette mümkün değildir. Zaten eğitim, sorunla
rın, problemlerin çözümüdür. Önemli olan, bu sorunların asgari düzeye indirilmesidir. Eğitimdeki 
maksat, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, gençlerimizin, milletimizin ve çağımızın ihtiyaçla
rına göre eğitilmesidir. 

Komisyon olarak problemleri tespit ettik, bu problemlerin çözümünü ortaya koyduk; iktidarın 
bu sorunları çözmesi, öğretmene maddî ve manevî güç kazandıracaktır. Ortaya konulan sorunlarla 
bu sorunların çözümü hususunun takipçisi olacağız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 
BAŞKAN — Konuşmanızı bitirmeniz için 1 dakika daha süre veriyorum. 
Buyurun. 
HÂŞAN DÎKlCl (Devamla) —1993-1994 eğitim ve öğretim yılının, değerli öğretmenlerimi

ze, öğrencilerimize, Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarına, öğrenci velilerine ve milletimize hayırlı 
olmasını Cenabı Hak'tan diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikici. , 
İkinci söz sırası, SHP Grubu adına Uşak Milletvekili Sayın Ural Köklü'ye aittir. 
Buyurun Sayın Köklü, konuşma süreniz 20 dakikadır efendim. 
SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öğret

men sorunlarını araştırma komisyonu raporu hakkında, Grubum adına görüşlerimizi aktaracağım. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Eğitimin amacı, dünyaya gelen her bireyin zihinsel, bedensel, ruhsal ve kabiliyet yönünden 
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geliştirilerek, üretken, yaratıcı ve bilgili insan olarak topluma kazandırılmasıdır. "Topluma kazan
dırmak" demek, o toplumun kültürüyle, değer yargılanyla, amaç ve ülküleriyle uyum gösteren 
birey haline getirmek demektir. 

Eğitimin amacı bundan ibaret değildir. Topluma uyum gösterecek bir kültüre sahip olmanın 
ötesinde, yaşamını devam ettirebilecek bir meslek ve beceri sahibi de yapmak demektir. Eğitimden 
geçmiş olan fert, bilgisi ve mesleği sayesinde toplum içindeki iş bölümü fonksiyonunu hayata 
geçirerek, kendisinin, ailesinin ve toplumun birtakım ihtiyaçlarını üretebilen, yaratabilen, çalışan, 
iş yapan bir insan haline gelmiştir; yani, çağdaş toplumun istediği insan olmuştur. Eğitimin saye
sinde insan, yalnız gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek tarzda statik iş sahibi olmakla kalmaz, 
bugünkü durumunu daha ileri seviyelere çıkarmak için araştırıcı ve yaratıcı yeteneklerini kullana
rak da toplumun kalkınmasında büyük katkılarda bulunur. 

Demek ki, bir toplumun, her yönden kalkınmış hale gelmesinin ve kalkınmaya devam etmesi
nin temel şartı eğitimden geçmektedir. Eğitimin hammaddesi, objesi, insandır. İnsan, doğuştan 
birtakım yetenekleri, insanlık tarihi boyunca, nesilden nesile genetik olarak, aktararak gelmektedir. 

İnsanın en belirleyici yetenekleri, düşünmek, dolayısıyla konuşmak ve iş yapabilme yeteneği
dir. İşte, bu yetenekleriyle dünyaya gelen her insan, başlıbaşına bir yetenek hazinesi sayılmaktadır. 
Eğer toplumlar da kalkınmak ve ileriye gitmek istiyorlarsa, bu yeteneklerle donanmış olarak dün
yaya gelen her çocuğuna sahip çıkmak zorundadır. "Her çocuğuna" diyorum; çünkü, dünyaya 
gelen her çocuktan, kimin daha üstün yeteneklere sahip olduğu veya olacağı kestirilemeyen bir 
olaydır. Anne rahminden başlayarak, 15 yaşına kadar çocukların öğrenim ve eğitimine sahip çık
mak, o toplumun hem menfaati gereğidir hem de insanlık gereğidir. 

Evet, nasıl bir öğretim, nasıl bir eğitim verelim ki, yeni nesillerimizi daha zeki, daha yaratıcı 
yapalım ve insanlığa daha ileriye götürücü kültür ve kabiliyetler kazandıralım? 

Değerli arkadaşlarım, aklın yolu birdir. İnsanlık tarihinde kalkınmalarını ve medeniyetlerini 
geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmekte olari toplumlarda tek anahtar, çağdaş demokrasi olmak
tadır. Günümüzde demokrasiyi ayakta tutan ilkeler, tüm dünyaca belirlenmiştir. Bu ilkeler, insan 
haklan, eşitlik, fikir ve düşünce özgürlüğü ve onlara denk olan laikliktir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; toplum yaşamının her kesiminde ilerleyebilmenin, ser
pilip gelişebilmenin tek yolu olan çağdaş demokrasi, tüm insanlık tarafından kabullenilmiştir. Biz
ler de, toplumsal yaşantımızın can daman olan öğretim ve eğitimimizin yönetimini çağdaş demok
rasi ve onun ilkeleriyle yaşatmak zorundayız. Bu ilkeleri hayata geçirmekle, eğitimimizin çıkış 
yolunu bulup, rayına oturtmuş olacağız. O halde, bu ilkeler ışığında öğretim ve eğitim bir haktır, 
bir fırsat eşitliğidir, bir fikir ve düşünce özgürlüğüdür. 

Cumhuriyet tarihi boyunca öğretim ve eğitimimizi bu ilkeler ışığında tam anlamıyla hayata 
geçirebildiğimizi söylemek mümkün değildir. 

Öğretim ve eğitim sorunlarımızın halledilmesinde baş rolü oynayacak olan kesim, öğretim ve 
eğitimimizin ustalan olan öğretmenlerimizdir. Onun için, her şeyden önce, fikri hür, vicdam hür, 
irfanı hür, çağdaş demokrasiye ve onun ilkelerine gönül vermiş, bilgili ve hünerli öğretmenler 
yetiştirmeliyiz. Bu açıdan, öğretmen yetiştiren okullanmızı, enstitülerimizi ve eğitim fakülteleri
mizi en etkin bir şekilde donatıp, hayata geçirmeliyiz. Müfredat programlan, eğitim araç ve gereç
leriyle en çağdaş ve en teknik imkânlan acımadan bu okullanmıza seferber etmeliyiz. 
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Bu okullarımıza alınacak olan öğretmen adaylarının, temel eğitim okullarından, kabiliyetleri 
ve zekâ düzeyleri açısından itinayla seçilmelerine gayret göstermeliyiz. • 

Öğretmenlik mesleğine layık olduğu değer verildiği takdirde, bu mesleği seçmek isteyenlerin 
meyilleri küçük yaşlarda başlayacaktır; öğretmen olmaya özenenlerin sayısı, isteyerek ve arzulaya
rak her geçen gün artacaktır. Böyle bir eğitim sayesinde, çok değerli pedagojik formasyonu almış, 
insan ve toplum psikolojisini bilen, yaratıcı ve bilgili, kendi eğitim sorunlanmızı çözmeye yatkın 
öğretmenlere sahip olacağız, 

Geçtiğimiz zamanlar içerisinde, öğretmen yetiştiren okul ve enstitülerimizin kapatılmasıyla, 
öğretmen yetiştirilmesinde gösterilmesi gereken özen yok olmuştur. O değerli öğretmenlerimizi 
yetiştiren okullarımızın kapatılmasında fayda gören zihniyetlerin kimlere hizmet ettiklerine akıl > 
erdirmek mümkün değildir. Bu okullarımızın kapatılmasından dolayı, vasıflı öğretmenlerimizin 
sayısı azalmıştır. Öğretmenlikle alakası olmayan okullardan mezun olanları öğretmen yapmışızdır. 
Buna dayalı olarak da, eğitimin kalitesi düşmüştür, başarı azalmıştır, giderek öğretmene gösterilen 
saygı ve değer zaafa uğramıştır; "hayatta hiçbir şey olamıyorsan, öğretmen de mi olamıyorsun?" 
diye halk arasında söylenmeye başlanmıştır. , 

Öğretmenlik mesleğini ve öğretmenlerimizi hor görmenin ve zaafa uğratmanın temelinde, 
yalnız öğretmen yetiştiren okulların kapanmasından başka etkenler de bulunmaktadır, ilk başta, 
öğretmenler, bir toplumun en bilgili motorize güçleridir. Cumhuriyet tarihimizde' bilgili olmanın 
suç sayıldığı ara dönemlerde, fikir ve düşünce özgürlüğüne atılan tokattan en büyük nasibi(!) 
öğretmenler almıştır. Her on yılda bir uygulanan ara dönemlerde, öğretmenin mevcut olan sendika
ları, dernekleri kapatılmış, bu sendika ve dernekleri yönetenler, üye olanlar siyasal suçlu gibi görü
lerek, cezaî kovuşturmalara tabi tutulmuşlardır; suçlu-suçsuz birçok öğretmen çeşitli işkencelere 
maruz kalmıştır. 

Kaliteli, akıllı, bilgili, atak, toplumun menfaatlerinden başka bir şey düşünmeyen, "evet efen-
dimci" olmayan ve bulunduğu çevrenin, kasabanın veya köyün siyasî nüfuzlu kişilerine yaltaklık 
yapmayan değerli öğretmenlerin, mesleklerini devam ettirmeleri mümkün olmamıştır. Kimileri 
mesleklerinden alınmış, kimileri sürgüne gönderilmiş, kimileri de eşlerinden ayrı yerlerde görev
lendirilmiştir. Sanki, bu tür uygulamalarla öğretmenler, bir suçluluk psikozuna sokularak, aşağılan-
dırılmaya çalışılmıştır. Bu siyasî baskıların ötesinde, öğretmenlere verilen maaş ve ücretler çok 
düşük tutularak, öğretmen, ikinci bir iş yapmaya zorlanmıştır. 

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

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

Değerli milletvekili arkadaşlarım, tarih bize birtakım tecrübeler kazandırdıysa, lütfen gemiyi 
kurtaracak kaptanlarımızı yetiştirelim; onlara layık olduğu değeri verip, kendilerine sahip çıkalım. 
Neticede, bu durumun tez elden iyileştirilmesi için, daha önce bahsettiğim gibi, öğretmen yetişti
ren okullarımızın, enstitülerimizin ve eğitim fakültelerimizin en etkin bir biçimde hayata geçiril
mesi gerekmektedir.' 

Öğretmenlerimize, mesleklerini daha etkin ve yeteneklerini daha zengin kılabilmeleri, engin 
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tecrübelerini birleştirerek eğitimimize bir çıkış yolu bulabilmeleri için, dünya standartlarına uygun 
meslek örgütlerini kurmalarına imkân tanıyalım. Bu eğitim ustalarımızın daha yaratıcı, daha Özgür, 
daha belirleyici olabilmeleri için, demokratik ilkeleri hayata geçirelim. Mademki, demokrasi, ken
di kendini yönetme anlamında bir erdemli yaşam tarzıdır, bırakalim, öğretmenler kendi sendikala
rını, kendi meslek odalarını ve birliklerini kurarak eğitimimize katkıda bulunsunlar. 

Öğretmenlerimizin, kendi içlerinde demokrasiyi hayata geçirebilecek bilgi ve beceride bulun
duğunu kabul etmeliyiz. Çünkü, toplumumuzun en erdemli motorize gücü onlardır. Onlar bu 
demokrasiyi yaşatamazlarsa, hiç kimse yâşatamaz; eğer onlar yaşatırlarsa, demokrasimizin öncüle
ri ve temel taşlan olacaklardır. 

Bu vesileyle, her hükümet değişikliğinde, artık siyasîler, öğretmenin atanmasında ve terfisin
de keyiflerine göre işlem yapamayacaklardır. Böyle bir demokratik yapılanmanın örneğini veren 
öğretmenler, bu yaşam tarzını, yalnız öğretmenler arasında değil, bulundukları okulda da hayata 
geçireceklerdir. Artık, okullar kendilerine has bölgesel sorunlarını aşmak için, öğretmeniyle, idare
cisiyle, öğrencisiyle, memuruyla, hizmetlisiyle ve okul aile birlikleriyle ortak çözümler üretip, bir 
aile yaşamı sergileyeceklerdir. Okullarımızda bu tür yaşamı hayata geçirdiğimizde, okullararası 
eşgüdüm ilişkiler zinciri de aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya işleyecektir. 

Öğretmenlik mesleğini diğer devlet memurlarının işlevleriyle aynı görmek, bizleri yanlış izle
nimlere düşürmektedir. Her şeyden önce, öğretmen, bir devlet memuru olmaktan daha fazla yete
nekler ve bilgiler taşımak zorundadır. 

Eskiden de olduğu gibi, öğretmenlerimiz, birer ayaklı kütüphane olarak dolaşmak zorundadır. 
Yani öğretmen, bilgililiği ve görgülülüğü, kılık ve kıyafetiyle çok saygın olmak zorundadır. Bilgili 
olabilmenin yolu, bilgi satın almakla olur. Öğretmen, her gün evine gazete alacaktır, yayınlan 
takip edecektir, evinde ve sınıfında bir kütüphane kuracaktır; bu tarzda bilgi satıh almak zorunda
dır. Aynca, bu bilgilerin hazmedilmesi için, geceleri evinde okumak ve ders çalışmak zorundadır. 
Bu da, öğretmenin 15 saat çalışmasını gerektirir. 

Eğitim sorunlannı çözümlemiş ülkelerin öğretmenlerinde olduğu gibi, bizim öğretmenlerimi
zin de bilgi ve görgüsünü artırmak için seyahat etmeye ve dinlenmeye ihtiyaçlan vardır. 

Öğretmenlerimizi, diğer devlet memurlanndan ayn_bir statüde değerlendirmek zorundayız. 
öğretmen maaş ve ücretlerini ayn bir personel yasası içinde değerlendirmeliyiz. 

Öğretmenlerimiz, yurdumuzun en rriağdur köşelerinde dahi görev yapmaktadırlar. Bu tür 
yörelerde görev yapan öğretmenlerimizci kesinlikle lojman verilmelidir yahut da kira yardımıyla 
takviye yapılmalıdır. Mahrumiyet bölgelerinde görev yapan öğretmenlerimizin çocuklannjn orta 
ve yüksekokullarda Öğrenimlerini devam ettirebilmeleri için, yurt ve kredilerle desteklenjtnesi 
gerekmektedir. 

Öğretmenlerimize tanınan bu imkânlar bir lütuf değildir. Zaten, öğretmenlerimiz günde 15 
saat çalışmakla bunu hak etmişlerdir. Aynı zamanda, hizmet verebilmek için fazladan harcama 
yaptıklan vakidir. Onun için, bu imkânlar, öğretmenlerin hakkıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öğretmen sorunlannı araştırma komisyonumuzun çalış-
malanndan çıkan en önemli konu, yasa taslaklannın ve yasal değişikliklerin Yüce Meclisçe kabu
lüyle bir an önce yasalaşmasıdır. 

Öğretmen yetiştirme, tüm ülkelerde olduğu gibi, bizim de en önemli sorunumuzdur. Bu soru
na kökten çözüm bulmak için, orta Öğretim düzeyinde konuyu ele alıp, öğretmen olma niteliğine 
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sahip gençlerin küçük yaştan mesleğe yöneltilmesi, önemli çalışmalarımızdan birini oluşturmalı
dır. Öğretmen yetiştirmeyle ilgili olarak hazırlanan kanun taslağının kabulüyle, öğrencileri öğret
menlik mesleğine hazırlayan yükseköğretim kurumlarına üst düzeydeki öğrencileri seçme imkânı 
verilmiş olacaktır. Bilindiği gibi, öğretmenlik bir görev değil, meslektir. Şu halde, bu mesleği iyi
leştirmek için, yasal dayanaklara ihtiyaç vardır. Raporun içeriğinde sunulan yasa taslağının kabulü, 
bir taraftan öğretmeni yüceltirken, öte yandan, öğretmenlik mesleğini yüceltecektir. 

Öğretmenlerin içinde bulundukları sıkıntıların giderilmesi için yapılan çalışmalar beş boyutta 
ele alınmıştır, öğretmenlerin sosyal statülerinin iyileştirilmesi; öğretmenlerin sosyal statülerinin 
iyileştirilmesi için, öğretmen meslek odası ve odalar birliğinin kurulması önerilmiştir. Bununla 
ilgili olarak da yasa taslağı raporumuzda sunulmuştur. Meslek odalarının kurulmasında, mesleğin 
ilkelerinin saptanması, meslekî eğitimin, meslekî ahlakın belirlenmesi ve bunların sonucu olarak 
da mesleğin gelişmesi, yüceltilmesi son ve üstün amaç olarak görülmektedir. Ülkemizde avukatla-

* nn, baroların, doktorların, eczacıların, mühendislerin, diş hekimlerinin, ziraatçıların, esnafların, 
sanatkârların, berberlerin, şoförlerin oda ve birlikleri olduğu halde, bunların birçoğundan daha eski 
ve bir kısmından daha önemli olan öğretmenlerin oda ya da birlikleri bulunmamaktadır. Raporda 
sunulan, öğretmen odaları ve birlikleriyle ilgili yasa taslağının bir an önce yasalaşmasıyla, öğret
menler bir birliğe kavuşacak, öğretmenlik mesleği de daha yüceleşecektir. 

Bütün bunların dışında, hemen bütün siyasî partilerin, seçim öncesi öğretmen ve memurlara 
verdikleri ve ayrıca, Hükümet Programı ve Koalisyon Protokolünde var olan memur sendikalarının 
kurulması yolundaki söz, komisyonumuzun önde gelen isteklerinden biridir. Bunun için, Komisyo
numuzun önerdiği yasal değişikliğin Yüce Meclisçe vakit geçirilmeksizin ele alınması gerekmek
tedir. < 

Öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili sorunların çözümü: 

Öğretmene ödenen ek ders ücretlerinde ilköğretim, ortaöğretim öğretmeni ve müfettişi gibi 
bir ayırıma gidilmeksizin önerilen değişikliklerin, Yüce Meclisimiz tarafından kabulü de ortak 
isteklerimizdendir. 

Elli yıl önce düzenlenen bir yasayla kurulmuş olan ÎLKSAN, yeniden düzenlenip, bütün 
öğretmenleri aynı sosyal kurum içinde toplayan bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

Komisyonumuzca önerilen Emekli Sandığı yasalarındaki değişiklikle, hizmetlerine üç aylık 
itibarî hizmet sürelerinin eklenmesi, öğretmenlere biraz olsun nefes aldıracaktır. 

ilköğretim müfettişlerinin yetiştirilmeleriyle ilgili önerilerimiz, Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından mutlaka dikkate alınmalı ve bu önemli konu, hakkaniyet esaslarına uygun hale getirilmeli
dir. Ayrıca, ilköğretim müfettişleriyle, Bakanlık müfettişlerinin aynı yerde birleşmeleri doğrultu
sundaki önerimiz de dikkate alınmalıdır. 

öğretmenlerin istihdam sorunları: 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 500 binin üzerinde öğretmen bulunmaktadır. Bunların her biri
nin atama ve yer değişikliğiyle ilgili istekleri, Bakanlıkça karşılanmaktadır. Bu durum, Bakanlığın 
asıl görevi olan eğitimi planlamak;, yurt sathında yaygınlaştırmak, yeni programlar üretmek, yeni 
yöntem ve teknikler geliştirmek, yeni teknolojiyi eğitimle bütünleştirmek gibi işlevleri yapmasında 
sıkıntı yaratmakta, başka bir deyişle, Millî Eğitim Bakanlığını, millî atama ve yer değiştirme 
bakanlığı durumuna sokmaya çalışmaktadır. 
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Bu durumun düzeltilmesi için en güzel çare, yerel yönetimlerce sözleşmeli öğretmen çalıştı-
nlmasıdır. Böylece, veli-öğretmen-öğrenci işbirliği de sağlanmış olacaktır. Bu durum, bir taraftan 
öğretmenin niteliğini yükseltirken, diğer taraftan eğitimin niteliği de yükseltmiş olacaktır. Ancak, 
bunun sağlanması, birden çok yasal değişiklik, ya da birden çok yeni yasa taslaklarının hazırlan
ması ve değişiklik komisyonlarının kurulmasıyla mümkündür. Bu da yeni bir çalışma biçimini 
gündeme getirecektir. Raporda bu konuya değinilmemiştir. Eğer bu durum bu şekilde düzeltilirse, 
Millî Eğitim Bakanlığının elindeki 50 bin fazla öğretmen eriyecek... (Mikrofon otomatik cihaz 
tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Köklü, konuşmanızı tamamlamanız için size bir dakika veriyorum. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — ...Millî Eğitim Bakanlığının yeni öğretmene ihtiyacı da kalma

yacaktır. Bir başka deyişle, sadece bizim ülkemizde göze çarpan bu garip durum ortadan kalkacak
tır. 

öğretmenlerin eğitim ortamlarının düzeltilmesi: 
öğretmenlerin eğitim ortamlarının düzeltilmesiyle ilgili önerilen önlemlerin en önemlilerin

den birisi, Millî Eğitim Bakanlığında kurulacak olan Dokümantasyon Merkezidir. Eğitim ve öğre
timle ilgili yapılan bilimsel araştırma ve yayınlar o kadar çoğalmıştır ki, öğretmenin bunlara eriş
mesi olanaksızdır, çünkü, öğretmenin bü çalışmalardan haberi yoktur, öğretmenin yeterince yaban
cı dili yoktur, öğretmenin bunca yayım almaya parası yoktur, öğretmenin bunca yayını saklayacak 
yeri yoktur, öğretmenin bunca yayım izleyecek zamanı da yoktur. Millî Eğitim Bakanlığınca kuru
lacak bir dokümantasyon merkeziyle bu sorunların tümü bir anda çözülecektir. 

Hizmet içi eğitim sorunları ve bu sorunların çözümü: 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

* 
BAŞKAN — 1 dakika süre daha vereyim de, saygılarınızı sunun; çünkü öteki gruba 1 dakika 

fazla süre verdim; adaletsizlik yapmayalım. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sonuç olarak, Komisyonumuz, eğitim sorunlarını; okul öncesi ilköğretim, özel eğitim, ilköğ

retim müfettişliği, ortaöğretim, meslekî ve teknik eğitim, öğretmen yetiştirme, yurt dışı eğitim 
olmak üzere sekiz konuda ve öğretmenin sosyal statüsünü, öğretmenin özlük haklarıyla ilgili 
sorunlarını, öğretmenin istihdamla ilgili sorunlarını, öğretmenin eğitim ortamlarıyla ilgili sorunla
rını, öğretmenin hizmet içi eğitimle ilgili sorunlarını, sekiz konu ve beş boyutta araştırmıştır. 

öğretmen Sorunlarını Araştırma Komisyonunun sunmuş olduğu bu raporun Yüce Meclisi
mizde ilgi göreceğine, kabul edileceğine ve önerdiği yasaların bir an önce çıkarılacağına inanıyo
rum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köklü. 
Söz sırası, DYP Grubu adına Afyon Milletvekili Sayın Baki Durmaz'da efendim; buyurun. 
Sayın Durmaz, süreniz 20 dakikadır. , 
DYP GRUBU ADINA BAKİ DURMAZ (Afyon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; öğretmenin soranlan konusunda Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına Yüce Meclise saygılar.sunanm. 
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Ayrıca, hepimizin üzerinde büyük emeği olan tüm öğretmenlerimizi bu vesileyle selamlar, 
hayatını kaybetmiş olanlara rahmet dilerim. 

Sayın milletvekilleri, eğitim sisteminin en önemli .unsuru öğretmendir. Millî eğitimin amacı, 
iyi insanı yetiştiren öğretmendir. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızda millî kültürü
müzün güçlenerek yaşamasının teminatı, öğretmenlerdir. Çocuklarımıza insan sevgisini, vatan 
aşkını, millî birlik ve bütünlük anlayışım kazandıran, kendine güvenmeyi, milletiyle övünmeyi aşı
layan ve böylece, nitelikli insan yetiştirmeye çalışan ve bunu başaran, öğretmendir. 

Ayrıca, bilim ve teknolojideki hızlı gelişme karşısında, toplumlar, ayakta durabilmek ve 
gelişmelerini sürdürebilmek için, üstün nitelikli insan gücüne ihtiyaç duymaktadırlar. Bu gücü 
yetiştirecek öğretmenlerinde iyi yetiştirilmesi gerekmektedir. Ancak, bugün öğretmenleri iyi yetiş
tirdiğimizi ifade etmek, maalesef mümkün değildir. 

Sepinizin bildiği gibi, 1980 öncesi öğretmen okulları ve onun bir üst kuruluşu olan eğitim 
enstitüleri ve yüksek öğretmen okullarında öğretmen yetiştiriliyordu ve bunun sorumluluğu da 
Millî Eğitim Bakanlığındaydı. Ancak, o günün şartlarında yapılan değerlendirmelerde, YÖK'ün 
kurulmasıyla öğretmen yetiştirme sorumluluğu YÖK'e aktarılmıştır. O günden bu güne dek, vasıf
lı, nitelikli ve nicelikli öğretmen yetiştirdiğini söylemek maalesef mümkün değildir. Bir defa bu 
tespiti yapmak lazım. Bu tespiti hem Komisyonumuz yapmıştır, hem de Millî Eğitim Bakanlığının 
bugünkü ihtiyaçlarını dikkate aldığımız zaman yapılan uygulamalar bunu göstermektedir. 

Hepinizin malumu olduğu üzere, geçen iktidar döneminde ve bu iktidar döneminde, Millî 
Eğitim Bakanlığının ihtiyacı olan öğretmenleri karşılamak üzere gazetelere sayfa sayfa ilanlar 
verilmektedir. Eline diploma alan herkes "ben öğretmen olacağım" diye Millî Eğitim Bakanlığının 
kapısına dayanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, öğretmenlik bu kadar ucuz değildir. Nasıl ki, tıp eğitimini yapmayan bir 
kişiye doktorluk yaptıramıyorsanız; nasıl ki, mühendislik diploması olmayan bir mimara bir bina
nın projesini çizdiremiyorsanız, öğretmenlik nosyonu olmayan, insan psikolojisini bilmeyen, eği
tim ve öğretim metodolojisini kavramayan, her şeyden evvel, insan sevgisini bünyesinde tutmayan 
bir kişiye, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, eğitsin diye teslim etmek mümkün olamaz. 
Onun için diyoruz ki, eline diploma alan herkesin öğretmen olamayacağının bir defa tespitini yap
mak lazım. ı 

Düşünebiliyor musunuz, bir gencimiz, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinin Almanca bölümü
nü bitiriyor; bu gencimiz, sınıf öğretmenliğiyle görevlendiriliyor! Yetiştirilme amacı başka, görev
lendirilme şekli bambaşka... Eğer bu çocuğumuz, daha anasının kucağından ayrılmış 7 yaşındaki o 
yavrunun psikolojisini bilmiyorsa, öğretim metodolojisini bilmiyor, bir öğretmen gibi şefkatle o 
çocuğa yaklaşamıyorsa, o öğretmenin, o öğrenci üzerindeki etkilerini takdirlerinize bırakıyorum. 

Sayın milletvekilleri, belki, bugün, eline diploma alan herkesi öğretmen yapmakla Millî Eğiti
min öğretmen açığını kapatabiliriz;'ama unutmayınız ki, eğitim ve öğretim, uzun devrede semere
sini veren bir olaydır. Bugün ellerine teslim ettiğimiz çocukları, öğretmenlik nosyonu olmayan o 
kişiler, geleceğin nesilleri olan çocuklarımızı iyi eğitemiyorlarsa, bunun acısını, millet olarak 
ancak onbeş, yirmi yıl sonra görürüz. Bu bakımdan, özellikle Millî Eğitim bünyesinde görevlendi
receğimiz ve çocuklanmızı emanet edeceğimiz öğretmenlik mesleğine sahip olması gerekli olan 
kişilere gerekli önemi vermemiz ve öğretmenlik nosyonunu alarak onları görevlendirmemiz gere
kiyor. Bunun için de, öğretmen yetiştiren müesseseleri, kurumları yeni baştan gözden geçirmek 
gerekiyor. 
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On yıldır YÖK sorumluluğuna verdiğimiz öğretmen yetiştirmenin sonunda bugün geldiğimiz 
sonuç nedir? YÖK, bunu hem nitelik bakımından yapamamıştır hem de sayısal bakımdan yeterli 
olamamıştır. Eğer yeterli olsaydı, bugün Millî Eğitimin ihtiyacını karşılamak üzere 5 bin, 10 bin, 
bir 10 bin daha; böyle sayılan 10 binlerle ifade edilen kişileri, eline diploma alan herkesi öğret
menlik göreviyle görevlendirme durumunda kalınmazdı. Şu halde, YÖK bu görevi yapamıyor. 

öğretmen sorunlarını araştırma komisyonu, uzun araştırmalardan sonra, bugüne kadarki her 
türlü deneyimlerden faydalanarak, millî eğitim şûralarında alınan kararlan, millî eğitim üst düze
yinde yapılan sempozyumlan, üniversitelerde düzenlenen panelleri, tecrübe birikimi olan tüm 
öğretmenlerden aldığı mektuplan ve 74 vilayette kurulan komisyonlann raporlannı inceleyerek, 
YÖK'ün, bugün Türk millî eğitiminin ihtiyacı olan öğretmenleri kalite ve kantite bakımından yetiş-
tiremediği olayını ortaya çıkarmış ve bunu raporunda dere etmiştir. 

Yine, Komisyon, bu raporla, yeni bir öğretmen yetiştirme kurumunun -hatta adına "üniversi
te" diyerek- öğretmen yetiştirme üniversitesinin kurulmasını huzurunuza getirmiştir. Bu kurum, 
çocuklanmızı, daha ilköğretim çağından almak suretiyle onlara, yükseköğretime kadar öğretmen
lik aşkım, sevgisini ve nosyonunu verecek ve her öğretmen, "ben öğretmenim" diyen herkes, Millî 
Eğitim Bakanlığının değişik kademelerinde görev talep eden herkes, bir lisan bilen, öğretmenlik 
nosyonlanna tam sahip olan ve yükseköğrenimini tamamlamış birer kişi olarak bu kurumlarda 
yetişeceklerdir. Aynca, bu kurumlar yatılı olacak ve o yuvalarda, öğretmenlik mesleğini benimse
yen çocuklanmız birbirleriyle kaynaşarak, birbirlerine bilgi aktanmlannı yapacaklar ve gerçek 
birer öğretmen olarak yetişeceklerdir. 

Her şeyden evvel, Yüce Meclise sunulan, öğretmen yetiştirme kurumuyla ilgili kanun tasansı-
nın en kısa zamanda yasalaştınlmasını, bir an evvel Türk millî eğitiminin ihtiyacı olan öğretmenle
rimizi yetiştirecek bu kuruma, milletimizin, devletimizin, sizlerin yardımıyla sahip olmasını 
temenni ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, elbette ki, Türk millî eğitiminin sorunu, her şeyden evvel, eğitimin odak 
noktası olan öğretmen ve öğretmenin yetişmesidir. Ancak, öğretmeni yetiştirmek, her türlü sorum
luluğu vermek, onu en ücra köyümüze kadar götürmekle iş bitmiyor. Devlet olarak, millet olarak, 
öğretmenlerimize teslim ettiğimiz çocuklarımızın iyi bir şekilde yetişmesi için, öğretmenlerimizin 
her türlü kaygıdan uzak bir ortamda görev yapmasını sağlamak da, yine Yüce Meclisimizin yapa
cağı görevlerin en kutsallanndan birisi olmalıdır. Onun için, bütün meslek mensuplannda olduğu 
gibi, öğretmenlerimizin de birçok sosyal hakka sahip olması ve özellikle maddî kaygılardan uzak 
bulunması gerekiyor. 

Sayın milletvekilleri, ne acıdır ki, bugün, öğretmenlerimize gerekli maddî katkıyı sağladığı
mızı söylemek mümkün değildir. Hepimizin çocuklanni okutan öğretmen, eğer sınıfa girdiği 
zaman, kafası borçlanyla meşgulse, sınıfta dersini bitirdikten sonra hangi pazarda işportacılık 
yapacağım düşünüyorsa, o öğretmenden randıman almak mümkün değildir. Bugün, maalesef, 
maddî bakımdan sıkıntı içerisinde olan birçok öğretmenimiz, köydeyse herhangi bir ticaretin 
peşinde; şehirdeyse çoluğunu çocuğunu geçindirmek, ev kirasını ödemek için semt pazarlannda 
ikinci bir iş yapmak durumundadır. 

Onun için, her türlü fedakârlığa katlanarak bu görevi yürüten -diğer tüm meslek gruplan gibi-
öğretmenlerimizin özlük haklannı ve maddî durumlannı düzeltmemiz, başta gelen konulardan biri
sidir. 
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Bir diğer konu: Diğer arkadaşlarımın da söylediği gibi, meslek içerisinde dayanışmayı sağla
mak, meslekî eksiklikleri gidermek ve aralarında her türlü yardımlaşmayı sağlamak için mutlaka 
-bu raporda da derç ettiğimiz gibi- öğretmen odalarının kurulması, öğretmenlik mesleğinin ihti-. 
yaçlannm karşılanması bakımından önem taşımaktadır. 

Başka bir konu: Öğretmenlerimizin kendi katkılarıyla oluşacak ve sosyal yardımlaşmayı sağ
layacak, bütün öğretmenleri, hatta eğitimle ilgili tüm kişileri bir şemsiye altında toplayacak bir 
TÖYAK tasansı hazırlanmış ve öyle sanıyorum ki, Bakanlar Kurulunda da görüşülmüştür. Bu 
TÖYAK yasa tasarısının Yüce Meclisimiz tarafından bir an evvel kanunlaştırılarak, bu sosyal yar
dım kurumunun da öğretmenlerimizin hizmetine verilmesi, öğretmenlerimizin refahı bakımından 
büyük faydalar sağlayacaktır. ( • 

Sayın milletvekilleri, bazı olaylar vardır, kanunla haklar verilir; bazı olaylar vardır, ihtiyaçtan, 
doğar. Bugün, öğretmenlerimizin değişik gruplar altında üç beş tane sendika kurduğunu hepimiz 
biliyoruz. Ama, her platformda, bu kurulmuş ve bilfiil var olan öğretmen sendikalarına bir türlü 
yasallık kazandıramadık. Onun için, bu sorunun bir an evvel çözülmesi, yasal çerçeveler içerisin
de, öğretmenlerin dayanışma içerisinde olabilmeleri için, bir haksızlık karşısında birbirlerinin hak
larını koruyabilmeleri, bir eylem içerisinde olabilmeleri için, öğretmenlerimize sendikal hakların 
mutlaka yerilmesi lazım. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Verelim o zaman, sözle olmuyor efendim. 
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Bunu yasallaştırmakla, sadece mevcut durumu tescil etmiş 

olacağız. Hepinizin bildiği gibi, öğretmenlerimiz bugün değişik sendikalar altında gruplaşmışlar ve 
bilfiil faaliyetlerine devam etmektedirler. Bütün partilerimizin ittifakıyla hazırlanan bu raporda, bu 
husus da dile getirilmiştir. Belirli bir çerçeve içerisinde meslek dayanışmasını artırmak için -diğer 
kuruluşlarda olduğu gibi- öğretmenlerimize de sendikal hakların verilmesi, öyle sanıyorum ki, fay
da temin edecektir. 

Sayın milletvekilleri, öğretmenlerimiz, mesai saatlerinde okulda eğitim ve öğretim görevini 
yaptıktan sonra, hepimizin bildiği gibi, özellikle karne dönemlerinde, bir sömerstr döneminde 
öğrencilerini üç defa imtihan ederek, bu imtihan kâğıtlarım alıp evine götürür ve mesai saatlerinin 
dışında o kâğıtları okuyarak ayrı bir mesai sarf ederler. Onun için öğretmenlerimiz, diğer meslek 
mensuplarından daha fazla mesai sarf etmekte, çok daha büyük emekler sarf etmektedir. Bu 
bakımdan, öğretmenlerimizin bu fazla mesaileri dikkate alınarak, hem parasal bakımdan değerlen
dirilmesi hem de bir yılda üç aylık bir hizmet artırımıyla, 12 ayı 15 ay saymak suretiyle, mesleği 
dolayısıyla daha fazla yıpranan öğretmenlerimizin daha erken emekli olmalarını sağlayacak bir sis-

, temi de getirmek, öğretmenlik mesleği için zorunlu bir olaydır. Onun için, üç aylık itibarî hizmet 
süresinin tüm öğretmenlerimize verilmesinde büyük faydalar vardır. 

Yine, okulunu bitirip, Türkiye'nin ücra bir köşesinde görev alan ve ilk defa okulunun kapısına 
anahtarını sokup o kapıyı açan öğretmenimize, imkânsızlıklar içerisinde kalmaması için* mutlaka 
bir donatım kredisi verilmesi lazımdır. O krediyle hayata yeni atılmış öğretmenimiz, hem yuvasını 
kuracak veya zorunlu bazı ihtiyaçlarını karşılayacak, hem de mesleğine yaraşır bir biçimde, bulun
duğu yerde huzur içerisinde görev yapma imkânına sahip olacaktır. 

Yine, raporda bahsedildiği ve birçok meslek mensubuna uygulandığı gibi, öğretmenlere de 1 
ile 4 üncü dereceler arasına ek gösterge verilmekte; 5 ile 8 inci derece arasına maalesef ek gösterge 
verilmemektedir. Bu, bir adaletsizliktir. Tüm öğretmenlerimize ek gösterge verilmesi, onlara malî 
bakımdan destek sağlayacağı için faydalı görülmüştür. 
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Yine, öğretmenlik yaparken bir üst düzeyde eğitim görecek tüm Öğretmenlerimizin, eğer 
başarılıysa, imtihanını kazanmış da bir üst öğretim kurumunda öğrenimini tamamlayarak yük
seköğrenime kavuşmak istiyorsa, o öğretmenimize maaşlı izin verilmesi gerekir. Bu, birçok 
kurumda yapılmaktadır. Açık ve somut bir örnek verecek olursam, Sağlık Bakanlığının çeşitli 
birimlerinde çalışırken, ebe, hemşire veyahut da sağlık memuru, bir üst kurumu kazandığı zaman... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sözünüzü bağlamanız için size 1 dakika daha süre veriyorum efendim. 

BAKÎ DURMAZ (Devamla) — ...maaşlı izinle tahsilini tamamlamışlardır. 

Yine, tüm öğretmenlerin teftişinde birliğin sağlanması gerekir. 

Öğretmenlerimizin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her zaman başvurabi
leceği dokümantasyon merkezlerinin kurulması ve bu merkezlerin araç ve gereç bakımından dona-! 
tılması gerekmektedir. 

Yurt dışındaki öğretmenlerimizin belirli bir statüye kavuşması lazımdır. 

Özet olarak söylemek gerekirse, öğretmen evleri, öğretmen dinlenme tesisleri, öğretmen 
huzurevleri, öğretmen hastaneleri, öğretmen konutlan, öğretmen çocuklanmn yurtlarda ücretsiz 
bannması ve okutulması, istisnasız bütün öğretmen çocuklanna kredi verilmesi, öğretmenlerin 
yaşama şartlannı iyileştirecek ve eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltecek birer unsurdur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAKİ DURMAZ (Devamla) — Saygılar sunup bitireceğim Sayın Başkan. 

Bütün bu hususlann bu Raporda derç edilmiş olduğunu arz ediyor, bunlann en kısa zamanda 
Yüce Meclisimiz tarafından yasalaştınlarak öğretmenlerimizin hizmetine sunulmasını temenni edi
yor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durmaz. 
Şimdi söz sırası, CHP Grubu adına, Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Doğan'da; buyurun 

efendim. . . •. -

Sayın Doğan, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA MUSTAFA DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Konya Milletvekili Sayın Necmettin Erbakan ve 31 arkadaşımn, öğretmenlerin içinde bulun
duktan sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplannı toplumda layık olduklan statüye kavuştur
mak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış , 
bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına Yüce Meclise saygılar sunanm. 

Bilindiği gibi, dünyamız büyük ve hızlı bir gelişim ve değişim sürecini yaşamaktadır. Ülke 
olarak, elbette bu değişimin ve gelişimin gerisinde kalamayız, kalmamalıyız. Onun için, başvurula-
cak ilk ve geçerli tek yol, çağdaş eğitim ve çağdaş öğretimdir. Yine, bilindiği gibi, eğitim, bireye 
yaşamsal becerileri kazandıran, bireyi yetiştiren ve yetenekleri ölçüsünde geliştiren, bilimsel ve 
çağdaş bilgiyi ve teknolojiyi öğreten, temel hak ve özgürlüklere saygıyı pekiştiren, toplumsal ve 
evrensel kültürü tanıtarak, toplumun sosyal ve ekonomik açıdan ilerlemesini sağlayan bir araçtır. 

Eğitimin vazgeçilmez ve en önemli unsuru muhakkak ki, öğretmendir. Bireyin, özgür ve 
özgün olarak yetişmesinde geçmişi ve geleceği yorumlamasında, toplumsal ve evrensel kültürü 
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öğrenmesinde en büyük sorumluluk öğretmenlerdedir. Öğretmen için öğretme işleri, yalnız bir 
meslek değil, aynı zamanda bir yaşama biçimidir. Bu nedenle, gelişme ve çağı yakalama yansında 
en önemli görev öğretmenlere düşmektedir, düşmelidİr de. Ancak, ülkemizde o kadar çok sorun 
'var ki, devenin "..Nerem doğru ki!" misalinde olduğu gibi, sistemin tümünde sıkıntılarımız var ve 
öğretmen, sorunu, başlı başına bir sorundur; ancak, gene de ülkemizin diğer sorunlarıyla birlikte 
bütünün bir parçasıdır. 

Örneğin, ekonomide bazı temel sorunlarımız var. Ülkenin iç barışını, güvenliğini yakından 
ilgilendiren temel sorunlarımızda büyük sıkıntılarımız var. Bir sorun çıkınca, başlangıçta çok ileri 
tepkiler gösteriyoruz, çok ileri çözüm kararlılıkları sergiliyoruz, vatandaşı kendimize inandırıyo
ruz, seçim meydanlarında bağıra çağıra vaatlerde bulunuyoruz; ama, bir süre sonra, sorunları çöz
menin gerektirdiği bakış açılarını bir yana bırakarak, sorunlarla beraber yaşamaya kendimizi uydu
ruyoruz; sorunlara çok kolay intibak ediyoruz, alışıyoruz, sorunlar çözülmüyor. Sorunların çözül
memiş olmasının yol açtığı olumsuz gelişmeler ülkeyi etkisi altına alıyor ve giderek, siyasetimiz, 
temel sorunlardan kopan, magazinleşen, güncelleşen, gösterişe yönelen bir doğrultuda gelişmeye, 
şekillenmeye başlıyor. Bü da bizi, her konuda, her sorunda bir tıkanıklığa, bir çözümsüzlüğe 
sürüklüyor. -

Yıllarca, muhalefetteyken sorunlara çözüm önerenlerin, bugün İktidarda kurulu düzene bu 
kadar kolayca ayak uydurmaları, sadece demokratik duyarlılık açısından değil, siyasal tutarlılık 
açısından da bizi umutsuzluğa, tıkanıklığa, çözümsüzlüğe ye de bir kaosa sürüklüyor, işte bu tıka
nıklığa ve çözümsüzlüğe en tipik örneklerden birisi de, eğitim ve buna bağlı-öğretmen sorunudur. 
Sorun, yalnız öğretmenlerin ekonomik sorunu değildir. Kaldı ki, Hükümet, bu sorunu bile çözeme-
mektedir. Muhalefetteyken vaat edilen sendikal haklar hâlâ verilmedi; hâlâ, dağ başlarından mez
ralara kadar gidenlerin can güvenliği sağlanamadı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetin, can güvenliği konusuna yaklaşımı da bizi bir : 
ayrı düşünceye sürüklüyor. Bakın, elimde bir gazete kupürü var. Sayın Çiller, Millî Güvenlik 
Kurulunun son toplantısında, son 100 gün içinde doğuda güvenlik güçlerinin her 1 kaybına karşı
lık, 22 teröristin öldürüldüğünü öğrendiğini de sözlerine ekleyerek, "bu, bir rekordur" şeklinde 
konuştu. 

Böylesi konulara tüccar gözüyle bakmak, kâr-zarar hesabı yapmak yanlıştır, hem de çok yan
lış... Bu anlayışla, öğretmen sorununa özellikle öğretmenin can güvenliği sorununa nasıl çözüm 
bulunur?! 

Elimde bir gazete kupürü daha var. Bu gazetedeki bir köşe yazısında ilgimi çeken çok nokta 
var, okuyorum: "Ümitköy sakinlerinin yıllar süren çabalarıyla bir temel eğitim okulu yaptırılıyor; 
ama, inşaat tamamlandığı halde, ilgililer binbir dereden su getirerek, bu yıl açılmasını engelliyor
lar. Çevre çocukları 10 kilometre uzaklıktaki okullara kaydolunca da, binayı Anadolu İmam Hatip 
Lisesi olarak açma kararı alıyor ilgililer. Millî Eğitim Bakanı Sayın Nahit Menteşe olayı öğrenince 
duruma el koyuyor ve küçük tezgâh bozuluyor. Sayın Bakanın, göreve gelir gelmez aldığı ve 
Bakanlığının tüm birimlerine İlettiği bir ilke kararı var, 'hiçbir yeni imam hatip lisesi açılmayacak* 
diye. Bu şekilde, bir rastlantı eseri olay ortaya çıkmasaydı, hem de Başkentin göbeğinde yeni bir 
imam hatip okulu açılmış olacaktı..." , 

ALÎ OĞUZ (istanbul) — Ne olurdu? Rahatsız mı oldunuz? 
MUSTAFA DOĞAN (Devamla) — "...işte durumun vehameti buradan geliyor, ilçenin imam 

hatip kökenli millî eğitim müdürü işin içinde, Bakanlığın üst görevlerinden Ankara ili Millî Eğitim 
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Müdürlüğüne atlayan zat işin içinde, vali yardımcısı işin içinde; biri öneriyor, biri onaylıyor, biri 
de izin veriyor. Gerek Millî Eğitim, gerekse İçişleri Bakanlığı içindeki-güçlerine öylesine güveni
yorlar ki, 'ister Bakana gidin, ister basına verin, bu işi engelleyemezsiniz' diyebiliyorlar, hem de 
Bakanın kesin talimatına karşın. 

Bu işi kurcalarken ortaya çıkan acı bir gerçek daha var: Yeni imam hatip okulları açılması 
için Bakana baskı, en çok valilerden geliyor, laik devletin valilerinden..." (RP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Millet istiyor da, ondan... , 
MUSTAFA DOĞAN (Devamla) — "...Son yirmi yılda genel liselerde öğrenci sayısı sadece 

üç kat artarken, imam hatip liselerindeki öğrenci sayısı tam 13,4 kat artmış. Bu liseleri bitirenlerin 
sadece yüzde 10'u Diyanet işlerinde görev almışlar. Gerisi, savcı, yargıç, kaymakam, okullarda 
öğretmen, Millî Eğitimde yönetici, vali..." (RP sıralarından "milletvekilleri var, milletvekilleri" 
sesleri) 

"...Madem din adamı olmayacaklar, niçin genel liselerde okutulmuyorlar, madem laik bir dev
lette görev alacaklar, niçin hiçbir zaman kullanmayacakları din hukukunu öğreniyorlar? Ve de 
valiler bastırıyor 'daha çok imam hatip okulu açalım' diye? Kim atadı o valileri? O kararnamelerin 
altında kimlerin imzası var? içişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarının laiklik düşmanları tarafından 
ele geçirilişi, hangi bakanların, hangi başbakanlann zamanında hızlandı? Daha iki yıl önce imam 
hatip çıkışlılann üniversiteye giriş oranlan yüzde 5'lerdeyken bugün neden yüzde 10'lara ulaştı? 
imam hatip çıkışlı öğrenciler niçin ilahiyatı ya da teknik dallan seçmiyorlar da, tercihlerinde birin
ci sırayı hukuk, ikinci sırayı da kamu yönetimi alıyor? Genel liselerden esirgenen olanaklar niçin 
imam hatip liseleri için seferber ediliyor? Niçin imam hatip çıkışlılann üniversiteye girişte daha 
başanlı olmalan için özel bîr çaba gösteriliyor? Nasıl oluyor da, laiklik düşmanlığı, ders kitaplan-
na kadar girme cesareti bulabiliyor?.." 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — iyi de, sizi niçin rahatsız ediyor? 
MUSTAFA DOĞAN (Devamla) — Bu yazı benim değil, gazeteden okuyorum ve ben de 

katılıyorum, onu da söyleyeyim. j , 
ALÎ OĞUZ (istanbul) — Gaziantep'e götürüp okuyacağız onu Mustafâ!.. 
MUSTAFA DOĞAN (Devamla) — "...Millî Eğitim Bakanımız Sayın Nahit Menteşe'nin tüm 

iyi niyet ve kararlılığına rağmen, kurultaylannda Ezan sesi, Kur'an nidalanyla, Atatürk ve laiklik 
düşmanlanna -belki de bilemeyerek- cesaret veren böylesi bir anlayış, eğitim sorununu, dolayısıy
la öğretmen sorununu nasıl çözecek?" 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin kurtancısı, devletimizin, bu arada Partimizin 
de kurucusu Büyük Önder Atatürk döneminde öğretmenlerimizin toplumda ayn bir yeri vardı; 
Kaymakam kadar, belediye başkam kadar bir saygınlığı vardı. Atatürk onlara, "Yeni nesil sizin 
eseriniz olacaktır" demişti; onlar da O'nun düşüncelerini, ilkelerini ve devrimlerini hep savundular. 
Hatta bu uğurda bazdan şehit oldular, öğretmen Kubilay'ı şehit edenlerden birkaçı cezasım çekti; 
ama onlann yandaşlan ve onlara prim verenler bugün hâlâ yaşıyorlar. Sivas'ta ve Batman'da bun
lar kendilerini gösterdiler. Hükümet ve bürokrasinin tepesindekiler cesaret ve destek vermeye 
devam ettikçe, bunlar kendilerini daha birçok yerde göstermeye devam edeceklerdir. 

Hükümet yetkililerinin, "Biz de Atatürkçüyüz" demelerini yeterli ve inandıncı bulmuyoruz. 
Atatürk'ün, Menemen'deki olayda gösterdiği tavn ve tepkiyi, bu Hükümet, Sivas'ta 37 canın ve 
Batman'da 1 milletvekilinin Öldürülmesinde göstermeliydi. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Erbakan ve arkadaşları tarafından verilen araştırma 
önergesi vesilesiyle, Partimizin, eğitim ve öğretim sorunlarının çözümüne ilişkin bir kısım önerile
rini, belki göreve başlayan bazı dürüst ^ükümet yetkililerince dikkate alınır düşüncesiyle okuyo
rum: 

Önerilen bu bir kısım çözümler, ülkemizin diğer sorunlarının çözümü için sunulan çözümler
den ayrı değildir. 

Türkiyemizde hiçbir çocuğumuz, anne ve babasının gelir azlığı nedeniyle eğitim sürecinden 
dışlanmış olmamalıdır. Bizim içini bu, bütün önceliklerden daha önceliklidir. 

Eğitim politikamızın hedefi, eğitimde arzı artırmak ve kaliteyi yükseltmek olmalıdır. Bu anla
yışla, devletin öngördüğü genel düzenleme içerisinde, kamunun ve özelin eğitime dönük girişimle
ri desteklenmelidir. 

Türkiye'nin yeni bir eğitim düzeni olmalıdır. Özellikle ilköğretim, çocuklara, hayatı, insanla
rı, doğayı ve öğrenmeyi sevdirmeyi amaçlamalıdır. 

Bütün müfredat programları yenilenmelidir. 

9 yıllık temel ve zorunlu eğitim sistemine geçiş hızlandırılmalıdır. 

Bilgisayar, temel bir öğrenim alanı, eğitim aracı olmalıdır. 2 000 yılında bilgisayarın girmedi
ği okul kalmamalıdır. 

Devletin ortaeğitim kuruluşları, toplumun ihtiyaçları gereğince yapılmış bir işbölümü ve alan 
bölümü uyarınca yeniden tanımlanmalı, sınıflandırılmalı ve bu kuruluşların ilgi alanları belirlen
melidir. Bu çerçevede, toplumun ihtiyacı, bir belirli alanda daha yaygın eğitim yapılmasını gerekti
riyor, bir başka alanda ise ihtiyaç fazlası eğitim yapılıyorsa, okulların konumu ve işlevi değiştiril
melidir. 

Özellikle, ihtiyaç fazlası bulunan imam-hatip okullarında -ihtiyaca kıyasla- gereksiz olan 
bölümünün kısa sürede teknik okullara dönüşmesini öngörmeliyiz. Dar anlamıyla din eğitimi, 
değişik inançları kapsayan ve farklı hassasiyetleri dikkate alan bir biçimde düzenlenmeli ve zorun
lu olmamalıdır. Buna karşılık, genel ahlak ve inanç kültürüne, ders programlarında yer verilmeli
dir. 

Orta ve yükseköğretimde seçmeli derslerin sayısı artırılmalıdır. 

Üniversiteler, özgürce ürettikleri bilgiyle, devletin ve toplumun ihtiyaçlarıyla koordineli çalı
şan özel kurumlar olmalıdır. 

Öğrenci, yükseköğretimde yönetime katılmalıdır. 

Bütün kamu görevlileri için öngördüğümüz bir yaklaşımın, eğitim alanında özellikle yarar 
sağlayacağını düşünmekteyiz. Öğretmen, öncelikle kendi çevresinde öğretmen olabilmeli ve isti
yorsa orada kalabilmelidir. Öğretmenin görev yerinin değişmesi, öncelikle kendi isteğine bağlı 
olmalıdır. Öğretmenin çevreye daha yararlı olması ve öğretmen mesleğinin çekici kılınması için, 
bütün dünyanın benimsediği bu yöntemi, Türkiyemizde de uygulamalıyız. 

Eğitimin temel unsuru öğretmendir. Öğretmenliği, zorunluluk nedeniyle kabullenilmiş bir 
meslek özelliğinden kurtarmalıyız. Onu, hem sağladığı gelir seviyesi açısından hem de toplumsal 
konum olarak daha çekici kılmalıyız. Bu bağlamda, öğretmenin kendi çevresinde, kendi yöresinde 
mesleğe başlayıp, isterse bu yörede kalabilmesini, önemli bir özendirme olarak görüyoruz. 

— 46 — 



T.B.M.M. B:13 7.10.1993 0 : 1 

özellikle ilk öğretimde, kadınların yaygın görev almasını gerçekleştirmeliyiz. Nakil zorunlu^ 
luğunun kalkması, kadınlar için, ilkokul öğretmenliğini cazip kılacaktır. 

Buna ek olarak, öncelikle kadın öğretmenlerin yararlanabileceği yarım gün çalışma imkânını 
da ilköğretime getirmeliyiz. Böylece, kendi doğal çevresinde ve yarım gün çalışabilen kadınları
mız, eğitimde rahatlıkla görev üstlenebilecek, bu görevde kalabileceklerdir. 

Konuşmama son verirken, araştırma önergesini ve Komisyon Raporunu, yukarıda belirttiği
miz görüş ve önerilerimiz çerçevesinde desteklediğimizi bildirir, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Söz sırası, ANAP Grubu adına, Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'dedir. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kabil, sizin de konuşma süreniz 20 dakikadır efendim. 
ANAP GRUBU ADINA AHMET KABİL (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Öğretmenlerin içinde bulundukları sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını toplumda layık 
oldukları statüye kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek maksadıyla verilen araştırma 
önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4.12.1991 tarihli 11 inci Birleşiminde görüşülmüş, 
Meclisin 149 sayılı kararıyla, (10/1) esas numaralı Araştırma Komisyonu kurulmuştur. 

Benim de içerisinde bulunduğum ve Başkan Yardımcılığı yaptığım bu Komisyon; 19.12.1992 
tarihinden itibaren 13 aylık bir çalışma yapmış ve bir rapor hazırlamıştır. 

Bu konuda Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini Yüce Meclise arz etmek için huzurlarınız
dayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, eğitim bir sosyal kurumdur; tıpkı hukuk gibi, aile gibi. Sosyal kurumlar
dan herhangi biri bozulur, erozyona uğrar, işlevini yerine getiremez ya da yozlaşırsa, bundan sade
ce o kurum etkilenmez; aym zamanda diğer sosyal kurumlann tümü etkilenir ve yeni arayışlar 
gündeme gelir. 

Eğitim, genel anlamda davranış değişikliğidir; hem de toplumun istediği davranış değişikliği
dir. Bu değişiklik, doğuştan başlar, okulöncesinde, ailede, daha sonra okulda ve hayat boyu devam 
eder. Eğitim, aym zamanda, çağdaş toplumun davranışlarına uygun değişiklikleri de kapsamakta
dır. 

- Sayın milletvekilleri, hepimizi yetiştiren, yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı 
yetiştiren öğretmenlerimizi tammlayacak olursak; öğretmen, Millî Eğitim Temel Kanununun tarif 
ettiği ölçüler içerisinde, vatanım, Bayrağını, milletini, dinini, ailesini, öğretmenini ve bütün insan
ları seven, sevgiyi ve bilgiyi paylaşmasını bilen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, millî ve mane
vî değerlerimize sahip çıkan, millî değerlerin, millî kültürün gelecek çağlara güçlenerek aktarılma
sını sağlayan, Türkiye'nin bütünlüğüne yürekten inanmış gençleri yetiştiren kişidir. 

Bu kadar niteliklerin, sorumlulukların tanımına sahip olması gereken öğretmenlerin, çağdaş 
bir eğitim sistemi içerisinde en mükemmel şekilde yetiştirilmeleri gerekiyor. 

Ülkemizde öğretmen yetiştirme sorunu ilk kez, 1848 yılında resmî biçimde ele alınmış ve 
"Darülmuallimin" adı altında öğretmen okulu açılmıştır. O tarihten bugüne kadar, öğretmen yetiş
tirme sorunu hep gündemde kalmıştır. 
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1989 tarihinde Ankara'da toplanan Öğretmen Yetiştirme Dayanışma Kurulunda, öğretmen 
yetiştirme ve öğretmen sorunları mevzuunda önemli kararlar hayata geçirilmiştir. 

1983-1991 ANAP döneminde, öğretim süresi dört yıl olan 47 Anadolu öğretmen lisesi açıl
mış; 1990 tarihinde, Hasanoğlan'da, Millî Eğitim Akademisinin temeli atılmıştır. 

Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Ayrıca, öğretmen maaşlarına, çalışılan yerin özelliklerine göre, yüzde 220 ilâ yüzde 352 artış 
sağlanmıştır. 

Öğretmenlere ek tazminat, ek ders ücretlerinde artış getirilmiş, kalkınmada öncelikli illerde 
çalışan öğretmenlere İlave ek tazminatlar verilmiş, memuriyete girişte, öğretmenlerin aylık geliri 
ile devlet memurlarının aylık geliri arasında yüzde 99 oranında fark sağlanmıştır. 

Öğretmen evlerinin sayısı 200'den 308'e çıkarılmış, daha birçok öğretmen sorunları iyileştiril-
mek suretiyle, öğretmenlik mesleğinin cazip bir meslek haline getirilmesi yolunda mesafeler kay
dedilmiştir. Dolayısıyla, 1990 yılı üniversite giriş sınavında, lise ve dengi okul mezunu, 73 807 
öğrenci, öğretmen yetiştiren yüksekokul kurumlarını birinci sırada tercih çtmiştir. Öğretmenlik, 
doktorluktan sonra, en çok tercih edilen meslek haline getirilmiştir. 

Bu konuda, eski Millî Eğitim Bakanımızın 16 Ekim 1991 yılı bütçe konuşmasında dile getir
diği hususlann da içerisinde olduğu tedbirlerin Komisyonumuzca tekrar elç alınmasından mutluluk 
duyduk. 

Komisyonumuz, bütün bu görüş, istek ve dilekleri dikkate alarak, yeni bir öğretmen yetiştir
me modeli geliştirmiştir. Bu model şöyle özetlenebilir: , 

1. Öğretmenlik mesleğine hazırlayan kurumlar, (öğretmen liseleri) Millî Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde; öğretmen yetiştiren kurumlar ise, üniversite sistemi içerisinde olacaktır. 

2. Yetenekli, öğretmenliğe yatkın öğrenciler, öğretmen liselerinde öğretmenlik ruh ve jdeal-
leriyle yetiştirileceklerdir. • • '• 

3. Öğretmenlik mesleğine hazırlayan okullara alınacak öğrencilere mülakat sistemi getirile
cek, mesleğe uygun olan öğrencilerin seçilmesi imkânı sağlanacaktır. 

4. Hem branş hem de meslek bilgisi, yalnız, "Öğretmen Fakültesi" adıyla kurulacak fakülte
lerde verilecektir. 

5. Seçme sınavıyla öğrenci alan öğretmen liseleri mezunlarının, öğretmen fakültelerine 
geçişleri, artırılmış puanla sağlanacaktır, j 

6. Örgün ve yaygın eğitim bir bütün olarak ele alınıp, öğretim elemanlarının aynı kaynaktan 
yetişmeleri sağlanacaktır. 

7. Branşlaşmaya doğru gidildiğinden, istihdam ile eğitim arasında bir paralellik sağlanacak
tır. 

8. Öğretmenlerin en az bir yabancı dil bilmesi öngörülmektedir. 

9. Öğretmen yetiştiren fakültelerin üç ve dördüncü sınıflarında staj süreleri tedricen artırıla
rak, fakülteyi bitirirken, öğretmen adayının mesleğe intibakı sağlanacaktır. 

10. öğretmen yetiştiren kurumlar netleştirildiğinden, bundan böyle, her fakülte mezunu artık 
öğretmen olamayacaktır. 

11. Sonuç olarak, öğretmen yetiştiren bütün kurumların kendine özgü özellikleri de dikkate 
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ehnarak, bu konu bir sistem bütünlüğüne kavuşturulacaktır. 
Sayın mötetvekölerî» öğretmenlerin içinde bulunduklar» sıkmtılan ve bu sıkıntıların gideril

mesi çahşmalsınnı aşağıdaki başlıklar altında gruptayabilîriz: 
L öğretmenlerin sosyal statüsünün iyileştirilmesi, 
2. öğretmenleriaMük haklarıyla ilgili sorunların giderilmesi, 
3. öğretmenlerin istihdamlarıyîa ilgili sorunların giderilmesi, 
4. öğretmenlerin eğMni ortamlarımn iyileştirilmesi, 
5» öğretınerderin hizmet içi eğîtîmleriyle ilgili sorunların giderilmesi 
Bu başlıklar altındaki önemli sorunlar da şunlardır: 
1. öğretmenlerin sosyal statüsünün iyileştirilmesi: 
a) öğretmenlik, avukatlık, mimarlık, mühendislik gibi bir meslektir, hatta, sosyal içeriği bu 

mesleklerden daha falladır. 
Ülkemizde hemen hemen tüm mesleklerin odası veya birliği vardır; öğretmen odaları da 

olmalıdır. 
b) İlkokul öğretmenlerinin 1943 yılında kurduğu İLKSAN, günümüzün ihtiyaçlarına cevap 

vermediği gibi, son yolsuzluk ve usulsüzlüklerden sonra, artık istenmeyen bir kuruluş oldu. Bunun 
yerine, bütün öğretmenleri kapsayan, Türkiye Öğretmenler Yardımlaşma Kurumu (TÖYAK) adıy-
la yeni bîr yasal yapılaşmaya ihtiyaç vardır. ' , 

c) öğretmenlerimize sendika hakkı verilmelidir.-Ancak, eski TÖB-BER'de olduğu gibi, yoz
laşmayı önleyici tedbîrler getirmek kaydıyla/sımrhn belli-olan ve kontrollü bir sendika hakkı 
verilmelidir. 

Mevcut öğretmen lokalleri ve öğretmen evleri ihtiyacı karşılamadığından» bu tesislerin gelişti
rilmesi gerekmektedir̂  

2. öğretmenlerin özlük haklarıyla sorunların giderilmesi: 
Öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilmesi, sosyal İmkânlar sağlanması yanında, onların 

rnaddî imkânlarının iyileştirilmesiyle de mümkündür. 
Öğretmenlere verilen öğretim teminatı günün şartlarına uyduralmalıdır. 
Okul müdürü ve müdür yardımcılarına yönetim'taasıûnaü ödenmelidir. 
Hizmet içi eğitimdeki haşarıları, kademe, ve derece ilerlemelerinde dikkate alınmalıdır. 
Öğretmenlerin her hikmet, yıhiçtn 3 aylık itibari hikmet süresinin emeklilik sürelerinde değer

lendirilmesi gereklidir. • ' 
Memuriyette, iken üst öğrenim görmeleri temin edilmelidir. Bu öğrenin süreleri müddetince 

öğretmenler iıinli sayılmalıdırlar. Bugünkü uygulamada, master derecesi ilan bîr kimseye bir 
kademe ilerlemesi verilmektedir: ancak, bunun iki kademeye çıkarılması uygun olacaktır. 

öğretmenlere ödenen iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçtük zamları günün şartlarına göre 
ayarlanmalıda!. ' • - . 

Sayın milletvekilleri, Komisyon Raporunda, öğretmenlerin özel eğitim kurumlarında ücretle 
görev almaları yasağının kaldırılması İstenmektedir. Biz bu öneriye şiddetle karşıyız. Bu yasağın 
kaldırılması, resmî okullardaki eğitim seviyesinin düşmesine neden olacak, resmî okuldaki görev 
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tali görev haline getirilecek, buradaki görev niteliği, sadece emekliliği beklemek olacaktır. Bu tek: 
lif, öğretmenliği yozlaştıracaktır. 

Müfettişlerin harcırah ve tazminatlarının günün şartlarına göre ayarlanması gereklidir. 
Anarşik olaylarda şehit olan öğretmenlerimizin ailelerine maddî yardım yapılmalı, çocukları

nın, öncelikli, yurt ve burs ihtiyaçları karşılanmalıdır. 
Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin öğrenim düzeyleri, genellikle gönderildikleri ülke

lerin öğrenim düzeylerinin altındadır. Temsil yetenekleri arzu edilen düzeyde değildir. 
Sayın milletvekilleri, öğretmenlerin istihdam sorunları, en önemli sorunlardan bir tanesidir. 
Öğretmen istihdamında, tayin ve nakillerde öğretmen ihtiyacı esas alınmalı, politik baskılar 

ve nüfuz suiistimaline mahal verilmemelidir. 
Stajyer öğretmenleri tek başlarına bir okula değil, stajyerlik sürelerinde, örnek alabilecekleri 

ve tecrübe birikimlerinden yararlanabilecekleri öğretmenlerin bulunduğu okullara vermek gerekir. 
Öğretmenlerin istihdamları, yurt düzeyinde dengeli ve âdil bir şekilde yapılmalıdır. 
Merkez şehirlerde ve batı bölgelerimizde lüzumundan fazla yığılma olmakta, bazı bölgelerde 

ise İhtiyacın çok altında öğretmen istihdam edilmektedir. Bu durum, öğrenciler için öğrenim eşit
sizliğine neden olmaktadır. 

örnek olarak Rize'yi verebilirim... 1992-1993 ders yılında Rize'de öğretmen sıkıntısı had saf
haya ulaştı. O ders yılında Rize'deki öğretmen açığımız 900 civarındaydı. 1992-1993 ders yılında 
tayin edilecek 5 000 öğretmenin içinden bize gönderilecek öğretmenleri bekledik; ama, o ders yılı 
bitti, bizim öğretmenler gelmedi. 

1993-1994 ders yılında -yani bu yıl- Rize'de, ders saati esasına göre, 783 branş öğretmenine, 
246 sımf öğretmenine ve 28 ana sınıfı öğretmenine olmak üzere toplam 1 056 öğretmene ihtiyaç 
varken, son defa, 20.9.1993 tarihinde dağıtılan 9 500 öğretmenden Rize'ye toplam 171 öğretmen 
verilebildİ; ama, aynı anda Rize'den de başka illere 262 öğretmenin tayini çıktı. Böylece, Rize'de 
öğretmen adedi çoğalmamış, aksine, daha da azalmıştır. 

Şu anda Rize'de, anarşiden değil, öğretmensizlikten 30 okul kapalıdır. Türkiye'nin batısındaki 
turistik illerimizde öğretmen adedi fazlayken, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerimizde 
yığılmalar günden güne artmaktayken, bu şehirlere yine de öğretmen verilmiştir. 

Rize Lisesinde, ders saati esasına göre 95 öğretmen olması gerekirken, idareciler dahil olmak 
üzere, sadece 32 öğretmen vardır ve dersler boş geçmektedir; ama, Çankaya Lisesinde ders saati 
esasına göre 100 öğretmen olması gerekirken, şu anda 192 öğretmen vardır. 

Rize Lisesinden mezun olan öğrenciler ile Ankara Çankaya Lisesinden, İstanbul Haydarpaşa 
Lisesinden mezun olan öğrenciler, üniversiteye girerken aynı sorularla muhatap olacaktır. Bu bir 
eğitim adaletsizliğidir. Nerede eğitim eşitliği?! Rize Lisesinden mezun olanların kaderi, Sayın Baş
bakanın açıkladığı diplomalı, cahil yetiştirmeye yönelik ve bir sınıfında 440 bin öğrenci bulunan 
hayalî televizyon üniversitesinde okumaktır. Bu adaletsizlik acilen giderilmelidir. 

Sanki Rize cezalandırılıyor... Rize'nin de Kırşehir gibi ilçe olabileceğini düşünebilirdik; ama, 
gençlerimizin istikbaliyle oynanabileceğini düşünümezdik. 

Türkiye'de en çok göç veren iller arasında bulunan, üniversiteye öğrenci verme esasına göre 
yapılan sıralamada sonlarda olan ve kalkınmada öncelikli iller arasında olması gereken Rize gibi 
illerin, öğretmen eksiği ciddiye alınmalıdır. 
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öğretmen istihdamının yanlışlığında Rize îli, canlı bir örnektir. 
Vekil öğretmen atanması gerekli olan bölgelerde, ihtiyaç sahibi emekli öğretmenlerin atanma

larını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 
4. öğretmenlerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi: 
Ders kitaplanmn yanında ders araçlarının da, her okulda, tamamlanması sağlanmalıdır. 
Ders kitabı, öğretmen kitabı ve öğretmen kılavuzu, takım halinde hazırlanıp her öğretmene 

verilmelidir. 
Öğretmenlerin başvuracakları meslek kitapları yeterli ve nitelikli değildir. Yeterli meslek 

kitapları sağlanmalıdır. 
5. Hizmet içi eğitim sorunlarının giderilmesi: 
Bütün öğretmenlerin, en az iki yılda bir defa, dört haftalık zorunlu hizmet içi eğitiminden 

geçirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 
Hizmet içi eğitim seminerlerinden ilköğretim müfettişleri de yararlanmalıdır. 
Çok iyi yetiştirilmiş, üstün niteliklere sahip öğretmenlere sahip olduğumuz ve öğretmenleri

mizin her türlü maddî ve manevî sıkıntıdan uzak bir şekilde görev yapmalarım temin ettiğimiz 
oranda, millî eğitimdeki başarımız artacaktır. • ' 

Bu düşüncelerle, öğretmenlerimizin içinde bulundukları sıkıntılara çare bulmak ve bu meslek 
mensuplarını toplumda layık oldukları statüye kavuşturmak için 5 yasa taslağı, hazırlanmasına, 
mevcut yasalarda 20 değişiklik ve raporda belirtilen diğer değişikliklerin yapılmasına taraftar oldu
ğumuzu bir defa daha belirtir, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni yasalar ve yasa değişiklikleri 
görüşülürken, her değişiklik için Grubumuzun görüşlerini ve önerilerini tekrar belirteceğimizi arz 
eder, bu çalışmaların ve çıkacak yasaların öğretmenlerimize ve milletimize hayırlı olmasını 
Allah'tan diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabil. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Hükümet söz isterse veririm; yalnız, Komisyon söz isterse, vermem. Malumunuz olduğu üze

re, Türkiye Büyük Millet Meclisinde komisyonların temsil yetkisi, komisyonların başkanı, sözcüsü 
ve başkanvekiline aittir. Komisyondaki Başkan, Başkan vekili ve Sözcü arkadaşlarımız, gruptan 
adına burada konuşmuşlardır. Hem grup adına hem komisyon adına konuşma olmayacağından, 
Komisyona söz vermeyeceğim. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Konya Milletvekili Sayın Necmettin Erbakan ve 31 arkadaşının, Öğretmenlerin İçinde Bulun
dukları Sıkıntıların Çarelerini ve Bu Meslek Mensuplarını Toplumda Layık Oldukları Statüye 
Kavuşturmak İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla, Anayasa'mn 98 inci, İçtüzüğün 
102 nci maddesi Gereğince Bir Meclis Araştırması Açılmasına Dair Önergesinin kabulü üzerine 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını bitirmiştir. 

Geçen senelerde yakından takip ettim... Arkadaşlarımız, Millî Eğitim Bakanlığı uzmanlarıyla 
işbirliği yapmak suretiyle bu güzel raporu meydana getirdiler. Bu çalışmalarından dolayı, Komis-
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yon Başkanı Sayın Baki Durmaz ve Komisyon üyesi arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum ve 
kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. 

Gerçekten» rapor» bizim her zaman müracaat edeceğimin bîr rapor olacaktır. 
Bu raporda» demin de değerli arkadaşlarımın belirttiği gibi» öğretmenlerin statüsünü tümüyle 

değiştirecek olan yasanın çıkarılması teklif edilmektedir. Gene» öğretmenlere» protokolde gerekli 
yeri vermek suretiyle» onların cemiyette layık olduğu yere oturtulmasını temenni etmektedirler. 
İLKSAN yerine» Türkiye Öğretmenler Yardımlaşma Kurulunun (TÖYAK) kurulmasını arzula
maktadırlar. 

Geçen sene» Demİrel Hükümeti zamanında» TÖYAKlın kurulmasıyla ilgili kanun tasarısı» 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sevk edildi» ama» uzlaşma sağlanamadığı 
İçin» bu tasan» bizim Hükümetimizden önce Başbakanlığa iade edildi. Bu konu üzerinde» henüz» 
yeniden çalışmaya başlamadık; ama» önümüzdeki günlerde bu konu üzerinde de durulacaktır. 

İLKSAN konusunda şunları arz edeyim: Her zaman belirttiğim gibi» görevi deruhte ettiğim 
andan İtibaren bu konunun üzerinde ciddiyetle durulmuş» teftiş kurulu rapora uyarınca konu adale
te intikal ettirilmiştir. Halen» İstanbul'daki arsa alımı sebebiyle» İLKSAN yöneticileri tutuklu 
bulunmaktadırlar ve mahkeme konuyu incelemektedir. Mahkemenin el attığı konu üzerinde fazla 
konuşmak istemiyorum. 

İstanbul arsaları dışındaki konular da» gene» Bakanlık müfettişlerince incelenmektedir. 
Esasen» daha önce muhtelif beyanlarımda belirttiğim gibi» 10 Temmuz günü yapılması karar

laştırılan İLKSAN Genel Kurutu» tarafımızdan feshedilmiş ve görevde bulunan arkadaşlarımıza da 
işten el çektirilmiştir. Mahkemeye müracaat edilmiş ve mahkeme» üç kişilik kayyum heyeti tayin 
etmiştir. İLKSAN'm işlerini mahkemenin tayin ettiği hu kayyumlar yürütmektedir.f 

İntikal eden diğer konular da -ters gelen konular olduğu takdirde- yine mahkemeye intikal 
ettirilecektir. 

Öğretmen meslek odası kurulması» yine»raporda dile-getirilmiştir. 
Raporda» öğretmenlerin özel ders verme İmkânının sağlanması istenmektedir; bu konu üzerin

de de gerekli ciddiyet gösterilecektir. 
"Bîr yıl çalış, onheş ay sayılsın"" sistemi -demin Komisyon Başkanı arkadaşımız tarafından 

kürsüde de dile getirildi-raporda geniş şekilde ele alınmıştır. 
Okuyan öğretmene ücretsiz izin sistemi» öğretmene donanım kredisi sağlanması» öğretmenle

rin askerliğini öğretmen olarak yapması» yurt dışında görevlendirilen öğretmenlere yeni imkânlar 
sağlanması» bütün öğretmenlerin ek göstergeden yararlanması, hazırlanan yasa taşanlarının Türki
ye Büyük Millet Meclisi gündemine öncelikle getirilmesi» bu raporda önerilmektedir. 

Emekli öğretmenlere» haftada 1S saat kadar ücretli ders verme imkânı getirilsin denmektedir. 
Öğretmenlere üç güne kadar izin verme yetkisi okul müdürlerine verilsin; bu şekilde hizmette 

rahatlık sağlansın gibi birtakım teklifleri bu rapor içermektedir. 
Başlangıçta da söylediğim gibi» bu konular üzerinde» bu rapor üzerinde ciddiyette durulacak 

ve bu rapordan Bakanlığımız İstifade edecektir. 
Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, mîllî eğitimde» okul öncesinden tutunuz da, ilk, orta» Use 

ve yüksek tahsilde 14 milyon gencimiz öğrenim görmektedir» eğitim görmektedir, 
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İşimiz oldukça zordur. 450 bin öğretmen var. Hemen hemen kamunun Öçte biri Mîllî Eği-
tim'dc çalışmaktadır, yani, buna diğer yöneticileri, memurları da katarsak, bu camiada 600 binin 
üzerinde kişi çalışmaktadır, 

Demin burada, müzakereler cereyan ettiği sırada, çeşitli partilere mensup arkadaşlarım yanı
ma geldiler, benden hep talepte bulundular; bu arkadaşların istekleri hep öğretmen.» 

*Fîlan vilayete şu kadar .öğretmen'" diyorlar.,. Halbuki, ben, görevi deruhte ettiğim andan iti
baren, ûdeta Maliye Bakanlığının kapısını aşındırdım ve 25.12,1992 tarihine kadar müracaat eden
lere kadro sağlamak için büyük mücadele verdim. Bu kadrolun sağladık, bilgisayarla tayinlerini 
yaptık; fakat görüyorum ki, öğretmen yetiştirmek mümkün değil Vekil Öğretmen marifetiyle öğre
nim yaptırmak, gerçekten çok sakıncalı; ama, son çare olarak belki de buna gideceğiz; eğer Maliye 
Bakanlığından yeni kadrolar elde edemezsek. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) —Beldelerimizde birer Öğretmenimiz var... Çoğu okulları» 
miE kapalı,.. Başka yerlere nasıl kadro bulunuyorsa, öğretmene de verilsin kadro. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Biliyorum, biliyorum.. Ben de 
fevkalade ıstırap duyuyorum. Ben, devamlı şekilde Maliye Bakanlığına müracaat ettim. Şimdi, 
emekli olan öğretmenlerin boş kadrolarım kullanmak isteğinde bulundum. Evvelsi gün sayahate 
çıkmadan evvel yeniden müracaat ettim. 

Esasında öğretmen var; fakat, kadro imkânlarımız maalesef yok. Yani, bu sudanlarımızı 
gidermek için geceli gündüzlü bir çalışma içindeyim. 

Yeni yeni okullar açılmasını arkadaşlarımız istiyorlar. Hepsi haklı; ama, bazı okullarımızın 
öğretmensizlikten kapalı olduğu da maalesef bir gerçektir. Bir taraftan nicelik bakımından sıkıntı
larımız var, bir taraftan da arkadaşlarımız nitelikli öğrenim yapılmasını istemektedirler. Zaten 
amacımız budur, nitelikli eğitimdir yaptırmak istediğimiz. İnşallah bu amacımızda başarıya ulaşı
rız. 

Her şeyin başı öğrenim... Bakınız kalkınmış olan memleketlere... Hepimiz, Japonlar için, 
çalışkan ve zekî insanlar diyoruz. Atatürk de çok güzel söylemiş: "Türk Milleti zekidir, Türk Mil
leti çalışkandır" (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, demek ki, imkânları sağlamak mecburiyetindeyiz. Hiç sır aramaya 
lüzum yok; eğer Japonya bugün kalkınnuşsa -örfime, âdetine bağlı, ama- milletine eğitim sağla
mış, o suretle kalkınmış. ; 

Bakıyorsunuz, dün bizim yardımına koştuğumuz, açlık ve sefalet içindeki küçücük bir Kore, 
bugün büyült devletlerle ekonomide bayağı savaşır hale gelmiştir. Sıram araştırıyorsunuz -yani, 
Korelilerin bizden çok daha zeki ve çalışkan olduklarından değil- nitelikli eğitime ağırlık vermiş-. 
terdir. O bakımdan, Hükümet olarak bunun üzerine gideceğiz. 

Biliyorsunuz, Milli Eğitim bütçesi, ilk defa geçen sene Millî Savunma bütçesinin önüne geçti; 
ama, yetmiyor değerli arkadaşlarım. Bakınız, 1993 yılı bütçemiz 67,5 trilyon; ama -bu sene bu 
rakamı daha da çoğaltacağız- bunun 49 trilyonu personel harcamalarına gitmektedir. Cari harcama
ları ve transfer harcamalarım buna ilave ederseniz, geriye ancak 4 trilyon kalmaktadır. "Aman fon
dan bizi destekleyin" diye bütün milletvekili arkadaşlarımız âdeta koşuşuyorlar; ama, oradan 
ancak 2 trilyon ilave yardım sağlayabiliyoruz. Bu 6 trilyonla bir taraftan okullar yapacaksınız, 
donanımını yapacaksınız, okullarınızı tamamlayacaksınız, yurt yapacaksınız... Bakın, mevsimi gel
di, şimdi Bakanlığa gideceğim, Bakanlığın kapısında yurt için sıra bekleyen yüzlerce, binlerce 
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öğrencimiz var. Onun için, işimiz gerçekten zordur; ama, hakkından geleceğiz, başka çare yoktur. 

Bakınız, sırası gelmişken bir hususa daha değinmek istiyorum: Bu sene, üzerinde çeşitli şekil
de eleştiriler yapılıyor; siyasîler bazen buna katılıyorlar, öğretim üyeleri de katılıyorlar: "Açıköğre
tim vereceksiniz; bu, ciddî bir eğitim değildir, politik amaçlıdır" gibi bazı sözler sarf edilmektedir. 
Bu sene, 1 milyon 50 bin öğrencimiz, birinci basamak imtihanına girmiş; yani, "ÖSS" dediğimiz 
imtihana. Bunlardan 777 bini, birinci basamak imtihanını kazanmış; yani, Üniversiteye girmeye 
hak kazanmış. 

Bilirsiniz, eskiden, bizim zamanımızda olgunluk imtihanı vardı. O zamanlar, lise mezunlarına 
yedek subaylık hakkı verilirdi; fakat, üniversiteye giremezlerdi. Üniversiteye girmek için olgunluk 
imtihanını vermek mecburiyeti vardı; bizim sistemimiz oydu. Ama şimdi, ÖSS, yani birinci basa
mak imtihanı -tabiri caizse- bir olgunluk imtihanıdır. Yani, öğrenci, üniversiteye girmeye hak 
kazanmış; ama, imkânlarımız mahdut... 

Bakınız, bu sene Parlamentodan 21 üniversite, 2 teknoloji enstitüsü -ki, o da bir üniversitedir-
kurulmasına dair kanun çıktı. Bir de Osman Gazi Üniversitesi açıldı; 24 üniversite oldu. 4 tane de 
vakıf üniversitesiyle birlikte, yeni açılan üniversite sayısı 28 oldu ve bu suretle toplam üniversite 
sayımız da 57'ye yükseldi. Ama, meydana getirilen kapasite nedir? örgün eğitimde ancak 10 bin
dir. 

Geçen sene "gece eğitimi" demiştik; paralı olarak ikinci eğitim koymuştuk; bundan da mey
dana getirilen kapasite 20 bindir. Geriye 440 bin öğrenci kaldı. Bunlar lise mezunudur. Lise mezu
nu nedir? Genel kültür almış, herhangi, bir beceri sahibi olmayan kişilerdir. Geliniz, buna bir öğre
nim hakkı verelim. Çünkü, bunlar, esasen, üniversiteye girmeye hak kazanmışlar. 500 puan alan 
üniversiteye girememiş; 400 puan alan girmiş. Ortada bir haksızlık var. Öğrenci sıralamayı iyi 
yapamadığı için hukuk fakültesine girememiş; 400 puan alan girmiş, 500 puan alan girememiş. Ö 
da sıralamada hukuk fakültesini yazmış; ama, sıralamayı yapamadığı için girememiş. 

Değerli arkadaşlarım, devlet olarak bunlara el uzatmak mecburiyetindesiniz. Bu konuyu 
geçen seneden beri görüşüyorduk; bir gecede verilmiş bir karar değildir. Bazı arkadaşlarım eleşti
rirlerken "bu, bir gecelik karardır" demişlerdir; ama değildir. Değerli arkadaşlarım, her partiden 
bulunan arkadaşlarımla, eğitimci arkadaşlarla komisyonda hep görüşüyorduk bu konuyu. Bu arka
daşlara, bu gençlere çare bulmak lazım; bunları kahve köşelerinden, sokaklardan kurtarmak lazım. 
Geliniz, bunlara eğitim verelim dedik. Açıköğretim yolu var. Gittik baktık; acaba hangi üniversite 
vasıtasıyla bunu yapabiliriz dedik. Anadolu Üniversitesi, esasen, açıköğretim yolunu daha evvel
den seçmiş, yapıyor. Bunun imkânlarını genişletelim, kadro verelim, maddî imkânlar sağlayalım 
ve bu 440 bin çocuğumuza da bu suretle eğitim verelim dedik. 

Diğer yabancı memleketlere bakarak mukayese yaptık. Bu yabancı memleketlerde aynı yol 
seçilmiş. Şimdi bazıları derler ki, bu, diploma... Açıköğrenim yapanla, örgün eğitim yapan, diplo
ma alan genç, gördüğü eğitim itibariyle farklı değil. Yani, açıköğretimden diploma alan, hatır için 
almamış; bilakis, zor... O zorluklan da ortadan kaldırmak gayretindeyiz. Neden?.. Açıköğretim 
yoluyla; yani görsel, işitsel araçlar var ya; onunla... Teknoloji ileri safhada şimdi. Televizyonu kul
lanıyorsunuz, radyoyu kullanıyorsunuz; bilgisayan kullanıyorsunuz; paket programlar yapmak 
suretiyle bu öğrencileri yetiştirme yolunu seçiyorsunuz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Bakan, ebe, hemşire de mi açıköğretimle yetişecek?! 

' MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Değerli arkadaşlanm, aynca, 
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bürolar açmak suretiyle bu eğitimi takviye ediyoruz. 2 500 kadro sağladık. Her vilayette bürolar 
açılacak; yeni açılan üniversitelerin atıl kapasitesinden de istifade etmek suretiyle, bunları yetişti
receğiz ve eğitim öğretim vereceğiz. 

Zor bir iştir. "Canım, Nahit Menteşe senin ne işine bu yola tevessül ettin? Bırak o 440 bin 
kimiyi sokakta gezsinler. 

Bana eleştiride bulunan değerli arkadaşlarım; desinler, yol göstersinler, alternatif göstersin
ler, onu seçelim. 

Söylüyorum, örgün eğitimde 24 tane üniversite açmışız; buna 4 tane de vakıf üniversitesi 
katılmış; ama, meydana getirilen kapasite 10 bin; bu da 377 binin içine dahildir. 20 bin öğrenciye 
verilen gece öğretimi var; geçen sene 17 bin iken, bu sene bunu 20 bine çıkarmışız. Bu da dahil 
377 binin içine; 440 bin bunun içinde değil. Bu çocuklarımıza öğrenim vermeyecek miyiz? 

"Diplomalı işsiz mi yaratacaksınız?" deniyor. Bakınız, karşınıza çıkan şey... 
Değerli arkadaşlarım, hepiniz politikacısınız, her gün kapınıza insanlar geliyor; ilkokul mezu

nu yüzlerce, binlerce insan gelmiyor mu, ortaokul mezunu gelmiyor mu, ortaokuldan terk edenler 
gelmiyor mu, lise mezunları gelmiyor mu? Geliyor. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Bundan sonra üniversite mezunları da gelecek! 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Üniversite mezunu da var. 
Peki, neden bu?.. 
Değerli arkadaşlarım, bakınız, eskiden dağ başında oturan köy çocuğu şehre inmek istemezdi 

-onun ufku dardı; yani, "bir lokma, bir hırka" inancıyla kaderiyle başbaşa kalırdı, iş bulmayı 
düşünmezdi- ama, bugün geliyor; iletişim ve ulaşım vasıtaları artmış; şehri görmüş; televizyonu 
izliyor, daha iyi yaşamak istiyor; onun için kapınızı çalıyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
, BAŞKAN — Sayın Bakan, 2 dakika daha süre veriyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, diploma
dan korkmayacaksınız; diploma da, laf olsun diye verilmeyecektir.. 

\ M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) —• Geleceği nasıl olacak Sayın Bakan? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Açıköğrenim yaptırdığımız 

gocukların diploması, belki daha çok kıymetli olacaktır. Neden?.. Hatır gönül de yok onda.̂ Hani, 
profesör sıkıntılı zamamnda kâğıt okuyacak, belki kötü not verecek, neşeli olduğu zaman da daha 
iyi not verecek; ama bunda öyle şey yok, bilgisayarla imtihan yapılacaktır. 

KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — Profesörlere hakarettir Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Profesörlerin hiçbirine hakaret 

değildir; ben gerçekleri söylüyorum; profesörlerle kaç gündür beraberiz, hepsinin elini öperim, 
öğretmenin elini öperim; yani, katiyen böyle bir şey aklımın kenarından geçmez. Yani, bir gerçeği 
ifade ediyorum. Politikada da böyledir; sıkıntılı zamanınızda birtakım insanlar gelir karşınıza, 
muamelesi bazen ters olur; rahat bir zamanınızda gelir, daha kucaklarsınız; Ben, bir gerçeği ifade 
ediyorum. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) —- Önümüzdeki sene imtihanları kaldıracak mısınız? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Yani, ben politika yapmak iste-
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mıyorum, gerçekleri söylüyorum, "Kaldıracak mısınız, kaldırmayacak mısınız?.," Tabiî, çeşitli sis
temleri geliştirmek mecburiyetindeyiz, Dünya ne yapıyor, ona bakacaksınız, 

Oturursunuz, gününüzü gün edersiniz, devam ettirirsiniz, uğraşmazsınız bu gençlerle, "canım, 
neyine lazım, senin ne işine Nahit Menteşe, niye 440 bin öğrenciyle ilgileniyorsun?" diyebilirsiniz. 

Bakınız, ben bir şey daha düşünüyorum. Demin de arkadaşlarımızla burada konuştum, muha
lefete mensup arkadaşlarımızla dertleşirken de konuştum; dedim ki "birinci imtihanı kazanama
yanlar var ya, geliniz, bunları da sokaktan kurtaralım. Sayın Avni Akyol arkadaşım LİMME Proje
sini onun için getirmedi mi?" , 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Niye kaldırdınız? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Ben kaldırmadım. Geliştiririz 

daha onu. Başka bir şekilde vermek sureliyle -gece gündüz, YÖK'teki arkadaşlarımı, Talîm Terbi
yedeki arkadaşlarımı, mütehassıs arkadaşlarımı çalıştırıyorum- onlara da bir çare bulalım, kısa 
zamanda beceri kazandırmak suretiyle onlara da iş sağlayalım İstiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, böyle olumlu,şeylerde, geliniz yardımcı olunuz, destek olunuz; bu 
konuda bir millî politika çizelim. Ben diyorum ki, açığız biz; hangi alternatif varsa, getiriniz koyu
nuz, ilim adamı olarak koyunuz, politikacı olarak koyunuz; ama, bu, çare olsun. Hedefimiz budur. 

Ben, bu Komisyon raporuna emek veren değerli'arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum; 
emek vermişlerdir, istifade edeceğiz, 

Bu vesileyle, Yüce Meclisin Sayın Başkanına, değerli üyelerine saygılarımı sunuyorum ve 
huzurlarınızdan ayrılıyorum, (DYP ve SHP sıralanırdan alkışlar) 

BAŞKAN—Teşekkür ediyorum Sayın Bakan, 
HASAN KORKMA2ÇAN (Denizli) — Sayın Başkan, Sayın Bakana sorularımız olacak. 
BAŞKAN — Efendim, soru soramazsınız, o, kanun görüşmelerinde olur; bu genel görüşme

dir, bunda soru olmaz. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bizi katkıda bulunmayan çağırdı da onun için Sayın 

Başkan, , 
BAŞKAN—Sayın Bakan, konuşmanız bitmiştir; teşekkür ederim. 
Özel bir sohbette sorarsınız Sayın Bakana. 
Değerli milletvekilleri, şimdi, rapor üzerinde şahıslan adına birinci konuşmayı, Çorum Mil

letvekili Sayın Muharrem Şemsek yapacaktır. 
Buyurun Sayın Şemsek. 
Sayın Şemsek, konuşma süreniz 10 dakikadır efendim. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öğretmenlerin 

meseleleriyle ilgili Araştırma Komisyonu raporu üzerindeki görüşlerimi arz etmek için söz almış 
bulunuyorum. Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Bir yıl kadar önce kurulmuş olan Komisyon, çok değerli çalışmalarını, Genel Kurulumuza bir 
doküman halinde sunmuştur. Doküman, incelendiği zaman anlaşılacağı gibi, iki ana bölüm ve 86 
sayfalık bir metinle, tespitler ve teklifleri ihtiva etmektedir. Öncelikle, bu araştırma önergesini par
tiler üstü bir anlayışla kabul eden değerli milletvekili arkadaşlarımıza, önergeyi veren değerli üye
lere ve raporu hazırlayan Komisyonun Başkan ve üyeleriyle, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum, 
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Görüşeceğimiz konu "öğretmenlerin meseleleri" adını taşıyor olsa da, burada Türk millî eğiti-
ininin genel bir değerlendirmesi yapılmaktadır, bu da, tabiî bir durumdur. Zira, eğitimin bir bütün 
olduğu inkâr edilemez, öğretmen meselesini, öğrenci meselesinden, müfredat programlan mese
lesinden, değerlendirme ve okul sisteminden, personel politikasından, çevre ve aile ilişkilerinden, 
dahası, millî ektimin genel meselelerinden ve ülke meselelerinden ayrı düşünmek mümkün değil
dir, 

Değerli arkadaşlar, günümüzde yeni bir çağ değişimini yaşıyoruz. Bu çağa, genel kabul gören 
ndıyîa "bilgi çağı" denmektedir. Bazı düşünürlerin "üçüncü dalga" diye nitelendirdiği bir dönüşüm 
sürecini yaşamaktayız. Bu büyük gelişme, değişme ve dönüşüm sürecinde insanlık, artık, şiddetten 
bilgiye, pazıdan, beyine yönelmektedir. Toplumların gerçek anlamda bir güç olabilmeleri, günü
müzdeki bu gelişmeleri, değişme ve dönüşmeleri gerçek manada zihniyet olarak yakalayıp, bu âh-
niyet değişikliğini her safhada gerçckîeştirebilmeîeriyle mümkündür. Türkiye'nin de "sen şunu 
yaptın, ben bunu yaptım" üslup ve edebiyatından kurtularak, geleceğini dokuyan, geleceğini tasar
layan, geleceğini çizmeye çalışan bir toplum haline gelecek aihnî yapıya kavuşturulması lazımdır, 

Matbaayı almakta ikİyüzyetmişbeş sene geciken Osmanlı, sanayi devrimine yenik düşürüldü, 
Bilgi toplumunu yakalamakta geç bırakılacak bir Türkiye'de, sömürge olmak gibi bir büyük tehli
keyle cMdî şeîdide karşılaşabilir. 

Sayın milletvekilleri, Türk mîllî eğitiminin büyük çıkmadan, büyük problemleri vardır. Egi-
tim sîstemimtede Tanzimat Döneminden beri bir istikrar sağlanamamıştır. Bilindiği gibi, Tarsî-
matla birlikte, Türk Milletine, hukuk sisteminde, Roma hukuku; ekonomik sistemde, Batı kapita
lizmi; kültür sisteminde de, kültür hayatında da, Grek kültürü empoze edilmiştir. O gün bu gündür» 
kendi bünyemize uygun, gerçek manada millî olan bîr millî eğitim sistemini kuramamış durumda-
yiE. Batılılaşma sevdasıyla, özden çok şekil ile ilgilenilerek taklitçilik yapılmış, ülkemizde,,her 
şeyde, Türk'ten ve islam'dan, kendi benliğimizden uzaklaşma, genelde de bir yabancılaşma yaşan
mış ve bugünlere getinmiştir. 

Dünyada her şeyin temeli insandır. Dünyamısda her şey insan için, çoğu zaman da insan eliy
le olmaktadır. Cenabı Allah, insanı, en yüce varlık olarak yaratmıştır. Eşrefi mahlukat olarak tarif 
edilen insana gerekli değeri vermeyen hiçbir sistem ve faaliyetin başanh olması mümkün değildir. 

Kanaatimce, Türkiye'nin esas eksiği, Türkiye'nin otuz sene sonra, elti sene sonra, yüz sene 
sonraki hedefleri nelerdir? Ekonomik, sosyal, kültürel, siyasî hedef ve ülküleri nelerdir? Nasıl bir 
Türkiye istiyoruz? İstediğimiz bu Türkiye'ye nasıl bir insan tipiyle ulaşabiliriz? İstediğimiz bu 
Türkiye'yi nasd dokuyabiliriz?" gibi sorulan ortaya koyarak, İm sorulara doğru cevap bularak, 
bunun gereğim ve millî eğitim planlamamızı doğru yapamayışımızdır. 

Eğitim, okul, aile, çevre faktörleri içinde olmakta ve Öğretmen de en önemli unsurunu teşkil 
etmektedir. 

Türk-lskm kültüründe öğretmene çok büyük önem verilmiştir. Orhun abidelerinde, Kutadgu 
Bİtig'le, Divcnü Lûgat-lt-Türk'te ve diğer bütün temel kayriaklanmıada, bilgiye, bilgeliğe, bilgili 
olmaya ve öğretmen motifine değer verilmiştir. Alpaslan Gazi'nin başarısında, öğretmeni Ebu 
Cafer Muhammed; Osman Gazi'de, Şeyh Edebali; İkinci Muratta, Hacı Bayram Veli; Fatihin 
yanında da, Molla Güranî ve Akşemsettin isimli öğretmenler vardır. "Öğretmenlik, peygamberlik 
mesleğidir" "Alimlerin mürekkebi, şehit kanlarından üstündür" "Hoca hakkı, Tann hakkı" özdeyiş-. 
leri de, Türk Milletinin kültüründe yer etmiştir, 

Sayın milletvekilleri, bugün hiçbir ön şart koşmadan ve hiçbir alınganlığa da kapılmadan 
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düşünürsek, Türk millî eğitiminin A'dan Z'ye değiştirilmesi gerektiğine inanırız. Türk eğitiminin 
bugün çok meseleleri vardır; müfredat programlan, eğitimin dili, okul sistemi, öğretmen meselele
ri, öğrenci meseleleri, eğitimde ölçme, değerlendirme, eğitim planlaması, eğitim metotları araç ve 
gereçleri, üniversite imtihanları, İLKSAN meselesi, öğretmenlerin sendikalaşması vesaire gibi bir
çok meseleleri sayabiliriz. 

Millî eğitim, millî kültür ve ilim temeline oturtularak, çağdaşlık uğruna da millîlik ve ilmîlik-
den vazgeçilmemek suretiyle yürütülmelidir. Türkiye'de gerçek bir millî eğitim, millî kültürle yoğ
rulmuş, müspet ilim tahsil etmiş, milliyetçi öğretmen ve idarecilerle mümkündür. 

Bugüne kadar millî eğitim sistemimiz içinde yetişen öğretmenlerimiz, çok değişik kaynaklar
dan yetiştirilmişlerdir. Türkiye'de öğretmenler, eğitmen kurslarından, köy enstitülerinden, kız ve 
erkek öğretmen okullarından, ilköğretmen okullanndan, eğitim enstitülerinden, yüksek öğretmeh 
okullanndan, mektupla öğretimden, 1978'deki 45 günlük hızlandınlmış programdan, Fen Fakülte
sinden, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinden ve Edebiyat Fakültesinden olmak üzere, çok değişik 
kaynaklardan yetişmektedirler. • 

Değerli milletvekilleri, kurulmuş olan Komisyon, gerçekten ciddî bir çalışma yapmak suretiy
le, öğretmenlerimizin meselelerini tespit etmeye çalışmıştır. Raporda, katılmadığımız görüşler bir 
yana, çoğunlukla müspet teklifler ve teşhisler vardır. Özellikle bunlardan birkaçı üzerinde durmak 
lazım gelir. 

Öğretmenlerin yetiştirilmesiyle ilgili, yukanda ifade etmeye çalıştığım kaynak farklılıklannı 
/ oltadan kaldıracak ve öğretmenler arasındaki çeşitliliği ve farklılığı giderecek bir çözüm olarak, 

teklif olarak, öğretmen üniversitesinin kurulmasının teklif edilmesi fevkalade isabetli olmuştur. Bu 
bakımdan, değerli Komisyon üyesi arkadaşlanmıza bu vesileyle de teşekkür etmek istiyorum. 
Ancak, bu öğretmen üniversitesinin, öğretmen yardımlaşma kurumunun ve kısada bahsedilen 
öğretmen personel kanununun, Sayın Millî Eğitim Bakanımız tarafından da takip edilmek suretiy
le, bir an önce devreye sokulmasının zarureti vardır. Bunlar, Türk millî eğitimi için, Türk maarifi 
için gerçek manada reform niteliğinde tekliflerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Konuşmanızı bitirmeniz için 2 dakika daha süre veriyorum; buyurun. 

MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Öğretmenlerin tek kaynaktan yetiştirilmesini sağlayacak öğretmen üniversitesi meselesi, 
öğretmen personel kanunu meselesi ve öğretmen yardımlaşma kurumu meselesini, Yüce Meclisi
miz, mutlaka takip etmek suretiyle bunlarla ilgili teklifleri bir an önce kanunlaştırmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, Komisyonun hazırlamış olduğu raporda, kanaatimce, eksik görünen bir 
husus vardır; o da, eğitim yöneticiliği konusudur. Eğitim yöneticiliği konusuna raporda hiç yer 
verilmediği görülmektedir. Öğretmen hastaneleri konusu, yine eksik bir durum olarak dikkat çek
mektedir. Başkaca eksik hususlar da vardır. 

Değerli arkadaşlar, hazırlanmış olan bu raporun ve tekliflerin bir an önce tatbikata geçirilmesi 
düşüncesiyle, bu görüşmelerimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Meclise saygılanmı 
sunuyorum, (Alkışlar) 

BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
İkinci söz sırası, Tokat Milletvekili Sayın İbrahim Kumaş'ın. 
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Buyurun Sayın Kumaş. 

Söz süreniz 10 dakikadır efendim. > 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi, Millet Partisi ve 
şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda önerge verenlere ve im raporu hazırlayan Komisyona 
teşekkür ederim. 

Burada dikkatimizi çeken bir husus, Mecliste grubu bulunan 5 parti ve temsilcisi bulunan 
diğer partilerin, rapor üzerinde hemen hemen bir mutabakatının hâsil olmasıdır. Demek ki, partiler, 
istedikleri zaman bir mutabakata varabiliyorlar. Grupları adına konuşan bazı arkadaşlarım, bu 
raporu imzaladıkları halde, imzaladıkları bu raporla çelişen fikirler beyan etmişlerdir; ama, bu 
rapor tasdik edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu tespitler doğrudur. Rapor okundu; ama, tekrarını lüzumlu addediyo- -
rum: Mesela 6 ncı sayfada,, "Öğretmen, bir milletin yarınlarını emanet edeceği çocuklarını ve genç
lerini yetiştirmek için oluşturduğu eğitim sisteminin çalıştırıcı öğesidir" deniyor ve devam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, yıllardan beri, Millî Eğitim Bakanlarımız ve millî eğitim komisyonları
mız marifetiyle buna benzer doğru tespitler ortaya konmuştur. Ama, bana göre, benim partime 
göre, önemli olan, neticedir. Mesela; her yıl eğitim şûraları yapılıyor bu şûralarda birtakım öneriler \ 
getiriliyor; ama bu öneriler tatbikata geçirilmiyor. • 

Eğitimin tarifini şöyle yapabiliriz: Eğitim, insanın mensubu bulunduğu millete, insanlığa ve 
kendisine karşı vazifelerini yerine getirebilmesi için, şuur ve beden kabiliyetlerini düzenleyen, 
geliştiren, terbiye ve öğretim faaliyetidir. Bu faaliyeti kim yapar?.. Elbette öğretmen yapar. Peki, 
ortaya konan bu gerçekler, yerine getirilmiş midir; acaba netice ne olmuştur? Türk toplumunda, 
gençliğinde, sürekli bir yozlaşmayla karşı karşıya değil miyiz? Ben, 23.2.1991 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesine "Cemalettin Şenocak, istanbul" imzasıyla yazı yazmış olan bir vatandaşımızın acı iti--' 
raflarını dile getirmek istiyorum: "Çağdaş uygarlık denilince Batıyı örnek alan toplumumuz, özel
likle 1950 iktidar değişiminden sonra ABD ile olan sıcak ilişkilerimiz nedeniyle belirgin bir taklit
çiliğe yöneldi, ingilizce öğretimin yaygınlaştığı 1950'li yıllarda 'Hello, Good by, okey, yes, no* ve 
benzeri sözcükler günlük konuşmamıza girdi. Erkeklerde bob stil modası giyim, kovboy taklidi 
yürüme, gençler arasında görüldü. Bu arada, ABD'ye gönderilen elemanlar yurda görgü ve bilgi 
taşıyınca, kültür emperyalizminin etkinliği daha da güçlendi. Yıllar döndükçe, kuşaklar değiştikçe 
yaşamımızı etkileyen bu transformasyon, dilden başlayarak; giyim, saç, traş, yemek, müzik, kültür 
değerlerimizi, örf ve geleneklerimizi aşındırmaya başladı. Kokteyl, festival, karnaval, şov, disko
tek, defile, resepsiyon, kermes ve buna benzer sözcükler dile yerleşti. Yılbaşı kutlama, Noel çamı . 
donatma, anneler, babalar, sevgililer gibi..." Devam ediyor: "...Çoğu ABD kökenli seçkin kulüpler 
Lions, Rotary, propalester yaygınlık kazandı. Bazıları, sosyal faaliyet izniyle ilkokullara kadar 
uzandılar. Yabancı ad tutkunluğu turistik yörelerimizde ve görkemli caddelerimizde ışıklı tabelala
ra yansıdı. Çocuğuna yabancı ad koymak isteyen ailenin önerisini, ilgili daireler reddetti. Yabancı 
ile evlenmeler olağanlaştı. Din değiştirmek isteyenler çıktı. Cinsel özgürlük, flört, kaynana ve 
kayınbabasız yuva kurma, çocuk terbiyesi ve aile yaşamına yeni boyutlar getirdi, istanbul, izmir . 
gibi büyük şehirlerde nikâhsız yaşama yaygınlaştı." 

Değerli milletvekilleri, bunlar üzerinde düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Yine, 1980 öncesi gençlik hareketleri..! 1980'den sonra Türkiye'de boş vermiş bir gençlik 
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yetiştiren eğitimin neyinden bahsedeceğiz? Sayın Hakanım, buna, iktidarlar ve muhalefetler çare 
ve çözüm düşünmezlerse, bu ülkenin insanlarına, bu millete Türk Mılletr demek mümkün 
müdür?,, 

Bugün güneydoğudaki bölücü faaliyetler neyin eseridir? Demek ki biz, Türk Milletini millet 
yapan değerleri yeterince veremedik. Bizi kardeş yapan, birleştiren değerleri çöp sepetine attık; 
bizi ayıran, parçalayan, düşman eden değerler verildi; buna da mani olamadık. Bence en önemli 
olay budur. Ayrıca, zararlı alışkanlıklar konusu da var. Örnekleri devam ettirmek, çoğaltmak 
mümkün. Elbette, bu olumsuzlukların sorumluluğunu yalnızca Millî Eğitime ve öğretmenlere yük
lemek haksızlık olur, 

Değerli milletvekilleri, devlet bir bütünlük arz eder. Millî Eğitimin yaptıklarını, televizyon» 
basın-yaym organları ve buna benzer birtakım kuruluşlar yıkıyorsa, devlet buna müsaade edemez, 
etmemelidir. Müsaade ettiği takdirde -İşte Türkiye'nin hali, manzarası- yolsuzlukların önünü ola- • 
»nazsınız, bu yanlış gidişi durduramazsınız. Devleti, eğitiminden kültürüne, televizyonundan 
basın-yayın organına, ticaretine kadar bir bütünlük içerisinde yönetmek mecburiyetindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, herhalde konunun önemi anlaşılmıştır. Sürem de azaldı; ama, bumda 
Saym Millî Eğitim Bakanımla ilgili bir konuyu dile getirmek istiyorum. 

Sayın Bakanımla geçen hafta perşembe günü ancak ayaküstü görüşebildim; cuma günü, bu 
hafta başında pazartesi, salı ve çarşamba günleri telefonla Özel Kalem Müdürünü aradım; ama 
maalesef kendileri Bakanıma sorduğum soruya yanıt vermedi. Sorduğum soru acaba neydi?,, 

Değerli arkadaşlar, basından takip ettiniz, gazetelere İntikal etti,.. (Mikrofon otomatik cihaz 
tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN—Sözünüzü tamamlamanız için 2 dakika dalıa süre veriyorum Sayın Kumaş. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Şu 2 öğrencinin becayişi olayı... İstanbul Kartal İmam-

Hatip Lisesini kazanmış bir öğrenciyle, İstanbul Lisesini kazanan bir öğrenci aralarında becayiş 
yapmak istiyorlar. Bu becayiş, 1989 yılında çıkarılan yönetmeliğe göre uygun; hem de hiçbir itira
za, açık kapıya mahal bırakmayacak bir şekilde; ama, lise müdürü der ki, "Ben İstanbul Lisesi 
Müdürüyüm -22 yıldır lise müdürüymüş, ismini bile öğrenmedim- ben bakan da tanımam, yönet
melik de tanımam, kanun da tanımam." Bunu söyleyebiliyor. Sayın Bakanım, olay, ta Talim ve 
Terbiye Kuruluna kadar intikal ediyor ve konu bu kurulda görüşülüyor. Sayın Bakanım da bu 
becayişin uygun olduğunu ifade ediyor; ama, Sayın Bakanım bu becayişi gerçekleştirme gücünden 
mahrum; gerçekleştiremiyor ve durduruyor. Sebebi soruluyor; sebep olarak "imam-hatip"" gibi bir
takım sözler söyleniyor, 

Değerli arkadaşlar, bunlar gerekçe değil. Sayın Bakanım İstanbul Millî Eğitim Müdürüne 
telefon ettiriyor, İstanbul Millî Eğitim Müdürü de Kartal tmam-Hatip Lisesini arıyor ve kaydı Kar
tal tmam-Hatip Lisesinden alınıp İstanbul Lisesine yaptırılacak olan çocuğun kaydını tekrar, tele
fon emriyle oraya yaptırıyor ve çocuk bir ay da okula devam edemiyor. Ayrıca, İstanbul Lisesini 
kazanmış olan çocuk da İmam-Hatip Lisesine kaydoluyor. Bunun açıklanmasını istiyorum; ama, 
Sayın Bakanımın açıklamasının beni tatmin etmeyeceğini şimdiden biliyorum. Neden?.. Çünkü, 
yönetmelik açık. Kendi yaptığı yönetmeliği uygulamayan bir bakanlık olmaz arkadaşlar. Biz 
kanunları çiğneyeceksek, kendi yaptığımız yönetmelikleri uygulamayacaksak, bu devletin hali ne 
olur? 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. 

— «© — 
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BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 
Sayın milletvekilleri, 10İ1 esas numaralı Meclis Araşttnaası Komisyonunun 344 sıra saplı 

raporu üzerindeki genel gülüşmeler tamamlanmıştır. 
Diz de* çok kutsal saydığımız» öğretmenliğin ve öğretmenlik mesleğinin iyileştirilmesi konu

sunda titizlikle ve tarafsızlıkla bîr rapor hazırlayan Sayın Komisyonumuza teşekkür ediyoruz ve 
Sayın Bakanlığımızın, öğretmenlerimizin» bu raporun ışığı altında durumlarının düzeltilmesi için 
öngörülen ve tavsiye edilen yasal düzenlemelerin yapılması konusunda da gerekli çalışmalar» yapK 
masun ve Y üceMedisimızîn de bu çaltşmalara gerekH kattoyı yapmasım di%orum. 

2. — Erzincan MitletveMti Mu&tgfa Kul ve II Arkwtasmmt Ülkemizde Star-t Adı Altında 
Tetevizyan Kapın Yapmakta Olan Magic-Bm Mermtimal Şirketi ik İlgili fddialan Açûhğa 
Kavuşturmak Amacıyla Meclis Araştırması Açıtnosma İlişkin önergesi ve Meclis Arasttrmast 
KQm$sy(mıRetımm(mil)(&$crsm:3S&)(İ} 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, şimdi, yine, Genel Kurulun 30.9.1993 tarihli 10 uncu 
Birleşimde alman karar gereğince Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve. 11 arkadaşının, Üikemİz-
da Star-1 Adı Altında Televizyon Yayını Yanmakta Olan Magîc-Box International Şirketi ile ttgiU 
İddiaları Açıklığa Kavuşturmak Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Madde
leri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin önergesi üzerine kurulan (10/11) esas 
numaralı. Meclîs Araştırması Komisyonu Rapora üzerindeki gcndgürü^eyebaş^y^ruz, 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. _ 
Değerli milletvekilleri, İçtüzüpmüze göre, Meclis Araştırına Komisyonu Raporu üzerindeki 

genel görüşmede ilk söz; hakkı, Meclis araştırma önergesini veren birinci imza sahibi milletvekili* 
m veya onun göstereceği imza sahibi bir başka milletvekilinin. 

Yine, İçtüzüğümüzün 73 üncü maddesine göre, parti gruplarına, komisyona ve Hükümete süz 
verilecektir. 

Parti gruplarının. Hükümetin ve komisyonun konuşma süreleri 2Ö*şcr dakika, kişisel konuşma 
süresi de 10'ar dakikadır. Kişisel olarak iki milletvekiline söz vereceğim. 

Rapor 35U sıra sayısıyla bastırılıp, sayıniyelere dağıtılmıştır, 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 
Müsaade ederseniz, sayahrn... 
ADNAN KESKİN (Denizli)—Sayın Başkan, resen karar yetersayısı mı arıyorsun? 
BAŞKAN-—Karar yetersayısı mı istiyorsunuz'! r 
ADNAN KESKİN (Denizli)—Siz, resen karar yetersayısı mı anyorsunuz1? ,x 
EYÜP AŞİK CIVabzon)—Oylamaya geçtiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN—Raporun okunmasını kabul edanter... 
MUSTAFA KUL (Erzincan)—Karar yetersayısı İstiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN—Karar yetersayısı mı istiyorsunuz?. Peki.. ' 
Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur. (Gürültüler) 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 1&45 

(1) 358 & Sayılı Baxmay&zi tutanağa eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 19.55 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER: İbrahim Özdiş (Adana), Abbas İnceayan (Bolu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 üncü Birleşiminin ikinci oturumunu açıyo
rum. 

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

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 Arkadaşının, Ülkemizde Star-1 Adı Altında 
Televizyon Yayını Yapmakta Olan Magic-Box International Şirketi ile İlgili İddiaları Açıklığa 
Kavuşturmak Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu (10/11) (S. Sayısı: 358) (Devam) 

BAŞKAN — (10/11) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Raporunun oylaması sıra
sında karar yetersayısı istendiği için 10 dakika ara vermiştik. 

Şimdi, komisyon raporunun okunup okunmamasını tekrar oylanmza sunacağım. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, şu anda karar yetersayısı isteyen yok, niye sayıyor
sunuz? 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız karar yetersayısında ısrar ediyor. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Hayır, istemedi, ısrar etmedi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu Meclisi ilk defa yönetmiyoruz, devamlı burada bulu
nuyoruz; lütfen... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, mademki müzakereye devam etmek istiyorsunuz, bulunabilir düşüncesiyle birle
şime tekrar 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.57 

62 — 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM ".. 
Açılma Saati: 20.05 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER: İbrahim Özdiş (Adana), Abbas İnceayan (Bolu) 

© . ^ 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 Arkadaşının, Ülkemizde Star-1 Adı Altında 
Televizyon Yayım Yapmakta Olan Magic-Box International Şirketi ile İlgili İddiaları Açıklığa 
Kavuşturmak Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu (10/11) (S. Sayısı: 358) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 10/11 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 
Raporunun okunup okunmaması hususunu Yüce Kurulun oylarına sunarken, karar yetersayısı 
istenmiş ve karar yetersayı aranmış, bulunamadığı için de iki defa ara vermiştik. 

Geçmiş uygulamalar gereği şimdi de karar yetersayısı aranacaktır. (RP sıralarından "karar 
yetersayısı isteyenler yok oldu Sayın Başkan" sesleri) 

BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başkan, iktidar tarafına bakın. Neredeler?.. İstismar 
ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, uygulamanın böyle olduğunu sizler benden daha iyi bili
yorsunuz. 

Şimdi, Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Raporun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başkan, konuyu istismar ediyorsunuz, Bir bakın, kaç 
milletvekili var iktidar tarafında!.. 
- HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — İktidarın kaç milletvekili var Sayın Başkan, neredeler 

bunlar? 
BAŞKAN —... Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur. 
BURHAN KARA (Giresun) — Biz buradayız, Hükümet kanadı nerede Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, karar yetersayısı 114'tür; muhalefete mensup iki Divan üyesi arkada

şımızla sayıyoruz; ama, maalesef karar yetersayısı yok. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, İktidar milletvekilleri yok. Onlar 

neden gelmiyorlar? 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gerek İktidar partilerinin milletvekilleri, gerekse muha

lefet partilerinin milletvekilleri bu Meclisi çalıştırmak zorundadırlar. Önerge verip, ondan sonra da 
114 milletvekilini getirip burada önergeyi görüştüremezseniz, bunda kabahat Başkanlık Divanının 
olmaz. 

— 63 — 
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BURHAN KARA (Giresun) — İktidar tarafından kaç kişi var Sayın Başkan? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Ba§kan» iktidar milletvekilleri yok salonda 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan» ben şimdi gidip de kimseyi getirememe ama» sîzin önerge-

ntese» buyuran getirin, görüştürelim. - ' 
Efendim» Star-1 Televizyonu konusundaki 10/11 esas numaralı Meclîs Araştırması Komisyo

nu Rapora üzerindeki genel görüşmeyi yapmak» 10/132 ve 10/123 esas numaralı Meclis araştırma
sı önergelerini görüşmek İçin 13 Ekim 1§93 Salt günü saat ISÜÖte toplanmak üzere birleşimi 
kanatıyoroniv 

Kapanma Saati: 20.0S 

5 ' • iv" •-•r|
l"',|l'i:""""* 
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^ BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI . 
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. ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

l1.; — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 31 Arkadaşının, Öğretmenlerin 
İçinde Bulundukları Sıkıntıların Çarelerini ve Bu Meslek Mensuplarını Toplumda 
Layık Oldukları Statüye Kavuşturmak İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca bir Meclis 
Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 
(10/1) (S. Sayısı-: 344) (Dağıtma tarihi: 30.9.1993) 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve l'l Arkadaşının, Ülkemizde Star -1 
.Adı Altında Televizyon Yayını Yapmakta Olan Magic-Box International Şirketi ile İlgili 
İddiaları Açıklığa Kavuşturmak Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Araştırması Komisyonu Raporu (10/11) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 30.9.1993) 

3 

SEÇİM 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 

4 

OYLARİ ASÎ YAPILACAK İŞLEK 

_ 1 __ 



GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER, 

1. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi ve 30 arkadaşının, İSKİ yolsuzlu
ğunda yaşanan ve Genel Müdür dışında kalan idarî ve siyasî bütün boyut ve parasal 
ilişkilerin açıklığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

2. -r- İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 21 arkadaşının, istanbul belediye
leri ile ilgili yolsuzluk, partizanlık ve savurganlık yapıldığı iddialarını açıklığa kavuş
turmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi '(10/123) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

x ' KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişk'in 436 Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 
Tarihlli ve 3274 Sayılı Hazıine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları 0/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı': 59 ve 59'a 1 inoi Ek) (Da
ğıtma tarihleri 29.4.1992; 2.7.1992) -

2. — Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapümasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/20L, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inoi Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bür Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayiîı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu .Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm. ve -Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 
116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ife Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

'7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri İle 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname İle Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-
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KÂNUN TASARI YE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

9. — Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı.: 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

X 10. — Avrupa Sınuv ötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
"Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/563) (S. Sayısı : 
357) (Dağıtma tarihi : 15.7.1993) \ r 

11. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve îşileyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkada
şının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356), (Dağıtma tarihi : 
15.7.1993) " 

X 12. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiralar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/516), 1/531) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

13. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 
23.10.1992) 

14. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı-ve Plân ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

15. — (Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 
221'e linçi Ek) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992; 15.3.1993) 

, 16. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

17. —Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S Sayısı: 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) . 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İŞLER 

18. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 

. 151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
. X 19. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) > • • • ' . 

20. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve 
Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1993) 

21. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

22. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
(Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

23. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in,' Türk Kanunu Medenisinin Bazı . 
Maddelerinin Değiştirilmesine. Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) {S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

24. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı :'179) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1992) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) 
(S. Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna .Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/292) (S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi: 28.9.1992) 
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. X 29. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler ' Genel Anlaşmasına Ek Be- -
• şinci Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 
28.9.1992) 

30.'— Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 31. T Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî-Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma, tarihi : 11.1.1993) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve.Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/426) (S. Sayısı : 230)* (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

36. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 37. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı. Kanun "ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/484, 3/736) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 38. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokol
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 
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X 39. — Uluslararası Demüryolu Taşımalarına ilişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul 
Edilen Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/452) (S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi: 3.2.1993) -

X 40. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 41. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi: 24.2.1993) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Askerî Eğitim 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /464) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma ta
rihi : 25.3.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esas
ları Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında 
Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/476) (S. Sayısı : 298) 
(Dağıtma tarihi: 25.2.1993) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

X 46. — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/277) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 8.3.1993) ; 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/450) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 8.3.1993) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve "Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/453) 
(S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 8.3.1993) 
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49. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasalısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

X 50. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992)' ' 

51. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili'Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 
148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

52. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi .-: 2.11.1992) 

r 53. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Rapora (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) .. 

54. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 55. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasj 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan Bütçe komisyonları rapor
ları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) -. _ 

56. —Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kantin Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı*: 82) (Dağıtma tarihi : 
14,5.1992) 

57. —•. Tarım Satış Kooperatfleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 
tarih ve 3186 sayılı Tarım Satış JCooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Madde
sinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve .Teknoloji ve Ti
caret komisyonu raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 58. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yış,! : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

59i'— Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan .ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : Î3Ş) (Dağıtma tarh i: 30.6.1992) 

60. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul--
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mü
cadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/38İ, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

61. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı :81) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1992) • 

62. — Tanıtma-Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15,1.1992) 

63. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür- -
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarım İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin " 
Ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Da-. 
ğıtma tarihi : 17.1.1992) 

64. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın,v 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma, tarihi : 25.2.1992) . 

65. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

66. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

67. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal 
İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

68. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-
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kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetlen Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

69. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

70. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No: iu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma târihi : 
25.5.1992) 

71. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

72. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1;6.1992) 

73. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6. İ 992) - . " ' " . 

74. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

75. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında- Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

76. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Madd esi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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77. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih *ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. -— Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

79. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağılma 
tarihi : 21.9.1992) . . 

80. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

81. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

82. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
(Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

83. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondu
ların Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma tarihi : 5.10 1992) 

84. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) -

85. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi - Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) -
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86. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tanhi : 8.10.1992) 

87. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Tarik Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir •Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı: 182) .(Dağıtma tarihi: 23.10.1992) 

88..— Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23J6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu i(2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

89.; — Adlî Tıp Kurumu KKanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 'Maddesıi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu .(1/428, 3/543) l(S. Sayısı: 184) (Dağıtma tarihli: 2.11.1992) 

90. — Güllıane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 'Millî.Savunma ve Millî Eğitim 'Komisyonları 
Raporları (1/435) (S. Sayısı: 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.V992) 

91. —: Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.111.1992) 

92. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 1>8. 1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Ma
hallî İdareler ile Mahalle. Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 9 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırırmasîna Dair • Kanun . 

. Teklifi ve Anayasa ve İçi'şleıli Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı : 190) (Da
ğıtma tarihi: 5.11.1992) \ 

93. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Milî. Savunma, ve İçişleri 

.Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı:, 191) -(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 
94. _ Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısı ve Çorum Milletvekilli Cemal'Şalıün'in 1632 Sayılı Askerî' Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) '(Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

* 95. — izmir . Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman 
ve Halil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzellbahçe Adıyla (Bir İlçe Kurulması Hakkınlda 
Kanun Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 
2/437,2/438) (S. Sayısı: 194) .(Dağıtma tarihi: 6.11.1992) . • 

96. — Elazığ Milletvekilli Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu illerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elek--
rik Bedelleri Hakkında, Kanun Teklif i ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi: 10.11.1992) 
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97. — Nevşehir 'Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkınida Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) ' 

98. — Cırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 3628 Sayılı' Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla. Mücadele Kanununda Değişiklik • Yapılması Hak
kında Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayıssı: 209) (Dağıt
ma tarihi: 19.11.1992) 

99.— 17.7.1963'Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi > Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

100.— Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadaşının 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

101', — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, .1479.Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna-Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

102. — .Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara 'Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar- • 
kadaşımn, Eskişehir 'Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cin-
doruk'un, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 
2/491, 2/510) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi : 8.1.1993). 

X 103. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975,. 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları ile Bu Yıllara Ait Genel. Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239,1/240, 1/241, 1/242, 
1/243, 1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 
3/129, 3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı-: 217) (Dağıtma 
tarihi: 11.1.1'993) 
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125. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin; Kanunda De
ğişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2,1993 
Tarihli ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (1/518, 3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) 

126. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, î/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44,. 3/45, 3/46, 3/47, 3/48, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 
3/137, 3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

127. —Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında. Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 "üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı.: 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

128. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu Raporu (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi,: 2.4.1993) 

129. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayıcı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) ' • 

130. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik. Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapom 
(î/477) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

131. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

132. — Kocaeli Milletvekili IX. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapora (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) • 

133. — Bazı Kurum ve Kurutuşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4,1993) 
X 134, — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl

mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
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X 135. — Tehlikeli Atıkıarın Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertaraf inin Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma ta
rihi : 9.4.1993) 
rX 136. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılma

mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(İ/366) (S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

137 .— Samsun Milletvekili İlyas Alktaş ve 51 Arkaşadının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
X 138. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 12.4.1993) 
X 139. — Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olaralk Uluslararası Öneme Sahip 

Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı' ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları 
(İ/466) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma-tarihi : 12.4.1993) 

140. — Manisa MiUetvefcili Tcvfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun B'ir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji -ve Ti
caret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

141. — Denizli Milletvekili Na'bi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğ
ruya gündeme< alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi 13.4.1993) 

142. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı KlrdcSelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı: 342) (Dağıtma tarihi: 3.5.1993) 

143. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İüşkin Kanım Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi:3.5.1993) 

144. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) 
(S. Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

145. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

146. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) ' 
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147, — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
incelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) . 

X 148.— Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Ka
radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma 
tarihi : 8.6.1993) 

149. — Mera' Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

150. — Zonguldak Milletvekili Ali, Uzun ve 2 Arkadaşının, 15.5.1959 Tarih ve 
7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapı
lacak Yardımlara Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/540) 
(S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi : 24.6.1993) 

151. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 352) 
(Dağıtma tarihi : 28.6.1993) 

152. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

153. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madda ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
•'c Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S, Sayısı : 359) (Dağıtma tari
hi : 22.9.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

....^—,——-««sağa) >-(g|-< ABae»" —•-<• . . • 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 344) 

Konya -Milletvekili Necmettin Erbakan ve 31 Arkadaşının, Öğ^ 
retmenlerin tçinde Bulıınduldan Sıkıntıların Çarelerini ve Bu 
Meslek Mensuplarını Toplumda Layık Oldukları Statüye Ka
vuşturmak îçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla 
Anayasanın 90 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri 
Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi 

ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/1) 

Not: Komisyonun, bazı kanunlarda ve yönetmeliklerde yapılmasını istediği değişikliklere iliş
kin önerileri esas dosyasındadır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"öğretmenlerin içinde bulundukları sıkıntıların tespiti, çarelerinin ortaya konulması, bu 
mesleğin mensuplarını toplumda layık oldukları statüye kavuşturmak ve alınacak tedbirleri 
araştırmak" üzere Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
desi gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. 25.11.1991 

Necmettin Erbakan 
Konya 

1 ve 31 arkadaşı 

GEREKÇE 

Millet hayatında ve toplumun gelişmesinde eğitimin ne kadar Önemli ve vazgeçilmez ol
duğu izahtan varestedir. Beşikten mezara kadar bilgi tahsil etmek ve ilim öğrenmek de hiç şüp
hesiz insan olmanın gereğidir. 

Eğitim ve öğretimin en önemli hususu ise öğretmenlerdir. Bizi ikibinli yıllara hazırlaya
cak, geleceğimizi inşa edecek onlardır. Geleceğin teminatı da onlardır. Geçmişle gelecek ara
sında sağlam köprü onların marifetiyle gerçekleşecektir. 

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

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

! ' ' ' ' . 
Dag başlarındaki mezralara kadar giderek, devleti temsil eden, devlet hizmetini büyük bir 

fedakârlıkla sürdüren bu mübarek mesleğin insanlarına devlet ve millet olarak minnet ve şükran 
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borçluyuz. Onların hayat şartlarını yükseltmek, bugün çektikleri sıkıntılardan kurtarmak, on
lardan azamî verimi sağlamak, ülkeyi yönetenlerin en başta gelen görevidir. Ne yazıkla bu gü
ne kadar yeterince yerine getirilememiştir. Sayıları yarım milyona varan bu insanlar geçim sı
kıntısı içindedirler. Enflasyonun en fazla mağdur ettiği kesimlerin başında öğretmenler gel
mektedir. Hayat standartları fevkalade düşüktür. Yeterli sosyal hakları yoktur. Kendini yenile
me, geliştirme ve yeni bilgiler edinme imkânlarından mahrumdur. Yine bugün için öğretmen
lik adeta çaresizlik mesleği haline gelmiştir. Ağırlaşan hayat şartları içinde öğretmen ezilmekte 
ve kendisine başka çıkış yolları aramaktadır. Birçok seçkin öğretmen özel dersanelerin kapısını 
aşındırmaktadır. Mesleğe ilgi azalmıştır. Uygulanan eğitim politikaları sebebiyle nerdeyse öğ
retmenlik kimliği kaybolmaktadır. < 

önümüzde bütün vehameti ve boyutları ile duran bir sorun bir parti sorunu değildir. Bir 
devlet ve millet sorunudur. Partiler üstü ve partiler arasında milletçe üzerinde ittifak edeceği
miz belki de tek sorundur. Millî varlığımızın korunması ve sağlam bir gelecek kurmamız bu 
soruna elbirliği ile eğilmemize ve konuyu kökten halletmemize bağlıdır. Vakit geçmeden konu
yu bütün yönleriyle ortaya koymak ve çareler bulmak bu meclisin ve heyetin görevidir. 

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

Böylesine önemli bir konuyu bir araştırma konusu yapmakta ve her yönüyle sorgulamak
ta fayda vardır. Açılacak bir meclis araştırması hükümete ışık tutacak, yol gösterecektir. Bu 
fedakâr mesleğin mensupları, meclisin yapacağı bu çalışmalardan dolayı moral bulacak, göre
vine bir başka duyguyla sarılacaktır. Çünkü bu meslek moral mesleğidir, 

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

Necmettin Erbakan Oğuzhan Asiltürk 
Konya Malatya 

Zeki Ergezen Fethullah Erbaş 
Bitlis Van 

Ali Oğuz AbdUllatif Şener 
istanbul Sivas 

Musa Demirci, Yasin Hatipoğlu 
Sivas Çorum 

Ahmet Dökülmez Lütfü Esengün 
Kahramanmaraş Erzurum 

Şinasi Yavuz Kemalettin Göktaş 
Erzurum , Trabzon 

Ömer Ekinci Ahmet Derin 
Ankara Kütahya 

Abdullah Gül Abdulillah Fırat 
Kayseri Erzurum 

Hüsamettin Korkutata Bahattin Elçi 
Bingöl Bayburt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 344) 
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Mustafa Baş 
istanbul 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Ahmet Fevzi İnceöz 
Tokat 

İsmail Coşar 
Çankırı 

İbrahim Kumaş 
Tokat 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Abit Kıvrak 
Konya 

Zeki Ünal 
Karaman 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 
İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 344) 



öğretmen Sorunları 1le İlgili (10/1) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
öğretmen Sorunları İle İlgili (10/1) Esas Numaralı 28.4.1993 

Meclis Araştırması Komisyonu 
Sayı : A-0U.GEÇ./19 • 

Esas No. : 10/1 
Karar No. : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel,Kurulunun 4.12.1991. tarihli, 11 inci Birleşiminde 149 

sayılı kararıyla kurulan 10/1 Esas Numaralı Araştırma Komisyonu görevini tamamlamış, ge
rekli inceleme ve araştırmalar sonucunda hazırlanmış olan rapor ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

10/1 Esas Numaralı 
Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı 

Baki Durmaz 
Afyon 

Konu : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi öğretmen Sorunları İle İlgili 10/1 Esas Numaralı Meclis 

Araştırması Komisyonu Raporudur. 
Baki Durmaz 

Afyon 
. Komisyon Başkanı 

Giriş : 
Komisyonumuz, Başkanlık Divanının oluşturulduğu 19.12.1991 tarihinden itibaren 13 ay

lık çalışmasını Türkiye Büyük Millet Meclisinde, kendisine tahsis edilen odada yapmıştır, öğ
retmenlerimizin içinde bulunduğu sıkıntıların tespiti ve toplumda layık oldukları statüye ka
vuşturulmaları için alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla aşağıda belirtilen çalışmalar yapıl
mıştır. 

1. Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine gidilerek Bakanlık bünyesinde; öğretmen yetiştir
me, okul öncesi eğitim-llköğretim-Özel eğitim ve İlköğretim müfettişleri, Ortaöğretim, mesle
kî ve teknik öğretim ve yurt dışında görevlendirilen öğretmenler başlıkları altında öğretmenle
rin sorunlarını tespit etmek amacıyla alanlarında deneyimli ve uzman olan 28 eğitimcinin gö
rev aldığı beş alt komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyonlar raporun hazırlanmasına kadar 
bu çalışmalara katılmışlar ve Komisyonumuza yardımcı olmuşlardır. 

2. 22.1.1992 tarihinde 74 tün Valiliklerine birer yazı gönderilerek illerde komisyonlar ku
rulması, bu komisyonların her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli 
öğretmenlerin problemlerinin tespiti ve bu problemlerin çözümüne yönelik öneriler belirlen
mesi için gerekli çalışmalar yapmaları ve sonuçları bir rapor halinde Komisyonumuza gönder
meleri istenmiştir. Tüm illerden gelen raporlar incelenmiştir. 

•3. Değişik yörelerdeki öğretmen ve meslek yöneticileriyle yüz yüze gelerek problemlerini 
dinlemek amacıyla Komisyon üyeleri ve alt komisyon başkanlarıyla Adana, Çanakkale, Hatay 
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ve Niğde illerine gidilmiştir. Bu illerde görevli öğretmenlerle geniş katılımlı toplantılar düzen
lenerek sorunlar tespit edilmiştir. 

Niğde ilindeki toplantıya Meclis Başkanımız Sayın Hüsamettin Cindoruk, Adana ve Ha
tay illerindeki toplantılara da Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan katılmışlardır. 

4. Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun işbirliği ile 26-29 Mayıs 1992 ta
rihinde Erzurum'da düzenlenen "öğretmen Yetiştirme Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı"-
na alt komisyonumuzdan bir heyet katılmış ve toplantıda tebliğ sunan akademisyen ve bürok
ratların öğretmen yetiştirme konusundaki önerilerini tespit etmiştir. 

5. Mevcut öğretmen kuruluşlarının görüşleri alınarak incelenmiştir. 
6. Basın-Yayın yoluyla duyurular yapılarak, öğretmenlerimizin sorunlarını mektup yo

luyla Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri istenmiştir. Gelen 4 500 civarındaki mektup ko
misyonumuzca tek tek değerlendirilmiştir. 

7. Millî Eğitim Şura kararları, konsey ve danışma kurul kararları incelenmiştir. 
8. Komisyon çalışmalarımıza zaman zaman Millî Eğitim Bakanlığının üst düzey yetkili

leri de davet edilerek Bakanlığın görüş ve önerileri belirlenmiştir. 

9. Millî Eğitim Bakanlığında oluşturulan alt komisyonlar çalışmalarını şu altı başlık al
tında sürdürmüştür. 

a) öğretmen yetiştirme sistemi, 
b) öğretmenlerin sosyal statüsünün iyileştirilmesi, 
c) öğretmenlerin özlük sorunları ve giderilmesi, 
d) öğretmenlerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, 
e) öğretmenlerin hizmet-içi eğitimleriyle ilgili sorunları ve bu sorunların giderilmesi, 
f) öğretmenlerin isdihdam sorunları ve bu sorunların giderilmesi. 

Değerlendirme: 
A) öğretmen Yetiştirme Sistemi : 

Komisyonumuzun çalışmalarının odak noktası öğretmen ve öğretmenlik mesleği olduğun
dan öncelikle "öğretmen kimdir? öğretmenin fonksiyonları nelerdir, bu fonksiyonlarını ba
şarıyla yerine getirebilmesi için öğretmenin nasıl yetiştirilmesi ve hangi şartlara sahibolması 
gerekir?" sorularının cevaplarını araştırmak ve belirlemekle çalışmalarımıza başladık. 

Eğitim, bir sosyal kurumdur. Tıpkı hukuk gibi, aile gibi. Sosyal kurumlardan herhangi 
biri bozulur, erozyona uğrar, işlevini yerine getiremez ya da yozlaşırsa bundan sadece o kurum 
etkilenmez. Aynı zamanda diğer sosyal kurumların tümü etkilenir ve toplum yeni arayışlara girer. 

Eğitim, genel anlamda davranış değişikliğidir. Hem de toplumun istediği davranış deği
şikliğidir. Sadece kişinin içinde bulunduğu toplumun istediği davranış değişikliği de değil, aynı 
zamanda çağdaş toplumun davranışlarına uygun değişiklikleri de kapsamaktadır. Bu davranış 
değişikliklerini insana, zorunlu eğitimin başlangıcına kadar, ailesi ve yakın çevresi vermekte
dir. Zorunlu eğitim çağma gelince de istenilen davranışlar öğretmen, okul ve okul çevresince 
kazandırılmaktadır, öğretmenin hizmet öncesi, hizmetiçi eğitimlerle yetiştirilmesi, onun sos
yal statüsünün yükselmesi, özlük haklarının düzeltilmesi sonucunda ancak öğrencilere isteni
len davranışları kazandırabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 344) 
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Şu halde burada en önemli faktör öğretmenin çağdaş toplumunun isteklerine ve Millî Eği
timin amaçlarına uygun olarak yetiştirilmesidir. 

Bir eğitim sisteminde asıl unsur öğrencidir. Her şey öğrenci içindir, öğrencilerin iyi birer 
insan olarak yetiştirilmesi için kurulan bu sistemin çalışmasında ve başarıya ulaşmasında te
mel öge ise öğretmendir. En iyi alt yapıyı kursanız ve en mükemmel programları alsanız bile 
öğretmenler yeterli niteliklere haiz değil ya da kendini mesleğine vermesine mani çeşitli kaygı
lar içinde ise o sistemden başarı almanız mümkün değildir. Bu bakımdan eğitim sisteminde 
birinci, asıl ve en önemli olan mesele iyi bir öğretmen yetiştirme sistemi kurmaktır. 

öğretmen, bir milletin yarınlarını emanet edeceği çocuklarını ve gençlerini yetiştirmek için 
oluşturduğu eğitim sisteminin çalıştırıcı öğesidir. 

öğretmen, çağı yakalamada ülkenin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren, çağdaşlaş
manın itici gücüdür. 

Öğretmen, milletin taze dimağlarına millî değerleri aktaran, sevdiren benimseten ve millî 
kültürün gelecek çağlarda güçlenerek yaşamasının teminatıdır. 

öğretmen, insan sevgisini, vatan aşkını, millî birlik ve bütünlük anlayışını yoğuran; ken
dine güvenmeyi, milletiyle öğünmeyi, geçmişiyle ve geleceğiyle ülkesinden gurur duymayı aşı
layan ve böylece üstün nitelikli insan yetiştirmeye çalışan ve didinen bir mimardır. 

Bu niteliklerin ve sorumlulukların tamamına sahip olması gereken öğretmenlerin çağdaş 
bir eğitim sistemi içinde en mükemmel bir şekilde yetiştirilmeleri gerekir. 

Bugünkü öğretmen yetiştirme sistemimizin arzulanan ve gereken niteliklere haiz öğretme
ni yetiştirip yetiştiremediği sık sık tartışılmaktadır. 

Ülkemizde öğretmen yetiştirme meselesi ilkin 1848 yılında resmî biçimde ele alınmış ve 
ilk kez darulmuallimin adı altında öğretmen okulu açılmıştır. 1848'den bu yana, yani İSO yıllık 
bir zamandır, belki de 200 yıldır, belki de daha fazla zamandır öğretmen yetiştirme ülkemizin 
gündeminde yer almıştır. Ama en çok Türkiye'nin gündemini 1983'den bu yana bu sorun meş
gul etmektedir. Çünkü, 1983 yılında öğretmen yetiştiren kurumlar Yüksek öğretim Kurumu 
bünyesine verilmiştir. Yüksek öğretim Kurumunun bünyesine verilmesinin nedeni öğretmen 
yetiştiren kurumları birleştirip bir şemsiye altında toplamaktır. Ancak üniversiteye yabancı olan 
bu kavram üniversitenin ikinci, hatta ek görevi halinde düşünülmüştür, örneğin, öğretmenlik 
meslek dersleri kimi üniversitelerde 40-50 kişilik gruplar halinde verilirken, kimi üniversiteler
de 100-200 kişilik anfilerde verilir olmuştur. Bu durum, öğretim elemanlarının; yetiştireceği 
öğretmen adayını hiç tanımama gibi bir hususu da beraberinde getirmektedir. 

Diğer yandan, bir çok üniversitede öğretim elemanları, o alanda yetişmiş elemanlardan 
seçilmeyip, derslerin, alan dışı elemanlarla verilmeye çalışıldığı görülmektedir. 

örneğin; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf öğretmenliği Bölümünde görevli 
öğretim elemanlarının bilim alanlarına ve akademik unvanlarına bakıldığında, bu bölümde al
tı öğretim elemanı bulunmaktadır. Bunların biri profesör (Bilirn alanı tarih), iki öğretim gö
revlisi (biri doktoralı, bilim alanı Çocuk Gelişimi ve Sağlığı, diğeri doktorasız, bilim alanı Fi
zik), üçü araştırma görevlisi (bunların bilim alanları ise Fransızca, Biyoloji, Program Geliştir
me) olduğu görülmüştür. (Bu bilgiler Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesinden alınmıştır.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 344) 
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Bir başka örnek vermek istersek; Giresun Eğitim Yüksek Okulunda 22 öğretim elemanı 
vardır. Bunların içinde profesör ve doçent hiç yoktur. Tümü öğretim görevlisidir. Bu okul, fa
külteye dönüştürülmüştür. 

(1991-1992 Yüksek Öğretim istatistikleri, ÖSYM, 1992). 
Ayrıca Trabzon Eğitim Yüksek Okulunda üç öğretim elemanı bulunmakta, bunlardan bi

ri öğretim görevlisi, ikisi de araştırma görevlisidir. Şimdi bu okul Fakülte olmuştur. (1991-1992 
Yüksek Öğretim istatistikleri, ÖSYM, 1992). '• , . 

Görülüyorki, öğretmen yetiştirme işini Yüksek öğretim Kurulu çözememiştir. Yüksek öğ
retim Kurulunun bünyesindeki üniversitelerde bu işi ciddiye almamıştır. Kendisi doktor olma
dığı halde, doktor yetiştiren öğretim elemanı yoktur. Ama üniversiteler öğretmen yetiştirmede, 
öğretmen olmayan ve öğretmenliği bilmeyen kişileri öğretim elemanı olarak görevlendirmiştir. 
Bu demektir ki, öğretmen yetiştirmeyi üniversiteler basite almaktadır. "Herkes öğretmen olur." 
mantığı üniversitelerin felsefesi olmuştur. Bu felsefeyle de istenilen efsafta öğretmen yetişme
miştir. Yetişmez de Ancak bu felsefe diploma verebilir. Yani öğretmen olmayan öğretmenler 
yetiştirilir. İşte öğretmen yetiştirme ülkemizde bu durumdadır. Bu sistemle öğretmen yetiştir
me sorunu çözülmez, tam tersine sorun ağırlaşır ve gün gelir artık hiç çözülmez hale gelir. 

Nitekim öğretmen yetiştirme görevi Yüksek öğretim Kuruluna geçtikten bu yana vasıflı 
öğretmen yetiştirilemediği gibi sayısal olarakta yeterli öğretmen yetiştirilememiştir. Öğretmen 
ihtiyacında meydana gelen bu açığı kapatmak için siyasî iktidarlar zaman zaman öğretmenlik 
formasyonu olmayan kimseleri de öğretmen olarak atama yoluna gitmişlerdir. Daha açık ifade 
etmek gerekirse Spor-Akademisi mezunları beden eğitimi öğretmeni olarak; Fen Fakültesi ve 
Edebiyat Fakültesi mezunları, öğretmenlik formasyonu aranmaksızın branş öğretmeni olarak 
atanmış, daha sonra Millî Eğitim Bakanlığı, üniversitelerle işbirliğine giderek, atanan bu öğ
retmenlere hizmetiçi eğitim yoluyla formasyon vermeye çalışmıştır. 

Geçmişte fen-edebiyat fakültelerinin fransızca, almanca, biyoloji, tarih, coğrafya ve sanat 
tarihi bölümleri mezunlarıyla Teknik Eğitim Fakültelerinin döküm, aile ekonomisi, tekstil, mat
baa ve benzer bölümleri mezunlarının da ilkokul öğretmeni (sınıf öğretmeni) olarak atandık
ları görülmektedir. Oysa sınıf öğretmenliği, çocuk gelişimi, öğrenme psikolojisi, gelişim psiko
lojisi, özel ve genel öğretim metod bilgisi gibi alan bilgisi gerektirmektedir. 

Görülüyor ki Yüksek öğretim Kurumlan nitelik ve nicelik yönünden yeterli öğretmeni ye-
tiştirememiştir. 

Zamanımız her alanda hızlı bir gelişme içerisindedir. Her gün yeni bilgilere, yeni gelişme
lere şahit oluyoruz. Enformasyon en parlak çağını yaşıyor. Bilgi, ön plana çıkmış durumda. 
"Bilgi Çağı", "Bilgi Toplumu" ifadelerini sık sık duyuyoruz. Gelişmek isteyen, hatta ayakta 
kalmak isteyen ülkeler bile bu başdöndürücü tempoda geri kalmamak durumundalar. Bütün 
bunları gerçekleştirecek olanlar da "tnsanlar"dır ve insanları da öğretmenler yetiştirmektedir. 
O halde önce, öğretmenlerimizi bu çağın öğretmeni olaraksyetiştirmek, maddî ve manevî ola
rak bulunmaları gereken konuma getirmek mecburiyetindeyiz. 

Bunun dışında düşünülecek bir çözümün ülke kalkınmasına yardımcı olamıyacağı aşikârdır. 
Dünyada hiçbir şeyvstatik değildir. Günümüzün "Bilgi Toplumu" olma özelliği de zaman 

içerisinde geride kalacak, yeni bir çağın, çağların içine gireceğiz. Bu durum, insanoğlunun zi
hin ürünü olan bir gelişmedir. Her konuda olduğu gibi öğretmen yetiştirme sistemimizi de içinde 
bulunan zamanın ihtiyaç ve şartlarına cevap verebilecek şekilde değiştirmemiz gerekecektir. 
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İşte bu noktada "Nitekim" problemi ortaya çıkmaktadır. Nitelikli öğretmenlere sanip ol
mayı temel eğitim sorunumuz olarak görmediğimiz sürece, eğitimin toplumsal gelişmemize katkısı 
olacağını düşünmek gerçekçi olamaz. 

Çünkü; bir ülkede, öğretmenler ve öğretmenlik mesleği, yeterli güç ve niteliğe ulaşmadık
ça, o ülkede en iyi eğitim sistemi ve en yüce eğitim amaçlan bulunsa, öğretmenlere en ekono
mik imkânlar da sağlansa, bunlar gerçekleşemez. Oysa güçlü bir meslek mensubu olarak nite
likli öğretmenlerin varlığı, kötü bir eğitim sisteminde bile her zaman mucizeler yaratabilir. 

Gelişmiş ülke olabilmek, çağın gereklerini zamanında uygulayabilmekle mümkün olmak
tadır. Çoğalan problemler ve giderek daha karmaşık hale gelen topluma uyum, bireylerin daha 
iyi yetişmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bizim, Batılı ülkelere yetişebilmemiz için, "Büyük 
Düşünme" mecburiyetimiz vardır. Büyük düşünme, çok iyi eğitilmiş bir nüfusu gerektirin Çok 
iyi eğitilmiş bir nüfusu ise yine çok iyi eğitilmiş öğretmenler sağlayabilir. Bu bağlamda öğret
men, eğitim sisteminin hem parçası hem de yöneticisi olarak özel bir konumdadır. Yani, bir 
toplumda insanların kalitesi p toplumdaki öğretmenlerin yetişmişlik düzeylerine bağlıdır. Bu 
sebeple öğretmenlerin, bugünün olduğu kadar geleceğin eğitim ihtiyaçları da dikkate alınarak 
yetiştirilmeleri, eğitimin uzun vadeli bir yatırım oluşunun sonucudur. 

Bütün bu sebeplerle öğretmen yetiştirme politikamızı gözden geçirmek durumundayız. Son 
on yılda öğretmen kalitesini yükseltmek amacıyla öğretmen yetiştiren bütün kurumlar, üniver
site sistemi içine alınmış olmasına rağmen, Millî Eğitimimizin amaçlarını gerçekleştirecek ni
telikte öğretmen yetiştirilemediği, öğretmen yetiştirme sorununun en az geçmişteki kadar bu
gün de güncelliğini koruduğu kamuoyunda hakim olan .düşüncedir. 

On yıllık uygulama göstermiştir ki öğretmen yetiştiren kurumların üniversitelere bağlan
ması, nitelik konusunu çözememiş, plansız ve Millî Eğitim Bakanlığı ile koordinesiz bir öğret
men yetiştirme politikası sonucu yeni sorunlar yaratmıştır. Mesela öğrenci kaynağının farklı
laşması ve genel üniversite anlayışı içerisinde öğretmen adaylarının davranış, düşünce ve ideal 
bakımından "öğretmenleştirilememesi" gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu faktörler 
de adayların öğretmenlik ruh ve idealleriyle yetiştirilmelerinde olumsuz etki yapmıştır. 

Yine mevcut sistem içerisinde öğretmen yetiştiren kurumları çoğunlukla öğretmenliğe ilgi 
duymayan öğrencilerin seçtikleri ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan mevcut eğitim fakültelerinde 
aynı bölüm ve alanlarda öğretmenlik meslek bilgisi dersleri programları dahil, program bütün
lüğü bulunmamaktadır. Farklı program, anlayış, yaklaşım ve uygulamalarla yetiştirilenlerden 
aynı veya benzer davranışları beklemek güçtür. Bu bakımdan orta öğretim'kademesinden iti
baren öğretmenliğe yatkınlığı olan, öğretmenlik mesleği için gerekli yeterlikleri bulunan ve mer
kezî sistemle yapılan sınavı kazanan öğrencilerin alınabildiği öğretmen Lisesi mezunlarının ar
tırılmış puanla, diğer ortaöğretim kurumlarından mezun olan ve öğretmenliğe yatkınlığı bulu
nan öğrencilerin ise bir sınavla alınabileceği öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının, 
öğretmenlik mesleğinin kendisine has ilke ve özelliklerini dikkate, alarak, bir sistem bütünlüğü 
içinde yeniden düzenlenmesi ve yenilerinin kurulması, eğitimimize büyük hizmet olacaktır. 

i 

Komisyonumuz bütün görüş, istek ve dilekleri dikkate alarak günümüz öğretmen yetiştir
me sistemini reorganize etmek ve ileride erozyona uğramayacak şekilde sistemin yerleşmesini 
sağlamak için yeni bir öğretmen yetiştirme modeli geliştirmiştir. Raporun ekinde sunulan bu 
model şöyle özetlenebilir : 
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önerilen sistemde öğretmenlik mesleğine hazırlayan kurumlar (öğretmen liseleri) Millî Eği
tim Bakanlığı bünyesinde, öğretmen yetiştiren kurumlar ise üniversiter yapı içinde düşünül
mektedir. 

Günümüzde ülkemizin değişik bölgelerine yayılmış Anadolu öğretmen Lisesi adıyla 64 
ortaöğretim kurumu mevcuttur. Bu okullar, düşünülen yeni sistemde öğretmen yetiştiren yük
sek öğrenim kurumlarının öğrenci kaynağına esas teşkil edecek, temel öğretim kurumları ola
caktır. Ancak, bu kurumların, özellikle öğretim programlarının öğretmen yetiştiren yüksek öğ
renim kurumlarının öğretim programları ile paralellik ve bütünlük sağlayacak biçimde yeni
den ele alınması gerekecektir. 

Genel öğretim programları uygulanan bu liseler yanında mevcut Anadolu Meslek ve Ana
dolu Teknik Liselerinden uygun görülen yeter sayıdaki okul, Millî Eğitim Bakanlığınca "öğ
retmen Lisesi" statüsüne dönüştürülecektir. Bu husus, eğitim tarihimiz de ilk defa uygulama
ya konmuş olacaktır. Böylece, meslekî ve teknik eğitim alanında üst öğrenim verecek öğretmen 
fakültelerinin de öğrenci kaynağı belirlenmiş olacaktır. 

Sekiz yıllık ilköğretim okullarıı mezunları ile bağımlı-bağımsız ortaokul mezunlarının mer
kezî sistemle yapılacak sınavda başarı gösterenler arasından mülakatla öğrenci alacak Öğret
men liselerinin öğrenim süreleri dört yıl olup bu sürenin ilk yılı lisan ağırlıklı hazırlık sınıfı 
olarak düşünülmektedir. Diğer sınıflar ise öğrencilerin yüksek öğrenimde seçecekleri branşla
ra hazırlayıcı alan sınıfları olarak: şekillendirilecektir. 

Üniversiteler yapı içinde yer alacak "öğretmen Fakülteleri" öğretmen yetiştiren dört yıl 
(sekiz yarı yıl) öğrenim süreli birer ;ytiksek öğrenim kurumu olarak sistem içinde yerini alacaktır. 

Öğretmen fakültelerinin asıl öğrenci kaynağı öğretmen liseleridir. Bu lise mezunlarının mer
kezî sistemle ancak, artırılmış puan yöntemiyle fakültelere geçişleri sağlanacaktır. Eğitimde eşitlik 
ilkesi dikkate alınarak ihtiyaç halinde öğretmen liseleri dışındaki diğer genel, meslekî ve teknik 
ortaöğretim kurumlarından da esastan Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek oranlarda yazılı-
sözlü uygulamalı sınavla öğretmen fakültelerine öğrenci alınabilecektir. 

Yapılan merkezî sistemle öğretmen fakültelerine geçiş başarısını elde eden öğretmen lisesi 
mezunları, fakültenin birinci sınıfına devam etme hakkını kazanırlar, öğretmen liseleri dışın
daki genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları mezunlarından öğretmen fakültelerine girme 
başarısını gösterenler ise, bir yıl (iki yan yıl) süreli yabancı dil ve öğretmenlik mesleği ile ilgili 
ön bilgiler yerecek hazırlık sınıfına devam etme zorunda olacaklardır. 

öğretmen fakültelerinin birinci sınıflarında tüm öğrenciler ortak programları takip ede
cekler, ikinci sınıftan itibaren ae lise mezuniyet ve ilgi alanlarına göre bölümlere aynlacaklar-
dır. öğretmen yetiştiren bu fakültelerin 3 üncü ve 4 üncü sınıflarında staj süreleri tedricen artı-
rılacak ve böylece fakülteyi biti ren öğretmen adayının mesleğe oryantasyonu da sağlanmış ola
caktır. 

öğretmen fakültesi mezunları diploma alanlarına göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ör
gün ve yaygın eğitim kurumlarına (öğretmen liseleri hariç) doğrudan stajyer öğretmen olarak 
atanacaklar; öğretmen liselerinin öğretmen ihtiyacı ise Eğitim ve öğretim Bilimleri Enstitü
sünde lisans üstü (Master) seviyede öğrenim yapmış olanlar arasından Bakanlıkça seçimle kar
şılanacaktır. 
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Eğitim ve öğretim Bilimleri Enstitüsü, yine üniversiter yapı içerisinde, en az iki yarı yıl 
öğrenim süreli lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim ve uygulama yapan, meslekî konularda bi
limsel araştırma, inceleme ve yayım faaliyetinde bulunan kuruluşlar olarak sistemde yerini,ala
caktır. 

Enstitülerin öğrenci kaynağını, en az üç öğretim yılı başarılı görev yapmış öğretmenler 
oluşturacaktır. Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek enstitü kontenjanları, her yıl bu öğret
menler arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlarla doldurulacaktır. Ensti
tüde Master programını tamamlayan öğretmenlerin öğretmen liselerine atamalarının yapılma
sı ile teşvik ve başarı unsurları ön planda tutulmaktadır. 

Sistemde Eğitim ve Öğretim Bilimleri Enstitüsüne ikinci bir fonksiyon görevi de veril
mektedir. 

öğretmen fakülteleri dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlardan, öğret
menlik mesleğine geçmek isteyenler yazılı-sözlü veya uygulamalı sınavla enstitüye kabul edile
bilecektir. Bunlar Enstitüde bir öğretim yılı (iki yarı yıl) uygulamalı-özel bir alan eğitimine ta
bi tutulacaklar, başarılı olanlar öğretmen fakültesi mezunlarına tanınan haklardan yararlandı
rılacaklardır. 

Gerek öğretmen liseleri ve gerekse öğretmen fakülteleri ile Eğitim ve öğretim Bilimleri 
Enstitüsünde yatılılık, mezunlarına da zorunlu hizmet esası getirilmesi sistemin ayrı bir özelli
ğidir diyebiliriz. 

Yıllar önce çoğu kapatılıp bir kısmı da liseye dönüştürülen öğretmen okulları bugünkü 
adıyla Anadolu öğretmen Liseleri ne meslek lisesi ne de normal lise hüviyetine sahip amaçsız 
bir orta öğretim kurumudur. Çünkü diğer meslek okullarının yani endüstri meslek, tarım mes
lek, sağlık meslek, imam hatip meslek liselerinin aksine, bu okullarda mesleğin adı ile yetişen 
öğrenci arasında bir ilişki kalmamıştır. Anadolu öğretmen Lisesi mezunu ne öğretmen olabili
yor ve ne de öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına girişte önemli bir avantajı olu
yor. Aksine girme şansları düşük, çünkü kültür dersleri yetersizdir. 

^ Anadolu öğretmen liseleri İslah edilerek eski öğretmen okullarının yapısal ışığında yeni
den açılacak, buraya seçilerek giren çocuğa öğretmenlik nosyonu daha bu yaşlarda verilecek, 
çocuk oraya girdiğinde "Ben öğretmen olacağım" diyebilecektir. 

Bu okullardan mezun olanların aynı çatı altında toplanmış öğretmen fakültelerinde yük
sek öğrenimlerini sürdürmeleri en doğal hakları olarak görülmektedir. 

Ülkemiz, özellikle Cumhuriyet döneminde eğitimde ve, eğitim yolu ile kalkınmada önemli 
atılımlar yapmış bir ülkedir, öğretmen yetiştirme, bu gün eğitim kamuoyumuzda halen en çok 
tartışılan bir konu olmasına rağmen, geçmişte bu konuda diğer ülkelere de örnek olabilecek 
zengin ve engin deneyimlerimiz ve birikimlerimiz vardır. 

Geçmiş deneyimlerimiz ve birikimlerimiz ile bu konuda yapılan çeşitli tür ve seviyedeki 
kongre, şûra, konsey, sempozyum, danışma kurulu toplantıları ve meslekî toplantılarda ortaya 
atılan görüş, istek ve öneriler, öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim kurumlarının bütünlük arz 
edecek şekilde en az bir çatı altında toplanması yani "Öğretmen Üniversitesi" kurulması dü
şüncesinin ana kaynağını oluşturmuştur. 

önerilen öğretmen yetiştirme sisteminde de öğretmen yetiştiren fakülte, meslekî ve teknik 
eğitim fakültesi ve yüksek okulların en az bir çatı altında toplanması hedeflenmiştir. Zaman 
içinde yapılacak hukukî düzenlemelerle "öğretmen Üniversitesi" oluşumunun nüvesinin ha
len bünyesinde öğretmen yetiştiren fakülte ye yüksek okullar bulunan bir üniversitenin en az 
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birinin yalnız bu amaca yönelik bir yüksek öğrenim kurumu olarak statülendirilerek seçilmesi, 
bu çalışmanın bir sonucu olarak ifade edilebilir. 

Bir yasa hükmüyle hukukiyet kazandırılacak "öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Yüksek Yü
rütme Kurulu" oluşumuyla da öğretmen adaylarının Devletin millî politikası ile yetiştirilmele
ri amaçlandığı gibi, Öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim kurumları ile daha yakından ilgilenil-
mesi, öğretim programlarında paralellik ve bütünlük sağlanması, Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK 
ile yakın bir işbirliği içinde bulunulması gibi hususlar da hedeflenmiştir. 

Çeşitli boyutları ile araştırılıp tartışılarak ortaya konulan ve yukarıda kısaca özetlenen bu 
yeni "öğretmen Yetiştirme Modeli"nin sisteme getirdiklerinden bir kısmını ana hatlarıyla şöyle 
sıralayabiliriz : 

1. öğretmenlik mesleğine hazırlayan kurumlar (öğretmen Liseleri) Millî Eğitim Bakan
lığı bünyesinde, öğretmen yetiştiren kurumlar ise üniversiter sistem içinde olacaktır. 

2. Genel öğretim programları uygulayan öğretmen liseleri yanında, meslekî ve teknik Öğ
retim programları uygulayan Öğretmen liseleri de açılacaktır. 

3. Yetenekli, öğretmenliğe yatlan öğrenciler, isteyerek girecekleri öğretmen liselerinde, 
öğretmenlik ruh ve idealiyle yetişeceklerdir. Zira, kendileri ancak ve ancak öğretmen olmak 
istemektedirler. 

4. öğretmenlik mesleğine hazırlayan okullara alınmada mülakat sistemi getirilmekle, mes
leğe uygun olan öğrencilerin seçilmesi imkfinı sağlanacaktır. 

5. Hem branş, hem de meslek bilgisi yalnız "öğretmen Fakültesi" adı ile kurulacak fa
kültelerde verilecektir. 

6. Seçme sınavı ile öğrenci alan öğretmen liseleri mezunlarının öğretmen fakültelerine 
geçişleri artırılmış puanla sağlanacak ve böylece eğitimin kalitesi yükselecektir. 

7. Her tür ve kademedeki öğretmenler 4 yıllık lisans seviyesinde, öğretmen liseleri öğret
menleri ile eğitim yöniticileri, belli bir süre öğretmenlik deneyimi Üstüne lisans üstü seviyede 
bir eğitimle yetiştirilecektir. 

8. öğretmen yetiştirmede bir bütünlük sağlanacaktır. Kaynak birliği, istikrarı geliştire
cek; öğretmenler arasındaki bilgi ve davranış farklılıkları giderilmiş olacaktır. 

9. örgün ve yaygın eğitim bir bütün olarak ele alınıp, öğretim elemanlarının aynı kay
naktan yetişmeleri sağlanacaktır. 

10. Branşlaşmaya doğru gidildiğinden isdihdam ile eğitim arasında parelellik sağlanacaktır. 
11. öğretmenlerin en az bir yabancı dil bilmesi öngörülmektedir. 
12. Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen liseleri ile öğretmen yetiştiren yüksek öğretim ku

rumu öğrencilerine yatılılık uygulanacaktır. 
13. öğretmen yetiştiren fakültelerin üç ve dördüncü sınıflarında staj süreleri tedricen ar

tırılarak, fakülteyi bitiren öğretmen adayının mesleğe oryantasyonu sağlanacaktır. 
14. Eğitim ve öğretim, uygulamalarla iç içe olacaktır. 
15. öğretmen yetiştiren kurumlar netleştirildiğinden bundan böyle her fakülte mezunu 

artık öğretmen olamayacaktır. 
16. öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Yüksek Yürütme Kurulu oluşturmakla, öğretmen aday

larının, Devletin Millî politikası ile yetiştirilmeleri sağlanacaktır. 
17. Sonuç olarak; bütün öğretmen yetiştiren kurumlar (öğretmen liseleri, fakülteler ve 

enstitüler) işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklar; eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim ele
manları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esaslar öğretmen yetiştirmenin kendine özgü özel
likleri de dikkate alınarak bir sistem bütünlüğüne kavuşturulacaktır. 
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Et) öğretmenlerin İçinde Bulundukları Sıkıntılar : 
öğretmen yetiştirme sistemi en iyi bir şekilde kurulsa ve bu meslek mensuplarının en üst 

düzeyde yetiştirilebileceği bir sistem getirilse bile öğretmenlerin içinde bulundukları sıkıntılar 
giderilmedikçe ve öğretmenlik mesleği cazip hale getirilmedikçe bu mesleğe yetenekli ve nite
likli kişilerin girmesi mümkün olmayacaktır. • • ' ' . . 

Öğretmenlerin içinde bulundukları sıkıntıları ve bu sıkıntıların giderilmesini Komisyonu
muz aşağıdaki başlıklar altında gruplamıştır. Bu başlıklar; 

1. öğretmenlerin sosyal statüsünün iyileştirilmesi, 
2. öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili sorunlarının giderilmesi, 
3. öğretmenlerin istihdamlarıyla ilgili sorunlarının giderilmesi, 
4. öğretmenlerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, 
5. öğretmenlerin hizmetiçi eğitimleriyle ilgili sorunların giderilmesi. 
Komisyonumuz ana başlıklar halinde belirtilen bu konularla ilgili önemli hususları sapta

mış ve sorunların çözümüne yönelik önerileri ekte sunmuştur. Bu başlıklar altındaki önemli 
sorunlar da şunlardır. 

I. öğretmenlerin Sosyal Statüsünün İyileştirilmesi 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135 inci maddesi kamu kurumu niteliğindeki mes

lek kuruluşları hakkında bazı düzenlemeler getirmiş ve bu kuruluşları anayasanın teminatı al
tına almıştır. 

öğretmenlik mesleği insanın eğitilmesi, onda istenilir davranışların gelişmesi, istenilme-
ı • • 

yen davranışların giderilmesi, toplumun genel kültürü ve toplumsal gelişimin hızlandırılması 
açısından sosyal bünyeyi ilgilendiren bir kamu görevi niteliğindedir. Böylesine önemli bir göre
vi sürdüren kişilerin; Anayasanın belirttiği meslek kuruluşunu da gerek meslek ve gerekse millî 
çıkarlarına en faydalı ve işler bir şekilde oluşturması gerekmektedir. 

öğretmenlik; avukatlık, mimarlık, mühendislik, doktorluk gibi bir meslektir. Hatta sos
yal içeriği bu mesleklerden daha da fazladır, öğretmenlik hiçbir zaman bir iş değildir. 

Yapılan bir işin meslek olabilmesi için bazı koşulların yerine gelmesi gerekir. Bunlar : Hiz
met öncesi eğitim, formal kurallar, belirli mekân, daha önceden hazırlanmış program ve he
deflerdir. 

öğretmenlik meseleğine baktığımız zaman, mesleğe girmeden önce mutlaka meslekî eği
tim gerekmektedir. Ülkemizde liseye dayalı 4 yıllık lisans eğitiminden sonra ancak öğretmenlik 
mesleği icra edilmektedir. 

Ayrıca bu meslek ancak belirli kurallar çerçevesinde belirli plan ve program doğrultusun
da ve ancak belirli mekânlarda yapılmaktadır. 

Ülkemizde hemen hemen tüm mesleklerin odası ya da birliği vardır. Neredeyse meslek ku
ruluşu olmayan tek meslek haline gelen öğretmenliktir. 

öğretmenlik mesleğine mensup planların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleği daha da 
yüceltmek, mesleki çalışmaları kolaylaştırmak, meslekle ilgili yeni düşünceler, yöntem ve teknikler 
üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak, özlük haklarını iyileştirmek, öğretmenlik mesleğinin Türk 
Millî Eğitiminin Amaçları doğrultusunda gelişmesini sağlamak ve meslekte demokratik disiplini, 
otokontrolü hakim kılmak için yeni bir yasal düzenlemeyle Öğretmen Meslek Odaları'nın kurul
ması sağlanmalıdır. Komisyonumuz bu konuda yasa taslağı hazırlamış ve Rapor ekinde sunulmuştur. 
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b) öğretmenlerimize tüm kaygı ve düşüncelerden arınmış bir ortam sağlanmalıdır, öğret
menler ancak böyle bir ortamda kendilerine büyük bir güvenle teslim edilen en değerli varlığı
mız olan çocuklarımızı ye gençlerimizi çağın gerektirdiği şekilde yetiştirebilirler, öğretmenlere 
böyle bir ortam sağlanabilmesi için herşeyden önce onlara ekonomik ve sosyal yönden bazı 
imkânlar sunulmalıdır. ' 

İlkokul öğretmenleriyle Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra örgütlerindeki bazı görev
lilere; 1943 yılında kurulan Sağlık ve İçtimai "Vardım Sandığı (İLKSAN) aracılığıyla bu konuda 
bazı imkanlar sağlanmıştır. Elli yıl önce kurulan bu sandık günümüz ihtiyaçlarına cevap vere
mediği gibi bütün meslek mensuplarını da bünyesinde toplayamadığı için ikilik yaratmakta ve 
ayırıma neden olmaktadır. Bu sandığın günümüz ihtiyaçlarına cevap verir hale gelmesi ve öğ
retmenler arasındaki ayırımın kalkması için tüm öğretmenleri kapsayan "Türkiye öğretmen
ler "yardımlaşma Kurumu" (TÜVAK) adında yeni bir yasal yapılanmaya ihtiyaç vardır. Bu amaçla 
Bakanlar Kurulunca T.B.M.M. Başkanlığına sunulan TÖYAK yasa tasarısının kısa sürede ya
salaşması Komisyonumuzun en içten temennisidir. 

c) Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin çalışma esaslarının gelişmiş 
ülkelerdeki öğretmenlerin düzeyine gelmesini sağlamak gerekir. Başka bir deyişle öğretmenle
rimize sendikal haklarının verilmesi gerekir. Yönetimlerin baskısından kurtarılmayan öğret
menler toplumda layık olduğu saygınlığa hiç bir zaman ulaşamaz, öğretmene sendikal hakla
rını vermek, onlara güvenimizin sonsuz olduğunun bir ifadesi olacaktır. Devlet Memurları Ka
nununda gerekli değişiklikler yapılarak Anayasa çerçevesinde bu konunun çözüme kavuşturul
ması gerekmektedir. 

d) "Hepimizi yetiştiren öğretmendir, öğretmenlerimiz başımızın tacıdır" diyoruz ama Mil
letçe kutladığımız önemli günlerde düzenlenen törenlerde öğretmen temsilcilerine yer bile ver
miyoruz. Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü anma ve Gençlik 
ve Spor Bayramı törenlerinde mülki amirin bir yanında halkın temsilcisi belediye başkanı yer 
alırken diğer yanında da bir Millî Eğitim temsilcisinin yer alması öğretmene verdiğimiz değerin 
bir göstergesi olacaktır. 

e) Öğretmenin huzur içinde ve her türlü kaygıdan uzak bir ortamda görev verebilmesini 
temin etmek için mümkün olan tüm tedbirler alınmalıdır, öğretmenlerin okul yaşına girme
miş çocukları için kreş ve çocuk yuvaları kurulmalı, yüksek öğrenimde bulunan öğretmen ço
cuklarının tamamının yüksek öğrenim kredisinden ve yüksek öğrenim yurtlarından yararlan
dırılmaları temin edilmelidir. 

0 Görev yeri sadece okulla sınırlı olmayan, gecesini gündüzüne katan, evinde dahi çalış
maları sürdüren öğretmenlerin yılda bir defa da olsa huzur içinde bir tatil yapmasına imkân 
tanınması gereklidir. Bugün öğretmenlerin tatil imkânları yetersizdir. Mevcut dinlenme tesisle
rinin kapasitesi öğretmen nüfusunun ancak yüzde birine tatil imkânı sağlayabilmektedir, öğ
retmen dinlenme tesisleri, öğretmenevieri ve öğretmen lokalleri hem sayısal ve hemde kapasi
te yönünden artırılmalıdır. 

g) öğretmenlerimizi sadece hizmet verdikleri süre içinde değil emekliye ayrıldıktan sonra 
da düşünmeli, onlara sahip çıkmalıdır. Bu konuda yapılabilecek en büyük hizmet öğretmen 
huzur evlerinin açılmasıdır. 
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II. Öğretmenlerin özlük Haklarıyla İlgili Sorunlarının Giderilmesi : 
a) Bilindiği üzere toplumların millî hedefleri doğrultusunda istenilir yön ve seviyelerde de

ğişip gelişebilmesi, eğitim ile doğru orantılı bir ilişki içindedir. Çünkü, insanı eğitim yoluyla 
değiştirmeden ne toplumsal kalkınmayı sağlamak ne de buna bağlı olarak sosyal refahı yay
gınlaştırmak mümkün bulunmaktadır. Kalkınmanın ve büyümenin gerektirdiği sayı ve nitelik
teki insangücünün ancak sağlıklı işleyen bir eğitim sistemi ile yetiştirilebileceği genel kabul gö
ren bir olgudur. Bu çerçevede, eğitim sisteminin organizasyonu ve bu organizasyonun yönetim 
biçim ve anlayışı kadar eğitim ve öğretim çalışanlarının emeklerinin karşılığını hakça bulacak
ları bir oranda almaları, Millî Eğitime katkıları oranında takdir edilmeleri ve yaptıkları göre
vin Devlet için taşıdığı değere mütenasip sosyal ve meslekî statülerinin iyileştirilmeleri; eğitim 
sistemimizin sağlıklı ve tutarlı bir işleyişe kavuşturulmasında yerine getirilmesi vazgeçilemiye-
cek değer ve anlamda öncelikli ve zorunlu icraatlardan olarak görülmektedir. 

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı çalışanlarının yaptıkları görev, iş analizlerine bağlı ola
rak tanımlandığında, görevi istenilen seviyede de yerine getirebilmek için öğretmenlerin; ken
dilerinden çok daha iyi maddi imkânlarda çalışan bazı kamu görevlilerinden daha çok çalıştığı 
veya daha çok çalışmak zorunda oldukları görülecektir/ Şöyle ki, öğretmenlerin haftada aylık 
karşılığı okutmak zorunda oldukları dersler için yapacağı hazırlık en az haftada okuttukları 
ders saati sayısı kadar okul dışında yapılırken, işlediği dersin öğrencilerce amaçlandığı şekilde 
anlaşılıp anlaşılamadığının kontrolü için yapılan yazılı sınavlar ve ödevler için de yine kamu 
çalışanları için belirlenen çalışma süresinin büyük bir oranında öğretmenler fiili ders süreleri 
dışında çalışmak zorundadırlar. Bu çizgide çoğu kamu kesimi hizmet sınıfı çalışanlarının ça
lışma süresinin büyük bir oranında, öğretmenler fiili ders süreleri dışında çalışmak zorunda
dırlar. Bu çizgide çoğu kamu kesimi hizmet sınıfı çalışanlarının çalışma saatleri dışında sahip 
oldukları ve çalışma hayatının verdiği yorgunluk ve gerginliği atabildikleri "boş zaman", eği
tim ve öğretim hizmetleri sınıfı çalışanları için bulunmadığı gibi, Devletin mesleğe bağlı hak
lardan olarak sağladığı sosyal hakları da, diğer kamu hizmet sınıflarına sağlanan sosyal hak
lardan daha az oranda olduğu bilinen bir husustur. 

Millî Eğitim Temel Kanunu'nun Genel Amaç ve Temel tikeleri çerçevesinde Devletin yeri
ne getirmekle yükümlü olduğu eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim hizmetlerini yaparak, 
Devletimizin bekasını sağlamak ve milletimizin mutluluğunu gerçekleştirmek amacıyla, gay
retlerini sürdüren eğitim ve öğretim çalışanlarının istek, ihtiyaç ve beklentilerinin adil ve yeterli 
bir ücret sistemi ile karşılanmaması, hatta bütün toplumun ve toplumsal kurumların ve sek
törlerin aha tabanı olan eğitim sektörü çalışanlarının diğer kamu sektörleri çalışanları karşı
sında daha az ücret almaları kabul edilebilirlik çizgisinin dışında kalmaktadır. 

Aynı fiziki ve sosyal şartların içinde bulunan aynı okul, aynı sınıf ve aynı öğrencilerle ders 
yapan öğretmenlerin yaptıkları işin, kurum amaçlarının gerçekleştirilmesine olan katkısı açı
sından değerlendirilip buna göre adil bir ücretin verilmesi gerekirken, öğretmenin yaptığı işi 
değil, bulunduğu kadro derecesinin ücretini belirleyici olmasının yerinde bir uygulama olarak 
kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır. ._ 

öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilebilmesi, onlara sosyal imkânların sağlanması 
yanında maddi imkânlarının da iyileştirilmesiyle mümkündür. Onların toplum içinde layık ol
dukları statüye kavuşmaları, toplum için iyi bir model olmalarına, bu da onların her türlü maddi 
imkâna da kavuşmalarına bağlıdır. 
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öğretmenlerin sayısının diğer mesleklerdckilere göre çok fazla oluşu, öğretmenlerin maaş 
ve ücretlerini yükseltmeye ve hayat şartlarını iyileştirmeye yönelik hizmetlerin yerine getirilme
sini ve gerekli tedbirlerin alınmasını kısıtlayıcı bir etken olmaktan çıkarılmalıdır. Asıl olan sayı 
değil verilen hizmet ve bu hizmetin toplum için önemi ve niteliğidir. 

b) öğretmene daha mesleğe ilk adımını attığı günden başlayarak yardıma olmalı ve onla
ra destek sağlamalıdır. Mesleğe yeni giren öğretmen adayları görev yerlerine gittiklerinde mev
cut maddi imkanları yetersiz olduğundan sıkıntı çekmekte hatta borç para temin etmek duru
muna düşmektedir. Hiç de hoş olmayan böyle bir duruma düşmekten öğretmeni korumak ve 
ekonomik zorluklarını aşabilmesini sağlamak için ona mesleğe ilk girişinde donatım kredisi 
verilmelidir. 

c) öğretmenlerin haftalık ders ve çalışma yüklerî  onların görevlerini en verimli düzeyde 
yürütebilecekleri ölçüde tutulmalı; ders yükleri hesaplanırken ders hazırlama, araç-gereç ha
zırlama, nöbet, kurul ve zümre toplantıları, sınıf öğretmenliği görevi, danışman öğretmenlik,-
eğitsel kol başkanlığı, ders dışı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, Iaboratuvar, işlik hazırlı
ğı, düzenlenmesi ve korunması işleri, sınav kağıdı ve ödev okuma, veli ve çevre ilişkilerinde 
harcanan zaman ve benzeri öğretmenin tüm görevleri dikkate alınarak belirlenmelidir. 

d) Bugün öğretmenliğe atananların tamamr dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar
dan meydana geldiğinden bunların maaş karşılığı okutmaları gereken ders saatlerinde de eşit
lik sağlanmalıdır. Eşit işe eşit ücret ilkesi de böylece zedelenmemiş olacak, öğretmenler arasın
da bu konuda birlik sağlanacaktır. 

e) öğretmenlere verilen eğitim-öğretim tazminatı günün şartlarına uydurulmalıdır. Okul 
müdürü ve müdür yardımcısı olarak görev alanlara da "Yönetim Tazminatı" ödenmelidir. Yö
netim tazminatı miktarının eğitim-öğretim tazminatının göstergesine 10 puan eklenmek sure
tiyle tespit edilmesi uygun olacaktır. 

O öğretmenlerin hizmetiçi eğitim kurslarına sık sık katılarak kendilerini yetiştirmeleri ve 
mesleklerindeki gelişmeleri takip etmeleri önem arzetmektedir. Aksi halde bugün nitelikli gö
rünen bir insan gelişen teknoloji ve bilim karşısında eskimektedir. Bu görüşle Millî Eğitim Ba
kanlığınca her yıl hizmetiçi eğitim etkinlikleri düzenlenmekte ancak yaygın olmadığı görül
mektedir Hizmetiçi eğitim sürelerini başarı ile bitiren öğretmenlere bu başarılarından dolayı 
belirli puan verilerek sonuçta bu puanlar onların kademe ve derece ilerlemeleri ya da yer değiş
tirme ve üst göreve atanmalarında değerlendirilmelidir. 

g) Öğretmenlik mesleği en yıpratıcı mesleklerden biridir. Ülkemizin en ücra köşelerinde 
devlet ve millet entegrasyonu sağlayan tek meslek mensubu öğretmenlerdir. Onun omuzların
da taşıdığı ülkenin yarınlarını hazırlama sorumluluğu, sorumlulukların en ağırıdır. Çalışma 
saatleri normal mesai saatlerinin dışına taşan, evinde de çalışmalarını sürdüren öğretmenlerin 
bu ağır çalışma ve sorumluluğun karşılığında her hizmet yılı için 3 aylık itibari hizmet süresi
nin hizmet sürelerine eklenmesi ve bu sürelerinin emeklilik yönünden de değerlendirilmesi uy
gun ve gerekli olacaktır. 

h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan "emsalini geçememe" hükmü adalet
sizliğe neden olmaktadır. Çünkü kişinin emsali kendisidir, bir başka kişi emsal alınamaz. Bu 
hüküm, mesleğe giren bir kimsenin kendini geliştirmesi için bir üst öğrenime devam etmesini 
engelleyici niteliktedir. Bu hükmün kaldırılması, memuriyette iken üst öğrenim görenlerin sa
yısının artmasına, dolayısiyle de nitelikli insangücü yetişmesine katkı sağlayacaktır. 
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i) Nitelikli insan gücü yetiştirmede alınması gerekli bir başka özendirici tedbir de yüksek 
öğrenim sonrası en az bir yıl öğrenim yaparak master derecesi veya lisansüstü ihtisas sertifikası 
alanlara iki kademe ilerlemesi verilmesidir. Bugünkü uygulamada master derecesi alan bir kim
seye bir kademe ilerlemesi verilmektedir. Bunun ikiye çıkarılması pek çok gencin lisansüstü 
öğrenime devam etmesine, öğrenim seviyesinin yükselmesine ve ülkemizde nitelikli insan sayı
sının artmasına yardımcı olacaktır. 

j) Devlet güçlerini sindirmeye yönelik terörist saldırılarında bazı öğretmenlerimizin hayat
larını kaybettiği ve bazılarının da sakat kaldığı hepimizce bilinmektedir. 

Ülkemizin en ücra köşesinde bile devleti temsil eden ve görev verdiği yörede lider ve model 
konumunda olan ve her türlü tehlikeye rağmen görevlerini sürdüren öğretmenlerimiz de Nakdi 
Tazminat Yasasından faydalanmalıdır. 

k) öğretmenler arasında ayırım yapan uygulamalardan kaçınmak önemli bir husustur. Aynı 
ideallerle aynı hizmeti gören meslek mensuplarının bir grubuna hizmetleri karşığı maddi bir 
imkan sağlanırken diğer grubunu böyle bir imkandan mahrum bırakmak açıklanamaz. 1-4 ün
cü dereceden maaş alan üretmenler ek göstergeden yararlandırılırken 4 üncü derecenin altın
daki derecelerden maaş alan öğretmenlere böyle bir imkan sağlanmamaktadır. 

Bütün çalışanlarda olduğu gibi eğitim ve öğretim hizmetleri çalışanlarında da birikim ve 
tecrübenin yapılacak işin kalitesini arttırıcı yönde etki edeceği bekleneceğinden, daha fazla bi-
nkim ve tecrübeli olan öğretmenlere daha yüksek ek gösterge verilmesi normal karşılanacak
tır. Birikim ve tecrübeli olanlara ek gösterge verilirken aynı işi yapan diğer öğretmenlere ek 
göstergenin hiç verilmemesi izah edilemez. 

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeline ödenecek ek gösterge, benzer önem, güç
lük ve sorumluluk derecelerinde bulunan diğer hizmet sınıfları personeline ödenen ek gösterge 
ile karşılaştırılarak düzenlenmelidir. Teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında 1-8 inci dereceler 
esas alınarak ek gösterge tahsis edilirken eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında sadece 1-4 üncü 
derecelerin esas alınmasının kriterleri yeniden yorumlanmalıdır. 

1) Eşit iş yapanlara eşit ücret verilmesi temel ilkesi çerçevesinde 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanunu'na 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen tabloda değişiklik'yapıla-
rak öğretmenlerin tümünün ek göstergeden yararlanmalarının sağlanması ve bu değişiklikte 
eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli için uygulanacak ek gösterge rakamlarının diğer 
hizmet sınıflarında uygulanan ek gösterge rakamlarına oranı mesleğin önem, güçlük ve sorum
luluk derecesine uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

m) Her öğretim yılı başında öğretmenlere "öğretim yılına hazırlık ödeneği" ödenmekte
dir. Faydalı ve çok yerinde olan bu uygulamanın bir sisteme bağlanması ve yeterli hale getiril
mesi gerekmektedir. Bugünkü düzenlemede miktar Bakanlar Kurulunca ve ödeme tarihi Millî 
Eğitim Bakanınca belirlenmektedir. Oysa ödeneği yeterli seviyeye çıkaracak bir gösterge raka
mı belirlenmeli ve bu gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımı sonunda bulunacak mikta
rın her yıl Ekim ayının ilk haftası içinde ödeneceği hükme bağlanmalıdır. 

n) öğretmenler için uygulanan yan ödeme gösterge rakamları da çok düşüktür, öğretmenlere 
ödenen iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları onlara yüklenen toplumsal sorumlu-, 
lukla ve görevlerinin ağırlığıyla orantılı olmalıdır. 
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o) Diğer devlet memurları için de geçerli olan bir önemli husus da öğretmenlerin bir üst 
öğrenime gidebilmelerine imkan sağlayacak, böyle bir öğrenimi cazip hale getirecek düzenle
meler getirilmesidir. Bir üst öğrenime devam edecek öğretmenle (Açık Öğretim hariç) devam 
edecekleri programın normal süresince maaşsız izin verilebilmelidir. Ayrıca bir Üst seviye öğre
nim amacıyla görevinden ayrılanların üst öğrenimde geçen sürelerinin emeklilik yönünden de
ğerlendirilmesi mümkün kılınmalıdır. Emekli Sandığı Kanunu'na getirilecek bir ek hüküm ile 
bu durumda olan memurlara üst öğrenimde geçirdikleri süreyi söz konusu kanunun borçlan
ma esas ve usulleri çerçevesinde borçlanmaları sağlanmalıdır. 

p) öğretmene sağlanacak kolaylıklar onların mümkün olduğunca görevlerinin başında bu
lunmalarını ve görev anında kendini tamamen görevine vermesini mümkün kılacak nitelikte 
olmalıdır. Önemli ve acil durumlarda bir gün izin almak durumunda olan bir öğretmen bîr 
günde bürokratik işlemlerle uğraşmak durumundadır. Önemli ve acil durumlarda belli çerçe
vede 3 güne kadar mazeret izni verme yetkisi okul müdürlerine tanınırsa hem öğretmene ko
laylık sağlanacak hem de bu konudaki bürokratik işlemler basitleştirilmiş olacaktır. 

r) Bugün öğretmenlerin kendi branşlarında özel öğretim kurumlarında ücretle görev al
maları yasaktır. Bu uygulama nitelikli ve başarılı pek çok öğretmenin resmi okullardaki görev
lerinden ayrılmalarına sebep olmuştur. Yetişmiş, başarılı nitelikli öğretmenleri resmi okullara 
geri çekebilmek ve aynı zamanda öğretmenlerin maddi imkanlarını iyileştirmek için söz konu
su yasağın lcaldırılması isabetli bir karar olacaktır. Gerekli yasal düzenlemenin gecikilmeden 
yapılmasında fayda vardır. 

s) öğretmenlerin ödüllendirilme ve cezalandırılmaları hususları da üzerinde dikkatle du
rulacak konulardır, öğretmenlerin iş yapma kapasite ve yeteneklerinin iş yapma istek ve işbir
liğine dönüştürülmesinde mevcut ödül sistemi yeterli değildir. Bu konudaki mevzuat dağınık 
ve karmaşıktır, öğretme'nlerin ödüllendirilmeleri ve cezalandırılmaları üç ayrı kanuna (4357, 
1702 ve 657 sayılı kanuna) göre düzenlenmiştir. Aynı zamanda karmaşık olan bu mevzuatın 
geliştirilerek bir kanun kapsamında toparlanması bütünlük ve kolaylık sağlayacak, aynı za
manda yanlış ve haksız uygulamaların azalması yönünde faydalı olacaktır. 

ş) Bir diğer konu da öğretmenlerin askerlikleriyle ilgilidir. Herşeydcn önce orduda sayısal 
azalmaya ve süre kısaltmaya yönelik çalışmaların yapıldığı günümüzde öğretmenlerin aslcerlik 
hizmetlerini de öğretmen olarak yapmaları hem öğremen açığını kapatıcı ve hem de eğitimde 
bütünlük ve beraberliği sağlayıcı olacaktır. Aynı amaçla bedelli askerlikten yararlananların be
delli askerliklerini yaz aylarında öğretmenlerin tatilde olduğu dönemde yapmalarını sağlayan 
bir düzenleme yapılmalıdır. 

t) Millî Eğitim'de ele alınması gereken bir konu da denetimle ilgilidir. İlköğretim müfettiş
liği ile Bakanlık müfettişlerinin ayrı oluşu eğitim ve öğretim sınıfı içinde huzursuzluk doğuran 
bir husus olarak görünmektedir. Bu iki hizmet alanında istihdam edilen müfettişler Millî Eği
tim Bakanlığı'nda ayrı- ayrı mütalâa edilmektedirler. Diğer Bakanlıklarda, İktisadî Devlet Te
şekküllerinde ve bunların teşkilat yapılarında iki ayrı teftiş kurulu bulunmamaktadır. Aslında 
Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunun'da böyle bir ayırım yoktur. Buna rağmen İlköğretim 
Müfettişleri Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapar gö
rünmektedirler. Bakanlık Müfettişleri kadro görevi unvanlı olup "Genel İdari Hizmetleri 
Sınıfında" görünürlerken ilköğretim müfettişlerinin sınıfları net bir şekilde belirlenmemiştir. 
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İlköğretim ve Bakanlık Müfettişleri Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde aynı hizmetleri yü
rütmektedir. Bu hizmetler denetim, teftiş, inceleme ve soruşturma olarak verilmektedir. İlköğ
retim müfettişleri ağırlıklı olarak rehberlik hizmeti de vermektedirler. 

İlköğretim müfettişleri tabi oldukları "İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliği" gere
ği liseler hariç tüm okul öncesi, özel eğitim, ilköğretim okulları ve bağımsız ortaokullarda hiz
met vermektedirler. 

Bakanlık Müfettişleri bölge ve yurt düzeyinde Bakan adına genel idare, eğitim-öğretim 
hizmetleri sınıflarıyla, bakanlık bünyesindeki diğer birimlerin, yukarıda zikredilen hizmetleri
ni yürütmektedirler. 

Yapılan hizmetin gereği olarak, İlköğretim Müfettişleri belli bir hizmetöncesi eğitimi al
maktadırlar. Bu eğitim kurs, ön lisans, lisans ve isteğe bağlı yüksek lisans düzeyinde olmakta
dır. Bunun yanında liyakat ve yeterlik yönünden mesleğe seçim öncesi belli bir yazılı sınav ve 
mülakattan da geçmektedirler. Bakanlık Müfettişleri ise mesleğe bağlı olarak hizmet öncesi 
eğitimi almamaktadırlar. Sadece sicil ve başarı ile yıla bağlı hizmet yönünden şartlara bağlı 
biçimde olarak seçim yoluyla müfettiş olmaktadırlar, 

İlköğretim müfettişleri, il, bakanlık müfettişleri bölge ve yurt düzeyinde bu işleri benzer 
şekilde yürütmekte fakat aynı hizmet sınıflarında mütalâa edilmektedirler. 

Bu iki birimin aynı yapıda birleştirilmesi bir zarurettir. Zira Millî Eğitim Bakanlığı Teşki
lât Kanunu da bu zarureti doğrulamaktadır. 

İlköğretim müfettişlerinin hizmet sınıflarının kesin olarak belirlenmemesi ve bu anlamda 
kadroların sağlanmamış olması bu hizmet alanında çalışanları huzursuz etmektedir, 

Bu iki alanda iki ayrı Yönetmelik olması da dikkati çekmektedir. Amaçta benzer noktala
rı taşıyan bu iki Yönetmeliği tek Yönetmeliğe çevirmek zaruridir. 

Her iki müfettiş grubu aynı hizmette bulunmalarına rağmen, Bütçe Kanunları ve buna 
bağlı olarak TBMM'den çıkan Bakanlar Kurulu Kararlarında K.H.K.'de maddi yönden ayrı 
ayrı tazminat aldıkları görülmektedir. Bu ayrıcalık, özel hizmet tazminatı, yan ödemelerde ba
kanlık müfettişlerinin lehinedir. Yine harcırah ve geçici görev yollukları bakanlık müfettişleri
nin lehine farklılıklar göstermektedir. " 

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı direk Bakana bağlı olmalarına rağmen 
aynı görevi icra eden İlköğretim Müfettişleri il valileri dolaylı olarak millî eğitim müdürlükleri
ne bağlı olarak görev yapmaktadırlar. Bu yapılanmanın gerekçeleri yönetmeliklere dayalıdır. 
Ancak bu konuda Danıştay'ın I. Daire-İ983/277 Esas ve 1983/298 nolu Kararı İlköğretim Mü
fettişlerinin 657 sayılı Kanun'un değişik 36 ncı maddesinin II. fıkrasında belirtildiği gibi Ba
kanlık Müfettişliği bünyesinde mütalâa edilmesi gerektiği şeklindedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı'nda Harcırah Kanunu çerçevesinde Bakanlık Müfettişleri geçici görev 
yollukları ve yol giderlerini çek usulüyle peşin alırlarken bu uygulama ilköğretim müfettişleri 
için uygulanmaktadır. Bu konuya bağlı olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhasebat Genel 
Müdürlüğü'nün 23.12.1991 Tarih ve MUH.tŞL.127802-2/75289 sayılı 487 seri no'Iu Genel Teb
liğin (Ek-1) 4 ncü maddesi ilköğretim müfettişleri için uygulanmaktadır. 

Sonuç olarak T.C. Millî Eğitim Bakanlığı bakanlık ve ilköğretim müfettişlerinin aynı bi
rimde birleştirilmesi gerekmektedir. Komisyonumuzca bu konuda yapılan hazırlıklar da ekli 
dosyada mevcuttur. 
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y) Yurtdışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması ve güç
lendirilmesi amacıyla Türkçe ve Türk Kültürü öğretimi için 1970'li yıllardan beri yabancı ülke
lere eğitim ve öğretim sınıfından personel gönderilmektedir. Devlet Memurları Kanunu'nda 
yurtdışında öğretmen görevlendirilmesine ilişkin bir hüküm bulunmadığından görevlendirme 
1971 yılında çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname hükümlerince yapılmaktadır. 

Söz konusu kararname yurtdışında görevlendirilecek personelin seçimi, ödenecek ücretin 
tespiti, süre uzatımı, geri çekme gibi tüm yetkileri Dışişleri, Millî Eğitim Bakanlığı, Maliye ile 
Kültür Bakanlıkları yetkili temsilcilerinden oluşan bir kurula vermiştir. Çok önemli olan se
çim, ücret tespiti, süre uzatımı, geri çekilme gibi hususlarda yasa ile belirlenmiş kriterler bu
lunmadığından yapılan uygulamalar sürekli öğretmenlerin huzursuzluğuna neden olmaktadır. 

Yurtdışında görevlendirilen öğretmenlerin eş ve çocuklarını beraberinde götürmeleri ha
linde bunlara yürürlükteki mevzuata göre hem yolluk ve harcırah hem de yurtdışı tedavi yardı
mı ödenmemektedir. Bundan dolayı da bazen aile parçalanmaları olmakta bazen de eşi ve ço
cuğuyla yurtdışına giden öğretmen maddi sıkıntıya girmektedir. Her iki durum da öğretmene 
problem yüklemekte ve başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Belirtilen ve benzeri problemleri ortadan kaldırmak.ve yurtdışında görevlendirilen öğret
menlerin huzur içinde çalışmalarını temin etmek için bir yasal düzenlemenin yapılması gerek
mektedir. Bu maksatla Komisyonumuz bir kanun tasarısı taslağı hazırlamış ve ekli dosyada 
değerlendirmeye sunmuştur. 

-Yurtdışında görevlendirilen öğretmenlerin sosyal statülerinin, eğitim ortamlarının ve is
tihdam şekillerinin iyileştirilmesine yönelik olup sonradan çıkarılacak yönetmelikte yer alması 
gerekli görülen hususlar da önerileriyle birlikte bir rapor halinde dosyada yer almaktadır. Bun
lardan bazı önemli hususları kısaca belirtmek gerekirse; 

1. Yurtdışında görevlendirilen öğretmenlerin öğrenim düzeyleri genellikle gönderildikle
ri ülkenin öğretmenlerinin düzeylerinin altındadır. 

2. Yurtdışında görevlendirilen öğretmenlerin temsil yeteneği yeterli ve arzulanan düzey
de değildir. 

3. Yurtdışında görevlendirilen öğretmenler ile Millî Eğitim Bakanlığı yurtdışı temsilcili
ği, o bölgedeki diğer Türk öğretmenler ve görevli bulundukları okullardaki mahalli öğretmen 
ve idareciler arasında gereken seviyede işbirliği ve dayanışma bulunmamaktadır. 

4. öğretmenlerin görev sürelerinin uzatılmasına veya süreleri dolmadan yurda geri çe
kilmelerine ilişkin açık ve belirgin ölçütler yoktur. 

5. Yurtdışında görevlendirilen öğretmenler görevlendirildikleri ülkede konuşulan dili ye
terli seviyede bilmemektedir. ~ 

6. öğretmenler görevlendirildikleri ülkenin eğitim sistemini, idari yapısını ve yasalarını 
Türk çocuklarının eğitim haklarını koruyacak ve geliştirecek düzeyde bilmemektedir. 

7. Yurtdışındaki okullarda Türkçe ve Türk Kültürü öğretiminde kullanılan ders kitabı 
dışındaki eğitim araçları yetersizdir. 

8. Okutulan Türkçe, Türk Kültürü ve Din Kültürü dersleri normal ders saatleri dışında 
verilmektedir. 
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Hazırlanan kanun tasarısının kanunlaşması halinde çıkarılması gereken yönetmelik hü
kümlerince yukarıda belirtilen sorunların halledilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca Millî Eğitim Ba
kanlığı, Türklerin bulunduğu ülke eğitim yetkilileriyle mutad yapılan Karma Eğitim Eksperle
ri Toplantılarında da problemlerin çözümünde ısrarla durmalıdır. 

3. öğretmenlerin îstihdam Sorunları ve Bu Sorunların Giderilmesi : 
Bir ihtisas mesleği olan öğretmenliğe pedagojik formasyonu olmayanların alınmaması is

tihdam politikasının ana prensibi olmalıdır, öğretmen istihdamına ilişkin politika ve uygula
maların öğretmenin toplum içinde layık olduğu statüye kavuşmasında çok etkili olduğu hatır
dan çıkarılmamalıdır. Eğitim-öğretim ve yönetim elemanlarının istihdamlarında hiçbir şekilde 
politik etki ve baskılara yer verilmemelidir. îstihdam politikaları öğretmen yetiştirme politika
larının bir devamı halinde olmalıdır. 

a) Öğretmenlik formasyonu olmayanların mesleğe alınmaması kadar önemli olan bir hu
sus da mesleğe ilk defa alınan ve stajyer olarak atananların teşekküllü okullarda çalıştırılmala
rıdır. Bugün böyle bir prensibin olmadığı görülmektedir. Stajyer öğretmenlerin genellikle tek 
başlarına bir okula veya bir-iki öğretmenli okullara atanarak stajyerlik sürelerini Örnek alabi
lecekleri, tecrübe ve birikiminden de yararlanabilecekleri nitelikli öğretmenlerden mahrum olarak 
tamamlamaktadırlar. Kelime anlamından da anlaşılacağı gibi bilen ve yol gösteren nitelikli ele
manlar yanında yetişme ve kendi yeteneğini de ispatlayabilme imkanlarının bulunabileceği staj 
yeri en azından müstakil bir müdürü bulunan okullar olmalıdır. Bu önemli hususun yerine 
getirilmesi de sadece uygulamada açıklanan prensibin benimsenmesine bağlıdır. 

b) Eğitim ve öğretimde başarılı olabilmek için çok iyi yetişmiş öğretmenler ne kadar önemli 
ise; öğretmenlerin istihdamlarının yurt düzeyinde dengeli ve adil bir şekilde yapılması da o 
kadar önemlidir. Atama ve yer değiştirme yolu ile öğretmenlerin görev yerlerinin tesbitinde ola
bildiğince adil davranılmalı ve tespit edilen kural ve prensipler taviz verilmeden uygulanmalı
dır. öğretmen camiası, istihdam faaliyetlerinde sadece ülke ihtiyaçları ile meslek mensupları
nın istek ve özürlerinin dikkate alındığından kuşku duyulmamalıdır. Konuyla ilgili mevcut mev
zuat titizlikle uygulanmalı, atama ve yer değiştirmelerde okul ve kurumların tespit edilmiş stan
dart kadro sayısının üstüne çıkılmamalı ve öğretmenlerin hizmet puanları mutlaka esas alın
malıdır. Atama ve yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sık sık değişiklik yapılmaması hem siste
min oturması hem de öğretmenlerin güvenlerinin kazanılması ve huzurlarının sağlanması ba
kımından gereklidir. 

Okul ve kurum yöneticilerinin atamalarıyla ilgili belirlenen sorunların da mevcut mevzu
atta belirlenmiş bulunan esaslara tam olarak uyulmadığından kaynaklandığı görülmüştür. Yü
rürlükteki mevzuatla belirlenmiş esaslar, yönetici atamalarının adil bir şekilde yapılması için 
yeterli bulunmuştur. Bu esaslara mutlak surette uyulmalıdır. 

Mevzuata göre illerde Millî Eğitim Müdürünün başkanlığında oluşturulan "öğretmenle
rin Görev Yeri Belirleme Kurulu" ile okul ve kurum yöneticilerine yapılacak atamalar için oluş
turulan "Değerlendirme ve Mülakat Komisyonu"nda seçilmiş okul müdürlerinin de yer alma
sında fayda görülmektedir. II merkezindeki ilköğretim ve ortaöğretim okul ve kurumları mü-
dürlerince ayrı ayrı seçilecek iki A tipi okul müdürünün söz konusu komisyonlarda yer alması 
demokratik hayatın bir gereği olarak faydalı mütalaa edilmektedir., 
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c) öğretmenlik mesleğinin önemi ve sorumluluklarının ağırlığı dikkate alındığında öğret
menlik formasyonu olmayanların hiçbir şekilde istihdam edilmemesi gereği vurgulanırken lise 
mezunlarının vekil öğretmen olarak görevlendirilme uygulamasının devam ettirilmesi yanlıştır. 
Bu yanlışlığın da giderilmesi gerekir. Günümüzde ülke genelinde giderilemeyecek öğretmen açığı 
yoktur. Aksine atama yapılacak boş kadro sayısının iki hatta üç katına yaklaşan başvurular 
yapılmaktadır. Vekil öğretmen görevlendirmesine ihtiyaç duyulması halinde görevlendirilecek
lerin öğretmenlik formasyonuna sahip yükseköğrenim mezunları arasından seçilmesi veya emekli 
öğretmenlerin vekil öğretmen olarak atanabilecekleri bir düzenleme getirilmesi uygun görül
mektedir. 

ç) Bugünkü uygulamada emekli öğretmenlere ihtiyaç halinde eğitim ve öğretim kurumla
rında görev vermekte güçlük vardır. Gündüz öğretiminde, haftada sadece 2 saat; gece öğreti
minde de haftada 6 saat ücretle görev verilebilen emekli öğretmenlerden ihtiyaç olsa bile yete
rince yararlanılamamktadır. Erken yaşta ve dinç iken çeşitli sebeplerle emekli olan öğretmen
lerden yeterince yararlanabilmek için konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında gerekli deği
şikliğin yapılması gerekmektedir. 

d) öğretmenlerin istihdamlarıyla ilgili belirgin bir sorun da özellikle mecburî öğrenim se
viyesindeki okullarda sınıfsız fazla öğretmen bulunmasıdır. Bu durum Özür gruplarına göre 
yapılan tayin ve nakillerden meydana gelmektedir, tlkokul öğretmenlerinin Tayin ve Nakil Yö
netmeliğinde yapılacak bir değişiklikle standart kadroların tespitinde okullara standart kad
rosunun en çok % 5 fazlası sayıda öğretmen atanabileceğine dair bir hüküm getirilmesi soru
na çözüm sağlayacaktır. 

e) îlkokullardaki öğretmen fazlalığının aksine okul öncesi eğitimde ana sınıfı Öğretmenle
rinin sayısal yetersizliği aşılması gerekli diğer bir sorundur. Çocukların gelişimi ve eğitiminde 
çok önemli olan okul öncesi eğitimi için Bakanlıkça ihtiyaç duyulan kadronun tahsisi sağlan
malı, hizmetiçi eğitim yoluyla sınıf öğretmenliği formasyonuna haiz öğretmenler ana sınıfı öğ
retmenliği için yetiştirmeli ve üniversitelerin okul öncesi öğretmeni yetiştiren fakülte ve yüksek 
okullarına alınacak öğrenci kontenjanının ihtiyaca uygun olarak artırılması sağlanmalıdır. 

f) öğretmen istihdamıyla ilgili sorunların bulunduğu bir alan da özel eğitim alanıdır. Pa
halı fakat toplum için çok önemli olan özel eğitimde istihdam edilecek öğretmenlerin alanla
rında çok iyi yetişmiş olmaları gerekmektedir. Bu alanda kullanılan öğretim metodlannın özelliği 
ve özel bilgi isteyen öğretim araç ve gereçlerinin kullanılışı, görevlendirilecek öğretmenlerin çok 
nitelikli ve alanlarında yetişmiş uzman olmalarını şart koşmaktadır, özel eğitim alanında çalı
şan öğretmenlerin alanlarında yetiştirilmemiş oldukları görülmektedir. Sorunun çözümü için 
en kısa zamanda gerekli tedbirler alınmalıdır, özel eğitim okulları ve özel sınıflara atanacak 
öğretmenlerin fakültelerin özel eğitim öğretmeni yetiştiren programlarından mezun olmaları 
şartı getirilmeli, üniversitelerle işbirliği kurularak bu alan için yeterli öğretmen yetiştirilmesi 
sağlanmalı, bu sağlanıncaya kadar öğretmenlik formasyonuna sahip kimseler özel eğitim öğ
retmeni yetiştiren özel kurslara davet edilip kurs sonunda başarılı olanlar atanmalıdır. 

g) Bir tarafta özet eğitim öğretmenine ihtiyaç duyulurken diğer tarafta özel eğitim öğret-
* meni olarak yetişmiş elemanların sınıf öğretmeni olarak ilkokullara atandığı görülmektedir. 
Bu yanlışlığın Millî Eğitim Bakanlığınca giderilmesi beklenmektedir. 
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li) özel eğitim öğretmenlerinin denetiminin de alan müfettişlerince yapılması, ve müfet

tişlerin öğretmenlere ihtiyaç duydukları seviyede rehberlik yapması sağlanmalıdır. Denetimi ya
pan, alan müfettişi olmadığı zaman eğitim faaliyetlerine fayda yerine zarar verebilir. Bu mese
lenin çözümü özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu'nun 15 inci maddesinde belirtilen özel 
eğitim müfettişlerinin görevlendirilmesiyle sağlanabilir. 

i) özel eğitim okullarında destek personeli de çok yetersizdir. Bu okulların özelliklerine 
göre destek personeli ihtiyacı belirlenmeli, kadrolu veya sözleşmeli olarak bu ihtiyaç sağlan
malıdır. Pek çok gelişmiş ülkede uygulandığı gibi özel eğitim okullarının çoğu tipinde eğitim 
ve tıbbî tedavi bir arada uygulanmakta ve normal sınıflara intibak edebilecek seviyede tedavi 
edilip eğitilebilenler normal sınıflara aktarılmaktadır. Bu bakımdan doktor, hemşire, psiko-
metrist, fizyoterapist, konuşma terapisti, diyetisyen ve teknisyen gibi değişik meslek grupların
dan destek personel ihtiyacı sağlanmalıdır. 

j) İstihdam konusunda ilköğretim müfettişlerini ilgilendiren bazı sorunlar da tespit edil
miştir. İlköğretim hizmetlerinin eğitim ve öğretim hizmetleri arasında çok önemli bir yer tuttu
ğu, bu seviyedeki eğitimin çocukların ilerideki yıllardaki başarılarını büyük oranda etkilediği 
bir gerçektir. Çağın ve toplumun bir insandan beklediği davranışların çoğunun çocuklarımıza 
kazandırılacağı eğitim seviyesi ilköğretimdir. Bu bakımdan ilköğretim okullarında görevli öğ
retmenlere rehberlik yapmak ve onların çalışmalarını denetlemek sorumlu müfettişlerin hızla 
gelişen ve değişen dünyamızda bilim ve teknolojinin getirdiği yenilikleri takip edebilme ve bunları 
öğretmenlerin hizmetine sunabilme niteliğine sahip olmaları ilköğretimde başarı elde edebil
mek için gereklidir. Akademik çalışmayı bilen, yenilikleri kolayca öğrenen ve bunları öğret
menlerle payl aşabilen ilköğretim müfettişlerine ihtiyaç vardır. Bu görüşler ışığında müfettiş yar-' 
dımcısı olarak atanacak ilköğretim müfettişlerinin Eğitim Yönetimi, Teftiş, Planlaması ve Eko
nomisi dalında yüksek lisans derecesi almış olması şartı getirilmelidir. 

k) İlköğretim müfettişlerinin istihdamında bir dengesiz dağılım görümektedir. Bazı iller
de ihtiyacın üstünde ilköğretim müfettişi görevlendirilirken bazı illerde de müfettiş açığı söz-
konusudur. İlköğretim müfettişlerinin illerimiz ihtiyaçlarına göre dengeli sayıda atanmalarıyla 
tayin ve nakillerinde gerekli düzenleme yapılmalıdır. Yönetmelik değişikliği ile ilköğretim mü
fettişlerinin her görev bölgesinde çalışmaları zorunlu hale getirilmeli, ayrıca İl İlköğretim Ku
rulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı olarak görev alanların da zorunlu atamaya tabi tutularak 
her görev,bölgesinde çalışmaları sağlanmalıdır. 

I. İlköğretim müfettişi olarak yetiştirilmiş ve atanmış olanlara ehliyet ve bilgilerinin bu
lunmadığı alanlarda görev verildiği görülmektedir. Sürücü kurslarının, kuaförlük kurslarının 
ve mankenlik kurslarının ilköğretim müfettişlerince denetlenmesinin onların mesleki bilgi ve 
ehliyetleri dışındaki alanlarda görevlendirildiğinin örneğidir, özel ihtisas alanı olan bu tür kurs
ların denetiminin sözkonusu alanlarda bilgi ve ehliyet sahibi Bakanlık Müfettişlerince yapıl
ması hizmetin uygun bir yönde yerine getirilmesini mümkün kılacaktır. 

öte yandan ilkokul ve ilköğretim okularında açılan yetiştirme kurslarının denetimi ilköğ
retim müfettişlerine verilmeyip İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde görevli ancak branşı ilköğ
retim olmayan şube müdürlerine yaptırılmaktadır. Denetim eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 
en önemli bir alanıdır. Bu alanda bilgi ve ehliyeti olan kimselerce yapılmalıdır. Bu görüşle ilko
kullarda ve ilköğretim okullarında açılan yetiştirme kurslarının denetiminin ilköğretim müfet
tişlerince yapılması Millî Eğitim Bakanlığı'nın Kursların Denetimine İlişkin Yönergesinde ya
pılacak bir değişiklikle sağlanabilecektir. 
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n) Her devlet memurunun aile bütünlüğünün korunması, ailenin parçalanmasına yol açan 
uygulamaların yapılmaması hem Anayasa hem de Medenî Kanunla Devlet Memurları Kanun
larında hükme bağlanmış olmasına rağmen ilköğretim müfettişlerinin tayin ve nakillerinde eş 
durumunun dikkate alınmamasını izah etmek mümkün değildir. Ancak, ilköğretim müfettiş
leri tayin ve nakil yönetmeliğinde yer alan özür grupları arasında eş durumu bir özür olarak 
gruplandırılmamıştır. Adil olmayan bu uygulamaya son verilmeli ve bu amaçla İlköğretim Mü
fettişleri Tayin ve Nakil Yönetmeliği'nde gerekli değişiklik yapılmalıdır. 

o) Millî Eğitimde denetimden söz edilirken asıl vurgulanması gereken husus bir yönetim 
içinde iki ayrı denetim kuruluşunun bulunmasıdır. Eğitimdeki yeni gelişmeler, uygulamalar ve 
buna bağlı yapılanmalar bu iki denetim kuruluşunun görev alanlarının iç içe girmesine sebep 
olmuştur. Bir örnek vermek gerekirse bir lise bünyesindeki ortakolun denetimi Bakanlık mü
fettişlerince yapılırken bağımsız ortaokullarının denetimi ilköğretim müfettişlerince yapılmak
tadır. Bu ve daha önce bu konuyla ilgili sayılan problemlerin çoğunun çözümü daha önce öne
rildiği gibi Bakanlık Müfettişliği ile ilköğretim müfettişliğinin tek bir çatı altında toplanmasıy
la mümkündür. 

4. öğretmenlerin Eğitim Ortamlarının İyileştirilmesi : 
Ülkemizi gelecekte emanet edeceğimiz en değerli varlığımız çocuklarımız ve gençlerimizin 

en iyi şekilde eğitilmeleri, daima daha iyiyi ve daha güzeli arayan, millî değerlerimizi benimse
miş ve vatan sevgisi ile dopdolu olarak yetiştirilmeleri için fedakarlıktan kaçınmamalı ve en 
büyük yatırımlarımızı bu amaçla yapmalıyız, öğretmenlerin en iyi şekilde yetiştirilmesi, onla
rın özlük haklarının iyileştirilmesi ve istihdam sorunlarının giderilmesi kadar eğitim ortamla
rının iyileştirilmesi de önemlidir. Eğitim ortamı; öğretmen ve eğitim yöneticilerinin öğrencile
riyle paylaştığı herşeyi ve birlikte yaşadıkları çevrenin tamamını kapsar. Okul ve dersliklerin 
fizikî imkanları, kullanılan ders araç ve gereçleri ve öğretim programları gibi unsurların niteli
ği eğitim faaliyetlerindeki başarıyı büyük oranda etkiler. Eğitim sistemimizde bu alanda da 
giderilmesi gerekli eksiklikler ve iyileştirilmesi gerekli unsurlar bulunmaktadır. 

a) Çocuklarımızın bir öğretim yılı boyunca okulda ve evde sürekli kullandığı ders kitapla
rının iyileştirilmesi için Ders Kitapları Yönetmeliğinde gerekli değişiklik yapılmalı ve ders ki
taplarının estetik bakımdan yeterli ve göz sağlığına uygun birinci hamur kağıda ve iki sütun 
olarak basılması sağlanmalıdır. Kitapların görüntüsünün çocuğun ruhsal gelişmesine etkide 
bulunduğu gerçeği gözardı edilmemelidir, öğretim yılı sonunda sevinçlerini kitaplarını yaka
rak ifade eden çocukların verdiği mesajın bir bölümü de kitapların görüntüsünün onlarda ki
tap sevgisini tam olarak aşılayamadığıdır. Ayrıca ders kitaplarının çağdaş anlayışa uygun ola
rak sadece bir ders kitabı olarak değil ders kitabı, öğretmen kitabı ve kılavuz kitap bütünlüğü 
içinde takım halinde hazırlanması sağlanmalıdır. Bir kitap yazarı kitabını öğretimde kulamla-
bilecek belli metod ve teknikleri düşünerek yazar. Bu düşüncelerini öğretmen kitabı ve kılavuz 
kitap yoluyla öğretmen ve öğrencilere iletirse eğitimdeki başarıyı etkiler. 

b) öğretmenlerin başvurabileceği meslek kitapları da yeterli ve nitelikli değildir, öğret
men meslekî bir sorunla karşılaştığında veya kendini yetiştirmek, daha iyiyi öğrenip uygulaya
bilmek istediğinde okul veya il kitaplığından alabileceği yeterli meslekî kitap sağlanmalıdır. Bu 
amaçla öğretmen meslek kitapları dokümantasyon merkezleri kurulabilir. Bu merkezler mes
lek kitaplarının öğretmenlere ulaştırılmasını sağlamalıdır. 
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c) Eğitim ortamının iyileştirilmesi için pek çok faaliyetin yapılması gereken kesim okul 
öncesi eğitimdir. Okul öncesi eğitim için ayrılan dersliklerin çoğu kez fizikî şartlara uygun ol
madığı görülmektedir. Okul öncesi eğitime katılan çocukların yaşları ve ihtiyaçları dikkate alı
narak onların eğitimi için ayrılan dersliklerin fonksiyonel olabilmesi için standartlar belirlen
meli ve Millî Eğitim Bakanlığı'nca çıkarılacak bir yönergeyle bu standartlar açıklanmalıdır. 

d) Okul öncesi eğitim programları da yetersizdir. Mevcut 1989 programı incelendiğinde . 
amaçların anlaşılır olmadığı, eğitim durumu ve sınama durumunu içermediği ve davranışların 
amaçları tanımlamadan uzak olduğu görülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı'ntn 3-6 yaş grubu
na uygun programların geliştirilmesi için "Program Geliştirme Komisyonları" kurması ve bu 
soruna çözüm getirmesi beklenmektedir, 

e) Okul öncesi eğitimde önemli olan bir diğer husus da eğitime yönelik ders araçları ve 
oyuncaklarıdır. Ünitelerin İşlenmesine yardımcı ders araçlarıyla oyuncakları yetersizdir. Çocu
ğun ruhsal ve fiziksel gelişimini etkileyen ve bu seviye eğitimde çok önemli olan ders araçları 
ve oyuncakları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yeterli sayıda temin edilip okullara dağıtıl
malıdır. 

f) Okul öncesi eğitim için sayılan eksiklik ve sorunların tamamı özel eğitim içinde geçerli
dir. özel eğitimde de ders programları yetersizdir. Millî Eğitim Bakanlığı özel eğitim için prog
ram hazırlama komisyonları kurulmalıdır, özel eğitimde özür gruplarına göre hazırlanmış ders 
kitapları yoktur. Yürürlükteki mevzuat hükümlerince her özür grubu için takım halinde ders 
kitabı öğretmen kitabı ve kılavuz kitaplar hazırlatılmalı ve çoğaltılmalıdır, özel eğitim ders 
araçları da yetersizdir, özel eğitim alanına giren özür gruplarına ait odiometre, grup işitme 
cihazları, bireysel işitme cihazları, braille daktilo, kaset, matbaa makinesi ve basılı ders araçla
rı gibi bütün araçlar Millî Eğitim Bakanlığı'nca sağlanmalıdır. Özel eğitime ayrılan dershane
ler ihtiyaca cevap verir nitelikte değildir, özel eğitim okui binalarının fizikî şartları bu eğitim 
için uygun değildir. Bunun çözümü için özel Eğitim Okulları Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi
ne mutlaka işlerlik kazandırılmalıdır. 

g) Eğitim ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi konusunda ilköğretim müfettişlerinin ça
lışmalarını değerlendirmek, raporlarını yazmak ve mesleki malzemelerini korumak için bir oda
larının ve bir doktilolarının bile bulunmadığını belirtmek gerekir. Bunlar çalışmaların değer
lendirme ve rapor haline getirme bölümünü evlerinde ve kendi daktilo makinalarıyla tamam
lamaktadır. İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliği'nin ilgili bölümünde yapılacak bir de
ğişiklikle asgari her teftiş grubuna bir oda, bir memur ve yeterli demirbaş tahsis edilmelidir. 

5. Hizmetiçi Eğitim Sorunları ve Giderilmesi : 
Çağımızda bilim ve teknolojide çok büyük gelişmeler ve hızlı değişmeler yaşanmaktadır. 

Bu durum da en çok eğitim alanını etkilemektedir. Bir yandan bu hızlı gelişmelere ayak uydu
rabilecek ve daha da hızlandıracak insangücü yetiştirmeye çalışılırken diğer yanda ulaşılan ge
lişmeler sayesinde eğitimde metod ve teknikler, kullanılan ders araç ve gereçleri sürekli değiş
mektedir. Birkaç yıl önce nitelikli, bilgili ve başarılı bir öğretmen kendini sürekli yenilemezse 
birkaç yıl sonra gerilerde kalmaktadır. Bu bakımdan hizmetiçi eğitim günümüz eğitim siste
minde çok önemli yer tutmaktadır. Belli sayıda personel çalıştıran kuruluşlar bile devamlı kurslar 
düzenleyerek personelini gelişmelere uygun olarak yetiştirmektedir. 
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Yarım milyonun üstünde mensubu bulunan Millî Eğitimimizin, öğretmenlerin hizmetiçi 
eğitimine gereken önemi vermesi planlanan hedeflere ulaşabilmek bakımından zorunludur. Bu 
alandaki sorunların çözümü de kısa zamanda sağlanmalıdır. 

a) Bütün öğretmenlerin en az iki yılda bir defa ve en az dört haftalık zorunlu hizmetiçi 
eğitimden geçirilmesini mümkün kılacak bir düzenleme yapılmalıdır. Hizmetiçi eğitim mer
kezleri her ile ve yılın her ayına yayılabilmeli ve öğretmenin özlük haklarının iyileştirilmesiyle 
ilgili bölümde belirtildiği gibi bu eğitimin aynı zamanda özendiriciliğe kavuşturulması yönün
de tedbirler alınmalıdır. Bugün mevcut öğretmenlerimizin yeterli hizmetiçi eğitim aldıkları söy
lenemez. 

b) öğretmenler gibi tüm ilköğretim müfettişleri de hizmetiçi eğitimden yeterince yararla
namamaktadır. ilköğretim müfettişleri için açılan hizmetiçi programlarının yaygınlaştırılması 
ve tüm ilköğretim müfettişlerinin iki yılda hatta mümkün olabilirse her yıl bu kurslara katıl
ması sağlanmalıdır. 

Hizmetiçi eğitimde ele alınacak konuların tespitinde mutlaka ilgili alan öğretmenlerinin 
görüşleri alınmaladır. ligi ve ihtiyaç duyulan konuların işlenmesi katılımı artıracaktır. 

c) Hizmetiçi eğitime özellikle gelişmekte olan özel eğitim ve okul öncesi eğitim alanla
rında ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanlarda edinilebilecek meslek kitaplarının çoğunun yabancı 
dilde olduğu da dikkate alınarak bu alan öğretmenlerinin Devlet Memurları \hbancı Diller Eğitim 
Merkezi kontenjanlarından daha çok yararlanmaları sağlanmalı, bilgi ve görgülerini artırma
larına imkân vermek için Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerince yurt dışına gönde
rilmelidir. 

Beş altı başlık altında belirtilen öğretmenlerimizin sorunlarının dışında eğitim sistemimi
zi ve dolayısıyla öğretmenlerimizin çalışma ortamını etkileyen bir sorun da Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı okul ve kurumların bünyesinde kurulan döner sermaye işletmelerinin 1927 yı
lından bu yana değişik tarihlerde çıkarılmış altı değişik döner sermaye kanununa ve bu kanun
lara dayanılarak çıkarılan bir o kadar yönetmelik ve yönergelere göre işletilmeleridir. Değişik 
tarihlerde çıkarılmış bulunan bu yasalar çok farklı hükümler ifade etmektedir. Bu durum uy
gulamada büyük farklılıklara ve aksaklıklara sebebiyet vermekte ve dolayısıyla bazı problem
leri de beraberinde getirmektedir. Bu problemleri özetlemek gerekirse; 

— Döner sermayeli işletmelerin yönetim ve denetimleri birbirlerinden farklılık arz etmek
te, çağdaş işletmecilik anlayışına uyum sağlamada genellikle yetersiz kalmaktadır. 

— Muhasebe usullerindeki karmaşıklık nedeniyle, döner sermaye hesaplarının Devlet Ke
sin Hesaplarına intikal ettirilmesinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. 

— Kanunlarda belirtilmesi gereken bazı konular yönetmeliklerde, yönetmeliklerde olması 
gereken hususlar kanunlarda yer almaktadır. 

— Yürürlükteki döner sermaye kanun maddelerinin yaklaşık °/o 90'ı çeşitli sebeplerle işle
mez duruma gelmiştir. 

— Kanunlar dil bakımından da anlaşılmaz durumdadır. 
Bu aksaklıkların giderilmesi için Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların bün

yesinde faaliyet gösteren döner sermayelerin tek bir döner sermaye kanunu çatısı altında top
lanması gerekmektedir. Hazırlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun 
Taslak"ı ekte sunulmuştur. 
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Taslak Kanunlaştığı Takdirde : 
— Döner sermayelerin daha verimli ve kârlı çalışması sağlanarak; mevcut makine parkı 

ve teknik insan gücünün millî ekonomiyle daha fazla katkı sağlaması gerçekleşecektir. 
— Meslekî ve teknik eğitimde uygulamalı eğitimin gerçek iş üzerinde yapılmasına daha 

fazla katkıda bulunulacağından, öğrencilerin daha kalıcı ve çabuk öğrenmelerine yardımcı ola
caktır. 

— Üretime katkı sağlayan öğretmenlerimize ve diğer personele kârdan daha çok pay vere
rek gelir seviyelerinin artmasına dolayısıyla öğretmenlikte kalmalarına katkıda bulunulacaktır. 

— Uygulama yapan öğrenci ve kursiyerlere ücret ödeneceğinden, aile bütçelerine katkıda 
bulunmalarını sağlayacaktır. » 

— İşletmelerin sermayesinin artırılması, kârların sermaye artırımında kullanılması ve ça
kışanlara kârdan pay verilmesi esası getirildiğinden; işletmelerin daha verimli çalışmalarına katkı 
sağlanacaktır. 

— İşletmelerin uygulanacak muhasebe sisteminin bünyelerine uygun, üretilen mal ve hiz
met ile yapılan işin maliyetini belirleyecek bir düzende ve işletmeler arasında birlik ve eşgüdüm 
sağlayacak yapıda olması esası getirilmiştir. 

, — Doğuşundan bugüne kadar olduğu gibi döner sermayeler, devletin temel görevlerini 
yürüten ya da bu temel görevlere destek hizmeti sağlayan birimlerin yaptıkları hizmetler sıra
sında veya bu hizmetlerin bitirilmesinden sonra arta kalan boş zamanlarda piyasa talebi ve fi
yatı bulunan mal ya da iş üretimini gerçekleştirmeleri dolayısıyla, Millî ekonomiye daha fazla 
katkı sağlamış olacaktır. 

— Öğrenci ve kursiyerlere evlerinde üretmek ve bedeli parçabaşı ödenmek üzere iş verme 
imkânı getirileceğinden, evde boş zamanların değerlendirilmesiyle ekonomiye ve aile bütçesine 
katkı sağlanmış olacağı gibi, Ev İşletmeciliği modelinin öncülüğü de gerçekleştirilmiş olacaktır. 

— Verimli ve sürekli çalışan işletmede, öğrencilere gerçek işler üzerinde daha fazla uygu
lama yapmak imkânı sağlanacağından; öğrencinin piyasa ve sanayinin talebine uygun yetişti
rilmesine, bilgi ve becerilerinin artmasına yardımcı olunacaktır. 

— Döner sermayelerin ciro ve kârları yükseleceğindim, Bakanlığımıza dolayısıyla Millî 
Hâsılaya daha fazla katkıda bulunulması sağlanacaktır. 

Komisyonumuz, bu raporda belirtilen sorunların, öneriler doğrultusunda çözülmesinin 
öğretmenin üstün niteliklerle yetiştirilmesine, öğretmenin şahsiyetine ye onun her türlü özlük 
haklarına güç katacağı görüşündedir, öğretmenlerin özlük, istihdam, sosyal statü ve hizmetiçi 
sorunlarını topluca çözmek ve öğretmenlerin toplumda layık oldukları statüye kavuşmalarını 
sağlamak için son on yılda birkaç defa ele alındığı halde henüz sonuçlandırılamamış olan "Öğ
retmen Personel KanumT'nun çıkarılması da bir başka yol olarak benimsenmektedir. 

C) Sonuç : 

Ülke nüfusunun 11285 791'i ilk ve orta dereceli okullarda öğrenci olan ve bunların eğitim 
ve öğretiminde 420 000 öğretmenin görevli olduğu Türkiyemizde eğitim sektöründe sorun ol-
maması elbette mümkün değildir, önemli olan sorunların asgariye indirilmesi ve çocuklarımı
zın çağın ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu seviyede yetiştirilmesidir. Çağdaşlaşmanın temel taşı, 
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ilerlemenin motor gücü, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda büyümenin sürükleyicisi olan 
öğretmenlerimizin sorunlarını çözebildiğimiz, çok iyi yetiştirilmiş üstün niteliklere sahip öğ
retmenlere sahip olduğumuz ve öğretmenlerimizin her türlü maddî ve manevî sıkıntıdan uzak 
bir şekilde görev yapmalarını temin ettiğimiz oranda millî eğitimdeki başarımız artacaktır. 

Bu düşüncelerle çalışmalarını yürüten Komisyonumuz öğretmenlerimizin içinde bulunduk
ları sıkıntılara çare bulmak ve bu meslek mensuplarını toplumda layık oldukları statüye ka
vuşturmak için 5 yasa taslağı, mevcut yasalarda 20 değişiklik, mevcut Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde 2 değişiklik, mevcut Bakanlar Kurulu Kararlarında 4 değişiklik, Millî Eğitim Ba
kanlığı Yönetmeliklerinde 17 değişiklik, Millî Eğitim Bakanlığı Yönergelerinde de 3 değişiklik, 
mevcut yasa ve yönetmeliklerin işletilmesiyle ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığına 19 temenni 
hazırlanmış ve bir dosya halinde sunulmuştur. 

Yapılan araştırmalar sonucu düzenlenen iş bu rapor ve eki Genel Kurula sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Baki Durmaz 

Sözcü 
Hasan Dikici 

Üye 
Süleyman Ayhan 

Üye 
Rifat Yüzbaşıoğlu 

Üye 
Melike Tugay Haşefe 

• 

Üye 
Ural Köklü 

Başkan Yardımcısı 
Ahmet Kabil 

Kâtip 
İsmail Karakuyu 

Üye 
Nurettin Tbkdemir 

Üye 
Mehmet Seven 

Üye 
Atilla Hun 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 358) f . 
Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 Arkadaşı
nın, Ülkemizde Star - 1 Adı Altında Televizyon Ya
yını Yapmakta Olan Magic -' Box International Şir
keti ile İlgili İddiaları Açıklığa Kavuşturmak Ama
cıyla Anayasanın 98 Intel,. İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması. 
Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis, Araştırması 

" Komisyonu Raporu (\Q/\\) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Anayasanın 133 üncü maddesi; «Radyo ve televizyon istasyonları, ancak Dev
let eli ile kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzelkişiliği halinde düzenlenir» de
mektedir. 

Anayasamızda bu kadar açık bir hüküm bulunmasına karşın 2 yıldır ülkemizde 
Star - 1 adı altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Bpx International kuruluş 
açısından açıkça Anayasamızın 133 üncü maddesini ihlal etmekle birlikte, yine Ana
yasamızın bu konuyla ilgili emrettiği kanunlara uymadan, yasa ye kural tanımaz ya
yın hayatını .devam ettirmektedir. 

Önceleri MBI'nın kuruluşunun yasal olmadığı ve korsan yayın yaptığı savıyla bu 
TV kuruluşuna karşı tavır alanlar, toplumsal kabul görmesi ve bu kanaldan yararlan
ma ve kullanma hevesleriyle bu yasadışı kuruluşu hukuken tanımasa dahi fiilen tanı
mak zorunda kaldılar. Ne yazık ki, yasa yapan ve yasaların uygulanması konusunda 
en hassas davranması gereken TBMM'de bu korsan yayın kuruluşunu kabul ediyor ve 
TBMM'de serbestçe çekim yapabilme ve yayınlayabilirle düzeyine gelebiliyor. Magic 
Box Tnternational'ın yasal olup olmadığı tartışmaları devam ederken, son siyasal du
rum nedeniyle Magic Box ortakları arasındaki sürtüşmeler bu şirket hakkındaki bilin
meyen bir çok konunun açığa çıkmasına sebep olmuştur. 

Bu televizyon şirketine yasal olmadığı halde, PTT nasıl kanal kiralamıştır? Bu 
kiralama mukavelesi nasıl yapılmıştır? Yasal dayanağı var mıdır? Bu sözleşme yapılır
ken herhangi bir siyasî baskı yapılmış mıdır? Magic Box'un ortaklarından birisinin 
Cumhurbaşkanının oğlu olması bu kuruluşa özel bir avantaj sağlamış mıdır? 

Magic Bpx yasal olmadığı halde, bir kamu bankasının bu şirketin kullanacağı 
malzemelerin temininde yardımcı olması ve sadece kredi gibi normal bankacılık işlem
lerinin dışında, özel olarak kiralama konusunda 17 milyar 352 milyonluk finansal kira
lama tahsisi yapılmıştır? Bu tahsisi yaparken herhangi bir siyasî baskı olmuş mudur? 



Bu şirketin kuruluşunda ve gerek kredi gerekse başka kolaylıkların sağlanması 
konusunda kullanılan teşvik belgesi Devlet Planlama Teşikilatınca nasıl verilmiştir? 
Bu şirketi DPT hangi amaçla teşvik etmiştir? Bu teşvik belgesinin verilişinde herhangi 
bir siyasî baskı olmuş mudur? 

Magic Box InternationaPın yurt dışındaki ve Türkiye'deki ortaklık payları nasıl
dır? Bu şirket için verilen teşvik belgesi hangi kolaylıklar için kullanılmıştır? Bu teş
vik belgesiyle yurt dışındaki harcamalar için herhangi bir avantaj sağlanmış mıdır? 

Söz konusu şirket bugüne kadar ülkemize.ne kadar vergi ödemiştir? En büyük 
gelir kaynağı reklam gelirleri plan ve reklam için Türkiye'de tanıtım yapan, reklam 
paralarım Türkiye'den alan, ancak, yayını sadece yurt dışında yaptığı için'Türkiye'ye 
vergi ödemeyen bu şirket yabancı ülkelere ne kadar vergi ödemiştir? 

Magic Box'un ortaklarından Cem Uzan'ın İmar Bankası yoluyla yurt dışına dö
viz kaçırdığı iddiaları vardır, bu iddialar doğru mudur? 

Magic Box'un ortaklarından Ahmet Özal'ın gümrük komisyoncusu Turgay Ak-
soylu'ya olan 2.0 milyarlık borcu hangi ticarî faaliyetten kaynaklanmaktadır? Böyle 
bir borç alacak ilişkisi var mıdır, varsa bu hangi malların gümrüğü için ödenen ko
misyondur? 

Magic Box'ın sermayesi ne kadardır? Ahmet özal ortaklık payına düşen serma
yesini nasıl ve ne zaman ödemiştir? Bu payı nereden kazanmıştır? 

Magic Box'ın bazı işadamları, sanayiciler ye siyasiler hakkında şantaj kasetleri 
hazırladığı iddiaları vardır. Hazırlanmış böyle kasetler var mıdır? Hangi amaçla, kim
ler hakkında hazırlanmıştır? Bu kasetlerdeki olaylar gerçek midir? 

Magic Box'da yayınlanan ANAP ve îmar Bankası reklamlarından ne kadar para 
'alınmıştır? Bu rdcliam paraları ödeyenlerin ve alanların gelir .giderlerinde; gösteriimişmidir? 

Yasal, olmasa dahi, yayın politikasında tarafsız olması gerekirken Magic Box ta
rafsız olabilmiş midir? Bir siyasî partiye avantaj sağladığı ve açıkça destek olduğu 
bilindiği halde bugüne kadar bu konuda birşey yapılamamıştır. Bundan sonra birşey 
yapabilir mi gibi konuların araştırılması ve gerçeklerin kamuoyuna açıklanması, ay
rıca MBI'ın S ta r -1 adıyla yayın. yapmaisınm' yasal olup olmadığının araştırılması-
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına saygılarımızla arz ederiz. 

Mustâfa Kul Salih Sümer 
Erzincan Diyarbakır 

Sedat Yurtdaş Halil Çulhaoğlu , 
Diyarbakır ' ' lizmir 

Mahmut Almak Ali Yiğit . 

Şırnak Mardin 
Sırrı Salak Selim Sadak 

'Muş Şırnak • 
Mehmet Emin Sever Naif Güneş 

Muş Siirt 
Cemal Şahin Mehmet Gülcegün 

Çorum • ' • ' Mardin 
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10/11,Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Magic Box International, Şirketi ile İlgili 
Meclis' Araştırma Komisyonu Başkanlığı 5 . 7 . 1993 

Esas No. : 10/11 
Karar No.- : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ: BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Genel Kurulunun 18.11.1992 tarihli 28 inci Birle
şiminde 200 sayılı kararıyla kurulan 10/11 Esas Numaralı Araştırma Komisyonu gö
revini tamamlamış, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda hazırlanmış olan rapor 
ilişikte sunulmuştur. ' 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
10/11 Esas Numaralı Meclis 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Yılmaz Ovalı 

Bursa Milletvekili 

KONU : 
Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star - 1 adı al

tında televizyon yayını yapmakta olan Magic - Box,International Şirketi (ile ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri, üzerline Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.11.1992 tarihli 28 inci Birleşiminde 
alınan 200 sayılı karar. 

GİRİŞ : 
Komisyonumuz, Başkanlık Divanının oluşturduğu 1.12.1992 tarihinden itibaren 

6 aylık süre içerisinde çalışmalarını genellikle Türkiye Büyük Millet Meclisinde ken
disine tahsis edilen fi. Blok Üst Zemin Asma kattaki odasında yapmış. Komisyonumuz 
çalıştığı süre İçerisinde toplam 6 Birleşim yapmış, 3 kÜşinin bilgilerine müracaat et
miştir. Komisyonda yapılan tüm müzakerelerin tutanakları komisyon kâtibi tarafın
dan yazılmış, ayrıca konuyla ilgisi bulunan veya bulunabilecek olan tüm kamu ve özel 
kuruluşlarla yazışmalar yapılarak konunun açıklığa kavuşması için gerekli görülen ev
rak ve dokümanlar getirtilmiş ve 'bütün dokümanlarla,' deşifresi yapılan müzakere ve 
ifade zabıtlarının tamamı Komisyon üyelerinin! tetkikine sunulmuştur. 

Konuyla ilgisi görülerek doküman istenen kurum ve kuruluşlar şunlardır; 
— Devlet Bakanlıkları ve bağlı kuruluşları, 
'Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Türkiye Radyo Televizyon Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı, 
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, 
— Maliye Bakanlığına bağlı kuruluşlar; 
Gelirler Genel Müdürlüğü, " s , ; 
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— Ulaştırma Bakanlığına bağlı kuruluşlar; . 
PTT Genel Müdürlüğü, , 
İstanbul Beşinci Asliye Ceza Hâkimliği, 

. Ankara Ticaret Sicil Gazetesi Memurluğu, 
M.B.I. Reklamcılık ve Filimcilik San. Tic. A.Ş., • 
İNCELEME : 
Meclis Araştırması önergesiuiin önıgörüşmesi Genel Kurulun 18.11.1992 tarihli 

28 inci Birleşiminde yapılmıştır. , 
Anayasamızın 133 üncü maddesine aykırı'olarak yayın yaptığı hususunda Star -1 

adlı televizyon şirketi hakkında Türkiye Radyo Televizyon Yüksek Kurulu Başkanlığı
nın yaptığı başvurular ve neticeleri Komisyonumuza belgeleri ile birlikte adı geçen ku
ruluş tarafından gönderilmiştir. 

Bu konuyla! ilgili olarak; 

Türkiye Radyo Televizyon Yüksek Kurulu Başkanlığına Komisyonumuzca ya
zılan yazıya geleni cevapta, 

a) 22.10.1990 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, 
b) 5.7.1991 tarihinde TRT Genel Müdürlüğüne, 
c) İçel İli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, 
Ayrıca; 
— Trabzon Valiliğine 5442 sayılı il İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinün C ben

dine göre valilikçe gereğinin yapılması istenmiş. 
— İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yayınların durdurulması için yazılar 

yazılmıştır. " - ' 
Buna rağmen yayın durdurulamamıştır. 
önergenin İkinci bölümünde yer aılan; 
— PIT Genel Müdürlüğü bu televizyon şirketine yasal olmadığı halde nasıl ka

nal kiralamıştır? 
Sorusu için yapılan incelemede; 
PTT Genel Müdürlüğüne Komisyonumuzca yazılan 21.12.1992 gün ve 7 sayılı 

yazımıza gelen cevabî yazıda; v 
— MBl. ile kuruluşumuz arasında Türkiye ile Almanya'daki iki nokta arasında 

ses ve resim materyal naklini sağlayacak devrenin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde 
kiralanmasına imkân veren protokoller ile, 

— 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1 inci maddesiyle telgraf ye tele
fon muhaberesi tarz ve usulü için kullanılacak vasıta ve şeklin mahiyetine bakılmak
sızın kullanım ve kullanma ait kanalların tespiti yetkisi kuruluşumuza bırakılmıştır; 

—• Bu uygulamanın mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Radyo ve Televizyon 
Yüksek Kurulu ile Hüsnü Akıncı adlı bir vatandaş tarafından Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına müracaat edilerek suç duyurusunda bulunması üzerine yapdan kovuş
turma sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 12.6.1991 gün, Hz. 1990/1317, 
Basın K - 1991/516 sayı ile takipsizlik kararı verilmiş, bu karara karşı yapılan itirazda 
Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesümin 24.7.1991 gün, 1991/351 müteferrik sayılı kararı 
ile reddedilmiştir, denilmektedir. 
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Ayrıca; 
Komisyonumuzca 5.5.1993 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılan toplantıda PTT 

Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Bulut'a yönelen sorulara alınan yanıtlar şöyledir; 
— PTT sadece yayınları aktarma işlemi yapar, bu işlemde mevzuatımıza göre kira 

karşılığıdır. 
—-PTT kanal vermese bile, bu yayınları yaparlar, çünkü vericiler PTT'ye ait de

ğil, kendilerine aittir. 
Önergenin beşinci paragrafında yer alan; 
— Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce, bu şirketin kullanacağı 

malzemelerin temininde 17 milyar 352 milyonluk finansal kiralama tahsisi yapmış mı
dır? Sorusu için; 

Komisyonumuz 'Başkanlığınca, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlü
ğüne yazılan 21.12.1992 tarih ve 6 sayılı yazımıza gelen cevapta; 

— Yatırımları, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yatırım teşvik belgesine 
bağlanmış bulunan M.B.l. Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Ban
kamız arasında 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerince yapıldığı karşılı
ğında gayrimenkul teminat alındığı, Şirketin Teşvik .Bölgeli bu yatırımı; proje karşılığı 
ve teminatı açısından Bankamız usul. ve prensiplerine uygun, kredinin geri dönüşü açı
sından ise, mevcut muaccel borç bulunmadığından, tatminkâr bulunmaktadır denlilmek-
tedir. 

Ayrıca; 
Komisyonumuzun 5.5.1993 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılan toplantısına şi

fahi olarak bilgisine başvurulmak için çağırılan Genel Müdür Yardımcısı Kemal Ün-
sal'a yöneltilen sorulara alınan yanıtlar şöyledir; 

— Kalkınma Bankası olarak teşvik primi veriyoruz. 
•— Projeleri finanse ediyoruz. 

. —• Finansal kiralamanın yatırımcı için faydalı olduğu kanısındayız. 
— Finansal kiralama karşılığı olarak fazladan gayrimenkul teminat alınmıştır. 
Önergenin altıncı paragrafında yer alan, bu şirkete DPT hangi amaçla teşvik bel

gesi vermiştir? Sorusu için; 
Komisyonumuz Başkanlığınca,' T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müste

şarlığına yazılan 21.12.1992 tarih ve 6 sayılı yazımıza gelen cevapta; 

•— Firma dosyasının tetkiki neticesinde : 
a) Bakanlar Kurulunun 24.10.1989 tarih ve 89/14685 sayılı Kararnamesine isttina-

den, 
* 

b) Bakanlar Kurulunun 8.11.1990 tarih ve 90/1116 sayılı Kararnamesine istina
den firma adına 2 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendiği anlaşılmıştır. 

— 13.10.1989 tarihli ve 89/14622 sayılı 1990 yılı Programının uygulanması, koor
dinasyonu ve izlenmesine dair kararın •«Yatırımların Döviz Kazandırma Hizmetleri
nin ve İşletmelerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Esaslar» 3 Kasım 1989 tarih ve 
20331 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 89/14685 sayılı esaslar hükümleri 
çerçevesinde ısöz konusu firmanın adına 31.7.1990 tarih ve 27636 sayılı Yatırım Teşvik 
Belgesi düzenlenmiştir. . 
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Sözkonusu esaslar Yüksek Planlama Kurulunun 24.10.1989 tarihli ve 66 sayılı 
raporu üzerine 8.6.1984 tarihli ve 223 sayılı'Kanım. Hükmünde-Kararnamenin 34 üncü 
Maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 24.10.1989 tarii'hinde kararlaştırılmıştır . 

Bu firmaya yalnızca yukarıda belirtilen esasların 8 inci maddesi hükmü çerçe
vesinde; ihracatı taahhüt edilen film ve programlar nedeniyle, sermaye tezyıidi ve bu 
yatırımla ilgili kullanacağı krediler için vergi, resim ve harç istisnası teşviği tanınmış-' 

•tır. 

' Belgeye konu modernizasyon projesi, kapsamındaki makine ve teçhizatın* gümrük 
giriş tarife cetvelinde gösterilen gümrük vergisi ve ithalde alınan diğer yergi, resim ve 
harçlardan muaf tutulması için Gümrük Muafiyeti Teşviği; tanınmış, aynı esasların 
6 ncı maddesine istinaden de belge konusu yatırımın kurumlar vergisinden 91/2 sayılı 
Müsteşarlığımız tebliğinde belirtilen oranlar çerçevesinde muaf tutulması'içinde yatırım 
indirimi teşviği tanınmıştır, denilmektedir. 

• Ayrıca; " -
Komisyonumuzun 5.5.1993 Çarşamba günü , saat 11.00'de yapılan toplantısına. 

şifahî olarak bilgisine başvurmak için çağırılan Genel Müdür Hasan Mölıl'aoğlıı'na 
yöneltilen sorulara alınan yanıtlar, . , . • • ' . . 

Şöyledir; 
'.-=— Firmaya verilen Teşvik Belgesi yasal olarak verilmiştir. ' 
'-— Anayasanın 133 üncü maddesi gereğince yasak olan yayınlar, konusu bizim 

konumuz değildir. 
— Teşvik belgelerindeki oranlara firmanın uyup uymadığı konusunda firma her 

6 ayda bir Müsteşarlığımıza bilgi veriyorlar. 
Önergenin yedinci paragrafında firmanın ortaklık payları nasıldır? Sorusu için, 
Komisyon Başkanlığımızca Ankara Ticaret Sicil Gazetesi Memurluğuna yazılan 

21.12.1992 tarih ve 1 sayılı yazımıza gelen yanıtta, 
— 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 8.10.1992 tari

hinde tescil 'edilen firmanın, hissedarlar ve payları şöyledir. ı 

a) 146 hisseye karşılık 146.000.000 TL. Cem Cengiz Uzan'a, 
b) 1 hisseye; karşılık . 1.000.000 TL. M. Hakan Uzan'a, 
c) 1 hisseye karşılık 1.000.000 TL. İsmet Gedik'e, 
d) 1 hisseye karşılık 1.000.000 TL. Ethem Alev'e, 
e) 1 hisseye karşılık 1.000.000 TL. Ömer Üzüm'e, 

ait olup ve % 25'i nakden ödenmiştir deniliyor. 
Önergenin sekizinci paragrafımda yer alan bu-firma ne kadar vergi ödemiştir? So

rusu için, . 
Komisyonumuz Başkanlığınca T.C. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel 

Müdürlüğüne yazılan 21.12.1992 tarih ve 2 sayılı yazımıza gelen yanıtta; 
— Konuya ilişkin olarak İstanbul Valiliğinden alınan bilgilerden, ülkemizde in-

ter.- Star-1 adı altında uydu aracılığıyla^Türkiye'ye yönelik televizyon1 yayını yapan 
ve kanunî iş merkezi İsviçre'de bulunan. Magic Box İne. A. G; Almanya'dan Türkiye' 
ye yönelik televizyon yayımcılığı faaliyet i nedeniyle Türkiye'de dar mükellef kuram 
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olarak .1.1.1990 tarihinden itibaren ise Türkiye'de işyerlerinin ve daimî temsilcilerinin 
bulunması• nedenliyle faaliyetlerine son verdikleri. 

Faaliyette bulundukları dönemlerde 1990 yılı için 28.808.313.766 TL. (Zarar), 1991 
yılı için 8.200.753.353 TL. (Zarar), 1992 yılı için de (1.1.1992 - 31.05.1992) 4.530.614.758 
TL. (Zarar) olmak üzere Kurumlar Vergisi beyanında bulundukları ayrıca, Katma 
Değer Vergisi ve Damga Vergisi yönünden de mükellefiyetlerinin bulunduğu anlaşıl
mıştır, denilmektedir. 

Önergenin dokuzuncu paragrafında Magic Box'ın ortaklarından Ahmet Özal'ın 
gümrük komisyoncusu Turgay Aksoylu'ya olan 20 milyarlık borcu hangi ticarî faali-

. yetten kaynaklanmaktadır? Sorusu için, ' ' 

Komisyonumuz Başkanlığınca 'İstanbul Beşinci Asliye Ceza Hâkimliğine yazılan 
14.01.1993 tarih ve 9 sayılı yazıya gelen cevapta kararın bir örneği gönderilmiş, ka-, 
rarın sonuç bölümünde «Fiil hukukî mahiyette görüldüğünden unsurları oluşmayan 
hizmet sebe'biyle emnliyeti suiistimal suçundan dolayı sanıkların, beraatine karar veril
diği» görülmüştür. 

SONUÇ VE ÖNERİLER : 
Meclis araştırması önergesinin öngörüşmesi Genel Kurulun 18.11.1992 tarihli 

28 inci Birleşiminde yapılmıştır. Bu görüşmeler ışığında, Komisyonumuzca celbedilen 
belgeler ve alman sözlü bilgiler hep birlikte değerlendirilmiştir. 

Anayasamızın 133 üncü maddesi; 
«Radyo ve televizyon istayonları, ancak Devlet eli ile kurulur ve idareleri taraf

sız bir kamu tüzelkişiliği, halinde düzenlenir» denilmektedir. Bu kadar açık ve kesin 
hüküm karşısında hakkında Meclis, araştırması istenilen kuruluşun ve daha sonra ya
yına geçen diğer özel kuruluşların bu faaliyetlerinin Anayasamızın 133 üncü maddesine 
aykırı olduğundan kuşku yoktur. 

Meclis araştırmasına -konu. olan kuruluş bu Anayasal engeli aşabilmek için, 
13.10.1989 tarihli ve 89/14622 sayılı 1990 yılı Programının uygulanması, koordinasyo
nu ve izlenmesine dair kararın eki olan «Yatırımların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin 
ve İsletmelerin Teşvik ve Yönlendirilmesine Ait Esaslar» ile 3 Kasım 1989 Tarih ve 
20331 Mükerrer Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 89/14685 sayılı Esaslar hükümleri 

' çerçevesinde 31.7.1990 tarih ve 27636 sayılı Teşvik Belgesini almıştır. Söz konusu esaslar 
Yüksek Planlama Kurulunun 24.10..1989 tarihli ve 66 sayılı Raporu üzerine 8.6.1984 
tarihli ve 223 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 34 üncü maddesine göre 
Bakanlar Kurulunca 24.10.1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

; Verilen Teşvik Belgesinde; ' . 
«Stüdyo kurmak ve ihracatı taahhüt edilen film ve programlar nedeniyle, serma

ye tezyidi ve bu yatırımla ilgili kullanacağı krediler için vergi, resim ve harç istisnası 
teşviği tanınmıştır^ Yani asıl gaye ihraç maksadıyla film ve program üretmek için 
stüdyo kurmaktır. 

Ancak, daha sonra her nasılsa bu kuruluşun yurt içinde de televizyon yayımı yap
masına göz yumulmuş, ortaya Anayasaya aykırı bir fiilî durum çıkmıştır. Bu fiilî du-
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rum bilahare bugün yayın yapan diğer özel televizyonlara da emsal teşkil ederek bun
lar da yayınlara başlamışlardır. ( 

Bu durumda yapılacak îş, fiilî durumu süratle yasal hale getirmektir. Komisyonu
muz, özel radyo ve televizyonların kurulmasına ve yayın yapmasına, bu husustaki 
Devlet "tekelinin kaldırılmasına olumlu bakmaktadır. Ancak, bunun bir başıboşluk için
de değil, demokratik bir disiplin altında yapılmasına taraftardır. , 

Yapılan araştırmalar sonucu düzenlenen işbu rapor ve eki Genel Kurula sunul
mak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 

Sözcü 
Muhtar Mahramlı 

Tekirdağ 

Üyo 
Bahatîin §eker 

Bilecik 

Üye . 
Fethi Akkoç 

Bursa 

Üye 
Yusuf Namoğlu 

İstanbul 

Üye 
Halil Çıılhaoğlu 

İzmir 

'Başkanvckili 
Mustafa Kul 

Erzincan 

Kâtip Üye 
Hasan Basri Eler 

Edirne 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 

Üye 
H. Fecri Alpaslan 

Ağrı 

Üye 
Rasim Zaimoğlu 
* Giresun 

Üye 
7. Melih Gökçek 

Ankara 

,'İNTER vSTA'R ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Komisyon, tıpkı imar Bankası olayındaki gibi, bu araştırmayı da başından sav-
mışa benziyor. 

Bence Rapora «muhalefet şerhi» koyalım. Gerekçeyi de, T.B.M.iM.'niıı ilgili komis
yonunun yapacak bir şeyi olmadığı yaklaşımı, bu olayda korsan yayınları meşrulaştı-
rıyor. Aynı zamanda, hükümetin radyo ve televizyon yayınlarının yurt içi ve yurt dışı 
çifte standartta ayırmasına da çanak tutuyor. 24.6.1993 

Saygılarımla. \ 
Hasan Basri Eler 

Edirne 
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