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2, — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Açık Öğ
retim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 373,413 
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V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 411 

1. — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, İstanbul Milletvekili Al
gan Hacaloğlu'nun, partilerine sataşması nedeniyle konuşması -• • • • 411:413 

VI. -SORULAR VE CEVAPLAR 413 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 413 
1. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Konya - Ereğli arasın

daki karayoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeci
ler'in yazılı cevabı (7/270) 413:414 

2. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Ermenek yolunun ka
rayolu ağına alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Mehmet Keçeciler'in yazılı cevabı (7/271) 414:415 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Şanlıurfa Bozova Baziki 
Projesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler'in ya
zılı cevabı (7/291) 415:416 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldınm'ın, Şırnak İlinin konut ve yerleşim sorunları ile çö

züm yollarına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit 
Menteşe, 

Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, ek göstergesi 2 200'ün altında olan emeklilerin durumuy
la ilgili yazılı soru önergesine Maliye Bakanının vermiş olduğu cevaba ilişkin gündem dışı konuş
masına, Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir, 

Eskişehir Milletvekili Necati Albay'm, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesinde meydana gelen olay
larla ilgili gündem dışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Ülkü Güney, 

Cevap verdiler. 

: İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Ulaştırma Bakanlığındaki usulsüz
lük ve yolsuzluk iddialarının, 

Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve işletmelerinin sorunları
nın, 

Araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergeleri (10/46, 10/47) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemde
ki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinih, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, (6/4) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin öner
gesi okundu; sözlü sorusunun geri verildiği bildirildi. 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın güvenliği konusunda 
alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesinin (10/7) yapılan öngörüşmelerinden sonra, kabul edildiği açıklandı. 

Kurulacak komisyonun; 
9 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden itibaren 1 ay ol

ması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, . 

Kabul edildi. 

Grupların da mutabakatıyla, 21 Mart 1996 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 
17.58'de birleşime son verildi. • 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Ünal Yaşar Mustafa Baş 
Gaziantep İstanbul 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

. — m — • 

- 363 -



T.B.M.M. B:27 21 .3 .1996 0 : 1 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN :Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER : Ünal YAŞAR (Gaziantep), Mustafa BAŞ (İstanbul) 

_ © —_ __ 

BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum. 
II . -YOKLAMA 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktın sayın milletve
killerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) ı 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, gündemdışı söz istekleri vardır; onları yerine getireceğim. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR ' 
I. — Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, Sağlık Bakanlığında insangücü kullanımı ve so

runlarına ilişkin konuşması ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktıma 'nın cevabı 
BAŞKAN - Gündemdışı birinci sözü, Aydın Milletvekili Sayın Doktor Sema Pişkinsüt'e ve

riyorum. 
Sayın Pişkinsüt, sağlıkta insangücü ve hukuk konusunda gündemdışı söz istemişlerdir; buyu

run efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır Sayın Pişkinsüt. 
SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün yapacağım bu ağır 

ve resmî belgeli konuşma için, elbette bir hekim olarak üzüntü duyuyorum. Ancak, geçmişi ve bu
günü iyi değerlendirebilirsek, gelecek için daha doğru çözürnler üretebiliriz. Önemli olan, suçla
mak değil düzeltmektir. 

, Lütfedip dikkat buyurursanız, bu çok önemli konuya ulusal bir yaklaşım getirebiliriz. Zaten, 
pek çok bakanlıkta da buna benzer sorunlar mevcuttur. 

Bugün Sağlık Bakanlığı içindeki bozukluklar, özde insan faktörüne,.örgütlenme modeline ve 
denetime dayanmaktadır. Maalesef, sağlıktaki hak kavramı, serbest piyasa düzeni içinde olumsuz 
etkilenmiştir. 

Sağlık Bakanlığının dokusu, sağlığa uygun değildir. "Adamım" felsefesi, teknik kadrolarda bi
le nitelikli eleman anlayışını kaldırmıştır. Birkaç örnek vermem gerekirse, Tedavi Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğüne bağlı olarak, önce Ruh Sağlığı Daire Başkanı, sonra Sağlık Ocakları Daire Baş
kanı yapılan bürokrat, ilahiyat fakültesi mezunu olup, sağlıkta, teknik bir kadroda, yaklaşık 5 bin 
sağlık ocağından sorumludur. Ana Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı Kadın Sağlığı Daire 
Başkanı, maliyecidir. Üstelik, doktor olan başkan alınıp, yerine o atanmıştır. Ankara Hastanesi Mü
dürü -nice sağlık idarecisi yetiştirilirken- iki yıllık turizm yüksekokulu mezunudur. Tedavi Hizmet
leri Genel Müdür Vekili, yatay geçişlerin mucidi bir pratisyen hekim olup, TUS sınavına girme
den, arkadaşını, Şişli Etfal'e çocuk asistanı olarak atadığı için maaş kesim cezası almış, 1992 yılın
da da sicil affına uğramıştır; ama, zihniyet önemlidir. 
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Bir bakanın danışmanı, Azerbaycan'dan yatay geçişle gelen bir asistan olup, Tababet Tüzüğü

ne ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırı olarak iki sene danışmanlık yapmış, halen loj
manda oturmaktadır. 

Bir diğer bakan müşaviri ise, iki yıllık sekreterlik okulu mezunu olup, İzmir'de hastaneleri de
netlemek ve tetkik etmek üzere görevlendirilmiştir ve özel arabalı, uluslararası telefonlu, özel bü
ro tahsislidir ve nedense, kilit kadrolarda da hep vekiller bulunmaktadır. 

Sisteme bakıldığında, çoğu kez, saymanlık-müdürlük bağlantılı hastanecilik ve politikacı-bü-
rokrat-tıbbî malzeme ve firma ilişkileri içerisinde bu çemberdeki suiistimalli gelişmeler olmakta
dır. 

Üst düzeyi ilgilendiren iki suiistimal örneği vermem gerekirse, mikrofotolu röntgen cihazları, 
1993 yılında, 2886 sayılı İhale Kanununa uygun olmadan -aykırı olarak- alınmıştır ve bakan onay
lıdır. 446 milyara çıkan ödeme yapılmış; halen yüzde 60 radyasyon kaçağı olan bu aletler çalışma
maktadır. 1993 yılında, 35 milyar lira ödenerek, 1 milyon video kaset, hedef kitlesi ve içeriği bel
li olmadan alınmıştır. Dağıtılacak, yaklaşık 5 bin birimi olan bir kurumda 1 milyon kaset alınmış
tır. 

Tüm olumsuzlukları denetlemesi gereken Teftiş Kurulu ve Hukuk Müşavirliği ise bağımsız 
değildir ve tam bir kaos içerisindedir. Teftiş Kurulu Başkanı Mustafa İkizer 1993 yılında görevden 
alınarak, yerine, hizmet süresi yeterli olmadığı için, vekâleten, Başmüfettiş Mehmet Aydostu, Sa
yın Rifat Serdaroğlu tarafından atanmıştır ve eski başkan da sürgüne gönderilmiştir. Arkadan ge
len Bakan Sayın Kâzım Dinç, bürokrasi tarihinde görülmemiş bir biçimde, önceki bakanın taraflı 
ve hissî davrandığını resmî yazıyla belirterek, sürgün olayını kaldırmıştır. Teftiş Kurulu eski Baş
kanı Mehmet Aydostu ise, bugün, kurum içi çatışma sonucu, ambar memurluğuna atanmıştır. Se
bebi, taraflı, uygunsuz, usulsüz ve kasıtlı teftiş yapmasıdır. Peki, ambar memuru niteliğindeki bir 
eleman tarafından geçmişte teftiş edilenler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Pişkinsüt, size kısa bir süre daha-veriyorum; lütfen konuşmanızı tamamla

yın efendim. 
SEMA PİŞKİNSÜT (Devamla) - Toparlayayım Sayın Başkan. 
...onların mağdurları ne olacak; bunu sormak lazım. Teftiş Kurulu yeni Başkanına baktığımız 

zaman, kendisinin eski teftişlerine ait, taraflı, ideolojik tetkiklerini, devletin iki valisi (Konya ve Si
vas Valileri) resmî olarak yazıyla bildirmişler; Sivas Valisi, yazısında "alın bunu" demiştir. 

Üst düzey'bürokratların mektup şeklindeki ve savunma şeklindeki yazılarından sadece bir pa
saj vereceğim: Mustafa İkizer'in "Yazıklar olsun, bu hale getirdiğiniz Teftiş Kuruluna; yazıklar ol
sun, ömrümü verdiğim, 42 sene hizmet ettiğim Bakanlığa" cümleleri çok önemlidir. Sağlık Bakan
lığı, kendi üst düzey bürokratlarını bile denetleyemezken, ülkede, sağlık hukukuna nasıl bakacak?.. 
Nasıl güven duyabileceğiz?.. Biz, sistemi görmek istiyoruz, şirket anlayışlı karanlık işler dünyası
nı değil. Problem, asla şahıs bazında değildir. Mekanizma ve suiistimaller, açık yapı içerisinde gö
rülmektedir. 

Dört yılda 5 bakan, 5 temel sağlık hizmetleri müdürü, 5 teftiş kurulu başkanı, 4"Hıfzıssıhha 
başkanı, 4 personel genel müdürü ve pek çok müsteşar yardımcısı değişmiştir. Bu insangücü çal
kantısı içerisinde hizmeti sürekli kılmak mümkün değildir. Gidenler de hep teftişle gitmektedir ve 
liyakat kaybolmuştur. 

Sayın millletvekilleri, hepimizin bildiği ve önem verdiği gibi, demokrasi, kurallar ve kurum
lar rejimidir. Kuralların bilimsel doğrulara göre konulması gerekir; yoksa, şahıslar bazında asla de
ğildir. 
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Sağlık Bakanlığında kurumsallaşma mümkün olamamaktadır. Teftiş kurulu, taraflı, yanlı ve 

politizedir ve demokrasinin gereği yapılmamaktadır. Âdeta, teftiş terörizmi mevcuttur. Her ne ka
dar, olaylar, ideolojik ve politik gibi görünse de, esasen, konu ahlakîdir ve maalesef, Başbakanlık 
tarafından gönderilen teftiş kurulu içerisinden gelenler de, hep aynı isimlerdir. 

Binlerce kişinin umudunu söndüremeyiz. Hukuk devletinin kurallarını işletmek zorundayız. 
Tepesi böyle olan bir sistemin, taşra örgütlerinde, hiç adalet ve liyakat olamaz, zaten de yoktur. 

BAŞKAN - Sayın Pişkinsüt, lütfen sözlerinizi bitirir misiniz... 
SEMA PİŞKÎNSÜT (Devamla) - Son cümlelerimi arz ediyorum. 
Bizler, muhalefette, Demokratik Sol Parti olarak, yapıcı, çözüm getirici ve üretici olacağız; an

cak, usulsüz ye suiistimalli sistemlerin de, sonuna kadar, yılmadan; ama, yıldırarak takipçisi olaca
ğız.' 

Sayın Bakanımız Yıldırım Aktuna, deneyiminizle, sizden, net icraat bekliyoruz; utanç duyma
yacağımız, güveneceğimiz sağlık sistemi.istiyoruz. Sözlü soru önergelerimize, gündemdışı konuş
malara ve kamuoyuna mal olmuş konulara, lütfen, özel ilgi göstermenizi; Dünya Bankasıyla ilişki
li, sağlık projesi kapsamındaki 2,5 trilyon liralık ihaleler de dahil olmak üzere, tüm konuları, ka
munun karşısında, açıklıkla, şeffaf bir şekilde icraata dökmenizi istiyoruz; çünkü, biliyoruz ki, ve
rimli, çağdaş, onurlu bir sağlık sistemi ve hizmeti, ancak, halkın değer yargısıyla somut netice ve
rir. ' • • • • • ' • ' ' 

Teşükkür ederim Sayın Başkan. 

Saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Pişkinsüt. 

Gündemdışı konuşmaya, Hükümet adına cevap vermek üzere, Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım 
Aktuna; buyurun efendim. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli arkadaşla
rım; Demokratik Sol Parti Aydın Milletvekili Sayın Sema Pişkinsüt'ün yapmış olduğu gündemdışı 
konuşmaya, üslup her ne kadar biraz sert de olsa, teşekkür ediyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

Sayin Pişkinsüt'ün sözünün son cümlesinden başlayarak başa geçmek istiyorum. 1991 seçim
lerinden sonra, benim Sağlık Bakanlığım dönemimde, arkadaşımız Aydın Hastanesi Başhekimiydi 
ve kendisi, benim o zaman nasıl bakanlık yaptığımı çok iyi bilir; dolayısıyla, bazı yanlışlıklar var
sa, onların en kısa zamanda düzeltileceğini ve bunlara, yeni yanlışlıkların da asla eklenmeyeceğini 
çok iyi bilir. 

Ben, kişisel bazda ve isimlendirilerek yapılan eleştirilerin üzerinde durmaktan ve onları cevap
landırmaktan ziyade, Sağlık Bakanlığının, sağlıkta insangücü değerlendirmesini hangi kriterlere 
göre yapmak istediğini ve sağlıkta insangücünü, sağlık sektöründe nasıl değerlendirmek gerektiği
ni ve neleri ilke olarak kabul ettiğimizi, kısaca, sizin bilgilerinize sunmakla yetineceğim. 

Sağlık sektörü, emek yoğun bir sektördür. Genel olarak sağlık hizmetlerinin maliyetinin yüz
de 60'ını insangücü oluşturur; Türkiye'de bu rakam, Sağlık Bakanlığı için yüzde 80 civarındadır; 
ayrıca, sağlık hizmetleri çok özel teknik bilgi ve becerilerle donatılmış bir insangücü gerektirmek
tedir. Hizmetin odak noktasını, bu insangücünün zihinsel ve bedensel kapasitesi oluşturmaktadır. 
Bu nedenle, sağlık alanında çalışacak insangücünün, sayı ve nitelik açısından sektörün ihtiyaçları 
ve uzun vadeli eğilimleri dikkate alınarak planlanması büyük önem taşımaktadır. 

Sağlık personeli, uzun ve masraflı bir meslekî eğitimden geçerek hizmete hazırlanmaktadır. 
Saptanan bir ihtiyaca yönelik yapılan herhangi bir politika değişikliğinin etkisini görmesi, en az 
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dört yıl almaktadır. Örneğin, tıp fakültelerine alınan öğrenci sayısının iki katına çıkarılması, etki
sini altı yıl sonra göstermeye başlayacaktır. Bu durumda, sağlık insangücü alanında yerinde karar
lar verebilmek için, gelecekteki ihtiyaç ve kaynakları öngören uzun vadeli hesaplamalar yapmak ve 
politikalar belirlemek, kaçınılmazdır. 

İnsangücü geliştirmede, sıklıkla, beş doğrudan söz edilmektedir. İnsangücii geliştirme faali
yetlerinin amacı, doğru sayıda kişinin, doğru yerde, doğru zamanda, doğru becerilerle ve doğru tu
tum ve davranışlarla istihdam edilmesini sağlamaktır. Bu tanımdan anlaşılacağı gibi, bir idarî sis
temde, etkin sağlık hizmeti sunumunu sağlamak üzere, personel planlaması, eğitimi ve yönetimi, 
bir arada, etkin bir şekilde sağlanmak zorundadır. 

Ayrıca, özellikle son yıllarda, sağlık hizmetlerinde maliyet ve maliyet-etkinlik konularının 
gündeme gelmesiyle birlikte bir altıncı doğrudan doğru maliyette istihdamdan söz edilmektedir. 
Böylece, finansal kaynak kısıtlılıklarının planlama ve istihdamın her aşamasında göz önüne alın
ması gerekliliği ortaya konmuştur. 

İnsangücüyle ilgili sorunların pek çoğunun kökeninde planlama, koordinasyon, politika üret
me ve üretilen politikaların uygulanması konusundaki yetersizlikler yatmaktadır. Türkiye'de sağlık 
insangücü politikalarını saptayan, uygulayan, Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Öğrenim Kurumu 
ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere üç ana kuruluş bulunmaktadır; fakat, bu üç kuruluş arasındaki ko-, 
ordinasyon eksikliği, yetki ve sorumluluk dağılımındaki dengesizlik nedeniyle, tutarlı bir politika 
izlenememektedir. Örneğin, sağlık insangücii istihdamının büyük bir bölümünden sorumlu olan 
Sağlık Bakanlığı, bunun planlamasını yapamamaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapı
lan planmalar ise, çok genel hedefler belirleme tarzında olup; yapılan çalışmalarda, gelişmiş ülke
lerde hekim başına düşen nüfus kriterleri esas alınmaktadır. 

Yine, sağlık insangücünün yetiştirilmesi; yani, eğitimleri de, birden çok kuruluş tarafından 
farklı düzeylerde yürütülmektedir. 

Bu sorunlara yönelik olarak, Sağlık Bakanlığında, Birinci Sağlık Projesi çerçevesinde çalışma
lar yürütülmektedir. 1993 yılından bu yana, bir duyarlılaştırma programı çerçevesinde, sağlık sek
törü içerisindeki çeşitli kuruluşların insangücü planlaması ve yöntemleri konusunda, bilgilerinin 
güncelleştirilmesi sağlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütüyle işbirliği yapılarak, insangücü planlaması 
sisteminin kurulması ve planlama araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılmış; Sağlık Bakan
lığı için kısa vadeli ve tüm sağlık sektörü için uzun vadeli insangücü projeksiyonları yapılmıştır. 

Ayrıca, sağlık insangücünün dengeli dağılımının sağlanması ve kurumların sağlık insangücü 
ihtiyacının nonobjektif bir şekilde saptanabilmesi için, iş yüküne dayalı personel ihtiyacı saptama 
yönteminin uygulanmasıyla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 

Sağlık insangücü eğitiminin iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda, Yüksek Sağlık 
Şûrasında, ebelik, hemşirelik ve sağlık memurluğu eğitiminin lisans düzeyine çıkarılması kararı 
alınmıştır. Ayrıca, sağlık meslek lisesi müfredatları, yüksek öğretime de adapte edilebilecek şekil
de revize edilmiş ve çeşitli eğitim materyalleri geliştirilerek okullara kazandırılmıştır. 

Bunun yanı sıra, sağlık personelinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve meslekî gelişimi
nin sağlanmasıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Zorunlu hizmet kaldırılmıştır ve kısa vadede, 
sağlık personelinin ücretlerinin, yüksek ücret alan diğer kamu personeliyle aynı düzeye getirilme
si için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Sağlık reformları çerçevesinde yapılacak değişiklikler sonucunda, sağlık personelinin sözleş
meli çalışmasına olanak sağlanarak, emeğinin gerçek bedelini alması da, ayrıca sağlanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ben. Sağlık Bakanlığının bilimsel bir anlayışa, temele ve.yönteme daya
lı olarak, doğru ve gerçekçi ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını,göz önüne alarak, çalışmaların her alanda 
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ve ihsangücünün de bu şekilde değerlendirilmesinden yanayım, daima böyle düşündüm, bunun ak
sini de hiçbir zaman için yapmadım: 

Sayın Sema Pişkinşiit'ün buradan ifade ettiği ve dile getirdiği eleştirilerinin bazılarında haklı
lıklar olabilir; ancak, beni tanıyanlar bilirler, bir görevin başında bulunması gereken insanın, şunun 
veya bunun tanıdığının ve yakınının olmasından çok önce, o işi becerebilecek eğitimi almış, o ni
telikleri geliştirmiş ve onu yapabilecek insan olması gerekir; uygulamam böyledir. Bizim görevi
miz, Türk Milletine, Türk Halkına en iyi sağlık hizmetini vermektir. Yoksa, birtakım kişilerin, is
tedikleri insanları, yakanlarını, o göreve layık olmadıkları halde, onları oraya getirmek ve hizme
tin aksamasına yol açmak, asla değildir. Bize güven duyarak, bize oy vererek, bize inanarak, bizi 
milletvekili olarak görevlendiren ve buraya gelmemizi sağlayan halkımıza ve Türk Milletine ver
diğimiz sözün gereği, Sağlık Bakanlığında kaldığım sürece de, bu görev, burada tanımladığım gi
bi yapılacaktır; hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 

Teşekkür ediyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
2. — Konya Milletvekili Veysel Candan'w, Türk Traktör ve Motor Fabrikaları Anonim Şirke

tinin bugünkü durumuna ilişkin konuşması 
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan'a verilmiştir. 
Sayın Candan, Konya'da kurulu TÜMOSAN Türk Traktör ve Motor Fabrikaları Anonim Şir

ketiyle ilgili bazı bilgileri vermek... (RP sıralarından alkışlar) 
Bir dakika efendim, önce konuyu açıklayayım da, ondan sonra... 
...ve sıkıntılarını dile getirmek üzere, gündemdışı söz istemişlerdir; kendilerine gündemdışı 

söz verilmiştir. 
Buyurun efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Yani, iki kelime için mi durdurdunuz!.. 

BAŞKAN - Efendim, rica ederim... Konusunu anlatalım da... Yani, hemen alkışlıyorsunuz... 
Millet de anlasın konuşmayı... 

Süreniz 5 dakika. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, burada, Konya 

merkezinde 1976 yılında kurulmuş ve atıl vaziyette, atıl kapasitede beklemekte olan, bir noktada 
ihmal edilen bir kamu iktisadî teşekkülünden bahsetmek, ilgili bakanların, özellikle Başbakanın ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanının dikkatlerini çekmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Bilindiği gibi, 1976 döneminde, Millî Selamet Partisinin ortak olduğu koalisyonda hazırlanan 
. büyük sanayi hamlesi içerisinde, TÜMOSAN (Türkiye Motor Sanayii Fabrikası) gündeme getiril
miş, o yıl da temeli atılmış, İtalyanlarla, Japonlarla ve Almanlarla çeşitli lisans anlaşmaları yapıl
mış, daha sonraki dönemlerde bunlar durdurulmuş, yalnız, İtalyanlarla FIAT dizel motor anlaşma
sı yapılmıştır. 

Ben, çok kısa olarak, fabrikanın bugünkü durumu hakkında bilgi vermek ve birtakım öneriler 
getirmek istiyorum. Fabrikanın büyük hissesi Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna aittir. Şu an
da, traktör ve dizel motorları'hariç bütün üniteleri durdurulmuş, atıl bekleyen, milyarlarca lira pa
ra ödenerek yapılan karkas binalar yıkılmaya terk edilmiştir. 

Toplam fabrika sahası 8 milyon metrekare olup, 90 bin metrekare kapalı alanı mevcuttur. Ha
len, kapsam dışı 151, kapsam içi 306, toplam 457 kişi çalışmaktadır. En son hazırlanan teknik bi-
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lirkişi raporuna göre, bu fabrika, 5 bin kişilik istihdam sağlayacak kapasitededir. Çift vardiya ça
lıştığı zaman, yılda 50 bin motor ve 30 bin traktör üretecek kapasitededir. , 

1991 yılında 505 adet motor, 1995 yılında ise, sadece 10 325 adet üretilebilmiştir. Traktör ise, 
ilk Uç yılda hiç üretilememiş, 1995 yılında, ancak 877 adet üretilebilmiştir. Bunları, kapasite ora
nına vurduğumuz zaman, motorda yüzde 20, traktörde ise yüzde 3 kapasiteyle çalışılmaktadır. 

Bu rapordan anlaşılacağı üzere, üretimde çok düşük kapasiteyle çalışıldığı için, maliyetler de 
çok yüksek olmakta ve fabrika büyük finans sıkıntısı çekmektedir. Yanlış yapılan uygulamalar ne
ticesinde -KİT kuruluşlarının müşterek özelliği- bu fabrika da özel bankalara peşkeş çekilmiştir ve 
şu anda, banka faizleriyle boğuşmak durumundadır. 

Darboğaz olarak tespit ettiğimiz konular ise, İvcco firmasıyla lisans anlaşması... Lisansör bir 
firmayla anlaşmanın yenilenmesi lazımdır. Ayrıca, üretimi artırıcı tedbirler alınmalıdır, finans te
min edilmelidir, ithal parçaların temini için belirli bir takvim belirlenmelidir; ama, gelin görün ki -
KİT'lerin ortak özelliği- hepsine siyasî tercihlerle istihdamlar yapılmış, para isteyen genel müdür
ler hemen görevden alınmış; iktidarlara bağlı olarak genel müdür değişimleri fabrikayı atıl hale ge
tirmiştir. 

Şimdi, bu, Konyalıları ilgilendirdiği gibi, Türkiye ekonomisini de çok yakından ilgilendirmek
tedir. Bu itibarla, yapılacak iş, çok acil karar verme noktasında, ya özelleştirme kapsamına alınma
lı ya da arsanın fabrika rezervi artırılarak, diğer arsalar müstakil hale getirilerek, teşvik kapsamlı 
arsa içerisinde organizeye dahil edilmeli, yatırım yapmak üzere bekleyen Konya sanayicisine im
kân açılmalıdır. (RP sıralarından alkışlar) •' ' 

Şu anda, Konya'dan, 57 ülkeye ihracat yapılmaktadır. 275 adet büyük sanayi kuruluşu vardır. 
Burada, bütün mesele, siyasî irade meselesidir. 1976 yılında, motor fabrikası temeli atıldığı zaman 
da, biz motor yapamayız diyen insanlar, inancın neler ortaya koyduğunu görmüşlerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Candan, size, 2 dakika daha süre veriyorum; lütfen, konuşmanızı bitirin 

efendim. 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Bakınız, şu anda, uçaklarımız İsrail'de tamir edilmekte, 

nakliye işlerini de Yunan gemileri yapmaktadır. Stratejik olarak, çıkarma gemilerimiz, arzu edilen 
seviyede değildir. 

Bütün bunlara baktığımız zaman, Türkiye sanayiini kalkındırmak için, özellikle stratejik öne
mi haiz olan makinelerin, teçhizatın ve yatırımların öncelikle yapılması lazım geldiği kanaatinde
yiz. 

Burada, özellikle bir hususu vurgulamak istiyorum. Yapılan özelleştirmelerde bugüne kadar 
başarıya ulaştığımızı söylemek mümkün değil. Şimdi, sizlere üç belge arz etmek istiyorum. 

Bakın, zamanın Devlet Bakanı Sayın Aykon Doğan, iki yıl içinde, özelleştirme kapsamı için
de olan müesseselere 2 106 kişinin, özelleştirme kapsamına alınmak üzere olanlara da 18 075 kişi
nin alındığını bizzat kendisi söylemektedir; yani, bir taraftan özelleştiriliyor bir taraftan da istihdam 
edilen personel sayısı artırılıyor... 

Bir taraftan özelleştirme için 5,1 milyon dolar kredi alıyoruz, bunları, ilan ve reklamlarla tü
ketiyoruz -bu, hiçbir akıllı tüccarın, akıllı idarecinin yaptığı işletmeciliğe benzemiyor- bir taraftan 
da satılan, özelleştirilen müeseselerde, devletin tahsilat yapamadığını görüyoruz. 

Bu üç misali vermemin sebebi; özelleştirmeden sorumlu bakanlarımızın yaptığı işleri, milletin 
önünde, açık, net, şeffaf bir şekilde, televizyon kameraları karşısında, o yöre halkının, işçilerin, ça-
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lışan kimselerin durumunu ve sosyal haklarını, Türkiye'nin stratejik durumunu göz önüne alarak 
değerlendirmeleri içindir. Aksi halde, İktidarın, bu suçlamaları açığa çıkarması, temize çıkarması 
mümkün değildir. ' 

Şu anda yapılan özelleştirme değil; bir noktada, bazılarına imkân sağlama, daha ağır ifadesiy
le peşkeş çekme şeklinde cereyan etmektedir. 

Özelleştirme İdaresinin satmış olduğu birçok müessesenin satış işleminin Anayasa Mahkeme
sinden geri dönmesi, Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin de bu iddiamızı doğruladığı kana
atindeyiz. -

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim. 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Şu anda, TÜMOSAN için söylenilecek tek söz, kararın çok 
hızlı verilmesi, acilen tedbir alınması ve mevcut ikinci organize sanayi bölgesi içerisinde bulunan 
ve atıl bekleyen arsaların, sanayicimize, kiralama yoluyla, satış yoluyla tahsis edilmesi ve yatırım
ların hızlandırılması; siyasî iradenin, stratejik önemi olan yerlerde, kendi harp sanayimize lazım 
olan malzemelerin süratle üretilmesi lazım geldiği kanaatindeyim. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.(RP sıralarından alkış
lar) .. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Candan. 

3. — Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin, Türkiye Taşkömürü işyerlerindeki işçilerin ik
ramiyeleri ile tasarruf nema alacaklarına ilişkin konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Hüsnü Doğan'in cevabı 

BAŞKAN - Üçüncü gündemdışı söz, Zonguldak Milletvekili Sayın Hasan Gemici'ye veril-
miştir.(DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın Gemici, Türkiye Taşkömürü Kurumu işyerlerinde çalışan işçilerin ocak ayında ödenme
si gereken ikramiyeleri ile şubat ayında ödenmesi gereken tasarruf neması alacaklarının bugüne ka
dar ödenmemesiyle ilgili olarak söz istemiştir; kendisine söz verilmiştir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Arkadaşımız kürsüye gelinceye kadar sürenin yarısını kendi 
konuşmanızla geçirdiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, arkadaşlarımıza, konuşmanın mahiyetini de söyleyelim... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Öyleyse, niye süreyi durdurmuyorsunuz?.. 
BAŞKAN - Biraz önce ikaz ettik milletvekili arkadaşımızı -efendim, bir dakika, sürenizi dur

duruyorum- arkadaşımızın da beklemesi lazım; yani, herkesi de ikaz edecek halimiz yok. 
Sayın Kazan, siz, herhalde, yönetmeye çok meraklısınız; buyurun siz yönetin! 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Hayır efendim, ben, sadece, sizi ikaz ediyorum. 
BAŞKAN - Çok meraklı bir mizacınız var; her şeye de müdahale ediyorsunuz... 
Buyurun efendim; süreniz 5 dakikadır. . 
HASAN GEMİCİ (Zonguldak) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Türkiye Taş

kömürü Kurumu işçilerinin, ocak ayında ödenmesi gereken 1995 yılına ait ikramiyeleri ile şubat 
ayında ödenmesi gereken tasarruf nemalarının bugüne kadar ödenmemcsiyje ilgili olarak söz almış 
bulunuyorum; Sayın Başkanı ve Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. 

, Değerli milletvekilleri, Zonguldak, kömürüyle, demir-çeliğiyle, elektrik üretimiyle, kâğıt ve 
orman ürünleri sanayiiyle, uzun yıllardır ülke ekonomisine kaynak aktaran önemli bir madencilik 
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ve ağır sanayi merkezidir. Ülkemizde, bugün, sanayi adına ne varsa, bunda Zonguldak'ın payı, Zon
guldaklının alınteri vardır. 

Zonguldak'ta var olan koklaşabilir nitelikteki taşkömürü yatakları, ülkenin enerji ve demir-çe-
lik sektörü ihtiyacı bakımından son derece stratejik önemdedir. Yeryüzünde bilinen, kullanılabilir 
petrol yataklarının kırk, doğalgaz yataklarının altmış, taşkömürü yataklarının ise yüzaltmış yıllık 
ömürleri olduğu dikkate alınırsa; taşkömürünün, yakın gelecekte, enerji sektörü bakımından çok 
önemli bir kaynak olacağı açıkça ortadadır. > 

Hal böyleyken, Zonguldak taşkömürü havzası, hükümetlerin son onbeş yıldır uyguladıkları 
yanlış politikalar nedeniyle, giderek kapanma noktasına getirilmektedir. Böyle bir sonuç, 1 milyon 
200 bin nüfusuyla tüm Zonguldak'ın gözden çıkarılması demektir; Zonguldak ve Zonguldaklılar, 
böylesi bir sonucu hak etmemişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, bugün, TTK açısından sonuç -yetersiz üretim ve büyüyen zarar- göz 
göre göre varılan bir sonuçtur. Bu durumun sorumlusu, yüzelli yıldır maden kazalarında binlerce 
şehit vererek en zor koşullarda çalışan, üretime ve sanayileşmeye katkı sağlayan maden işçisi de
ğildir. 

Türkiye'de, ortalama insan yaşamı altmışbeş yıldır; Zonguldak maden işçisinin ortalama öm
rü ise yaklaşık elli yıldır. Onun da son beş, on yılı, pnömokonyoz adı verilen akciğer hastalığının 
sıkıntılarıyla geçmektedir. 

Bu insanlara yapılabilecek en büyük haksızlık, alınterlerinin karşılığını ödememektir. Diğer 
tüm kamu kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde çalışanların ikramiyeleri ile tasarruf nema
ları düzenli olarak ödenirken, TTK işçilerinin alacakları bugüne kadar ödenmemiştir. Acaba, TTK 
işçilerine devlet tarafından maddî ve manevî ceza mı verilmek isteniyor?!. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizdeki diğer KİT'lerde olduğu gibi, TTK da (Tür
kiye Taşkömürü Kurumu) bugün içinde bulunduğu darboğaza bile bile sürüklenmiştir. Siyasî ikti
darların, son onbeş yıldır kurumla ilgili belirsiz ve çelişkili uygulamaları, yalnızca TTK'yı değil 
Zonguldak ekonomisini de olumsuz etkilemiştir. 

TTK'nın bugünkü duruma getirilmesinin nedenleri şunlardır: 
1. Siyasî iktidarların yanlış tercihleri ve aşırı müdahaleleri. 
2. Üretime yönelik yatırımların zamanında ye yeterince yapılmaması. 

3. İşletmecilik kurallarına uygun bir yönetim anlayışının olmaması. 

4. Ürün pazarlama stratejisinin, para kazanmak yerine, demir-çelik ve enerji sektörüne ucuz 
girdi sağlamak yaklaşımı üzerine kurulmasıdır. Örneğin; 1995 yılı için öngörülen 3 milyon'ton sa
tılabilir taşkömürü üretimi, Kurumun elinde program hedefine ulaşacak yeterli kapasite olmasına 
rağmen gerçekleştirilememiş, üretim 750 bin ton açık vermiştir. 

Havzada, üretimin yüksek seyrettiği yıllarda, programlanan yatırımların gerçekleşme oranı 
yüzde 100 ilâ yüzde 155'ler düzeyindeyken, bu oran 1991-1994 yılları arasında yüzde 18'lere düş
müştür; 1995 yılında da, öngörülen yatırımların yalnızca yüzde 57'si gerçekleşmiştir. 

Kurum zararının işçi fazlasından kaynaklandığı gerekçesiyle başlatılan zorunlu emeklilik so
nucunda, üretimin kilit noktalarında görev yapan işçiler emekliye ayrılmış, büyük bir üretim açığı 
ortaya çıkmıştır. Bu üretim açığının giderilmesi için, yaklaşık 3 bin yeraltı üretim işçisinin çok kı
sa sürede işe alınması şarttır. . , 

Değerli arkadaşlarım, Zonguldak'ta çözüm, göründüğü kadar zor değildir. TTK ile ilgili ne ya
pılması gerektiği, birçok araştırmaya konu olmuş ve çözüm yolları gösterilmiştir. Çözüm için, her 
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şeyden önce, siyasî iktidar, kendisinden öncekiler gibi, kapatmaya, küçültmeye, yok etmeye değil; 
yaşatmaya, üretimi ve istihdamı artırmaya dönük bir niyet ortaya koymalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Gemici, size de 2 dakikalık ek süre veriyorum; lütfen konuşmanızı topar
layın efendim. 

HASAN GEMİCİ (Devamla) - İkinci olarak, DYP-SHP Koalisyon Hükümeti döneminde ha
zırlanan ve 6 Şubat 1995'te yayımlanan TTK İnceleme Kurulu Raporunda, soruna ve çözüm yolla
rına ilişkin tespitler doğru yapılmıştır. Bu rapora göre, TTK'nın siyasî karışmacılıktan uzak ve 
özerk bir biçimde yeniden yapılandırılması, iyileştirme yatırımlarının hızla gerçekleştirilmesi ge
rekmektedir. 

Öte yandan, TTK ile birlikte, Seka, Çatcs, Filyos Ateş Tuğla Fabrikası gibi, bölgedeki KİT'ler 
tek tek ele alınarak, üretimin, verimliliğin ve istihdamın artırılması yolları aranırken, bölgede özel 
sektörün önünü açacak teşviklerin uygulanması ve bölgenin altyapısının süratle tamamlanması ge
rekmektedir. Yeni kurulan Hükümetimizi, bu konuda gereğini yapmaya davet ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, son olarak, Devlet Planlama Teşkilatı, Zonguldak Bölgesel Kalkınma 
Projesi hazırlanması işini, Türk Tümaş ve Fransız BRL Firmaları konsorsiyumuna ihale etmiş olup, 
çalışmalar halen devam etmektedir. Ancak, hazırlanan ön rapor, Zonguldak'ı geliştirmek amacın
dan daha çok, Zonguldak'taki KİT'lerin küçültülmesine, özelleştirilmesine dayanak oluşturmak 
amacıyla hazırlanan bir niteliktedir; raporun daha ilk satırlarından bunu anlıyoruz. Oysa, Zongul-
dak'ın bu tür önyargılı yaklaşımlara değil, yaşatmaya ve üretimi artırmaya dönük projelere gerek
sinimi vardır. 

Değerli arkadaşlarım, 600 milyar lirası toplu iş sözleşmesine dayanan ikramiye, 400 milyar li-
rasıysa tasarruf nemaları olmak üzere toplam 1 trilyon 60 milyar liralık personel alacağının vadesi 
geçtiği halde ödenmemesi, bunun yanı sıra, emekli edilen 650 civarındaki işçinin kıdem tazminat
larının da ödenmemesi, hem işçiyi hem de işçinin ücretiyle çarklarını döndüren Zonguldak ekono
misini mağdur etmektedir. 

Toplu iş sözleşmesine dayanan ikramiye alacaklarının geç ödenmesi aynı zamanda devleti de 
zarara uğratmaktadır; çünkü, devlet, geç ödeme dolayısıyla, bu alacaklar için ayrıca faiz ödeyecek
tir. Siyasî karlşmacılığın sonu olan işletme beceriksizliğinin faturasını maden işçisine kesmek, gü
nahların en büyüğüdür. Bu konuda en son hesap sorulacak kişiler, maden işçileridir. Eğer, bu ko
nuda birilerine hesap sorulması gerekiyorsa, KİT'leri siyasî güçlerinin aracı yapan, ideolojik sap
lantı haline getirdikleri özelleştirme sevdasıyla kasıtlı olarak zarar ettiren geçmiş siyasî iktidarlar
dan sorulmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak, TTK çalışanlarının ikramiye alacaklarının, tasarruf ne
malarının ve emekli edilen işçilerin kıdem tazminatlarının bir an önce ödenmesi, işçilerin ve Zon-
guldak'ın mağduriyetinin giderilmesi dileğiyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DSP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gemici. 
Sayın Bakan Hüsnü Doğan, gündemdışı konuşmaya cevap verecekler; buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; Zonguldak Milletvekili Sayın Hasan Gcmici'nin gündemdışı konuş
masına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. E£u vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü işçilerinin 1995 yılı 
alacağı olup, ancak, bugüne kadar ödenmeyen 1 trilyon 320 milyar liralık ikramiyeleri ile Kurumun , 
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içinde bulunduğu finansman yetersizliği nedeniyle Ziraat Bankasına bugüne kadar yatıramadığı ta
sarrufu teşvik kesintilerinden doğan 400 milyar liralık işçi ve memur nema ödemeleri bugüne ka
dar ödenememiştir. Kurumun kendi imkânlarıyla bu ödemeleri yapmasının mümkün olmadığı ma
lumlarınızdır. 

Kurum, 1995 yılı içerisinde 17 trilyon liraya yakın finansman talebinde bulunmuştur. 1995 yı
lında, Hazinece, ancak 12 trilyon lira civarında bir kaynak sağlanabilmiştir. 1996 yılında ise, Ha
zinece, Türkiye Taşkömürü Kurumuna, Türkiye Taşkömürü Kurumunun 22 trilyon lira civarında
ki talebine karşılık, ancak 12,7 trilyon lira ödenebileceği öngörülmüştür. 1996 yılı bütçesinin he
nüz kanunlaşmamış olması nedeniyle de, anılan ödenek kullanıma sunulamamaktadır. 

Bu duruma göre, toplam 1 trilyon 720 milyar liranın ödenebilmesi için, ilgili mercilerle -yani, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde- ödenek temini çalışmalarımız sürdürülmektedir. Söz konu
su ödeneğin aktarılabilmesi halinde, bu bahis konusu miktarlar ödenebilecektir. 

Yüce Heyetinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, böylece, gündemdışı konuşmalar bitmiştir. 

Bugün Genel Kurula yapacağımız bir sunuş yok; onun için, gündemin "Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. t 

IV. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, yükseköğretimin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (1018) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Açık Öğretim Fakültesi öğ
rencilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması'açılmasına ilişkin önergesi 
(10/16) 

3. —, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 10 arkadaşının, yükseköğretimin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/20) 

BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, yük
seköğretimin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergelerinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, bu önerge ile 8 inci sırada yer alan Kahramanmaraş Milletvekili Hasan 

Dikici ve 9 arkadaşının (10/16) esas numaralı ve 12 nci sırada yer alan İstanbul Milletvekili Algan 
Hacaloğlu ve 10 arkadaşının (10/20) esas numaralı Meclis araştırma önergelerinin konuları aynı
dır. Bu itibarla, bu üç araştırma önergesinin birlikte işleme konulması hususunu oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... 

OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, Algan Hacaloğlu'nun önergesinin, Hasan Dikici'nin 
önergesiyle aynı konuda olmadığrkanaatindeyiz. 
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BAŞKAN - Efendim, ayniyet arz ediyor; tabiî ki, yani, tamamıyla... Üç tane önerge var; üçün

de de, yükseköğretimle ilgili tüm sorunların görüşülmesi konusu var. Bir Meclis araştırma komis
yonu kurulacağına göre, üniversitelerin tüm sorunlarını inceleyecek ve böylece bir sonuca ulaşa
caktır. Yani, bunu, böyle, kısım kısım işleme koymak mümkün değildir. 

Bu itibarla, önergelerin birlikte işleme konulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) -Konuları ayrı Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, anladım da... Yani, ayniyet arz ediyor Sayın Dikici, 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)-Tamamen ayrı... 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, yükseköğretim ile açiköğretim tamamen 
farklı birer konu. . 

BAŞKAN - Efendim, üniversite sorunlarıyla ilgili bir komisyon kuracağız; hepsi incelenecek 
Değerli Dikici. Önerge sahibi olarak zatı âlinize ayrıca söz vereceğiz efendim. 

Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, Meclis araştırması önergelerinin öngörüşmeleri sırasında, 
önce Hükümete, sonra gruplara, sonra da Önergede birinci imza sahibi sayın milletvekiline veyahut 
da onun göstereceği başka bir imza sahibine söz veriyoruz. Önce önergeleri okutacağız tabiî. 

Hükümet ve gruplar için söz süresi 20'şer dakika, önerge sahipleri için de 10'ar dakikadır. 
Önergeleri tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kalitesi ve verimi düşük yükseköğrenim ile üniversitelerimizin kapısında yığılan yüzbinlerce 

lise mezunu gencimiz, ülkemizde en önemli meselelerden birini teşkil etmektedir. Bu olumsuz du
rumun çözümüne katkıda bulunmak üzere, yükseköğrenimin durumu* imkânları ve geleceği hak
kında Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Mustafa Ünaldı 

(Konya) 
ve arkadaşları 

Gerekçe: 

Yüzbinlerce gencimiz, yükseköğrenim yapmak istediği halde, hiçbir yükseköğrenim progra
mına girememenin acısını yaşarken, bunlardan birine girebilmiş olanlar da, istedikleri bir progra
ma girememenin sıkıntısı içerisindedirler. Bu gençlerin her biri, Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
bir çözüm beklemektedirler. 

Ayrıca, mevcut ödeneklere göre, hızlı bir üniversiteleşme, eğitim kalitesini oldukça önemli bir 
seviyede düşürmekte veya öyle olduğu iddia edilmektedir. 

Ülkemiz insanlarının, çağın şartlarına uygun bir hayat ortamında olmadığı da bir gerçektir. 
Vatandaşlarını çağın gerektirdiği imkânlar içerisinde yaşatmak ise devletin boynunun borcudur. Bu 
konuda üniversitelere birinci derecede rol düştüğü aşikârdır. 

Genel ilkeleri belirlenmiş, ülkenin kültür altyapısıyla kopukluk göstermeyen, çağın gerekleri
ne ayak uydurabilen ve bütün partiler ile hükümetlerin mutabık olduğu yükseköğrenim politikala
rına şiddetle ihtiyaç vardır. 

Bu amaçla: 
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h-> 21. Yüzyıla hazırlanırken, hangi alanlarda kaç gencimizin yükseköğrenim yapması gerek

tiği; hangi programlara ne tür metotlarla yerleştirileceği,, 

— Herhangi bir programa girmesi mümkün olmayanların akıbetinin ne olacağı; bunların daha 
önceki eğitim basamaklarında meslek edindirmek üzere ne şekilde yönlendirileceği ve bunun nasıl 
mümkün olacağı, • • • • ' ' . " 

— Yükseköğrenim kurumlarının hangisinden kaç adet daha açılması gerektiği, 

— Hangi branştan kaç öğretim elemanına ihtiyaç duyulduğu ve bunların nasıl temin edilece
ği, '• ' 

— Dershane, laboratuvar, araç-gereç temininin nasıl gerçekleştirileceği ve faaliyette olanların 
eksikliklerinin nasıl giderileceği, 

— Uygun politikalar tespit edilip hayata geçirildiğinde, talep artışına bağlı olarak üniversite 
kapılarında muhtemel bir yığılmaya karşı ne gibi yeni tedbirler alınacağı, 

— Bu hizmetlerin realizasyonıında gerekli süre ve bütçeye getireceği yükün ne olacağı gibi 
noktalar başta olmak üzere, tespit edilmesi, tartışılması ve çözüm getirilmesi gereken birçok mese
le mevcuttur. 

İşte, bütün bu yönleriyle yükseköğrenimde mevcut durumun tespiti, eksikliklerin ve hatalı uy
gulamaların belirlenebilmesi ve beklentilere uygun gelişmelerin sağlanabilme imkânlarının ortaya 
çıkarılması için bir Meclis araştırması açılması yararlı olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirlerine sunarız. 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Günümüzün ve geleceğimizin yarışı, eğitim ve öğretim yoluyla, eğitilmiş ve nitelikli kâmil in

san yetiştirme yarışıdır. Eğitimin amacı, geleceğimizin teminatı olan gençliğimizi millî ve manevî, 
kültürel ve ahlâkî değerlerimizi benimsemiş, şahsiyetli ve şuurlu olarak yetiştirmek olmalıdır. Yük
seköğretimin amacı ise, milletimizin ihtiyacı olan her kademede ve üst düzeyde insangücü yetiştir
mektir. 

Bugün, Anadolu Üniversitesinin 750 bin öğrencisi, Açıköğrctim Fakültesinin öğrencisidir. 
Açıköğrctim Fakültesi öğrencilerinin hocalarıyla yüz yüze eğitim imkânı yoktur. Mezun olanların 
ise işe girmeleri âdeta imkânsızdır. Kitap israfı, tek ders hakkının olmayışı, 49 puan aldığı halde 1 
puanla sınıfta kalınması, sınav süresinin kısa olması, sınav sonuçlarının geç gönderilmesi, sınav so
nuçlarının basında yayınlanmaması, mezun öğrencilerden pedagojik formasyon alanlara öğretmen
lik hakkının verilmemesi, sağlık problemlerinin çözümü için ve Açıköğretim Fakültesi öğrencile
rinin daha iyi şartlarda eğitim görmeleri açısından, Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygıları
mızla arz ederiz. 

Hasan Dikici 
(Kahramanmaraş) 

• . . ve arkadaşları 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 42 nci maddesi,'bilindiği gibi "kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun 

bırakılmamasını" ve "devletin, maddî imkânlardan .yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sür
dürebilmeleri amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapmasını" öngörmektedir. 
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Buna karşın, yükseköğrenimlerini sürdürmek isteyen gençlerimizin önemli bölümünün, yük

sek harçlar ile diğer.öğrenim ye zorunlu yaşam giderleri altında ezildikleri; devletin sağlamakta ol
duğu kredi ve bağış niteliğindeki maddî desteğin çok yetersiz düzeyde kaldığı; bu nedenlerle, genç
lerimizin eğitim ve öğrenim haklarını huzur içinde kullanabilecekleri ortamın hızla kaybolmakta 
olduğu görülmektedir, 

Atatürk'ün, laik cumhuriyetimizin geleceğini kendilerine emanet etmiş olduğu gençliğimizin 
yükseköğrenim sürecinde karşı karşıya bırakılmış olduğu eğitimde fırsat eşitsizliğinin temel kay
naklarından birini oluşturan ekonomik koşullarla ilgili sorunları incelemek; üniversite harçları, di
ğer öğrenim giderleri, yurt ve barınma koşullarıyla ilgili durumu saptamak; devletin sağlamakta ol- . 
duğu kredi ve burs olanakları gibi konularla ilgili tüm gerçekleri ve yetersizlikleri ortaya koymak; • 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yükseköğrenim gençliğine sağlanmakta olan "burs 
desteği" uygulamasındaki usulsüzlük ve eksiklikleri belirlemek; eğitimde fırsat eşitliğinin sağlan
ması ile eğitim hakkının gereğince kullanılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması hakkında, 
Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

, . • • Algan Hacaloğlu 

(İstanbul) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu ve daha önceki önergelerin gerekçeleri daha önce bu 
araştırma önergelerinin Genel Kurula sunulması aşamasında okunduğu için, aynı gerekçeler okut
maya gerek duymuyorum... 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, okunmuş olan önergelerden birinin sahi
bi olarak bir maruzatım var, izin verirseniz... • 

BAŞKAN - Evet, buyurun. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Burada okunmuş, olduğu gibi ye bütün sayın parlamen
terlerin de dinlemiş oldukları gibi, Uç önerge de -özellikle gerekçeleri okunduğu zaman görüleceği 
gibi- ayrı ayrı konulara hitap ediyor. Önergelerden bir tanesi, üniversitelerin programları ve o sü
reçte yapılanmasını; diğeri, özellikle açıköğretim sürecindeki sorunları; benim ve arkadaşlarımın 
verdiği önerge ise, yükseköğrenimde fırsat eşitsizliğini temel alan bir konuyu içeriyor. 

Tabiatıyla, burada bir karar alındı; önergelerin üçü beraber tartışılacak; ancak, burada, bugün
kü gündem çerçevesinde, grupları adına hazırlığını yapmış olan arkadaşlarımız, doğal olarak, ilk 
okunan önerge etrafında hazırlıklı bir sunuş yapacaklardır. O nedenle... 

BAŞKAN - Efendim, gruplara bildirildi. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Efendim, bildirilmemiş. 

BAŞKAN - Efendim, genel olarak, gündeme girmiş bir önerge hakkında bütün grupların bil
gilenmesi ve gerekli hazırlık içinde olması gerekir; çünkü, Başkanlık olarak biz, bunu böyle gör
dük; ayrıca, Sayın Hacaloğlu şimdi... , 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Son bir cümlem var. 

BAŞKAN-Peki. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)-Bu nedenle, bugün okunmuş bulunan üç önerge üzerin

de, önerge sahiplerine 10'ar dakika söz hakkı... 
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BAŞKAN - Söyledik efendim; siz dinlememişsiniz o zaman. Önerge sahiplerine ayrıca söz 

vereceğim dedim. 

İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Mesele kalmadı. 

BAŞKAN - Evet, mesele kalmadı. 

Buyurun Sayın Bakanım. 

Süreniz 20 dakika. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; bugünkü gündemimizde, eğitim sistemimizi kısmen veya bir boyutunu sorgulayan Meclis araş
tırması önergeleri üzerinde müzakere yapacağız. 

Öncelikle, en hayatî konumuzu irdeleyerek bu önergeleri veren değerli milletvekillerine teşek
kür etmek istiyorum. 

Türk Milletinin 2000'li yıllarda dünya milletleri arasında saygın bir yere sahip olması, Türk 
çocuklarına bugün verdiğimiz eğitimin nitelik ve niceliğine bağlıdır. Bu bağımlılığın gereklerini 
yerine getirmek, Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet payidar olması amacının eğitim sistemine yükle
diği kutsal bir sorumluluktur. Türk millî eğitimi, tek başına bu sorumluluğun altından kalkamaz. 
Bilim adamları, yöneticiler, politikacılar, sanayiciler, öğretmenler, anneler ve babalar, kısaca top-
yekûn Türk toplumu bu sorumluluğu paylaşmalı ve gereklerini yapmalıdır. 

Eğitim sisteminde birkaç sorunun varlığından söz etmek, onu anlamamaktır. Eğitim sorunları 
aysberg gibidir; yüzeyde görülenler, belki tümüyle sorun değildir; ama, gerçekten, eğitimimizin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bütün boyutlarıyla ele alınarak, sorunlarının, yetkili ve 
objektif bir gözle belirlenmesi, bunlara çözüm üretilmesi ve bu çözümlerin uygulamaya konulma
sında destek olunması, eğitim sistemimizi, dolayısıyla toplumumuzu daha güçlü ve çağdaşlaşma 
hedefine ulaşmada daha başarılı kılacaktır. 

Eğitimin önemi ve sorunlarının giderek büyümesi karşısında, Millî Eğitim Bakanlığı olarak, 
çağdaş yaklaşımlarla, millî eğitimimizin dünya standartları üzerine çıkarılması için sürekli çaba 
içinde bulunduğumuzu belirtmek isterim. Eğitim gibi boyutları ve kolları toplumun tümünü ve ge
leceğini kucaklamış bulunan bu dinamik olgunun bir an ihmalinin bile, giderilmesi güç sorunlar ve 
boşluklar yaratacağının bilincindeyiz. Bu nedenle, Türk eğiturı sistemi ve alt sistemleri üzerinde 
sürekli bir biçimde bilimsel yöntemlerle çalışılmakta, çeşitli toplantı ve şûralarda tartışılmakta, so
runları projeler haline getirilerek çözüm aranmaktadır. Bu çerçevede, halen, ortaöğretim düzeyin
de; millî eğitimi geliştirme projesi, temel eğitim projesi, endüstriyel okullar projesi, yaygın mesle
kî eğitim projesi, Alman teknik yardım projesi ile yükseköğretim düzeyinde, meslekî ve teknik eği
tim fakülteleri ile meslek yüksekokullarının donatım projesi, fen ve mühendislik fakültelerinin 
standartlarının yükseltilmesi projesi ve eğitim fakültelerinin geliştirilmesi projesi yürütülmektedir. 

13-17 Mayıs 1996 tarihleri arasında toplanacak olan 15 inci Millî Eğitim Şûrasında, ilköğre
tim ve yönlendirme, ortaöğretimde yeniden yapılanma, yükseköğretime geçişin yeniden düzenlen
mesi, toplumun eğitim ihtiyacının sürekli karşılanması ve eğitim sisteminin finansmanı konuları 
bütün boyutlarıyla tartışılarak, uygulamaya ışık tutulacaktır. 

Bugün, dünyamızda, sanayi toplumu ve yüksek teknolojiye dayalı endüstri toplumu, yerini en
formasyon çağının bilgi toplumuna bırakmaktadır. Bilgi toplumunun temel özelliği, bilim evreni
nin verilerini anlayan, yorumlayan, kullanan ve yenilerini üreten, bilim dünyasının bilgi, beceri, tu
tum ve alışkanlıklarını davranışa dönüştürmüş, problem çözmede bilimsel süreçleri kullanan birey
lerden meydana gelmiş olmasıdır. Bu amaç için -bilgi için, eğitim için- hiç kimse, hiçbir özveriden 
kaçınmamaktadır. . • " • • • ' 

- 3 7 7 -



T.B.M.M. B:27 2 1 . 3 . 1 9 9 6 . . ' . 0 : 1 
Bilimsel gelişmelerin baş döndürücü bir hızla ilerlediği, eğitim ve bilginin önem, ağırlık ve et

kinliğinin doruk noktasına ulaştığı günümüzde, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel değişik
likler, toplumların hayat, felsefe, yapı ve yönetim sistemlerinin de yeniden biçimlenmesine neden 
olmaktadır. Hem birey hem toplum olarak, bütün bu değişikliklere sağlıklı bir şekilde uyum sağla
yabilmek için, eğitim sistemlerinin yapılarında ve eğitim programlarının amaç, muhteva, yöntem 
ve fizikî ortamlarında sürekli değişiklikler zorunlu hale gelmektedir. , 

Eğitim, bugün, çok daha dinamik bir süreçtir. Her ülke, eğitimdeki çağdaş gelişmeleri, çok ya
kından, sürekli ve dikkatle izlemektedir. Son on yıl içinde, gelişmiş bütün ülkelerde, okulöncesin
den yükseköğretimin sonuna kadar ve sistemin tüm boyutlarını kapsayan reformlar gerçekleştiril
miştir. Bir anlamda, reform düzeyinde sürekli değişiklik yapmak, eğitimin tanımıyla özdeşleşmiş
tir. 

Dünyadaki, özellikle bilim dünyasındaki bütün gelişmelerin, eğitim alanının sorunlarını artır
ması ve çeşitlendirmesi de doğaldır. Günümüzde, artık, hiç kimse, eğitim sürecinin dışında değil
dir. Hayat boyu eğitim ve her yerde eğitim, çağdaş eğitimin ilkeleridir. 

Eğitim, okul kapısının çok dışına taşmıştır. Böylece, durmaksızın büyüyen, toplumun bütünü
nü ilgilendiren ve ona biçim veren en büyük güç olan eğitimin büyük sorunlarını da beraberinde 
getirmesi, değişikliğin doğası gereğidir. Dünyanın her yerinde eğitimde sorunlar vardır. Esas olan, 
bunun bilincinde olmak, bilimsel bir yaklaşımla çözüm getirmektir. 

Görüşülmekte olan Meclis araştırması önergeleri, daha çok, millî eğitim sisteminin bir alt sis
temi olan ve üst kademesini oluşturan yükseköğretimle ilgilidir. Cumhuriyet hükümetleri, her dö
nemde, yükseköğretime çok büyük bir önem ve öncelik vermiştir. Bugün, ülkeler arasındaki yarış 
ve mücadele, gerçekte üniversiteler arasındadır; çünkü, eğitim, bilgi ve yüksek teknolojinin üretil
diği yerler üniversitelerdir. Bu bilinçle, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, her dönemde, üniversi
telerin gelişmesine ve saygınlığının artmasına büyük özen göstermiştir. 

Son üç yıl içerisinde, yükseköğretimimizde reform niteliğinde gelişmeler kaydedilmiştir; üni
versite ve bağlı birimleriyle öğrenci ve öğretim elemanı sayılarında yüzde 100'e varan artışlar ger
çekleştirilmiştir. Bu gelişmeleri sağlarken, nitelikten ödün verilmemiştir. Eğitimde niteliğin belir
leyicisi olan öğretim üyesi yetiştirilmesi bir,proje haline getirilmiştir. Bu amaçla, lisansüstü öğre
nim için, burslu statüde 4 binden fazla gencimiz; yurtdışına gönderilmiştir; hedefimiz, 2000 yılında 
bu sayıyı 10 bine çıkarmaktır. 

Öğretmen yetiştirmede de aynı özeni gösteriyoruz. Herhangi bir fakülteyi bitiren kişinin öğ
retmen olması anlayışı çok gerilerde kalmıştır. Öğretmenlik, yalnızca bilgi ve kişiliğiyle, bu alan
da gelişmiş olanların yapabileceği bir meslektir. 

Öte yandan, üniversitelerimizin dünyanın gelişmiş ve seçkin üniversiteleri arasında yer alabil
mesi için, yükseköğretimimizin amaç, yapı, fonksiyon ve işleyiş bakımından çağdaş standartlara 
kavuşturulması temel önceliğimizdir. 

Yüzyılımızın hızlı değişimleri, buna ayak uydurmakta geri kalan ülkeleri zorlamakta ve sars
maktadır. Bu değişimlere uyumsuzluğun temel nedenlerinin başında, o ülkelerin eğitim sistemleri
nin yetersizliği gelmektedir; çünkü, günümüzde, ekonomik ve sosyal sorunların insan boyutu öne 
çıkmıştır. Artık, küreselleşen dünyada, genç nüfusun, eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik alanda 
daha geniş bir sorumluluk alması kaçınılmaz olmuştur. Bugün, çağdaş eğitimde, okulöncesinden 
yükseköğretimin sonuna kadar "eğitim zinciri" adı verilen anlayış çerçevesinde, geniş'bir bilgi ve 
beceri tabanıyla donatılmış, öğrenmesini öğrenmiş, yaşam boyu ve daha çok öğrenmeye şartlandı
rılmış mezunlar amaçlanmaktadır. 
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Eğitimimizin temel sorunlarından biri olan yükseköğretime geçişte yığılmaları önlemek üze

re, ortaöğretim yeniden yapılandırılacaktır. Millî Eğitimi Temel Kanununda belirtildiği gibi ve çağ
daş eğitim ilkeleri doğrultusunda, ortaöğretim programlan, yükseköğretime, meslekî teknik eğiti
me ve hayata yönlendirecek biçimde yeniden düzenlenecek; ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara insan-
gücünü yetiştirmek için istihdama yönelik, meslek kazandırıcı ve meslekî gelişmeyi sağlayıcı çı
raklık ve meslekî teknik eğitime, önem, öncelik ve ağırlık verilecektir. Böylece, çevrenin bütünle
yicisi olan, meslek yüksekokulları yaygınlaştırılacaktır. Uyumlu bir etkileşimle, çevre, sanayi ve 
yüksekokullar karşılıklı olarak birbirlerinin laboratuvarı olma işlevini yerine getireceklerdir. 

Bugün, ülkemizde, yükseköğretime yoğun bir talep vardır; başvuranların, ancak, yüzde 20'si 
örgün öğretim programlarına yerleştirilebilmektedir. 2000 yılında, 1 milyon 600 bin gencimizin, 
üniversiteye girmek için başvuracağı hesaplanmaktadır. Gerek yükseköğretime yönelik yoğun ta
lebi karşılamak gerekse okullaşma oranını yükseltmek amacıyla, yükseköğretimin, ek malî kaynak
lara yönelmesi zorunlu olmuştur. Bu amaçla, birçok yabancı ülkede olduğu gibi, 1985 yılından iti
baren, öğrencilerin yükseköğretim harcamalarına harç foriu ile katılması uygulaması başlatılmıştır. 
Eğitim-öğretim hizmeti, üniversitenin sağladığı en temel ve önemli hizmettin Bu hizmetten yarar
lanan öğrencilerin, hizmet bedelinin bir kısmına katılmaları da doğaldır. Ülkemizde alınan bedel 
ise, yalnızca, öğrencinin kendi özel ihtiyaçlarına katkı payıdır. İhtiyacı olan her öğrenciye, devlet, 
bu katkı payını kredi olarak da vermektedir. 

Açıköğretim Fakültesine ilişkin olarak ortaya konulan sorunlar ise, yalnızca, kullanılan eğitim 
teknolojilerinin sınırlılığı içerisindedir. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle son günlerde, kamuoyunda ciddî tartışmalara neden olan 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi gereği alınmakta olan katkı payının mukayesesi 
bakımından, bir iki rakam arz etmek istiyorum. Bugün, bir tıp fakültesi öğrencisinin, devlete yıllık 
maliyeti 360 milyon liradır. Buna mukabil, öğrencilerimizden alınan katkı payı 15 milyon liradır. 
Bu 15 milyon lira, eylül ve şubat ayında ödenmek üzere iki taksite bağlanmıştır. 

Ayrıca, katkı payı kredisi için Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurduğunu tev
sik eden her öğrencinin sınava girme, kayıt yenileme işlemleri tereddütsüz bir şekilde yapılmakta
dır. Bugüne kadar katkı payını ödemediği; yani, harcını ödemediği için, üniversiteyle ilişkisi kesi
len herhangi bir öğrencimiz de yoktur. Bu konuda, Bakanlığımızın, Yüksek Öğretim Kuruluyla sür
dürmekte olduğu sıkı ilişkilerle, herhangi bir sorun ortaya çıkmış değildir. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın her yerinde, temel eğitim dışında, eğitim paralıdır. Türkiye'de, 
temel eğitimle beraber, ortaöğretim ve yükseköğretim, şu anda, parasız devam etmektedir. Üniver
site öğrencisinden alınan katkı payının yüzde 61 'i -toplanan katkı payının tümünün yüzde 61 'i- öğ
rencilerimizin yemek ihtiyacına sarf edilmektedir. Aşağı yukarı 100 bin liraya mal edilen bir öğlen 
yemeğinin, öğrencilerimize 35 bin liraya verildiği hesap edilirse, konunun hassasiyeti biraz daha 
açıkça ortaya çıkmış olur. Yüzde 61'in dışında kalan paylar, kültür hizmetlerine, sportif faaliyetle
re sarf edilmektedir. 

Gönül, devletimizin gücünün biraz daha fazla olmasını ve öğrencilerimizden hiçbir bedelin 
alınmamasını çok arzu ediyor. Ancak, Türkiye'de, gelir dağılımındaki farklılık dikkate alınırsa, sos
yal adalet ilkeleri, olandan bir miktar katkı payının alınmasını, olmayanın da devlet tarafından burs 
ve kredilerle desteklenmesi gereğini ortaya koyar. 

Değerli arkadaşlarım, katkı payı için kuruma müracaat edip de katkı payı kredisi alamamış 
hiçbir öğrencimiz yoktur. Şu anda, bütçenin, seçimler sebebiyle gecikmiş olmasından dolayı öğren
cilerimize, katkı payı kredisi, öğrenim kredisiyle birlikte verilememiştir. Ancak, verilememiş olma
sından dolayı, öğrencilerimizin fakülteleriyle ilişkilerinde herhangi bir olumsuzluk söz konusu de
ğildir. Bunu da arz etmekte zaruret görüyorum. 
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Üniversitelerimiz, yapılacak yeni düzenlemelerle, kapıları 24 saat açık, ülkemizin dünyada 

saygın ve seçkin bir konuma gelmesine katkılı, çağdaş kurumlar haline getirilecektir.' Halen, yüz
de 26,7 olan yükseköğretimde okullaşma oranı, 2000 yılında yüzde 31 olarak hedeflenmiştir. Bu
nun anlamı, örgün öğretimde, mevcut 200 bin kontenjana ilave 100 bin kontenjan daha yaratmak
tır. Bunun 50 binini mevcut, 50 binini de yeni kurulacak vakıf üniversitelerinden beklemekteyiz. 
Bu miktarın hangi programlarda yetiştirileceği, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planımızda detaylı 
olarak yer almıştır. Örneğin, ilköğretim öğretmenliği için 39 bin, güzel sanatlar alanında 4 800, tek
nik bilimlerde 41 800 eleman yetiştirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, Hükümet Programımızda da yer aldığı gibi, Türkiye, artık özel yükseköğretim kurum
larına kapılarını açmalıdır; gerek ortaklık protokolünde gerek hükümet programında yer aldığı gi
bi, yakında, bir Anayasa1 değişikliği teklifiyle Yüce Meclisin huzuruna geleceğiz. Türkiye'de özel 
yükseköğretim kurumlarını kurmaya ve yaygınlaştırmaya mecburuz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğitim sorunlarımızı bütünüyle ele alarak geleceğimize 
ışık tutacağtna inandığım bir Meclis araştırmasının çok yararlı olacağını bir defa daha belirtmek is
tiyorum. Hükümet olarak, bu araştırmanın yapılmasından yanayız. 

Yüce Meclisin takdirlerine arz ediyor; saygılar sunuyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Remzi Çetin; buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA REMZİ ÇETİN (Konya) - Muhterem Başkan, muhterem milletvekille
ri; hepinizi saygıyla selamlar, 20 nci Dönem çalışmalarımızın başarılı ve verimli geçmesini temen
ni ederim. 

Eğitim ve öğretim, tarih boyunca bütün milletler tarafından en mühim mesele olarak ele alın
mıştır. Eğitimin temel amacı, istediğiniz vasıfta insan yetiştirmektir. Bizim milletimiz, sahip oldu
ğu tarihi itibariyle en eski devlet geleneğine sahip ülkelerden biridir. Bizim milletimiz, insanlık âle
mine yüksek insanî değerler kazandırmıştır; bilimin her dalında insanlığa güzel ve faydalı eserler 
sunmuştur. Öyle ki, milletimizin bağrından çıkan bu ilim neferleri sayesinde, insanlık, fıtrî gayesi
ne daha çok yaklaşmıştır. Tıp, mühendislik gibi tatbikî ilimlerde, temel bilimler ve sosyal ilimler
de milletimizin yetiştirdiği değerli bilim adamları, eserleriyle insanlığa büyük hizmetler sunmuş
lardır. 

Tarihî seyir içerisinde bu durumumuz göz önüne alınarak, gençlerimizi kendi özbenliğimize 
uygun yetiştirmemiz gerekir. Kültürümüze, tarihî misyonumuza göre yetiştirdiğimiz gençlerimiz, 
geleceğimizin en büyük teminatı olacaktır. Bu şekilde yetiştirdiğimiz gençler, ülkemize ve insanlı
ğa faydalı hizmetler vereceklerdir. Millî benliğini bu şekilde pekiştirdiğimiz bu gençler, bizi her 
yerde şerefle temsil edeceklerdir. Yabancı kültürlere karşı dirençli olacaklar, benliğini muhafaza 
edeceklerdir. Bu gençler, milletimizi ve değerlerimizi severler ve azimli bir şekilde korurlar. Bu 
duygularla mücehhez kıldığımız gençlik, ülkemizin kalkınması, dünya milletler ailesi içerisinde 
hak ettiğimiz yere gelmemiz için, ciddî gayretlerde bulunacak, gerekli plan ve projeleri hazırlaya
caktır. 

Millî duygularla donattığımız gençlik, ülkemizin kalkınmasında önemli roller üstlenecektir. 
Tarihen sabittir ki, milletlerin ayakta kalması, yok olmaması, kendi kültürlerini korumalarıyla 
mümkündür. Manevi değerleri hiçe saymış, ahlaken tefessüh etmiş nice toplumlar, sahip oldukları 
maddî imkânlara rağmen yok olmaktan kurtulamamışlardır. Buna karşılık, manevi yapıları sağlam, 
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öz kültürünü korumuş toplumlar, tarih sahnesinde yaşamaya devam etmişlerdir. Aziz milletimiz, 
her türlü zorluğa rağmen, imanlı ve öz benliğine sahip evlatlarıyla Çanakkale ve Millî Mücadeleyi 
kazanıp bugünlere gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, üniversitelerimizde çeşitli sıkıntılar mevcuttur, bendeniz, bugüne kadar-
ki çalışma hayatının büyük kısmını üniversitede geçirmiş öğretim üyesi olarak, bu problemlere, ya
şayarak bizzat şahit oldum. Ülkemizde 53 resmî, 3 özel üniversite bulunmaktadır. Örgün öğretim
de 708 365, açıköğretimde 698 674 olmak üzere, toplam 1 407 039 gencimiz üniversitede öğretim 
görmektedir. Örgün öğretimdeki öğrencilerimizin 124 359'u meslek yüksekokullarındadır. Bunla
rın 67 463'ü sosyal bilimler, 56 896'sı teknik bilimler öğrencisidir. 

Bilindiği gibi, dünyanın genç nüfusu en fazla olan ülkelerinden biriyiz. Bu, iyi değerlendiril
mesi halinde ülkemiz için büyük bir güçtür. Türkiye, yükseköğretimdeki okullaşma açısından dün
yada 30 uncu sıradadır. Ülkemizde, açıköğretim dahil, bu oran, yüzde 26, sadece örgün öğretim 
dikkate alındığında ise, yüzde 12 civarındadır. Bu alanda ilk beş sırayı Amerika Birleşik Devletle
ri, Kanada, Finlandiya, Kore ve Norveç oluşturmaktadır. 

Ülkemizde, yükseköğretim kurumu sayısında, özellikle son beş yılda ciddî artışlar meydana 
gelmiş, yeni üniversitelerin açılmasıyla birlikte, önemli bir artış olmuştur; ancak, başlangıçta olum
lu gibi görünen bu gelişme, öğretim kalitesinde düşmeyi de beraberinde getirmiştir. 

Yeni üniversitelere rağmen, örgün öğretimdeki kontenjanlar, lise mezunlarının ancak 1/3* üne 
yetmektedir. 

1994 Şubat ayından itibaren, paralı gece öğretimi olarak da bilinen, ikili öğretim uygulaması 
başlatıldı. İkili öğretime başvuranların sayısı, 1992-1993 eğitim öğretim yılında, örgün öğretim 
programlarına kayıtlı toplam öğrenci sayısının sadece yüzde 2/4'ünü oluşturmaktadır. Bu programa 
müracaat.etmiş öğrencilerimizin mezuniyetlerinin de az sayıda olduğunu, üzülerek ifade ediyorum. 

Ülkemizdeki lise eğitimi göz önüne alındığı zaman, nice zeki, kabiliyetli gençlerimizin imkân
sızlıklar nedeniyle heba edildiği ortadadır; çünkü, ortaöğretim imkânları, bölgeden bölgeye ciddî 
farklılıklar göstermekte, bu durumda, üniversiteye girişte adaletin sağlanması imkânı ortadan kalk
maktadır. 

Görüldüğü gibi, bir yandan üniversite kapısında üniversite öğrencisi olma ümidiyle toplanan 
öğrenci yığınları, diğer yandan kapasitenin üzerinde öğrenci alındığı için, eğitim kalitesindeki dü
şüşler bu durumu göstermekdir ki, yükseköğretimde ciddî zorluklarla karşı karşıyayız. 

Devlet üniversitelerinin finansmanında bütçe ödenekleri yüzde 80, hizmet ve diğer kaynaklar 
yüzde 19, öğrencilerin ödedikleri ve diğer katkı payları yüzde l'dir. Bütçemizin hali malum oldu
ğuna göre, yüzde 80 finansmanı bütçeye dayalı üniversitelerimizin, ihtiyaçlarını-teminde ne kadar 
zorlanacağı ortadadır. 

Üniversitelerimizin mahallî imkânlardan mutlaka istifade etmesi gerekmektedir; hamiyetper-
ver halkımız buna hazırdır. Bu yüke, halkımız, kesinlikle katkıda bulunacaktır. Nitekim, bilhassa 
tıp fakültelerinin araç gereç temininde bunun güzel örnekleri vardır. 

Burada, bir konuya aşırı dikkat göstermek gerekmektedir. 70 milyon Anadolu insanı Müslü-
mandır. Müslümanlar ve İslamiyet, devletimizin bekasının temelini teşkil eder. Bu gerçekten hare
ketle, Müslüman halkımızı incitecek hareketlerden kaçınılması gerekir. 

Basından takip edebildiğimiz kadarıyla, devlet ve demokrasi terbiyesi zedelenmiş bazı kişi ve 
kurumların, imam-hatip okullarına ve imam-hatipli kardeşlerimize karşı tavrını şiddetle protesto 
ediyoruz. Yer yer başörtüsünün de problem edildiğini üzüntüyle öğreniyoruz. Devlet-millet kay-
naşmasıyla çözemeyeceğimiz hiçbir meselemiz olamaz; eğitimin bu ağır yükünü de bu şekilde hal
ledeceğiz. 
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Şimdi, var olan meselelerin çözümüne yönelik tekliflerimizi sıralıyorum: 

YÖK sisteminin teşkilat yapısı, tabandan zirveye, hiyerarşik bir seçim sistemiyle oluşturulma
lıdır. 

Yetki ve sorumluluklarda, akademik kariyer Önplanda tutulmalıdır. Beynelmilel normlarda, 
idarî ve akademik denetim bulunmalı, ayrıca, üniversitelerimizin, bir kurum olarak, devlet bürok
rasisi, toplum ve pazarla olan ilişkileri gözardı edilmemelidir. 

Rektör ve dekan seçim usulleri değiştirilmeli, esasları makul olan bir seçim sistemini müteaki
ben, atamalar, üçlü kararnamelerle olmalıdır. • . . 

Üniversitelerde, akademik kariyer teşvik edilmeli, cazibe merkezi haline getirilmeli, bilim 
adamı olabilecek vasıflara sahip elemanları, üniversitelere cezbedecek tedbirler alınmalı, uluslara
rası normlara sahip bilim adamı yetiştirmenin şartları hazırlanmalıdır. 

Bu cümleden olarak, bilim adamı yetiştirmenin altyapısını bir an evvel kurmamız gerekir. Bu 
maksatla, tespit edilecek belli merkezlerde, araştırma enstitüleri kurulmalıdır. Araştırma enstitüle
rinin yapacağı işler arasında, fen, mühendislik, tıp, tarım, orman, çevre, dil, tarih vesaire gibi belir
lenen ve önceliği olan alanlarda, dünyayla rekabet edebilecek düzeyde, her türlü alternatif bilgi ve 
yüksek teknoloji üretmek, mevcut bilgilere yenilerini katmak, endüstri ve sanayinin problemlerine 
pratik çözümler getirmek, araştırma ye danışmanlık hizmeti vermek sayılabilir. 

Ülkemizin gelişmesine engel olan en önemli etkenlerden biri de, bilgi ve teknolojide ileri se
viyeye ulaşmamış olması ve bu alandaki eksikliği gidermede, dış kaynaklara bağlı kalmasıdır. 
1950'li yıllarda, üniversite-sanayi işbirliği gündeme gelmiş; fakat, bunun üzerinden, kırk yılı aşkın 
bir zaman geçmesine rağmen, bu ilişki, sağlam bir zemine oturtulamamış ve istenilen düzeye geti
rilememiştir. Ülkemiz, halen, dışarıdan, sanayi, teknoloji ve bilgi transferi yapmaktadır. 

Ayrıca, ülkemizde, sanayi, üniversitenin yaptığı veya yapabileceği projelere, çoğu zaman, sı
cak bakmamaktadır; ancak, bu görünümün aksine, sanayimiz içinde yer alan orta ve küçük ölçekli 
kurumlar, üniversitenin kendilerine nasıl yardım yapacağını bilmemekte Veya böyle bir durumda, 
üniversitede, kendileriyle, doğrudan ilişki kurabilecekleri bir muhatap bulamamaktadırlar. Son yıl
larda, KOSGEB'in, bazı üniversitelerle işbirliği yaparak, teknoloji geliştirme merkezlerinin kuru
luşuna ağırlık vermesini, bu yönde atılmış önemli bir adım olarak belirtmek gerekir. 

Gelişmiş ülkelerin çoğunda, bilim ve teknoloji geliştirmeye yönelik araştırma-gcliştirme fon
larının önemli bir dilimi, özel sektör tarafından karşılanır. Örneğin; özel sektörün, araştırma-geliş-
tirme harcamalarındaki pay, İsviçre'de yüzde 87, Japonya'da yüzde 79, Almanya'da yüzde 59, 
Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 50, ülkemiz de ise bu oran yüzde 25 civarındadır. 

Ülkemiz, bilimsel yayın sıralamasında şu anda,dünyada 36 ncı sırada yer almaktadır. Üniver
sitelerimize ve diğer birimlere bu konuda önemli görevler düşmekte; ilk merhalede daha üst sıra
lara çıkmamız gerekmektedir. 

Ülkemizin, acil ihtiyaç duyduğu çok özel dallar ve zorunlu haller dışında, yurtdışına, doktora 
öğrencisi kesinlikle gönderilmemelidir. Bunun yerine, araştırma ödenekleri artırılmalı, öğretim ele
manlarının görgü ve bilgi artırmaları ve yeni gelişmeleri yakından tanımalarını sağlamak üzere, kı
sa süreli olarak, yurtdışına gönderilmeleri sağlanmalıdır. 

Lisansüstü eğitim, kendi, öz ihtiyaç duyduğumuz alanlara kaydırılmalı; araştırma enstitüleri ve 
durumu müsait üniversitelerimizde yapılmalıdır. Görülmüştür ki, yurtdışında yapılan bazı yüksek 
lisans ve doktora tez konuları, ülkemiz ihtiyaçlarının oldukça dışına çıkabilmektedir. Bu yolla cid
dî bir malî kaynak yurtdışına kaydırılmıştır. Halbuki bu paralarla kendi Üniversitelerimize deney 
setleri kurabilseydik, daha verimli deneysel çalışmalarımızı ülkemizde yapabilirdik. 
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Bilindiği gibi, uygulamalı bilim dallarında çalışmaları engelleyen en önemli unsur, yeterli de

ney cihazlarının olmamasıdır. Maliyetleri oldukça pahalı olan bu cihazları araştırma birimlerine ka
zandırmamız gerekir. Üniversitelerimizde merkezî atölye, laboratuvar ve teknoparkların kurulma
sı sağlanmalıdır. Son yıllarda araç, gereç ve özellikle kütüphane hizmetleri için ayrılan ödenekler
de büyük azalmalar meydana gelmiştir. Teknolojik gelişmeye paralel olarak, üniversite-sanayi iş
birliğini gerçekleştirebilmek amacıyla, üniversitelerimizin araç, gereç ve makine parkı yönünden 
desteklenmesi gerekmektedir. Mühendislik ve fen fakültelerinin, laboratuvar araç ve gereçlerinin 
modernizasyonuna yönelik 66,7 milyon sterlinlik, meslekî ve teknik eğitimi geliştirmeye yönelik 
160 milyon dolarlık ve eğitim fakültelerini geliştirmeye yönelik 23,1 milyon dolarlık projeler uy
gulamaya konulmuştur. Bu projelerin laboratuvarlarımızdaki deneysel çalışmalara katkıları mutla
ka olmuştur. Gördüğümüz eksiklikleri ise şöylece sıralayabiliriz: 

Aletler, kapasite itibariyle küçük olup, çok sayıda deney yapmaya müsait değildir. Yüksek li
sans ve doktora çalışmalarında, yerine göre, yüzlerce, binlerce deney numunesi kullanmak icap 
eder. Demonstrasyon ağırlıklı olan bu aletlerin alımında bu hususa dikkat etmek gerekir. Aletlerin 
büyük kısmı elektronik olduğundan, yeteri kadar kullanıcı operatör elimizde mevcut değildir; bu 
yüzden verimli kullanıldıkları tartışılır. Bu açığın mutlaka giderilmesi gerekir veya kendi eleman
larımız operatör eğitiminden geçirilmelidir. Şu anda yapılmakta olan kısa süreli test çalışmaları ye
terli değildir. Herhangi bir arıza anında ciddî yedek parça bağımlılığı vardır; bu durumda da alet
ler uzun süre çalıştırılamamaktadır. 

Yeni üniversitelerin ve fakültelerin açılmasında belirli şartların sağlanması mutlaka aranmalı
dır. Bu şartları sağlamayan fakültelerin açılması engellenmeli, bunun yerine, mevcutların imkânla
rı genişletilmeli ve kontenjan artırımına gidilmelidir. 

21 inci Yüzyıla girmeye hazırlanırken, bilim ve teknoloji politikası çerçevesinde yapılacak dü
zenlemelere en kısa zamanda cevap verecek bazı üniversitelerimizin, uluslararası seviyede bilgi 
üreten, bilgi toplumunun gerektirdiği üst düzey insangücünü yetiştiren ve bu suretle, ülkemizin, 
uluslararası camianın seçkin, saygın ve sözü dinlenen bir üyesi olmasına ve rekabet gücünün art
masına katkıda bulunan çağdaş kurumlar haline getirilmesi zorunludur. 

Eğitim, gece-gündüz ve hafta sonlan da yapılabilmeli ve yüz yüze eğitime öncelik verilmeli; 
ayrıca, TV kanallarıyla da takviye edilmelidir. Bu arada, kapasite artırımına yardımcı olması bakı
mından Uç sömestrlik programlar düzenlenebilir; uygulamalı bilim dallarının haricinde devam zo- ' 
runluluğu olmayabilir; seçmeli dersler artırılarak, belli kredi/saat ders alan öğrencinin kısa sürede 
mezun olması sağlanabilir. 

Yükseköğretim kurumlarımızda, örgün öğretim esas alınarak ve çağdaş eğitim teknolojilerin
den de faydalanılarak, uluslararası standartlarda eğitime ağırlık verilmelidir. Gelecek on yılın sonu 
itibariyle 18-21 yaş grubundaki çağ nüfusunun 5 milyonu aşacağı tahmin edilmektedir. Yükseköğ
retim çağ nüfusunun 5 milyonu aşacağı, ortaöğretimdeki okullaşma oranının yükseleceği, yükse-
köğretim-ortaöğretim okullaşma oranındaki 1/3 oranının muhafaza edileceği varsayıldığında, önü
müzdeki on yılın sonunda, açıköğretim dahil, yükseköğretim okullaşma oranının yüzde 30 dolayın
da gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu ise, yükseköğretim öğrenci sayısının 1,5 milyon düze
yine, çıkması zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu yüzden, vakıfların üniversite kurmaları sağ
lanmalı, teşvik imkânları artırılmalıdır. Sevinerek öğrendik ki, Sayın Bakanımız da, bu noktada 
ümitli konuşmuştur. 

Özel sektörün sistemle bütünleştirilmesi için, vergi indirimi gibi çeşitli düzenlemeler yapılma
lıdır. Artan öğrenci arzı, meslek yüksekokulu programlarına yönlendirilmeli; ancak, bu okulların, 
fizikî ve akademik kadro imkânları artırılmalı; meslek yüksekokulu öğrencilerinin mezuniyet son-
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rası hayatlarına dair duydukları kuşkuyu giderecek psikolojik şartlara çekilmeleri ve kendilerini 
eğitime ciddî şekilde vermeleri sağlanmalıdır. Üniversite ve büyük sanayi kuruluşlarının işbirliğiy
le daha spesifik programlar açılarak, sanayinin ve diğer sektörlerin ihtiyaçları karşılanmalıdır. 

Ayrıca, bunun bir diğer faydası da, çeşitli millî sanatlarımızın, ilmî esaslar çerçevesinde yeni
den ihyasına imkân vermesidir. 

Üniversite eğitimi, mutlaka Türkçe yapılmalıdır; çünkü, dilimizin, bir bilim dili olma özelliği, 
ancak böyle sağlanabilir. Üniversiteler arasında aynı ilmî tabirlerin kullanılması, dilimizin bu özel
liğini artıracaktır. Üniversiteler arasında kurulacak ortak komisyonlar ile ifade birlikteliği sağlana
bilir. İlim dışı, zorlamalı, dilimizin öz gramerine ters, gelişigüzel kelime ve deyim türetmekten vaz
geçilmelidir; fakat, yabancı dil eğitiminin önemi de gözardı edilmemelidir. İlmî yayınların büyük 
bir ekseriyeti yabancı dildedir. Bunları takip edebilmek, ilmî iletişimi sağlayabilmek için, ileri de
recede lisan bilgisine ihtiyaç vardır. Burada söylenmeye çalışılan, yabancı dil eğitimiyle, yabancı 
dille yapılan eğitimin karıştırılmamasıdır. 

Öğretim üyelerimizin ders yükünün, araştırma-gcliştirme çalışmaları yapabilecek şekilde tan
zimi şarttır. Bir öğretim üyesi, mesaisinin büyük bölümünü ders vermeye ayırırsa, araştırmaya fır
sat bulması mümkün değildir. Özellikle, profesörlüğe yükseltildikten sonra, lisansüstü çalışmalara 
ağırlık vermesi gerekir. Yüksek lisans ve doktora talebelerine danışmanlık yapmalı, bu yüzden de 
ücretli ders yüklerinin sınırı azaltılmalı, bunun yerine, ücretleri yükseltici tedbirler alınmalıdır. 

Üniversitelerde, araştırma görevlilerine ödenen ücretlerin yetersiz olması, özellikle başarılı ve 
zeki gençlerimizin üniversite dışındaki başka sektörlere kaymasına sebep olmakta veya yurtdışına 
beyin göçünü hızlandırmaktadır. Dolayısıyla, akademik kadroların ve bilim unvanlarının özendiril
mesi ve bu alanda yapılan çalışmaların tamamının devletin ilgili makamlarınca desteklenmesi ge
rekir. 

Bütün üniversitelerimizde, 200 dolayında kütüphane mevcuttur; 3 milyon civarında kitap bu
lunmaktadır; abone olunan dergi sayısı ve ciltli dergi sayısı öngörülenin oldukça altındadır. YÖK 
Dokümantasyon Merkezi, dergi sayısı bakımından en önde gelmekte, en fazla faydalanılan yer ol
maktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul'daki üniversitelerimizin kütüphaneleri araştır
macılarımızın en fazla istifade edebildiği yerlerdir. Süreli yayınların önemli bir bölümünü kütüp
hanelerimize alabilmemiz gerekir. Kayda değer eserlerin dilimize tercümesinin de teşvik edilmesi 
istenilmektedir. • 

Bilhassa elektronik cihazların kullanımında ciddî teknisyen açığımız var. Bu yüzden, sözleş
meli personel alımıyla bu açık mutlaka giderilmelidir. Özellikle, lisansüstü çalışmalar için bu du
rum çok önemlidir. 

Gençliğin alkol ve kötü alışkanlıklardan korunması gerekir. Yapılan bir istatistikî değerlendir
mede -yer yer üniversitelerimizde değişiklik arz etmekle beraber- yüzde 50 civarında gencimizin 
sigara içtiği, yüzde 54'ünün içki kullandığı, yüzde 13 civarının da uyuşturucu kullandığı tespit edil
miştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çetin, size ek bir süre veriyorum. Lütfen, konuşmanızı toparlar mısınız 

efendim; süreniz geçti. 
REMZİ ÇETİN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Yine, yapılan bir araştırmada, yüzde 80'inin derslere karşı ilgisiz, başarısız, beslenme ve uyku 

bozuklukları, depresif duygular, iç sıkıntısı, çabuk öfkelenme gibi belirtilerle ortaya çıkan uyum 
bozuklukları bulunduğunu göstermiştir. 
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Öğrencilerimizin yurt ihtiyacını, barınma ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşılayabilmemiz ge

rekir. 

Öğrencilerimizin aldıkları kredinin yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Devlet hizmetlerinin yerine getirilmesinde üniversitelerimizden mutlaka istifade edilmeli ve 
komisyon çalışmalarında, üniversitedeki bilim adamlarımızdan da rapor alınması gerekir. Ülkemiz
de çeşitli sosyal olaylar cereyan etmektedir. Böyle konuların, ilim adamlarımızla, ilmî esaslar çer
çevesinde çözülmesi gerekir. Bu yüzden, sosyologlarımıza büyük gayretler düşmektedir. 

İftihar ettiğimiz ülkemiz tıbbının, dünyadaki çalışmaları, araştırmaları yakından takip etmesi 
sağlanmalıdır. Özellikle, kanser araştırmaları başta olmak üzere, geliştirilen yeni tıbbî teknolojiler 
ülkemize bir an önce taşınmalıdır. 

Ziraat fakültelerimizden mezun olan 20 binin üzerinde arkadaşımız işsizdir. Ülkemizin ziraî 
verimi açısından, bu arkadaşlarımızın değerlendirilmesi gerekir. 

Liyakata önem verelim; kişinin özel dünyasına dikkat etmeksizin, verimli ve başarılı olduğu 
alanlarda ülke yararına istihdam edilsin. Ülke için, ciddî bir insan israfı da böylece engellenmiş 
olur. 

Toplumumuzda eğitim almış insan sayısını artırmak için tedbirler almamız gerekmektedir. Bu 
cümleden olarak, uzun zamandan beri hazırlıkları devam eden Orta Anadolu Teknik Üniversitesi
nin, Konya'da bir an önce faaliyete geçirilmesi en büyük temennimizdir. 

Son bölüm olarak, üniversitelerimizdeki olaylar üzerinde durmak istiyorum. 1968 yılında baş
layan ve kılıktan kılığa girerek devam eden bir anarşi belasıyla karşı karşıya olduğumuz malum
dur. Teşhiste ve tedavide ciddi hataların yapıldığı muhakkaktır. 1968 yılında, masum yemekhane 
boykotlarıyla başlayan öğrenci olayları, 12 Eylül harekâtının en önemli sebepleri arasında sayılmış
tır. Harçlar bahane edilerek üniversitelerimizde bazr tezgâhlar planlanmaktadır. İlgililerin uyanık 
ve ferasetli olmalarını beklemekteyiz. 

Böyle mühim bir meselenin, 20 dakikada, etraflıca izahının kolay olmayacağı muhakkaktır. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
REMZİ ÇETİN (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. 
BAŞKAN - Sayın Çetin, peki; size bir ek süre daha vereyim. 
REMZİ ÇETİN (Devamla) - Bu yüzden, kurulacak bir araştırma komisyonunun, etraflıca in

celeme fırsatı bulacağını ve bu millî meseleyi, her türlü mülahazanın dışında, kendine münhasır 
şartlarda açıklığa kavuşturacağını ümit ediyoruz. 

Saygılarımla. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ali Haydar Şahin; buyurun efendim. (CHP sıra

larından alkışlar) 
Sayın Şahin, süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ALİ HAYDAR ŞAHİN (Çorum) - Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; yükseköğretimin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıy
la verilen Meclis araştırmasına ilişkin önerge üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini sun
mak için söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken. Yüce Meclisin Sayın Başkanını ve siz de
ğerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Ancak, böyle çok önemli konuların görüşülmesi sırasında, bu Meclis sıralarının boş olmasını 
da üzüntüyle karşıladığımı bildiriyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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Meclis Genel Kurulu, haftada üç gün saat 15.00'tcn sonra çalışma yapıyor; ama, görüyoruz ki, 

bu sıralar hep boş kalıyor; halkımız adına, bundan dolayı üzgün olduğumuzu bildirmek istiyorum. 

Üniversite ve yükseköğrenim kurumlarının hedeflerinin çok iyi saptanması gerekmektedir. 
Üniversite, bilim üreten, yüksek nitelikte bilim, fen, teknoloji ve kültürü yayan, bu alanlarda yük
sek nitelikli bilim,'teknoloji ve yönetim elemanları yetiştiren, ülke ve dünya sorunları üzerinde ça
lışan, eleştiri yapan, çözümler üreten ve bunları yaptığı için özerk bir düzenle çalışması zorunlu 
olan bir kurumdur. Üniversite dışında kalan yükseköğretim kurumları ise, yönetimde, üretimde, ara 
sektörde çalışarak üretilmiş bilgileri yaşama geçirecek teknik ve meslek elemanları yetiştiren ku
rumlardır. Bu tanıma uyan özerk üniversite, 1946 yılında, 4936 sayılı Yasayla kurulmuştur. 

Üniversitelerin amacı, bilimi geliştirmeye yönelik araştırmalar yapmak; bilime dayalı sağlam 
düşünceli aydınlar yetiştirmek; kalkınmanın sağlanması için hükümet ve diğer kurumlarla işbirliği 
yapmak; araştırma ve inceleme sonuçlarını toplumun yararına yayımlayarak sunmak olarak belir
tilmiştir. 

Üniversitelerin özerkliği, bilimin gereği olarak görülmüş ve kendi kendisini denetleme siste
mi getirilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığının başkanlığında oluşturulan Üniversitelerarası Kurul, iş
birliğini sağlamak ve ortak sorunlara çözüm getirmekle görevlendirilmiştir. ÜniveVsite, hükümetin 
üzerinde veya dışında öngörülmemiş, Millî Eğitim Bakanının, üniversitelerin başı olduğu ve denet
leme yetkisi olduğu belirtilmiştir. Ancak, 12 Eylül 1980 sonrasında, 5.11.1981 tarihinde yürürlüğe 
giren 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının getirdiği yeni yükseköğretim sistemi, uygulamaya baş
lanıldığı günden itibaren, sürekli olarak tartışılmış ve halen de tartışılmaktadır. Bu nedenle, ülke
mizin, yükseköğretim sistemindeki eksikliklerini ve sorunlarını tartışmanın yolu, uygulamaya baş
lanıldığı günden beri tartışılmakta olan ve üniversite sistemimize çok ciddî zararlar verdiği açıkça 
görülen 2547 sayılı Yasanın ve getirdiği sistemin masaya yatırılması olmalıdır. 

Bu yasayla kurulan YÖK'iin başlıca görevleri, yükseköğretim sistemimizde denetim, planla
ma ve eşgüdümdür; bu görevlerin yanı sıra, esas olarak, ülkemizin yükseköğretim planlamasını 
yapmak ve hükümete bu plan doğrultusunda tavsiyelerde bulunmaktır. Ancak, bugün, burada, yük
seköğretim sistemimizle, üniversitelerimizin içerisinde bulunduğu sorunlar hakkında Meclis araş
tırması açılması isteminde bulunmak bile, YÖK'ün kendisinden beklenen görevleri yerine getirme
diğinin ve yükseköğretim sistemimizi ne denli bir karmaşa içerisine ittiğinin bir göstergesidir. 

Hepimizin bildiği gibi, son günlerde, çeşitli kentlerimizde ve üniversitelerimizde ortaya çıkan 
birtakım öğrenci olayları, kamuoyunu yoğun olarak meşgul etmiş ve dikkatlerin yeniden üniversi
telere çekilmesine neden olmuştur. Sözüne ettiğimiz olayların gerekçesi, her ne kadar kamuoyuna 
yüzde 500 ve daha fazla oranlarda artırılan üniversite harçlarının protesto edilmesi'olarak yansımış 
olsa da, aslında, bu olayların altında yükseköğretimimizin içinde bulunduğu sorunların yattığı açık
tır. 

Değerli milletvekilleri, işçimize, memurumuza, emeklimize, esnafımıza, köylümüze ne veril
di ki, öğrencilerimizin katkı payları yüzde 500 oranında artırıldı. 1991'de katkı payları, üniversite 
bütçelerinin yüzde 1,3'U kadarken, 1995'te bu oran yüzde 7,1'e çıkarılmıştır. Biz, üniversitelere kat
kı payı verilmesin demiyoruz; ama, bunun oranları ayarlansın. 

Yükseköğretimde katkı paylarının giderek artırılması, yoksul ve başarılı öğrencilerin okuya-
maması ve yerlerini, varlıklı, üstelik başarılı olamayan öğrencilere bırakması demektir. Yoksul öğ
rencilerin katkı paylarına devlet çözüm bulmalıdır; çünkü, insana yapılan yatırım en önemli yatı
rımdır. Gençlerimiz geleceğimizdir. Demokrasimizin niteliği, iyi yetişmiş insangücümüzle doğru
dan ilgilidir. 
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Bugün, ülkemizde, ülke gerçeklerinden kaynaklanan ve Ulu Önder Atatürk'ün ilkeleri doğrul

tusunda, toplumumuzun çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına yardımcı olacak ve yol gösterecek 
bir yükseköğretim politikamız yoktur. Yükseköğretim de öğrenciler dertlidir, öğretim üyeleri dert
lidir ve tüm üniversite personeli dertlidir... Üniversitelerimizde uzun yıllardan beri uygulanan YÖK 
sistemi sonucunda bilimsel kalite düşmüş, öğrencilerin çağdaş bilimin gerekleri doğrultusunda bil
gilerle donanmış olarak mezun olmaları zorlaşmış, öğretim üyelerinin, öğrenciye öğretme arzusu 
ve hırsları törpülenmiş ve bilimsel üretim maalesef çok gerilere gitmiştir. 

Çünkü, özellikle son yıllarda bir yükseköğretim planlaması ve politikasının olmaması sonu
cunda, ülke gereksinmelerinin uygun olup olmadığı düşünülmeden, altyapıları oluşturulmadan, ye
terli öğretim üyeleri yetiştirilmeden politik çıkar amacıyla pek çok sayıda yeni üniversite.açılmış, 
açılan üniversitelere alınan öğrenci sayıları artırılmış ve'öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayı
sı, gelişmiş ülkelerde görülmeyecek şekilde, yüksek sayılara çıkmıştır. Bunun sonucunda, üniver
site eğitiminin kalitesinde ciddî düşüşler ortaya çıkmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün ülkemizde, 3'ü özel olmak üzere, 57 adet üniver
site ve yüksek teknoloji enstitüsü bulunmaktadır. Bu üniversitelerimizde ise, 650 bini örgün eği
timde ve yaklaşık 750 bini de açık öğretimde olmak üzere toplam, 1 milyon 400 bin dolayında öğ
rencimiz okumaktadır. Bu üniversitelerde eğitim vermeye çalışan öğretim üyesi sayısı ise şöyledir 
: Profesör 6 854; doçent 4 621; yardımcı doçent 8 035; öğretim görevlisi 6 913; okutman 4 572; 
araştırma görevlisi 24 360 ve diğerleri 2 429 olmak üzere toplam 38 274'tür. 

MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) - 57 bin. 
ALÎ HAYDAR ŞAHİN (Devamla) - Sayın eski YÖK Başkanımız, 57 bin mi diyor; biz, bu ra

kamları araştırmalardan aldık; ona da geleceğim. 
Bu rakamlardan görüleceği üzere, ülkemizde, 1 profesör başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık 

205'tir. Eğer, tüm öğretim elemanları dikkate alınırsa, öğretim elemanı başına 35 öğrenci düşmek
tedir. Oysa, bu sayı, Danimarka'da 7, Almanya'da 9, İsviçre'de 10, Portekiz ve Meksika'da 12, Yu
nanistan'da 14, Norveç'te 15, Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 ve Güney Kore'de 23'tür. Bu ra
kamlar, belirtildiği gibi, ortalama rakamlardır. Oysa, yeni açılan üniversitelerde bu oranlar, duru
mun vahametini daha da gözler önüne sermektedir; Örneğin, Abant İzzet Baysal Üniversitesinde, 
1 profesöre 315 öğrenci, Afyon Kocatepe Üniversitesinde 1 821 öğrenci, Mustafa Kemal Üniver
sitesinde 658 öğrenci, Niğde Üniversitesinde 2 005 öğrencidir; bu rakamlar çok korkutucudur. 
Kuşkusuz, sorun, sadece öğretim üyesi ve öğrenci oranıyla sınırlı değildir. Bugün, yeni açılan bir
çok üniversitemizde, öğrencilerin araştırma yapabilecekleri kütüphaneleri, laboratuvarları, hatta, 
artık günlük hayatın bir parçası haline gelen bilgisayarları bile yoktur. . 

Öte yandan, taşrada kurulan üniversitelerimiz bu sorunları yaşarken, büyük şehirlerimizde bu
lunan, daha eski, köklü üniversitelerimiz de benzer sorunlarla karşı karşıya gelmektedirler. Plansız 
ve programsız, çok sayıda üniversite açılması sonucunda, bu üniversitelere kaynak aktarılması zo
runluluğu, diğer üniversitelerin, bütçeden aldıkları kaynakların da kısılmasına neden olmuştur ve 
böylelikle bu, üniversitelerde eğitim kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Örneğin; Ankara Ga
zi Üniversitesinin bütçeden aldığı ödenekler son yıllarda sürekli olarak düşmektedir. Gazi Üniver
sitesinin, üniversitelerin toplam yatırım ödenekleri içerisindeki payı 1993 yılında yüzde 5.1 iken, 
bu oran 1994 yılında yüzde 4'e ve 1995 yılında yüzde 3,9'a düşmüştür. Bu rakamlar üniversite sis
temimizin içinde bulunduğu sorunların bir kısmını çok açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. 

Görüleceği üzere, YÖK sistemimiz, her öğretim üyesine düşen öğrenci oranının dünya stan
dartlarının çok üzerinde oluşmasına engel olamamıştır ve kendisinden beklenen planlama ve koor
dinasyon görevlerini yerine getirememiştir. Bu nedenle, hem öğrencilerimizin hem de öğretim üye-
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lerimizin bu sistemde verimli olmaları beklenemez ve doğal olarak, birçok sorunla karşı karşıya-
dırlar. 

Enflasyonun hâlâ yüzde 100'lcr düzeyinde dolaştığı ve dargeliıii vatandaşın yiyecek ekmek 
bulamadığı bir ülkede, yüzde 500 artırılan ve kimi fakülte ve bölümler için 15 milyon lira ve daha 
yüksek rakamlarda dolaşan harçları, kaç dargelirli vatandaş ödeyebilecek ve çocuklarını okutabile
cektir?.. 

Şehir merkezlerinde ev kiralarının 20-25 milyon liraya ulaştığı bir ortamda, 35 milyon lira alan 
bir doçent ve 40 milyon lira alan bir profesör, hangi evde huzur içinde oturarak, öğrencilerine ge
rekli eğitimi verebilecektir?.. Bu ekonomik koşullarda, ikinci bir iş yapmadan geçinmesi olanaklı 
olmayan hangi öğretim üyesi, kendisinden beklenen bilimsel araştırmaları yaparak, Türk eğitim ve 
öğretimine, bilimsel yaşamına katkıda bulunabilecektir?.. 

Bizim, milletvekili olarak bile ikinci işlerin peşinde olduğumuz haberi basında çıkmıştır; pro
fesörlerimizin de bunu yapması gerekmez. Özellikle, yeni kurulan birçok üniversiteye atanan Nak
şibendi, Süleymancı, Nurcu gibi tarikatçı rektörlerin denetim ve gözetiminde, hangi laik, Atatürk 
ilke ve devrimlerine bağlı, vatansever öğretim üyesi, gerekli çalışmalarını çekinmeden yapabile
cektir? (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, 2547 sayılı Yasa, böyle bir yapının yanı sıra, üniversitelere en büyük 
kötülüğü idarî özerkliği kaldırarak yapmıştır. Tüm dünyada da kanıtlandığı üzere, idarî özerklikle 
desteklenmeyen bir bilimsel özerklik hiçbir şey ifade etmez. İdarî ve bilimsel özerklik, üniversite 
öğrencisi ve öğretim üyesini baskıdan kurtararak, özgürce düşünebilme, tartışabilme ve bilimsel 
üretime katkıda bulunmayı sağlamanın önkoşuludur. Bu nedenle, üniversitelerimizde, disiplin ve 
itaati öne alan bir yaklaşımla gerçekleştirilmeye çalışılan denetim, planlama ve koordinasyon ça
lışmaları, özgür düşünceyi öldürmüş, bilimsel üretimi katletmiş ve ülkemiz üniversitelerinin, bilim
sel üretim ve eğitim kalitesi açısından çağdaş ve gelişmiş ülkeler üniversiteleri arasında utanılacak 
düzeylere düşmesine neden olmuştur. 

Öğretim üyeleri ve öğrencilerin yönetime demokratik katılımının engellendiği ve tüm yöneti
min atanmış bir rektör ile bu rektörün kendi seçtiği yardımcıları, dekanları ve bunların da, kendi 
seçtiği yardımcılarıyla bölüm başkanlarının iki dudağı arasında olan bir sistemden daha fazlasının 
beklenmesi zaten olanaklı değildir. 

Bakın, işbaşına nasıl geliyorlar: Rektörler, YÖK tarafından önerilerek Cumhurbaşkanınca ata
nır; atanmış rektör, yardımcılarını kendisi atan Dekanları rektör önerir ve YÖK atama yapar; atan
mış dekanlar, kendi yardımcılarını atarlar. Bölüm başkanları ise, dekan veya birim rektörlüğüne 
bağlı ise rektör tarafından atanır. 

Görülüyor ki, üniversiteler, bir atama ordusuyla yönetilmektedir. Oysa, üniversitelerin, fakül
telerin kendi seçtikleri yöneticilerle yönetilmeleri gerekir. Yönetime, araştırma görevlilerinin ve 
öğrencilerin de katılımlarını sağlayacak, demokratik bir yönetim sisteminin getirilmesi gerekir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Şahin, size de 3 dakika ek süre veriyorum; buyurun tamamlayın efendim. 
ALİ HAYDAR ŞAHİN (Devamla) -Fakültelerin akademik kurullarının yetkilerinin artırılma

sı ve böylece, akademik denetimin daha sağlıklı biçimde gerçekleştirilmesinin sağlanması; dokto
ra yeterlikte, doçentlikte ve profesörlüğe yükseltilmede, objektif ve kaliteyi yükseltici yeni sınav 
ve değerlendirme ilkelerinin belirlenmesi; yurtdışına lisansüstü düzeyde öğrenci gönderilmesinde 
-bu konuda, değerli Refahlı konuşmacı arkadaşımız değişik şeyler söyledi "gönderilmesin" dedi; 
bu mümkün değil- öğrencilerin denetimlerini sağlamaya yönelik yeni ilkelerin belirlenmesi gerek
lidir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hitlcr dönemi Almanyasında, 1973 Şili'sinde ve 12 Eylül 

sonrası Türkiye'sinde siyasî iktidarlar, üniversite üzerinde baskıcı ve müdahaleci olmuşlardır. 
2000'li yıllar için bilgi çağı diyoruz; biz, bu çağı hangi altyapıyla, hangi bilgi birikimiyle yakala
yacağız? Olaya, iyi teşhis koymak gerekiyor. 

1981 yılından beri yükseköğretim sistemimizi bir kargaşa içine sokan, bilimsel üretim ve ka
liteyi düşüren, üniversitelerin, Nurcu, Nakşibendî ve Süleymancı gibi tarikatların ve Atatürk düş
manlarının eline düşmeye başlamasına neden olan; bilimi ayaklar altına alan ve bilim ile bilim 
adamlarına, gerçek üniversite öğretim üyelerine saygıyı yok eden; hem öğrenciyi hem de öğretim 
elemanını verimsiz kılarak öğretim kalitesinin düşmesine neden olan şimdiki totaliter, baskıcı, di
siplinci YÖK sistemi kaldırılmalıdır. Yerine ise, vakit geçirilmeden, düşünceyi, bilime saygılı öz
gür düşünceyi ve bilimsel üretimi teşvik eden, üniversitelerin, topluma yol gösteren, ileriye gitme
sine yardımcı olan, çağdaş gelişmelere açık bir kurum haline dönüşmesine olanak sağlayacak ida
rî ve bilimsel özerkliği verilmiş yeni bir üniversiter sistem kurulmalıdır. 

İşte, ancak böyle bir sistemde, ülkemizin gerçeklerine uygun bir yükseköğretim politikası 
oluşturulabilir ve şu anda var olan birçok sorunun çözümü yönünde önemli adımlar atılabilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Şahin, lütfen, son cümlelerinizi söyler misiniz efendim. 

ALİ HAYDAR ŞAHİN (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 

BAŞKAN - Rica ederim... 
ALİ HAYDAR ŞAHİN (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Halk 

Partisi olarak biz, eğitim hakkını ve özgürlüğünü, gençlerine tam anlamıyla sağlayamayan toplum
ların, çağdaşlaşmasının ve gelişmesinin mümkün olmadığı inancındayız. Sosyal bir devlet, her yaş
ta herkese yeterli, kaliteli ve parasız eğitim hizmeti sunmakla yükümlüdür. Eğitimde fırsat eşitliği, 
gerçek anlamda sağlanmalıdır. Hiçbir kimse maddî olanaksızlık nedeniyle eğitim hakkından mah
rum kalmamalıdır... 

Üniversiteler, kaliteli düzeyde eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma yapan, teknolojik ve bi
limsel gelişmelerin öncülüğünü yüklenen, çağın hızla gelişen koşullarına göre kendini sürekli ye
nileyen, dış dünyaya açılan, etkin, verimli, dinamik, topluma ışık saçan bir yapıya kavuşturulmalı-' 
dır diyoruz. 

Yine, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bizleri yetiştiren, bilgiyi, insanlığı, saygıyı, ülke ve ulu
sa sevgiyi Öğreten değerli eğitimcileri Taksim Meydanında, Kızılay'da ve Güven Park'ta coplaya
rak, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bayan eğitimciyi, saçlarından sürükleyerek değil, eğitim ve 
öğretim emekçilerinin grevli toplusözleşmeli sendikal haklarına kavuşturulmasının gerekliliğine 
inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu duygu ve düşüncelerle, sözlerime son verirken yükseköğretim so
runlarının araştırılmasına ilişkin önergeyi desteklediğimizi belirtiyor, Grubum ve şahsım adına tü
münüzü saygıyla selamlıyorum.(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ali Haydar Şahin. 
DSP Grubu adına Sayın Hilmi Develi; buyurun efendim.(DSP sıralarından alkışlar) 
Sayın Develi, süreniz 20 dakikadır efendim. 
DSP GRUBU ADINA HİLMİ DEVELİ (Denizli) - Sayın Başkan/sayın milletvekilleri; yük

seköğretimin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin saptanması amacıyla verilen 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge hakkında Demokratik Sol Parti Grubu adına görüşle
rimi bildirirken, hepinize saygılar sunarım. 
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Ülkemizde, son günlerde yaşanan öğrenci olaylarını aşmanın, üniversitelerimizin içinde*bu-

lunduğu sıkıntıları çözmenin temel koşulu doğru tespitlerdir. Bu amaçla, sorunları, üniversiteleri
mizin fizikî sorunları, öğretim üyelerinin sorunları, eğitim, barınma, öğrenim katkı payları ve öğ
renim kredisi sorunları olarak görüyoruz. 

Bilindiği gibi, ülkemizde, 51'i üniversite, 2'si yüksek teknoloji enstitüsü olmak üzere, 53 dev
let üniversitesi ve 3 özel üniversitede eğitim ve öğretim görülmektedir. Özellikle, son beş yıl için
de yeni açılan üniversitelerimiz, kâğıt üzerinde üniversite olmakla kalmaktadırlar; maalesef, büyük 
bir bölümü, lise, hatta, ortaokullarımızın sahip olduğu bina, derslik ve laboratuvarlardan yoksun
durlar. Eğitim görülen binaların bir bölümü prefabrik veya müştemilat türünden, bir bölümü ise iş-
hanlarından ve apartmanlardan oluşmaktadır. Fizikî anlamda, ilkel koşullarda eğitim-öğretim gö
rülmesi, öğrencilerimizde büyük ölçüde olumsuzluk ve uyumsuzluk getirmektedir. 

Üniversite binaları için tipproje uygulamasına gidilerek, kaynak israfı yaratılmadan, kampus 
üniversite uygulaması hızla hayata geçirilmelidir. Halen, kampus üniversite projelerine; yani, inşa
atları devam eden üniversitelerimize yeterince kaynak aktarılarak, öğrencilerimizin, ilkel koşullar
da yapılan eğitimden bir an önce kurtarılması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizdeki toplam 53 üniversitedeki öğretim üyesi dağı
lımına bakıldığında, toplam olarak 57427 öğretim üyesi bulunmaktadır; ülkemizdeki üniversiteler
de, ortalama olarak dağılım oranını arkadaşımız ifade etti. Özellikle, bazı üniversitelerimizde, öğ
retim üyesi eksikliği, eğitim eksikliğini de birlikte getirmekte. 

Bilindiği gibi, 12 Eylül 1980'den sonra getirilmiş bulunan 2547 sayılı Yüksek öğretim Yasa
sı, yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar yoğun eleştirilere neden olmaktadır. Yasa sonrası, 41 
profesör, 28 doçent, 4 öğretim üyesi yardımcısı olmak üzere 73 öğretim üyesi, 1402 sayılı Yasa ge
reği üniversitelerden uzaklaştırılmıştır. Yine, YÖK uygulamasıyla birlikte, çeşitli nedenlerle, 154 
profesör, 242 doçent,.786 yardımcı doçent, araştırma görevlisi, uzman, okutman olmak üzere, 1 
200'e yakın kişi üniversitelerimizden ayrılmıştır. 1402 sayılı Yasa gereği üniversitelerle ilişkisi ke
silenlerle, çeşitli gerekçelerle üniversitelerimizden ayrılanların büyük bölümü üniversitelere geri 
dönmüştür. 

Öğretim üyelerimizin sorunlarının bazılarını sıralamak gerekirse; öğretim üyeleri, bilimsel 
araştırma yapabilecek ekonomik koşullara sahip değil; gerek yurtiçi gerekse yurtdışı bilimsel kong
relere, araştırma gibi çalışmalara katılabilmeleri çok zor, hatta olanaksız. Üniversite personeline, 
devlet, hiçbir sosyal hizmet sunamıyor. Öğretim üye ve yardımcılarının işgüvencesi yok. Üniver
sitelerde, akademik hiyerarşi gittikçe bozulmuş durumda. Üniversitedeki yönetici atamalarında ide
olojik ayırım çok fazla. Üniversiteler özerk değil. Bazı rektörler, katılımcılığa, şeffaf yönetim an
layışına kesinlikle sıcak bakmıyor. Üniversitelerimizdeki bilimsel araştırma proje uygulamaları, 
yeterli kaynak olmadığı için, yok denecek kadar azdır. Öğretim üyelerimizin içinde bulunduğu eko
nomik sorunlar, kitap okumayı, yabancı yayın izlemeyi, yurtiçi ve yurtdışı gezileri imkânsız hale 
getirmektedir. 

Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin üniversite yönetimine katılması bu şekliyle mümkün değil. 
Bu konumda, üniverşiteiçi demokrasiden bahsetmek, bir noktada, hayalcilik olur diye düşünüyo
rum. Öğretim üyeleri, kendi ders verdiği üniversiteye yabancılaşmakta, gittikçe ilgisizleşmekte; 
çünkü, yönetim, öğretim üyesine sahip çıkmamaktadır. Bir profesörün hangi derneğe üye olacağı
na ilişkin kararı ancak rektör vermektedir. Bazı rektörler dilediği grubu oluşturmakta, kendi çevre
si dışındakileri bir çırpıda dışlayabilmektedir. Bazı üniversitelerimiz yönetiminde cemaatler, tari
katlar söz sahibidirler. Buralarda cumhuriyet, Atatürkçülük, laiklik gibi kavramlar yabancı sayıl
maktadır. 
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Üniversitelerimizin sanayiyle ilişkileri yok denecek kadar azdır. Öğretim üyesi sanayiciye, sa

nayici öğretim üyesine yabancıdır; ortak dil dahi yoktur. Gümrük birliğine girdiğimiz bir noktada, 
Universite-sanayi işbirliği hızla geliştirilmeli, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme, uygulamalı 
proje, üniversitelerimizdeki teknoloji geliştirme merkezleri, gümrük birliğinden en çok etkilenecek 
olan küçük ve orta ölçekli işletmeler için danışmanlık hizmetleri gibi konular hızla hayata geçiril
melidir. Bu konuda, mutlaka yeni malî kaynaklar yaratılmalıdır. 

Nitelikli eğitim için, yurtdışına, burslu, yüksek lisans ve doktora öğrencisi göndermede ayırım 
yapılmamalıdır. Üniversiteler, tasarruf önlemleri dışında tutulmalıdır; ödeneklerin kullanılması ser
best bırakılmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesis ve binaların yeni açılan üniversitelere 
devri sağlanmalıdır. Lojman, kütüphane, yurt ve taşıt gibi temel gereksinimler ivedilik kazanmalı, 
eködenek ve çözümler mutlaka getirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; ülkemiz üniversitelerinde, örgün öğretim, ikinciöğretim ve açı-
köğretim olmak üzere 3 öğretim sistemi uygulanmaktadır. Üniversitelerimize, 1995-1996 öğretim 
yılında, örgün öğretimde 154 232 öğrenci ikinciöğretimdc'82 763, açıköğretimdeyse 106 785 ol
mak üzere, toplam 293 780 öğrencimiz yeni yılda öğretime başlamışlardır. Önceki yıllardan öğre
time devam etmekte plan öğrencilerin sayısıysa, örgün öğretimde 631 654, ikinciöğretimde 
76 711, açıköğrctimdc 698 674'tür. Buna, mastır ve doktora yapanları da ilave ettiğimizde toplam 
öğrenci sayısı 1 473 347'dir. 

Yurtlarımıza gelince; üniversite gençliğimizin yurt ve barınma sorunlarını çözmek amacıyla 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Yurtkur) Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 67 il, 21 ilçe
de, bu kuruma bağlı 142 yurtta, 68 384 kız, 86 502 erkek olmak üzere, toplam 154 886 yatak ka
pasitesi bulunmaktadır; ancak, bu yatak kapasitesiyle öğrencilerimizin yurt sorunlarını çözmek ola
naksızdır. Örneğin, 1995-1996 öğretim yılında 80 500 öğrenci yurt talebinde bulunmuş, bunun an
cak 60 174'ü yerleştirilmiştir. Yani, bir anlamda, yurt için başvuruda bulunan öğrencilerin yüzde 
25'i açıkta kalmıştır. 

Kredi ve Yurtlar Kurumundaki barınma koşullan çok yetersiz, yerleşim biçimi koğuş tiiründe-
dir; ders çalışma salonları, kütüphane, spor ve sosyal tesisleri kesinlikle yetersizdir. Kamu yurtla
rının yanı sıra, vakıf ve özel kuruluşlara ait yurtlar da bulunmaktadır. Bazı yurtlarda tarikatlar yö
netimdedir; buralarda, Atatürk ve laiklik karşıtı görüşler egemendir. Özellikle bu yurtlarda, devlet, • 
denetimini mutlaka hissettirmelidir. Kredi ve Yurtlar Kurumu yeniden düzenlenerek, üniversitelere 
bağlanmalıdır. 

Kredilere gelindiğinde; 1995-1996 öğretim yılında, 115 253 öğrenci öğrenim kredisi için baş
vuruda bulunmuş, 70 552 öğrenciye kredi tahsisi yapılmıştır. Halen, üniversitelerimizde, 690 913 
önlisans-lisans, 9 514 mastır, 1 301 doktora öğrencisine kredi verilmektedir. 

1996 yılı için öngörülen öğrenci kredi miktarları; önlisans-lisans için 1 milyon 500 bin, mas- . 
tır için 3 milyon, doktora için 4,5 milyon liradır. Bu rakamlar 1996 malî yılı bütçesinde önerilmiş
tir; ancak, bütçe henüz kabul edilmediğinden, halen, 1995 yılındaki uygulama devam etmektedir. 
Gerek önlisans-lisans gerekse mastır ve doktora öğrencileri ne verilen kredi miktarı günün koşulla
rına uygun değildir, sadece öğrenim katkı payını karşılamaktadır. 

Herkese kredi yerine, gerçek ihtiyaç sahiplerine kredi verilmelidir. Kredi alımdaki kriterler, 
yeniden ve gerçekleri ortaya koyan bir anlayışla, basit olmalı, kesinlikle bürokrasi yaratılmamalı-
dır. Krediler, kesinlikle, öğrencilerin insanca yaşayabileceği ve günün koşullarına uygun miktarda 
olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 46 ncı 
maddesi ile 19 Kasım 1996 tarih ve 3843 sayılı Yasanın 7 nci maddesine göre, öğretim kurumla-
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rındaki cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı paylan ile öğrenim ücretle
ri, Bakanlar Kurulunun 95/7135 sayılı Kararıyla yeniden saptanmış ve uygulama esasları 1 Eylül 
1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Öğrencilerimizden alınacak katkı paylarıyla ilgili esaslar: 
1995-1996 öğretim yılı için geçerli olacak katkı payları incelendiğinde, öğrenci ortalama cari 

maliyetleri, bir yıl önceye oranla yüzde 50 artmıştır; katkı paylarındaki artış oranı yüzde 350 ol
muş; krediler ise, 750 bin liradan 1 milyon 500 bin liraya çıkarılmıştır. Ancak, 1996 bütçesi yürür
lüğe girmediği için, halen eski uygulama devam etmektedir. Görüldüğü gibi, katkı paylarındaki ar
tış insafsızca yapılmıştır. Katkı paylarının artırılmasında ciddî bir kriter yoktur. 

Ayrıca, öğrenci kredilerinin artışı -biraz önce söylediğim gibi- halen öğrencilere yansımamış
tır. Bilindiği gibi, katkı paylarının birinci taksiti öğretim yılının başında ödenmektedir; halbuki, 
kredi başvurusu daha sonraki aylarda gerçekleştiğinden, arada geçen sürede, öğrenciler mağdur ol
maktadır. 

YÖK Başkanı Sayın Kemal Gürüz, 5 Şubat 1996 tarihli basın açıklamasında, öğrenci katkı 
paylarının öğrencilere dönük olarak kullanıldığını söylemiştir. 

1995 yılında toplanan tüm paranın yüzde 57'si beslenme, yüzde 18'i sağlık, yüzde 4'ü barın
ma, yüzde 4'ü kültür, yüzde 6'sı spor, yüzde 3'U de sosyal hizmetler için harcanmıştır. 1995 yılın
da, bu fasıldan direkt eğitim için ayrılan miktar, yüzde 7 dolayında kalmıştır; miktar olarak ise tüm 
üniversitelerin bu fasıldan kullandığı para ancak 150 milyar dolayındadır. Bu, bir noktada, devle
tin, sosyal devlet kavramı içerisinde yerine getirmekle yükümlü olduğu konularda yüzde 93'lük kıs
mının harcanması, eğitime ise, sadece yüzde 7'sinin kalmasıdır. ' 

Şimdi, burada, bir açıklama yapmak istiyorum: Aynı insanlar, aynı öğrenciler, bu söylediğim 
rakamların yüzde 93'iinü ortak kullanmaktadırlar. Bu, özellikle, fakültelerdeki farklı öğrenim har
cı uygulamasının ne kadar yanlış olduğunun bir kanıtıdır. Tıptaki, mühendislikteki, sosyal bilim
lerdeki, hukuktaki katkı payları farklı olduğuna göre, bu farklılığın, temelde ciddî yanlışlıklar ge
tirdiğini ortaya koyan bir kanıttır diye düşünüyorum. 

Gerek öğrencilerden toplanan katkı paylarının gerekse üniversitede kurulan çeşitli vakıf ve 
derneklerce sağlanan parasal kaynakların harcanmasında ve yönetilmesinde öğrencilerin yer alma
sı mevcut karmaşayı önleyecektir; öğrencilerin üniversite yönetimine güveni, yeniden, bu şekilde 
sağlanmış olacaktır. 

Harcamaların yanlış kalemlerden ve yanlış yerlerde yapıldığı kamuoyunca da bilinmekte ve 
görülmektedir. Örneğin, 15 Şubat tarihli Milliyet Gazetesinde, Sayın Melih Aşık'ın köşesinde, Si
vas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünün 9 Şubat Cuma günü 250 öğretim üyesine vereceği yeme
ğin, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesince karşılanması istendiği açıklanmıştır. Kısaca, öğrenci harçla-
rıyla öğretim üyelerine yemek verilmiştir. 

Vakıflara gelince: Üniversitelerimize yeni kaynaklar yaratmak amacıyla oluşturulan vakıflar, 
denetim olmadığından, yeni rant kaynakları oluşturmaktadırlar. Örneğin, İstanbul Üniversitesinde 
19 vakıf etkinlik göstermektedir. Vakfın kurucuları ve başkanların çoğu dekandır. Dolayısıyla, de
netim, maalesef, işlememektedir. Bu vakıf ve dernekler, kantin, kafeterya, büfe, otopark gibi tesis
ler işletmektedirler. İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Bülent Berkarda'nın, usulsüz olan bu işlet
mecilik ve uygulamaların ortadan kaldırılması için, 29 Haziran 1995 tarihinde bütün dekanlara yö
nelik yazısı dekanlarca dikkate alınmamış, usulsüz ve yanlış uygulamalar halen devam ettirilmek
tedir. Bu olayı, Zaman Gazetesi, 6 Aralık 1995 tarihinde "Akademik Mafia Soygunu" başlığıyla 
vermiştir. 
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Yine, Sayıştay Başdenetçisi Sayın İsmail Akalın, İstanbul Üniversitesindeki bu vakıfların, üni

versite binalarına herhangi bir ücret ödemediğini, yasadışı uygulamaları olan bu vakıfların tümü
nün üniversite dışına çıkarılmasını istemiştir.; 

Gazi Üniversitesinde kurular! bir vakıf, rektöre üçüncü makam arabası almış ve 300 kişiye ver 
rilen özel yemeğin bedelini buranın geliriyle karşılamıştır. \ 

Öğrenci katkı payı artışları incelendiğinde, görüldüğü gibi, artış oranları öğrencilerimiz aley
hinedir. Harçlardaki artışlar öğrencilerimizi haklı kılmaktadır; ancak, son günlerde yaşanan olay
lar, öğrencilerimizin bu haklılığına gölge düşürmek isteyen yasadışı siyasetlerle, maalesef, bir çır
pıda, üniversitemize ve çevreye maddî zararları olan gösterilere dönüşmüştür. 

Öğrenciler, eşit ve parasız eğitirn istemekte; özellikle, hizmetin paralı olması mantığının eği
timde olamayacağı görüşünü savunmakta ve yönetimde yer almayı istemektedirler. 

Verilen krediler irdelendiğinde, miktar, sadece katkı paylarını ödemeye yetmekte; barınma, 
yemek, ulaşım, kitap, kırtasiye gibi, kültür gibi harcamaları için, öğrenci, maddî zorluklarla karşı
laşmaktadır. 

Üniversite yönetimi, diyalogtan yana olmalıdır. Üniversite-öğrenci, polis-öğrenci diyalogu, 
zaman zaman, şiddete, olumsuzluğa dönüşmektedir. 

Bu arada, Açıköğretim Fakültesine ilişkin bir iki sıralamayı da yapmak isterim: Sınav harçla
rına ilişkin banka yatırma makbuzları sınav günü teslim edilmelidir. Sınav sonuçları en geç on gün 
içerisinde açıklanmalıdır. Sınavlarda sorulan soruların aslı, cevâp anahtarlarıyla birlikte verilmeli
dir. Bu olay gazetede yayımlanmak suretiyle, yapılan yanlışlıkların ve doğruların tespiti sağlana
cak, en azından, öğrenciler, kendilerini kontrol etme şansına sahip olacaklardır. Kitaplar çok sık de
ğişmektedir; dolayısıyla, eski kitapları tekrar kullanma olanağı mutlaka sağlanmalıdır. 

Açıköğretim Fakültesinin yöneticilerinin tümünün isteği ise, üniversiteler, YÖK ve Yüce 
Meclisin açıköğretime sahip çıkmasıdır. 

YÖK eski Başkanı Sayın İhsan Doğramacı, 5 Şubat 1996 tarihinde, Milliyet Gazetesi muha
biri Sayın Mehtap Çiloğlu'na verdiği demeçte, gençlere yeterince söz hakkı tanımadıklarını, üni
versitelerin rektör adayı göstermesinin büyük sakınca taşıdığını, rektör seçiminde öğrencilerin de 
söz sahibi olması gerektiğini söylemiştir. Ayrıca "üniversite, öğrencilerindir; oysa, onlar dışarı atı
lıyor. Öğrenci temsilcilerinin, çalışanların oyu alınmadan rektör seçiliyor" demiştir. Yine, Sayın 
Doğramacı, Bilkent'te ise öğrencilerin yönetime katıldıklarını, son derece demokratik bir ortam 
oluşturduklarını, bunun tüm üniversitelere yayılması gerektiğini söylemiştir; "Ben, gençlerden ve 
özgürlükten yana olduğumu söylüyorum" sözlerini yıllar sonra kullanmak zorunda kalmıştır. , 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüldüğü gibi, öğretim üyesi huzursuz, öğrenci huzursuz, 
toplum huzursuzdur. Haksızlığa neden olan, şiddete ortam yaratan yanlış uygulamalar mutlaka dur
durulmalıdır. Eğitim, her yaşta, herkese açık, sürekli ve parasız olmalıdır. 

Üniversite özerkliğine gerçeklik kazandırılırken, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin yönetim 
ve program düzenlemelerine yapıcı katılımlarının sağlanmasıyla eğitimde barışın ve sürekliliğin 
sağlanacağını bildirir, hepinize, Grubum ve şahsım adına saygılar sunar, Meclis araştırmasına 
olumlu oy vereceğimizi bildiririm. 

Saygılarımla. (DSP ve ANAP saralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hilmi Develi. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Sağlam; buyurun efendim. (DYP sıralarından 
alkışlar) 
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Konuşma süreniz 20 dakika. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; yükseköğretimle ilgili araştırma örengesi dolayısla, Doğru Yol Partisi Grubu adına dü
şüncelerimizi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

İlkönce, değerli grup temsilcisi arkadaşlarımızın konuşmalarından fevkalade yararlandığımızı 
burada itiraf etmeliyim; ancak, birçok arkadaşımızın yükseköğretimle ilgili verdiği rakamlardan, 
son üç dört yılı ya incelemediklerini ya da bu rakamların henüz istatistiklere yansımadığını düşü
nüyorum. Zira, bir grup sözcüsü arkadaşımız, toplam öğretim elemanı mevcudunu 35 bin, bir di
ğeri 37 bin, bir diğeri başka bir rakamla ifade ettiler. Şimdi, öyle gruplar ki, yükseköğretimin so
runlarına bu kadar hassaslar, daha, toplam öğretim elemanı sayısına bile kafa yormamışlar(!) 

Değerli arkadaşlarım, yükseköğretim, bütün dünyada ciddiye alınan bir iştir. Yükseköğretim 
konusunda bütün dünya sürekli tartışır; çünkü, yükseköğretim, ülkelerin geleceğidir. Gençleri, sağ
lıklı ve çağın bilgi ve becerisini verecek bir şekilde yetiştirmek zor bir iştir, ciddî bir iştir, pahalı 
bir iştir. Dolayısıyla, yükseköğretimi araştıralım, tartışalım; ama, tartışmadan önce, kendimizi bu 
konuya çok iyi hazırlayalım. Zira, verilen yanlış bilgiler, Türk yükseköğretimini, son yıllarda, fev
kalade müşkül durumlarda bırakmıştır; öyle müşkül durumlarda bırakmıştır ki, biraz önce, değerli 
bir arkadaşımın söylediği gibi "YÖK sistemi üniversiteleri kötüye götürmüştür" denebilmiştir. 

Şimdi, özetle, YÖK'ten önceki ve YÖK'ten sonraki Türk yükseköğretimine bir bakalım: 1982 
yılında, Yükseköğretim Kanunu yürürlüğe girdiği anda, Türkiye'de 19 üniversite vardı ve Türki
ye'de yükseköğrenimdeki çağ nüfusunun ancak yüzde 4,7'si okutulabilmekteydi. 1995 yılında ise -
Sayın Bakanımız biraz önce açıkladılar- çağ nüfusunun, açıköğretimle birlikte alırsanız yüzde 
26'sı, yalnız örgün eğitimi alırsanız yüzde 16'sı eğitim ve öğretim görmektedir. 

Üniversitelerin sayısını artırma, öğrenci kontenjanlarını artırma ve çağ nüfusunu eğitme bakı
mından sonuca bakarsanız; Cumhuriyet kurulduğundan beri çağ nüfusunun ancak yüzde 4,7'sini 
okutabilen Türkiye, son 12 yıl zarfında bu sayıyı katlamıştır. Kaça katlamıştır; 3'e katlamıştır. Açı-
köğretimi saymıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu okuttuklarımız bizim çocuklarımızdır. Diyebilirsiniz ki, yükseköğre
timin kalitesini ne yaptınız? Doğrudur. Siz, bir taraftan, 1982 yılında 19 olan üniversite sayısını, 
1992 yılında 29'a çıkarırsanız ve yine 1992 yılında, 49 uncu Hükümetin doğru bir kararıyla, bu sa
yıyı 3'ü vakıf olmak üzere 57'ye çıkarırsanız, yani 1 misli daha artırırsanız yanlış bir yolda mısınız-
dır; hayır, doğru bir yoldasınızdır; çünkü, Türkiye, yüseköğrenim çağındaki 5 milyon gencinden 1 
milyon 300 bininin yükseköğrenimi talep ettiğini dikkate alırsanız, bunlara eğitim ve öğretim ver
mek zorundadır. 

Yükseköğretim verebilemenizin asgarî şartı, ilkönce yükseköğretim kurumlarınızın olmasıdır; 
yani, üniveristelerinizin olmasıdır, fakülteleriniz olmasıdır, yüksekokullarınızın olmasıdır. Öyley
se, yüksekokullarınızı, fakültelerinizi, üniversitelerinizi çoğaltmak ve ülke sathına yaymak doğru 
bir yaklaşımdır. Ha şimdi, arkadaşlarımızın birçoğu bir taraftan, "birdenbire açtılar; Yüksek Öğre
tim Kurulu, Türk yükseköğretimine zarar verdi" diyorlar, diğer taraftan da "Türkiye'de yükseköğ
retim kurumları çok gereksiz bir biçimde, hazırlık yapılmadan açıldı" diyorlar. 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı olarak bar bar bağırdım; yeni açılan üniversitelere karşı çık
tım. Siyasî kararlarla, bu Yüce Meclisin kararlarıyla bu üniversiteler açıldı; Yüksek Öğretim Ku
rulunun kararıyla değil. Öyleyse, kimi eleştireceğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Siz, bir taraf
tan, yükseköğretimin gerektirdiği şartlar hazırlanmadan üniversitelerimizi açmayalım diye Yüksek 
Öğretim Kurulu kararlan varken, bir kanunla bunları kurar da eğitim ve öğretime geçirin derseniz, 
adresi Yüksek Öğretim Kurulunda değil, Yüce Mecliste ve kararında aramanız gerekir. 
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Şimdi, ne yapmış Yüce Meclis; üniversite sayısını 19'dan 29'a ve -özellikle, arkadaşlarımızın, 

son üç dört yılı çok iyi irdelemeleri gerekiyor- 1992'deki 29'u 57'ye; 1992'deki öğrenci sayısını 
kontenjan olarak 106 binden 260 bine çıkarmış. 

Değerli arkadaşlarım, son üç yılda üniversite sayısını 1 misline, öğrenci sayısını 1,5 misline 
katlamışız. Bunlar doğru işlemlerdir; ama, genişlettiğiniz üniversite, genişlettiğiniz Öğrenci sayısı
na paralel olarak iki önemli faktör olan, yeterli öğretim üyesini yetiştircbilmiş misiniz, yeterli araç 
ve gereci sağlayabilmiş misiniz... İşte üzerinde durulacak nokta budur. 

Şimdi, öğretim üyesi sayısına bakıyorsunuz; 1992'deki öğretim üyesi sayısı, demin arkadaşı
mızın verdiği 1992'deki öğretim elemanı sayısı 35 132'den bugün 57 2Ö9'a yükselmiş; son üç yıl
da yüzde 70'e yakın bir artış var; ama, ondan önceki on yıl içerisinde, genişleyen üniversite ve ar
tan öğrenci kontenjanları karşısında, yeterli düzeyde öğretim üyesi yetiştirememişiz. 

Bir proje başlatıldı 1993 yılından itibaren; dışarıya yılda 200 öğrenci gönderilirken, bu, 6 mis
li artırılarak 1 200'e çıkarıldı. Demin, Refah Partisi temsilcisi bir arkadaşımız dediler ki: "Dışarıya 
öğrenci göndermeyelim." Bunun, Türk yükseköğretimine yarar yerine zarar getireceği kanaatinde
yim değerli arkadaşlarım; çünkü, 2000 yılında, bugünkü rakamlarla, yani, 30 öğrenciye 1 öğretim 
üyesi hesabıyla, 35 bin öğretim üyesine ihtiyacımız vardır. O projeye göre dışarıya gönderilenler, 
bugün 4 bin civarındadır; ama, 2000 yılında sadece, 7 bin olacaktır; bu, ihtiyacın sadece yüzde 
20'sidir. Yüzde 75-8Ö'ini zaten kendi üniversitelerimizde yetiştireceğiz; ama, dışarıya öğrenci gön
dermenin, yalnız, Türkiye üniversitelerinde mastır ve doktora yapılamaz mantığıyla değerlendiril
mesi yanlıştır. . ' . • ' * ' 

Bütün dünya, gelişmiş ülkelerdeki üniversitelere, mezuniyet sonrası için öğrenci gönderir. Bu
nun sebebi, dünya bilim ikliminden yararlanmaktır. 1970'lcrde Kıta Çininin, yalnız Birleşik Ame
rika'da 60 bin mezuniyet sonrası öğrencisi vardı; Japonya'nın, 70 binin üzerinde öğrencisi vardı; 
bugün de vardır. Japon üniversitelerinde mastır ve doktora yapılamadığı için değil, onların bilim
sel seviyeleri daha düşük olduğu için değil; ama, başka gelişmiş ülkelerin üniversitelerinin bilim
sel ikliminden de yararlanmak için yapılır bunlar, kültür tanıması için yapılır; o ülkelerin bilim at
mosferinde belli bir süre geçirmeleri için, bilimsel alışveriş için yapılır, dolayısıyla, mezuniyet son
rası öğrencisini öğretim üyesi olarak yetiştirmek üzere dışarıya göndermek doğru bir yaklaşımdır. 

Değerli arkadaşlarım, üniversite sayısını artırmışız, öğrenci kontenjanını artırmışız; ama, öğ
retim elemanını, yeterli düzeyde yetiştirememişiz... Bunu, itiraf etmek zorundayız. İşte, bugün, 
Türk yükseköğretiminde en öncelikli mesele, öğretim üyesi yetiştirmeye ağırlık vermektir* mesle
ğin cazibesini artırıcı tedbirlerin daha da alınmasıdır ve öğretim üyesinin, rahat bir bilim atmosfe
rinde Öğretim üyeliği yapması şartlarını hazırlamaktır. 

Buna ilave ikinci önemli nokta, kaliteli yükseköğrenim için, ders araç gereçleri ve fizikî me
kânların sağlanmasıdır. Değerli sözcü arkadaşlarımız da belirlediler, bunun için, 70 milyon sterlin
lik İngiliz kredisiyle, Türkiye'de ilk defa, Türkiye'deki fen ve mühendislik fakültelerinin laboratu-
var araç ve gereçleri geliştirilmiştir. Bu geliştirmede -kamuoyundaki bütün eleştirilere rağmen- yal
nız bu fakültelerin, yani, üniversitelerin fen ve mühendislik fakültelerinin belirlediği araç ve gereç
ler alınmıştır; yalnız bu fakültelerin öğretim üyelerinden kurulan öğretim üyeleri ihtisas komisyon
ları bu araç ve gereçlerin alımına karar vermiştir. Zaman zaman, gazetelerde, medyada çıkan bu
nunla ilgili haberler, külliyen hilafı hakikattir; hiçbir şekilde, Yüksek Öğretim Kurulunda bir ihale 
söz konusu olmamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitemizde, 30'a yakın komisyon teşkil edilmiştir; 
araç ve gereçleri seçenler de onlardır, karar verenler de onlardır. 

150 milyon dolara yakın Dünya Bankası kredisiyle, Türkiye'de, meslekî ve teknik eğitime 
ağırlık verilmiş; 20 pilot projeyle, meslek yüksekokullarının araç ve gereçleri sağlanmış, bunların 

- 395 -



T.B.M.M. B : 2 7 21 .3 .1996 O r l 
her birine 3'er milyon dolarlık araç gereç getirilmiştir. Kâfi midir; hayır, değildir. İşte, bütün arka
daşlarıma, şu noktada katılırım: Öğretim üyesi yetiştirmede ve araç gereç temininde, üniversitele
re daha fazla ödenek verilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, birçok şeyi eleştirebiliriz, münferit uygulamaları eleştirebiliriz; ama, şu
nu size temin edebilirim ki, bugün, dünyada çağdaş yükseköğretimin ne olduğunu Türkiye üniver
siteleri bilmektedirler, bu yükseköğretimin metodlarını, teknolojilerini bilmektedirler. Onların ihti
yaçları ve bizden bekledikleri, nasıl yükseköğretim yapılacağı konusunda, bilimsel eleştirilerin öte
sinde, onlara ödenek sağlamaktır, kadro sağlamaktır. 

Şahsen, bize düşen görevin, Yüce Meclise düşen görevin, yükseköğretimin nasıl yapılacağının 
metodolojisini bilen üniversitelerimize ödenek ve kadro takviyesi yapmak suretiyle, Türk yükse
köğretiminin ileriye götürülmesi olduğu kanaatindeyim. Yoksa, bütün kuruluşlarda olduğu gibi, 
bazı hatalar yapılmış olabilir, bazı eksiklikler olabilir, Yükseköğretim Kurulu, ilk döneminde, üni
versiteler üzerinde, her reform hareketinde olduğu gibi, büyük bir tepki çekmiş olabilir; ama, şunu 
temin edebilirim ki, 1982'den bu yana Yükseköğretim Kanununda, bu Yüce Meclisin yaptığı bütün 
değişiklikler, giderek, Yükseköğretim Kurulunun planlama ve koordinasyon fonksiyonunun ağır
lık kazanmasına ve üniversitelerimizin, daha fazla kendi kendilerini yönetmelerine imkân verecek 
düzeydedir. 

Bugün, üniversitelerimiz, hizmetlisinden profesörüne kadar bütün elemanlarını kendileri atar. 
Artık, öğretim üyesinin, Kanarya Sevenler Derneğine üye olması bile rektörün iznine bağlı-olma 
devri geçmiştir. 

Esasen, bu uygulamalar haklı olarak eleştirilmiştir; ama, ben, yedi yıllık rektörlük hayatımda, 
bir tek arkadaşımın, bana, şu veya bu derneğe üye olmak üzere müracaat ettiğini görmedim; hiçbir 
arkadaşımın da herhangi bir derneğe üye olduğu için takibata maruz kaldığını duymadım. 

Dolayısıyla, artık, bu medyadaki tekerlemelerden kurtulup, bu olayı ciddî olarak inceleyip, 
araştırıp, yükseköğretimimize gerekli yönü göstermemiz ve özellikle de, biraz önce arz ettiğim gi
bi, gerekli ödenek ve kadroyu sağlamamız, Türk yükseköğretiminin daha da ileri gitmesi için ye
terli olacaktır kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, bir arkadaşımız dediler ki, "Türkiye'de yükseköğretim öğrencilerinin, 
maddî sıkıntı dolayısıyla, eğitimleri engellenmemelidir." Bu, öteden beri tartışılan bir konudur. Bi
raz evvel, Sayın Bakanımız ifade ettiler, bugüne kadar tamamı karşılanmıyor olsa bile, bu yıldan 
itibaren, en azından, her talep eden yükseköğretim kurumu öğrencisine, özellikle, ekonomik duru
munun yeterli olmadığı; doğru bir biçimde tespit edildikten sonra, devlet, mutlaka, harç ve öğre
nim kredisi sağlamalıdır; Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik durumu buna müsaittir, elverişlidir, 
yeterlidir. Bu sağlandıktan sonra, artık, ekonomik durumdan dolayı, fırsat eşitliği engellenmesi tar
tışması da bırakılmalıdır; çünkü, son harç olayında, değerli öğrencilerimize "Harç kredisinden do
layı mağdur olan öğrencilerin durumu düzeltilecektir" şeklinde yapılan bir açıklamadan sonra, hâ
lâ, fırsat eşitsizliği edebiyatı yapmaya gerek yoktur; bunun, gençlerimize bir faydası olmayacaktır. 

Hepimizin, bütün grup sözcülerinin, bütün arkadaşlarımızın gençlerden yana olduğuna, genç-" 
lerin eğitim ve öğrenimini ön planda tuttuklarına yürekten inanıyorum. Öyleyse, harç kredileri, 
ekonomik durumları müsait olmayanlara sağlanıyorsa; bütün başvuranlar, doğru ekonomik durum 
tespitinden sonra harç ve öğrenim kredisiyle mücehhez oluyorlarsa, artık, fırsat eşitliği tartışması 
bitmelidir ve Türkiye bunu sağlayacaktır. Bunu, Değerli Bakanımız ifade etti. 

Meclisimizin önünde bütçe var. Bu bütçede, bu öğrenim ve harç kredisinin sağlanabilmesi 
için, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün ortaya koyduğu bütçede cö-
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mert davranır -Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarıma da sesleniyorum- ve yeterli ödeneği 
ayırırsanız, gençlerimizin ekonomik meselelerden dolayı yükseköğrenimdeki sıkıntıları da ortadan 
k a l k a r . ' • ' • ' . -

Bir arkadaşımız "efendim, harçların tespitinde adaletsizlikler var" dedi; olabilir... Çeşitli eği
tim dalları, çeşitli maliyet esasına dayanıyor. Kanun, "maliyete göre yapılır" diyor. Harcanması ise, 
öğrencinin barınmasına, beslenmesine, sporuna, kültürüne yapılıyor. Öyleyse, bizim "şu öğrenci tıp 
fakültesinde okuyor, bu da aynı hizmetlerden yararlanıyor, öbürü de yararlanıyor" şeklinde bir he
sap yapmamıza, mevcut kanun itibarıyla imkân yok; çünkü, kanun, "belli oranlar içerisinde, mali
yetine göre yapılır" diyor . > , 

Yüzde 500 oranını da anlamış değilim. Bu oran, önce yüzde 400'lere çıktı, şimdi yüzde 500'le-
re çıktı, ilk defa işitiyorum!.. Bu yılki harçlar, 5 milyon lirayla 10 milyon lira arasında değişmekte 
ve iki taksitte alınmaktadır. 

Şimdi, dünyanın bütün medenî ülkelerindeki sistem şudur: Yapılan kamu hizmetinin; yani, 
yükseköğretim hizmetinin kişisel faydası da var, kamusal faydası da var. Kamu faydası için devlet 
katkıda bulunacaktır, kişisel fayda için -altını çiziyorum- ekonomik durumu elverişli olanlardan da 
katkı payı alınacak, olmayanlara ise, bir hurs ve destek sistemi getirilecektir. Bütün medenî dünya, 
bugün, yükseköğretimin finansmanını konuşuyor; konuşuyor, çünkü, pahalı bir iştir, zor bir iştir. 
Öyleyse, bizim, ekonomik durumu müsait olandan belli bir katkı payı almamız doğru bir yaklaşım
dır. Doğru bir tespitten sonra, durumu müsait olmayanların tamamına -ki, benim kanaatime göre, 
bunu, en iyi üniversiteler tespit edebilir- öğrenim ve harç kredisini verdiğimiz takdirde, yükseköğ
retimle ilgili harç meselesinde en doğruyu yapmış oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak, özellikle; Sayın Bakanımızın ve birçok arkadaşımızın üze
rinde durduğu vakıf üniversiteleri - özel üniversiteler tartışmasına da değinmek istiyorum. 

Önce şunu belirteyim ki, Türkiye'de özel üniversiteler kurulması yasak değildir. Anayasamız 
üç şart koşuyor; birisi, üniversiteler kanunla kurulur. Bu, devlet üniversiteleri için de geçerli şart
tır. İkincisi, üniversiteler, müstakil fakülteler veya yüksekokullar şeklinde kurulmaz, üniversite ola
rak kurulur. Bu da, devlet üniversiteleri için gerekli şarttır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Sağlam, süreniz bitti; size de ek süre veriyorum, lütfen toparlayın. 
MEHMET SAĞLAM (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Özel üniversiteler için getirdiği bir tek ilave şart vardır; vakıf üniversiteleri şeklinde kurulma
sını istiyor. Anayasamızın ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu sisteminin koyduğu şartlar bun
lardan ibaret. Özel üniversiteler için, bir tek, vakıf üniversitesi olma şartı var. Dünyadaki son ge
lişmeleri, Romanya'da iki yıl içerisinde 70 özel üniversitenin, Endonezya'da 1000'c yakın üniver
sitenin kurulduğunu dikkatinize sunuyor, bu konuda, fevkalade dikkatli olmamız gerektiğini bir ke
re daha söylüyorum. 

Özel üniversitelerin vakıf statüsünde kurulması dünya uygulamasıdır. Dünyanın en meşhur 
özel üniversiteleri vakıf üniversiteleridir; Harvvard'lar, Yale'ler, Cambridge'ler... Hiçbir zaman, 
anonim şirket veya şirket şeklinde, başarılı olmuş üniversite yoktur. Bunu, Yüce Meclisin dikkati
ne sunmayı meslekî namus gereği biliyorum. Dolayısıyla, vakıf üniversiteleri konusunda dikkatli 
olmak zorundayız. 

Üniversitelerdeki vakıflarla ilgili konuya gelince: Bunu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı oldu
ğum dönemde kamuoyunun dikkatine sundum, denetçiler istedim... Bugün, üniversitedeki vakıf 
uygulamalarının yasadışı olanlarından dolayı mahkemeye gitmiş eski rektörler vardır. Bunun deva-
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mında da yarar görüyorum. Türkiye'de, çok ciddî biçimde, vakıflar konusu üzerinde durulması ge
rekir. Üniversite kursunlar veya kurmasınlar, bu konu, gerek Maliyenin, gerekse Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinin ve Devletinin üzerinde durması gereken, hatta, daha ileri gidiyorum, mutlaka 
yeni bir kanun çıkarılması gereken konudur. 

Bildiğimiz vakfı, bize, hukuk fakültesinin birinci sınıfında "bir mal veya varlığı, bir amaç için, 
kişi veya kurumların tahsisi" diye öğrettiler. Şimdi, Türkiye'de, devletin mallarıyla vakıf kurmaya 
kalkanlar vardır. Devletin mallarıyla elde ettikleri vakıflarla, trilyonlar kazananlar vardır; vergi de 
vermemektedirler. Dolayısıyla, vakıf konusunu, ayrı bir inceleme konusu yapmak gerekir. Üniver
site vakıfları da, elbette ki, denetlenmelidir ve üniversitelerin, bütün diğer kurumlara örnek olması 
gerekir. Dolayısıyla, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, bu çok önemli konunun araştırılmasına müs
pet oy kullanacağımızı, Yüksek Meclisinize saygıyla arz ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sağlam. 
REMZİ ÇETİN (Konya) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
REMZİ ÇETİN (Konya) - Bir beyan yanlış anlaşıldı galiba; müsaade ederseniz onu kısaca 

açıklamak istiyorum. 
BAŞKAN - Yerinizden söyleyin, hangisi yanlış anlaşıldı? 
REMZİ ÇETİN (Konya) - Çok sayın ve değerli hocam, yurtdışına öğrenci gönderilmemesi ile 

ilgili konuya değindiler. "Özelliği olan konuların dışında kalan konular" şeklinde ifade ettim. Ya
ni, "yurtdışına öğrenci gönderilmesin" şeklinde... 

BAŞKAN - Yani, "özelliği olan konular dışında öğrenci gönderilmesin" dediniz. 
REMZİ ÇETİN (Konya) - "Ülkemiz açısından özelliği olan konularda gönderilebilir; fakat, 

her konuda olmaması..." şeklinde ifade etmiştim. Bunu, çok değerli hocama arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN - Peki, efendim... Anlaşıldı... Tutanaklara da geçti. 

ANAP Grubu adına, Sayın Halil Cin, buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA HALİL CİN (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan 

Partisi Grubu ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bugün, günümüzü ve geleceğimizi, toplumun bütün kesimlerini son derece yakından ilgilen

diren eğitim-öğretim ve yükseköğretim konusunu, verilen önerge üzerine tartışıyoruz. Konuya, 
günlük politik endişeler veya siyasî görüşlerle yaklaşmaktan çok, bilimsel ve akademik olarak yak
laşmanın daha doğru olduğuna inanarakv şahsım Ve Grubum adına,'bu tarz bir konuşma yapmak is
tiyorum. ' 

İnsanı, maddî ve manevî yetenek ve değerleriyle bir bütün olarak yetiştirmeyi hedef alan bil
eği tim-öğretim sistemi ihtiyacı, bütün çağdaş ülkelerin önde gelen sorunudur. Batı toplumlarında, 
ülkeleri 21 inci Asra hazırlayacak eğitimin temel unsurları, öğeleri okulöncesi eğitim, sağlam bir 
temel eğitim, hayat boyu öğrenme esasına dayalı kitlesel eğitim, elit eğitim, disiplinler arası esnek 
eğitim ve bütün eğitim sistemi içerisinde, öğrenilecek şeyi nasıl ve niçin öğrenmek gerektiğini öğ
retecek bir eğitim sistemi olarak ifade etmek istiyorum. 

İngiliz filozofu Bacon, yaşadığı 17 nci Asırda "bilgi, güçtür" diyordu; bugün, aynı şeyi söylü
yoruz; 21 inci Asır, bilgi asrı olacaktır diyoruz. O halde, günümüzde ve 21 inci Asırda, uluslarara-
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sUeknolojik rekabette üstünlüğü, bilgi potansiyeli yüksek olan toplumlar kazanacak ve dolayısıy
la, başarının kriterini, bilgili insangücü tayin edecektir. Günümüzde, teknoloji devrimi, yükseköğ
retimde kitlesel eğitimden geçen toplumlarda gerçekleşmiştir; Amerika Birleşik Devletlerinde, Gü
ney Kore'de, Japonya'da, Almanya'da, Fransa'da ve Batının gelişmiş ülkelerinde... 

Nüfus artışı, sanayileşme, teknoloji ve ihtisaslaşmanın yayılması, demokratikleşme ve küre
selleşme, eğitim sistemlerini reforma tabi tutma zorunluluğunu yaratmaktadır. Çağdaş ülkelerde 
eğitim-öğretim, sürekli değişim ve yenileşme arayan sancılı bir sahadır; Türkiye'de de durum ay
nıdır. Mevcut her türlü sorunun temelinde, mutlaka, eğitimle ilgili bir sebep aranır. Eğer, bugün, 
devlet düzenimiz, demokrasimiz, toplumumuz veya toplumun çeşitli yönleri tenkit ediliyorsa, bu 
tenkitlerin temelinde, olumsuzlukların kaynağında, mutlaka eğitim vardır. Gerçekten, insanı insan 
yapan, sosyal bir varlık haline getiren en önemli amil eğitimdir. Eğitim olmasaydı, insan, sıradan 
bir yaratık olurdu. 

Ülkeler arasında acımasız şekilde devam eden teknoloji ve kalkınma yarışında başarılı olabil
menin şartı, mutlaka eğitimde çağdaş olmak, eğitimde üstünlüğü sağlamaktır. 

Eğitim, bir hizmet sektörüdür ve bu hizmet sektörünün niteliğinin geliştirilebilmesi, üretilen 
hizmetin kalitesinin artırılabilmesi için, mutlaka, çağdaş esas ve usullere göre bu hizmetin belirlen
mesi, yürütülmesi gerekir. 

Günümüzde eğitimin mahiyet ve anlamı genişlemiş ve yaşam boyu eğitim kaçınılmaz hale 
gelmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde sürekli eğitim "Yaşam boyu eğitim" adıyla, üniversite 
sonrası eğitim olarak kurumsallaştırılmıştır. Tıp doktorları için sürekli eğitim, Amerika Birleşik 
Devletlerinin birçok eyaletinde yasal zorunluluk haline getirilmiş, mühendislik için, benzer uygu
lamaya başlanması gündemdedir. 

Eğitim, bireylerin bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesini sağlayarak, ekonomiye önemli kat
kılar sağlar. Eğitime yapılan yatırım, toplumun ve devletin eğitime verdiği anlam ve oranla doğru 
orantılıdır. 

Başka bir ifadeyle, üniversitedeki eğitim öğretimin hedefi, kaliteli meslek adamı yetiştirmek
tir. Anak, üniveristelerin, yalnız kaliteli meslek adamı değil, aynı zamanda, insanî, millî ve ahlakî 
vasıflara sahip, çağdaş dünyaya açık, ufku geniş, objektif düşünceli insanlar yetiştirmesi gerekir. 

2000'li yıllarda, temel bilimsel araştırmalar alanında güçlü olmayan bir ülkenin, teknolojik 
araştırma ve geliştirme yapabilmesi mümkün değildir. Temel araştırmalar için en uygun ortam üni
versiteler, teknolojiye dayalı araştırma ve geliştirme içinse, endüstriyel AR-GE kuruluşları, (araş
tırma- geliştirme) kurumlarıdır. 

O halde, çağımızda üniversitelerinişlevleri nelerdir; bu konuya, önemle bir nazar atfetmek ge
rekir. Son 25 yıl içerisinde, birçok sanayileşmiş ülkede, iki nokta, üniversite politikasına hâkim ol
muştur: 

1. İş ve çalışma hayatının ihtiyaçlarına cevap verebilecek kalifiye personel yetiştirmek, 

2. Bilimsel araştırma ve buluşlarla, millî ekonomiye teknik rekabet imkânı sağlamak. 
Bu sebeple, üniversiteler, toplumların dinamik, yapıcı, yaratıcı müesseseleri olmak zorunda

dır. Gençler, üniversitelerden, meslekî ve bilimsel bir eğitim beklerken, devlet veya toplum da, her 
yıl ödediği milyarların ekonomik bakımdan verimli yatırımlar olup olmadığını kontrol etme hakkı
na sahiptir. Bu bakımdan, özellikle üniversite muhtariyeti, özerkliği tartışmaları yapılırken, bu hu
sus asla gözden uzak tutulmamalıdır. Bununla beraber, üniversiteleri, doğrudan, iş ve teknoloji 
dünyasına bağlı bilgi üretim merkezleri kabul etmek de doğru değildir. Zira, bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler, toplumlarda eskiden beri mevcut sorunların hepsini çözemedi, aksine, yenilerini de ya-
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rattı. Bu sebeple, genel bir formasyona sahip olan ve çeşitli disiplinlere oryante olmuş; fakat, kül
türel kimliğini arayan bir diplomalı insan topluluğu ortaya çıkmıştır. Bunun içindir ki, üniversiteyi 
bir bilgi fabrikası gibi gören ve bazı sorumsuz araştırma ve denemelerle bütün insanlığı tehlikeye 
atan üniversiter anlayış, üniversitelerin temel fonksiyonları arasına kültürel fonksiyonun ilave edil
mesi zorunluluğunu da doğurmuştur. 

Nitekim, bazı aşırı akımlar, mesela, fundamentalizm gibi, çağa ters düşen hareketler, halkla
rın, yüzeysel bir modernleşme içerisinde kültürel kimliğin kaybına karşı gösterdikleri bir tepkinin 
ürünüdür. Üniversitelerin kendi millî kültür değerleri çerçevesi içerisinde, modern bilgiyi kitlelere 
nakletmesi büyük önem arz etmektedir. 

Bir kere, üniversiteler, her şeyden evvel ve bilhassa bilimsel kuruluşlardır. Bu bakımdan, üni
versitenin kültürel fonksiyonu meselesini, kültür ve ilim arasındaki ilişki içerisine yerleştirmek ge
rekir. Kültür, fikrî bir aktiviteyi gerektirdiğinden, içerisinde ilim saklıdır; fakat, aynı zamanda, kül
tür, ilmin hem berisinde hem ötesindedir. Bilimsel metodlarla doğrulanabilen bilgi sınırlarını aştı
ğı takdirde, ilmin ötesindedir; daha az üniversal olduğu, coğrafî olduğu ölçüde de ilmin berisinde-
dir. Üniversallik, ilmi; farklılık ise, kültürü, daha doğrusu kültürleri teşkil eder. 

Üniversiteler, gençlere, bilimsel disiplinlerle kültürel değerler arasında ilişki kurma imkânı 
vermelidir. Üniversiteler, bilginin genç kuşaklara nakledildiği yerlerdir. Üniversiteler, bilginin 
araştırma sayesinde zenginleştiği ve toplandığı yerlerdir ve bunun içindir ki, iki asır önce, Alman 
şairi ve filozofu Herder "Üniversiteler ilmin muhafaza ve aydınlatma kuleleridir" diyordu. Ancak, 
bilginin sınırlarını çizen ve genişleten daima üniversitelerdir. Nitekim, bu açıdan, üniversiteler, bil
ginin manevî asimilasyon ve fikrî sindirim yerleridir. Öğrencilere, sadece sayısız bilgileri ezberlet
meyi değil, bilimsel bir muhtevaya sahip olmayı; bilgiyi, pratik sorunlara tatbik etmeyi ve tatbika
tın sonuçlarını düşünme imkânını sağlamalıdır. Aşırı ihtisaslaşma, araştırma sahasında olduğu ka
dar, günümüzde, iş sahasında da, iş dünyasında da reaksiyonlar doğurmuştur. 

Günümüzde eğitim, üniversiter eğitim, disiplinler arası olmak, araştırmada yenilik, disiplinler 
ve alt disiplinler arasındaki diyalog, bilimsel kültürün gerektirdiği formasyon için zorunlu sayıl
maktadır. Günümüzde sosyal bilimler, fen ve mühendislik bilimlerinden teknolojik ağırlıklı konu
ları trartsfer ederken, mühendislik bilimleri, fen ve sosyal bilimlerden, sağlık bilimleri de mühen
dislik bilimlerinden istifadeyle, daha pragmatik ve toplumun ihtiyaçlarına daha çok cevap veren 
müfredat programlarına yönelmektedir. 

Üniversiteler, kültürler arası diyalogun, dolayısıyla dünya sulhunun da önemli bir unsuru sa
yılırlar; çünkü, üniversitelerde uluslararası ilişkiler çok yaygındır, öğretim üyesi değişimi, öğrenci 
değişimi, yabancı periyodiklerin, kitapların, yayınların değişimi, bu konuda önemli bir fırsat ola
rak kendisini gösterir.Bu bakımdan, üniversite, kültürler arası diyalog yeri olmak bakımından im
tiyazlı bir şans ve özel bir gayrete sahiptir. 

Diğer taraftan, küreselleşme, eğitimde standardizasyon, agreditasyon, öğrenci ve öğretim üye
si mübadelesini gündeme getirmiştir. Uluslararası ticarî ve teknolojideki entegrasyon da bu sonu
cu doğurmuştur. Bu sebeple, Avrupa Topluluğunda, 1987 yılında Erasmus Programı hazırlanmış 
ve tüm öğrencilerin yüzde 10'unun, en az üç ay süreyle, eğitimlerini yabancı bir ülkede yapmaları 
planlanmıştın 

Üniversitede meslekî formasyon verilirken, bu formasyonun kullanılacağı çevrenin sosyal ve 
kültürel şartlarını nazara almak gerekir. Kültürel farklılıklar; genel formasyon kadar, meslekî for
masyonu da yakından ilgilendirir. 

Üniversitelerin yapıcı misyonlarından biri de, manevî değerlerin naklidir. Plüralist bir toplum
da, üniversite, mensuplarına, kendilerine göre hükmedebilecekleri kriterleri ve takip etmeleri gere-
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ken kültürlü insan modellerini empoze etmez; üniversite, değerleri dikte etmez; fakat, onları özel 
bir hakemlik pozisyonu içerisinde kullanma konu ve fırsatını yaratır. Biraz daha açık olmak gere
kirse, üniversitelerde kültür, aynı zamanda, öğretim üyelerinin davranışlarında da görülmelidir. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, üniversiteler, toplumların yapıcı, verimli, hayattaki gelişme ve de
ğişmeleri takip eden ve topyekûn kalkınmanın bilimsel ve sosyal zeminini hazırlayan müesseseler
dir. Bu bakımdan, başka bir ifadeyle, üniversiteler, kendi fildişi kulelerine çekilmemelidirler; an
cak, taraflı ve bilimsel esaslara aykırı kriter ve tavırlarla da, bu kulelerini terk etmemelidirler. 

Üniversitelerin, üzerinde hiç tereddüt etmeden ısrarla duracakları husus, akla ve gerçeğe şart
sız yöneliştir. Ancak, öğretimin ücretsiz, bütçesinin tamamına yakınının devlet tarafından karşılan
dığı üniversitelerde, topluma karşı, üniversitelerin görevlerini yerine getirip getirmediği hususu, 
devlet tarafından denetlenir ve devletin de, bu şartlarda, bütçesini verdiği kurumlara, bazı kuralla
rı dikte ettirmesi normaldir, gerçekçidir ve Türkiye'deki toplum gerçeklerinin, toplum hayatının, ül
ke çıkarlarının sonucudur. 

Bir toplumun, üniversitelerine bıraktığı hareket hürriyeti, hareket sahası, kendi kültür düzeyi
ni gösterir; ama, bu hürriyeti, ülke ve insanlık için iyi kullanmak, bilimsel ve kültürel gelişmeye iş
tirak etmek de, üniversite öğretim üyelerine düşen aslî bir görevdir. Üniversite, sadece, teorik ve 
pratikle değil, aynı zamanda, araştırma, geliştirme, üretim ve formasyon çalışmalarıyla işbirliği 
yapmak zorundadır. • 

Şimdi, Türk üniversitelerinin durumlarına gelelim: Türk üniversiteleri, acaba, bu bahsettiği
miz genel, evrensel, çağdaş üniversite esaslarına uygun olarak icraî faaliyette, eğitim-öğretimde bu
lunabilmekte midirler? Türk üniversiteleri, 1933 yılında, Büyük Atatürk tarafından yapılan reform
dan sonra, ihmal edilemeyecek düzeyde gelişmeler kaydetmiştir ve birçok alanda, bugüne kadar, 
gerçekten, sevindirici sonuçlara ulaşmıştır. Ancak, bu demek değildir ki, Türk üniversitelerinin so
runları yok. Türk üniversitelerinin, çözümü, zaman ve imkânlara, kaynağa bağlı büyük sorunları
nın olduğu kesindir. Ancak, bu sorunları, şu veya bu iktidara mal.etmek, siyasî amaçlarla kullan
mak doğru değildir. 

Bu açıdan, biraz önce, bir siyasî parti temsilcisinin, Sayın CHP temsilcisinin, sanki, dört yıl, 
CHP ve kendisinden önceki SHP iktidarda değilmiş gibi,'yükseköğretimie ilgili sorunları, tenkidî 
bir düşünceyle, ifadeyle ortaya koymasını biraz garipsedim. Ancak, bunları belirtmek lazım. Bu so
runları, mutlaka her alanda tartışmak lazım; çünkü, bu millî eğitim, Türk yükseköğretimi, hepimi
zin, milletimizin geleceğini, 21 inci Asırda katedeceği mesafeyi, çağdaş medeniyet düzeyine ulaş
ma ülküsünü doğrudan doğruya ilgilendiren bir esastır. Bu, siyasî partileri aşan, hükümetleri aşan 
bir konudur; bunun içindir ki, Türkiye'de, mutlaka, partilerüstü bir millî eğitim politikasının tespit 
edilmesi lazımdır. 

Türkiye'de, ikinci büyük yükseköğretim reformu, 1981 tarihli Yükseköğretim Kanunuyla ya
pılmıştır. Bu kanuna çok tenkitler yöneltildi. Bu kanunla, YÖK ile, Türk üniversitelerine gerçekten 
büyük hizmetler yapılmıştır. Ben, bu sistem içerisinde ondört sene rektör olarak çalıştım. Hata, sis
temde değil, sistemi yürüten insanda, uygulayıcıda olmuştur. Her zaman, dünyanın en iyi sistemi
ni kötü uygulayıcı, beceriksiz uygulayıcı eline verirseniz, kötü sonuçlar doğar; kötü sistemi bece
rikli, marifetli ellere verirseniz, güzel sonuçlar doğar. Bu konuda -genel olarak- YÖK sistemini, bir 
çırpıda, totaliter düşünceli, baskıcı bir zihniyetin ifadesi bir sistem olarak kabul etmek, biraz, ger
çekleri görmemek ve biraz da insafsızlık olur kanaatindeyim. 

! Çağdaş üniversite çağdaş toplumdan doğar; çağdaş toplum, bilgi çağını yakalayan toplumdur 
ve Türk üniversitelerinin sorunu, kesinlikle, demokrasi ve özerklik eksikliği değildir. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Cin, size de ek süre veriyorum; lütfen, konuşmanızı toparlayın efendim. 

HALİL CÎN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan; gayret edeceğim efendim. 
Üniversitelerin akademik kuruluşlar olduğunu unutarak, siyasî demokrasiyi, bütün unsurlarıy-. 

la bu müesseselere teşmile çalışmak, bilgi, ehliyet ve liyakat esasına dayanan bu eğitim ve öğretim 
kuruluşlarını siyasetin kaygan zeminine sürüklemek, üniversiteleri ideolojik kamplaşma ve bölün
melere götürmek demektir. Asıl özerklik, bilimsel özerkliktir. Türkiye'de YÖK döneminde, bugün 
de, hiçbir öğretim üyesine, kardeşim, sen niye bunu yazdın, sen niye kitabında şöyle bir konuya te
mas ettin, niye bu konuda gazetede şu makaleyi yazdın, denmez; sorulmamıştır, sorulamaz; ama, 
Türkiye'de kanunlar vardır, Türkiye'de herkes kanunların çizdiği hudutlar içerisinde hürriyetlerini 
kullanmak mecburiyetindedir. Hiçbir ülkede, hiçbir demokraside, hürriyeti yok etme hürriyeti ve
rilmemiştir. Eğer böyle bir anlayış içerisindeyseniz, öğretim üyesi de olsanız, başka özerk bir sta
tüde de olsanız, siz, herhangi bir korumadan yararlanamazsınız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konu çok geniş ve 20 dakika içerisinde anlatılabilecek 
kadar basit değil. Bu açıdan, konuşmamı özetliyorum, rakamlara girmiyorum. 

Son zamanlarda, özellikle 1992'de, genel bütçeden öğretime ayrılan pay, toplam olarak, yüz
de 22'lere çıkmışken, 1995'lerde bu oran yüzde 13-14'lere kadar inmiştir. Gayri safi millî hâsıladan 
eğitime ayrılan pay da, yüzde 3,2'lere kadar düşmüştür. Bunun sebebi nedir; bunun sebebi, ülkenin 
ekonomik durumudur, ekonomik göstergelerdir/Biraz önce söylediğim gibi, yükseköğretim bütçe
lerinizin tümüne yakını devlet tarafından karşılanırsa, tabiî ki böyle olması mukadderdir. 

Bugün, örgün öğretimde 708 365, açıköğretimde ise 698 674 öğrenci olmak üzere, toplam öğ
renci sayısı 1 407 039'a ulaşmıştır. Kaliteyi düşürmeden yükseköğretimde okullaşma oranının kısa 
sürede yükseltilebilmesi için, önemli finans ve insan kaynağına ihtiyaç bulunmaktadır. Eğer, bu fi-
nansı, bu finans kaynağını sağlayabiliyorsak, o zaman, Türkiye'de kaliteli yükseköğretim yapma
nın şartları vardır. Biraz önce, Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan değerli arkadaşımın ifade 
ettiği hususlara temas etmiyorum, katılıyorum. 

Gerçekten, yükseköğretim gençliğinin sorunlarının çözümü, yükseköğretimde kalitenin yük
seltilmesi ve çağdaş manada üniversiter eğitimin Türkiye'de hâkim kılınması isteniyorsa, mutlaka, 
millî eğitimin, yükseköğretimin, önceliği olan konular içerisinde öncelikli olarak eje alınıp, kayna
ğının, bütçesinin tayin edilmesi lazım; çünkü, her şeyin temeli eğitimdir, eğitimdir, eğitimdir; bu
nun öbür tarafı hikâyedir. 

Sonuç olarak, eğitim, amacı itibariyle bilimsel, kültürel, sosyal nitelikli, millî ve evrensel öğe
leri birleştiren bir hizmet sektörüdür. Bu sektörün finans cephesi, büyük ölçüde kamu yatırımlarıy
la sağlandığı için, söylediğimiz noksanlar husule gelmektedir. 

Özel üniversite konusunda, mutlaka gerekli tedbirleri almalıyız. 
Vakıf üniversiteleri teşvik edilmeli, geliştirilmelidir. 
Sayın Başkan, affınıza sığınarak, Türkiye'de eğitimin amacına da bir iki cümleyle temas etmek 

istiyorum. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
HALİL CİN (Devamla) - Türkiye'de eğitimin amacı, insanları özgür düşünceye, düşünmeye 

yöneltmek; bireyleri, millî ve evrensel değerlerine sahip, bilgi ve meslek sahibi insanlar olarak ye
tiştirmek olmalı; orta ve yükseköğretim boyunca, bireye, ülkenin bölünmezliği, millî birlik ve be
raberlik ruhuyla, cumhuriyetin temel vasıfları olan, millî, laik ve demokratik sosyal hukuk devleti 
olma idealleri verilmelidir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yükseköğretimimizin çağdaş bir düzeye ulaştırılabilme

si için, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunundaki sistem, yeniden, çağdaş esaslar nazara alınarak gözden geçiril
melidir; bu araştırma sonucunda, bu, yapılacaktır. 

Üniversitelere yeterli kaynak sağlanmalıdır. Araştırma ve geliştirme için ülke olarak ayırdığı
mız ödenekler, komik denecek derecede azdır; bu konuda gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Temel eğitimden sonra, genel eğitim ve meslek okulları, yüksekokullar, üniversiteler ve tek
nik kolejlere yöneltme sistemi getirilmelidir. 

Kaliteli öğretim üyesi yetiştirilmesi için gereken tedbirler süratle alınmalıdır. 
Üniversitelerde sözleşmeli eleman istihdamına cevaz verilmelidir ve kadrolar, daimî ve söz

leşmeli olmak üzere iki şekilde düzenlenmelidir. 
Meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim düzeyleri geliştirilerek yaygınlaştırılmalı, sanayiin 

ihtiyacı olan ara insangücü yetiştirilmesine önem verilmelidir. 
Yabancı üniversitelerle bilimsel ve kültürel işbirliği sağlanmalı, öğrenci ve öğretim üyesi mü

badelesi geliştirilmeli, lisansüstü öğretime ağırlık verilmeli, ülkenin ihtiyacı olan beyingücü bu şe
kilde yetiştirilmelidir ve açıköğretim... 

Önergeler birleştirildiği için bir cümleyle temas edeyim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Evet, buyurun. 
HALİL CİN (Devamla) - ...Açıköğretim, Türkiye'de, üniversite kapılarında bekleyen milyon

larca talebi massetmek, emmek için kullanılan bir alternatif çözüm olarak kabul edilmektedir; işle
vi budur; halbuki, böyle olmamalıdır. Gelişmiş ülkelerde, açıköğretimin, yaygın öğretimi ve hayat 
boyu öğretimi, eğitimi geliştirme fonksiyonu vardır; çağın teknolojik imkânları, bu eğitimi en yük
sek düzeyde yerine getirme şansını vermektedir. İnşallah, gerekli yatırımlarla bu şansı yakalayabi
liriz ve açıköğretimi, gerçekten, Türkiye'de, küçümsenen ve diplomasına önem verilmeyen bir al
ternatif, örgün öğretimin alternatifi, örgün öğretime giremeyenlerin gittiği bir eğitim-öğretim şekli 
olmaktan kurtarırız. 

Bu araştırma önergesine, Grubumuz olarak destek veriyoruz. Ümit ediyorum ki, bu araştırma 
önergesinin sonunda, Türk millî eğitiminin daha sağlam, daha çağdaş bir sisteme oturtulması için 
gerekli doneler, gerekli veriler ortaya çıkacaktır. 

Hepinize, beni dinlediğiniz için; Sayın Başkana, müsamahası için teşekkürlerimi, şükranları
mı arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Cin. 
Sayın milletvekilleri, araştırma önergelerinin öngörüşmeleri üzerinde gruplar adına yapılan 

konuşmalar bitmiştir. 
Kişisel söz isteği bize intikal etmemiştir... 
Önergede birinci imza sahibi Sayın Hacaloğlu, söz istiyor musunuz? 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, bize yazılı müracaatta bulunmadınız... Önergede birinci imza sahibi ve

ya onun göstereceği diğer bir imza sahibi dedik zaten; bunu başta söyledik. 
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İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, şifahî olarak müracaat ediyor: 

BAŞKAN - Efendim, tamam, müracaat etsinler, söz vereceğiz... Bize hiç müracaat etmeden 
nasıl söz vereceğiz... x 

Sayın milletvekilleri, herhalde, bu konuşmalar, normal çalışma süremizi aşacaktır; bu itibarla, 
öngörüşmelerin sonucu alınıncaya kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Hacaloğlu. 

Süreniz 10 dakikadır. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin en te
mel sorunlarından biri üzerinde, bir Meclis araştırması önergeleri demeti üzerinde tartışmada bu
lunmaktayız. Bu konuda, önerge sahiplerinden biri olarak söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Sözlerime geçmeden evvel, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın izinden gide
rek, Edirne'den Hakkâri'ye kadar tüm yurttaşlarımızın ve sizlerin Nevruz Bayramını kutluyorum. 

Değerli parlamenterler, değerli milletvekilleri; ülkemiz, yirmi yıldır bir açmazın içinde, de
mokrasimiz bir açmazın içinde, ekonomimiz bir açmazın içinde. Yirmi yıldır, ekonomide sağ po
litikalar uygulanmakta, sağ dünyanın, sağ iktisatçıların öncülüğünde geliştirilen politikalar uygu
lanmakta ve bu dönemde, emekçiler, üreticiler, çalışanlar, yüksek enflasyon altında ezilirlerken, te
kelci sermaye palazlanmakta, rant ve faiz ekonomisi güç kazanmaktadır. Böyle bir dönemde, kim 
kaybediyor, hangi ilkeler çiğneniyor?.. 

Özellikle, son yirmi yılın bu çarpık ekonomik politikaları süreci sonucunda, ülkemizde, fırsat 
eşitliği ilkesi ile sosyal devlet ilkesi, büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Sosyal devlet, özellikle, eği
tim ve sağlık hizmetlerinin, ülkenin gücü olmayan tüm kesimlerine ücretsiz olarak verilmesini ön
görür, olabildiğince ücretsiz olarak verilmesini öngörür; ancak, görmekteyiz ki, sosyal devlet, son 
yirmi yıldır, neoliberal iktisadın, siyasetin baskısı ve kuşatması altındadır. 

Eğitimimiz de bir başka kuşatrna, bir başka engelleme içerisindedir! Eğitim, eğitim hakkı, in
san haklarının temel, vazgeçilmez haklarından biridir. Çağımız, insan hakları çağı ve bilgi çağı te
melinde gelişmektedir. Teknolojiye acilimin, bilgi üretiminin, enformatik topluma katılımın, de
mokrasiye yeni kazanımlar, yeni boyutlar kazandırmakta olduğu bir dönemde, tüm gençlerimize 
olabildiğince eğitim imkânlarını açabilmek, bütün ülkelerin, bütün yönetimlerin temel görevi olma
lıdır; ama, ne yazık ki, bunu yapamıyoruz. (DSP sıralarından "Niye yapmadınız?" sesleri) 

Anayasamızın 42 nci maddesinde, kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılma
ması ve maddî gücü olmayan başarılı öğrencilere maddî destek sağlanması öngörülmektedir. 

Arkadaşlarım, niye yapmadığımızı soruyor. Niye yapmadık; biz, koalisyon ortağı idik; beş yıl
lık bir koalisyon dönemi yaşadık. Bu beş yıllık dönemde -bunu itiraf ediyorum- evet, koalisyon or
tağıydık; ama, üç alanda, hükümetin uygulamalarında katkımız, sorunu paylaşma olanağımız ola
madı. Bunlar, ekonominin yönetimi, iç güvenliğin yönlendirilmesi ve millî eğitim politikalarının 
geliştirilmesiydi. 

Evet, maalesef, bugün, millî eğitimimiz de, sosyal devletin kuşatıldığı şekilde, dinci ve bir an
lamda tarikatçı radikal sağ siyasetin kuşatması altındadır. Bu kuşatmayı kırmak ve aşmak da, bi
zim gücümüzle olamamıştır; ona katkıda bulunamamışızdır. Bu, bir eksikliktir ve Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak bunun bedelini de son seçimlerde ödedik. 
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Şimdi, yeni bir döneme girdik; yeni CHP, bundan sonra, gerçek kimliğini, gerçek sosyalde-

mokrat kimliğini, hem bu kürsüde hem de bütün,meydanlarda Türkiye toplumuna taşıyacak ve de
mokrasimizin önünü açacaktır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Sağlam "harç kredisi olanağı sağlandığı için, artık, ülkemizde, bir 
fırsat eşitliği sorunu kalmadı" dedi; ama, ülkemizdeki fırsat eşitsizliği sorunu, salt harç kredisiyle 
bağlantılı, sınırlı bir konu değil. Bugün, ülkemizde, gelir dağılımının hangi düzeyde olduğunu, böl-
gelerarası eşitsizliklerin hangi ölçülerde olduğunu çok iyi biliyoruz. Anadolu'nun ücra noktaların
da, yeteneği olan, okumak isteyen yüzbinlerce gencimiz, bugünkü yapının ve koşulların gereği, ne 
yazık ki, eğitimin üst noktalarına gelemiyor, üniversite eğitimi olanağına kavuşamıyor. 

Biliyorsunuz, 50 nci... Karıştırıyoruz artık sayıları; çok sayıda hükümet değişti... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Hep karıştırıyorsunuz. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - 51 nci Hükümet döneminde, yüzde 20 faizli, 20 trilyon 
liralık hayvancılık kredisi getirildi. Esasında, bir bölümüyle benim de bakan olduğum dönemde 
getirildi . 

Evet, hayvancılık sektörümüz geri kalmış bir sektör, hayvancılık sektörü geliştirilmelidir. Tür
kiye'de, hayvancılığın geliştirilmesine, 20 trilyon liralık, yüzde 20 faizli bir olanak yaratıldı: 

Peki, biz, gençlerimize ne veriyoruz?.. Gençlerimize sağladığımız kredi olanağı nedir?.. Yüz
de 100 faizlere kadar tırmanan, mürekkep faize bulaşan ve düzenli ödemediğiniz zaman aylık yüz
de 15 faizlerle Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yasa çerçevesinde geri tahsil ettiğimiz 
ayda 1 milyon liralık öğrenim kredisinin, "TEFE" yani, toptan eşya fiyatları endeksi faiziyle verdi
ğimiz harç kredisinin ve Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu çerçeve
sinde verdiğimiz 750 bin lira aylık bağışın toplamı nedir? Yılda ortalama 4 trilyondur. Faizi ne
dir? Yüzde 70'ler, yüzde 100'lerdir. 

Hayvanlarımızın bakımı için, gelişmesi için, 20 trilyon lirayı yüzde 20 faizle veriyoruz; laik 
cumhuriyetimizin geleceği olan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyetini kendilerine 
emanet ettiği gençliğimize sağladığımız olanak, 4 trilyon ve yüzde 80, yüzde 100'lerde faizle... İş
te, fırsat eşitsizliği burada yatıyor. (CHP sıralarından alkışlar) 

Tabiî, hemen bir anımsatma yapmak istiyorum; Sayın Çağlar, 1992 yılında, ekonomiden so
rumlu Devlet Bakanı olarak, p dönemde, 100 milyarlarca lira düzeyindeki borcunu... 

BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, lütfen, isim vererek konuşmayın ve sataşmaya yer vermeyin; ri
ca ediyorum... 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Başka bir isim kullanmayacağım; ama, onu, daha evvel 
zabıtlara geçtiği için tekrarlıyorum; bu kürsüden konuştuğumuz için tekrarlıyorum. 100 milyarlar 
düzeyindeki kredi borcunu, kendisine bağlı olan Ziraat Bankası Genel Müdürünün karşısında otu
rarak konsolide edebilme fırsatını buldu; ama, bu öğrencilerimiz, öğrenme kredisini ödeyemedik
leri zaman bunun faizini indirebilmek, konsolide edebilmek fırsatından yoksunlar. 

M.SIDDIK ALTAY (Ağrı) - Bunları bakanken niye yapmadınız ?.. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Sayın milletvekilleri, ihtiyacı olan tüm öğrencilerimize, 

Anadolu'nun her noktasındaki öğrencilerimize, üniversite eğitimi süresince ihtiyaç duyacakları 
yurt, geçim ve öğrenim giderlerini yeterince karşılamaya yönelik burs olanağı sağlanmalıdır. Bu
nun dışında, ailelerinin olanağı olsa dahi, kredi kullanmak isteyen gencimiz varsa onlara da, nor
mal koşullarda, normal faizle kredi olanağı sağlanmalıdır. Gençlerimiz, bizlerin, yetişkinlerin, 
gençlerimizin babalarının çekmekte olduğu maddî girdaptan, bizim yarattığımız maddî sorunlardan 
kurtarılmalıdır. 
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( Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapandı) 

BAŞKAN - Efendim, size de ek süre veriyorum; lütfen, konuşmanızı toparlayın. 

ALGÂN HACALOĞLU (Devamla) - Bağlıyorum. 

Gençlerimiz, maddî sorunlardan, maddî sorunların yarattığı bataklıktan kurtarılmalıdır. 
Değerli arkadaşlarım, insan hakları çağı, bilim çağı... Doğaldır ki, üniversitelerimiz de bu te

melde gelişmelidir. Üniversitelerimiz, demokrasinin öncüsü olmalıdır. O bağlamda; idarede bilim
sel özerklik, katılımcı bir yönetim anlayışının, üniversite çalışanlarına grevli, toplusözleşme ve sen
dikalaşma hakkının, gençliğe dernekleşme hakkının sağlandığı katılımcı Özgür bir üniversite orta
mı sağlanmalıdır. Üniversitelerimiz, bilim yuvaları olmalıdır; bilim üreten, araştırma yapan, inter
netle bütün dünyaya bağlanan, bilgiyi o süreçte ve diğer süreçlerde tüm dünyayla paylaşan, bu alan
da içeride ve dışarıda birbiriyle rekabet eden, kaliteli eğitim olanakları sağlayan, bu amaçla da ye
terli olanaklara kavuşturulan kurumlara dönüştürülmelidir. 

Tüm bu çerçeve ve bu gerçekler altında, Yüce Meclisimizin değerlendirilmesine sunulmuş bu
lunan ve birleştirilerek tartışılan üniversitelerle ilgili araştırma önergelerinin, bu kürsüde dile geti
rilen gerçekler ve söylenemeyen, söylenmeyen, dile getirilmeyen diğer hususları da kapsayacak şe
kilde, kapsamlı bir Meclis araştırmasıyla, üniversitelerimizin, bilim sürecimizin ve gençlerimizin 
önünün açılması yararlı olacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun bu konudaki düşüncelerine, önerge sahiplerinden biri ola
rak katıldığımı belirtiyor; hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Sayın Hacaloğlu, yalnız, ülke sorunlarına iktidarda çare bulunur, muhalefette bulunmaz... (RP, 

DYP, ANAP ve DSP sıralarından lkışlar) 

Sayın Mustafa Ünaldı, buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yükseköğrenimin 

önünde bulunan sorunları araştırmak kastıyla verdiğimiz önerge dolayısıyla, önerge sahibi olarak, 
arkadaşlarım adına söz almış bulunuyorum; önce, hepinizi, saygıyla selamlıyorum. 

Ortaöğretim üzerine en az iki yıllık öğretim veren kurumların kapsandığı öğretime, yükseköğ
renim diyoruz. Bunun amacı, yüksek seviyeli insangücünü hazırlamak, bilimsel araştırmacı yetiş
tirmek ve yüksek seviyede öğrenim yapmak isteyenlerin bu isteklerine cevap yermektir. Konunun 
önemi, bizzat kendisinden kaynaklanmaktadır. 

Çağ, çağdaş, çağı yakalamak, çağ atlamak gibi sözleri sık sık tekrarlıyoruz; ama, milletimizin 
yaşama tarzında bu ifadelerin pek de yeri olduğunu söyleyemeyiz, olmadığını, zaten her gün görüp 
duruyoruz, hatta seyrediyoruz. Halbuki, bu milletin, çağı, bizzat yaşamak hakkıdır, inancıyla, kül
türüyle, tarihiyle, belki de bu hakka en öncelikle sahip olan milletlerden birisidir; ama, ne yazık ki, 
bu hakkından mahrum yaşamaktadır. Bize düşen, bu hakkı bir an evvel hak sahibine sunmaktır. 

İnsanımıza çağı yaşatabilmek için görevlendirilecek en önemli ve öncelikli kurumlardan biri
si, yükseköğretim kurumlarıdır. Bu kurumların, bilimsel atak yapmak, teknoloji geliştirmek ve üre
time sunmak, yüksek vasıflı eleman yetiştirmek suretiyle millete bu imkânı sunmak gibi bir göre
vi vardır; ama, ne yazık ki, üniversitelerin, birtakım problemlerle karşı karşıya olduklarından dola
yı, bu görevlerini bihakkın yerine getirebildiklerini söylemek mümkün görülmüyor. Hedefimiz, 
milletimizin yükselmesi, yücelmesi ve mutluluğu olduğuna göre, yapacağımız öncelikli işlerin ba
şında, yükseköğrenim müesseselerimizin önündeki problemleri halletmek gelmektedir. 
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İşte bundan dolayı, böyle bir araştırma önergesi verme ihtiyacını duyduk. İnşallah, muvaffak 

olmamız halinde, araştırma gerçekleşir ve gerçek manada çözüm yolları bulunabilir de, Cenabı 
Hak'kın yardım ve lütfuyla da umduğumuz hedeflere varırız. 

Sayın Bakanın, önergemize karşı olumlu tavrına da burada teşekkür etmek istiyorum. Aslın
da, tüm gruplarımızın konuşmacıları, üniversitelerimizin önündeki, problemleri vukufiyetle ortaya 
koydular ve araştırma gereğini vurguladılar; kendilerine teşekkür ediyorum. 

Talep edici olarak, teyiden, ben de bazı hususları vurgulamak istiyorum. 

Önce, şunu ifade etmek istiyorum ki, Sayın Sağlam, bu hizmetin pahalılığını ifade etti. Olsun, 
bunu da değerlendireceğiz; araştırmada bu da konu edilecek; değer mi değmez mi, hangi yollarla 
gerçekleştirilir; elbette, bu da konuşulacak. -

Unutmamak gerekir ki, en iyi yatırım, en verimli yatırım, insana yapılan yatırımdır. Öyle, yıl
ların mukayesesi de gerçekçi sonuç vermeyebilir. Önce şunu bulmalıyız; dünya nerede, biz nere
deyiz, ihtiyaçlar nerede, bizim çalışmalarımız nerededir; bunları ortaya koymalıyız. 

Ben, burada, tartışmalı bazı konuları kısa kısa sıralamak istiyorum; zaten, detaya inmeye, bi
ze tanınan süre yeterli değildir. Problemleri spotlar halinde sıralarsak: 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, her şeyin başında, adaletli değerlendirme sistemlerini geliştir
mek gereklidir. 

YÖK, üniversiteler ve Üniversitelerarası Kurulun temsil gücü yönünden tartışmalıdır. Neden 
daha güçlü temsil edilemiyor sorusu Önemli bir sorudur ve inşallah, bu araştırmada doğru cevap bu
lunur. 

Üniversitelerde, yönetim, seçim ve özerklik problemleri tartışmalıdır, hep tartışma konusu ol
muştur, olmaktadır; eğer rayına oturtamazsak, olmaya da devam edecektir. 

Bir üniversitede seçim yapılmış... 75 oy alan öğretim üyesi var, 13 oy alan öğretim üyesi var; 
ama, 13 oy alan öğretim üyesi rektör olmuş. Siz, buna, seçim deyin, adalet deyin, ne derseniz de
yin!.. Diyebilir misiniz?!. İşte, bunların çözülmesi lazım, bunlara cevap araştırılması lazım. 

Üniversiteye giriş sınavı, ülkemizde, her evi, her aileyi ilgilendiren bir problem olarak önü
müzdedir; en büyük sorunlardan biri üniversite önünde yığılan öğrencilerdir. Bunun, bizim toplu
luğumuzu da en çok ilgilendiren konulardan biri olması gerekir. 

Tabiî, burada, ortaöğretimin plansızlığı, verimsizliği de önemli bir yer tutmaktadır. Bizim ko
numuz içerisinde olmadığı için üzerinde fazla durmuyorum; ama, bir yandan bağlantısı da vardır. 

Okullaşma ve kalite; ikisini de yeterli hale getirmek mecburiyetindeyiz. Ne okullaşmadan vaz
geçebiliriz ne de kaliteden; ama, bunun şartlan nedir -işte, biraz evvel Sayın Sağlam'ın dediği gi
bi- pahalıya mı mal oluyor; pahalıya mal oluyorsa, ne olursa olsun mal etmeli miyiz; bunlar, her
halde bu araştırma içerisinde konu edilecektir. 

Açıköğretimin durumu da her gün tartışılma halindedir. Verimi nedir, hedefi nedir; mezun 
olanlar nerelere gitmektedir, ne yapmaktadır, hedefe varmakta mıdır; neden her konuda açıköğre-
tim yok da belli konularda vardır; bunlar, yine tartışılan konulardır, araştırma içerisinde ele alınma
sı gerekir. 

İkili öğretim nedir, paralı öğretime geçiş olarak, biraz evvel burada tartışılan fırsat eşitliğiyle 
bağlantısı nedir; ülkeye getirdiği nedir, götürdüğü nedir?.. Tabiî, bunu getirmek için ileri sürülen 
yurtdışında okuma imkânlarının pahalılığı ve onun götürdükleri de yine bu arada tartışılabilir. 

Tabiî, biraz evvel Sayın Sağlam'ın bahsettiği pahalılık söz konusu olunca, elbette, finans ko
nusu da tartışılacaktır. Üniversitelerin finansmanı nereden sağlanmalıdır, nasıl sağlanmalıdır? 
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Bu arada, tabiî, özel üniversiteler gündeme gelir; özel üniversiteler olursa neler olur; kâr amaç

lı ol ursa neler olur; bunların da, herhalde, detayıyla, bu araştırma içerisinde değerlendirilmesi ge
rekir. 

Yurtlar da ayrı bir konu; üzerinde fazla durmak istemiyorum; inşallah dururlar. 
Harç meselesi de çok tartışmalı. Harç dolayısıyla sokaklar karıştırılmıştır, birtakım olaylar tah

rik edilmiştir; edilmesinde, bazen, resmî görevliler de vasıta olmuştur. Bunlar da üzücü olaylardır, 
inşallah bunlar üzerinde de durulur. 

Biraz önce, Sayın Sağlam, yine bu konuda bir şey söyledi ve "Kanun öyle diyor" dedi. Zaten, 
araştırma açılmasını da bunun için istiyoruz. İnşallah, çözümler önümüze gelirse, kanunla çözece
ğiz. Bu kanunu değiştirme hakkı da bizim hakkımız, görevimiz; onu da yerine getirmeliyiz. İşte, 
araştırılması, tartışılması ve Meclis olarak sahip çıkılması gereken konulardan birisi de budur. 

Herhalde çok ters bir olaydır. Mademki sosyal faaliyetler için, sosyal imkânlar sağlamak için 
öğrencilerden bu harç alınıyor; öyleyse, şu fakülteden bu kadar, bu fakülteden bu kadar demenin 
manası olmamalıdır; yâni, bazı fakültelerde zengin çocuğu okuyabilir, bazı fakültelerde de fakir ço
cuğu okuyabilir gibi bir ayrıcalık yapmak, herhalde değerlendirilmesi gereken konulardan birisidir. 

Şahsen ben teklif ediyorum -umarım araştırmada değerlendireceklerdir- okula başlar başlamaz 
harç istenmemeli; ama, borçlandırılmalıdır; mezuniyetten sonra sağlayacağı imkânlarla öğrenci bu
nu ödeyebilmelidir. Herhalde fırsat eşitliğinin en iyi yolu bu olur diye düşünüyorum ve tavsiye edi
yorum. (RP sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ünaldı, size de kısa bir ek süre veriyorum, lütfen toparlayın. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Öğretim elemanı ihtiyacı, üniversitenin önünde duran en önemli handikaplardan birisidir; ama, 

halledilemez değildir; çözüm bulunamamıştır, çözüm üzerine gidilememiştir. 
Bir zamanlar Hacettepe Üniversitesinde başlatılan "sınıf usulü" diye bir sistem vardı, sonra

dan neden vazgeçildi bilemiyorum; ama, gerçek manada kaliteyi de muhafaza ederek, çok, sayıda 
master ve doktora öğrencisini buna tekrar başlatmak mümkündür; kaliteli öğretim üyelerini bura
da yoğunlaştırmak mümkündür; yurtdışına ihtiyaç olmadan, yurtiçinde, üniversitelerimizin ihtiya
cı kadar elemanı pekâlâ yetiştirmemiz mümkündür. Kendi insanımıza güvenmeliyiz, kendi çocuk
larımıza güvenmeliyiz, kendi öğretim üyelerimizç güvenmeliyiz. 

Biraz evvel, bir arkadaşımız, burada, "bunlar yurtdışına gönderilmesin" gibi bir manada söz 
söylendiğini söyledi, yanlış anlaşıldı; bunu da vurgulamak istiyorum. Yurtdışına bunlar eşit şartlar
da gönderilmelidir; birileri imtiyazlı, birileri imtiyazsız gibi bir duruma getirilmemelidir. Kısa sü
relerle, bütün öğretim elemanlarının bilgi ve görgüsünü sağlayabileceği bir gönderme olmalı; de
ğilse, Amerika'nın birtakım finans kaynaklarını oluşturmak gibi bir amaçla bir grup öğrenciyi gön
dermek, ondan sonra da diğerlerini mahrum bırakmak, bence, ülkenin bu şartlarında çok doğru de
ğildir; ama, bu, benim tezimdir, sözümdür; inşallah, araştırmada bu da değerlendirilir. 

Tabiî, bina sorunları var, laboratuvar sorunları var, o laboratuvarın içerisindeki alet edevat ve 
cihazların konulması sorunları var. Bunun bir ucu da sanayiye dayanır. Dün, sınırların korunması 
konusunda da söyledim, sınırların korunmasında da teknolojiye ihtiyaç var. Üniversitenin donatı
mında da teknolojiye ihtiyaç var; öyleyse, sanayiye ihtiyaç var. Bu Meclisin sanayiye sahip çıkma
sı gerekir.(RP sıralarından alkışlar) Literatür, bugün artık, bilgisayar ağının... 

BAŞKAN - Sayın Ünaldı, lütfen son cümlenizi söyler misiniz...Rica ediyorum. 
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MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan: ama, konunun öne

minden dolayı bazı şeyleri vurgulama ihtiyacı var. 
BAŞKAN - Efendim; ama, ek süre verdim size, rica ediyorum, son cümlenizi söyleyin. 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Yabancı dil sınavı, yabancı dil eğitimi, verilmeden yapılmak istenen bir sınav haline getiril
miştir. Özellikle, doçentlik sınavına giren arkadaşlarımızın önünde, eğitim verilmeden sınav yap
ma tekniği oluşturulmaktadır; bu da yanlıştır. Bunun için bir okul oluşturmak, herkesi bu okuldan 
yararlandırmak pekâlâ mümkündür diye düşünüyorum. 

Söylenecek çok şey var -Başkan itiraz ediyor- bir iki hususu da söyleyip, inşallah, sözümü ta
mamlayacağım. 

BAŞKAN - Benim itiraz hakkım yok. 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Öğretim elemanlarının malî imkânları, özellikle, verimli
lik yönünden çok önemli bir olaydır. Biraz evvel arkadaşlarımız vurguladılar, kendi günlük haya
tını yaşamakta sıkıntı çeken birisi, nasıl üniversiter sistemde verimli bir eleman olarak kalabilir? 
Bu, çok yanlış bir şey; mutlaka buna da adaletli bir çözüm bulunması gerekir. Zaten yetersiz olan 
ödeneklerin yersiz, hatta, yolsuz kullanıldığı hakkında çok dedikodu vardır. Bu araştırma komisyo
nunun bu konuya da eğileceğini zannediyorum. 

Sözlerimin sonunda bir iki hususu da belirtmek istiyorum. Birini söyledim, biraz evvel konu
şan arkadaşımın sözü yanlış anlaşıldı. İkincisi; burada arkadaşlarımız "din afyondur" diyen Sovyet 
rejimi çoktan çöküp gittiği halde, hâlâ, dinle mücadele azmi içinde olduklarını birkaç cümleyle ifa
de ettiler.(RP sıralarından alkışlar) Bu geri kafalılığı... 

BAŞKAN - Sayın Ünaldı, sürenizi üç defa uzattım; lütfen artık saygılarınızı sunun... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Bir cümle söyleyeceğim. 
BAŞKAN - Peki, bir cümle dışında müsaade etmiyorum. Rica ediyorum, yeni bir tartışma aç

mayalım. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) -Tamam, cümlemi bitiriyorum Sayın Başkan. İstirjıam et

tim, cümlemi bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Bitirin, tamam canım. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Cümlem yarım kaldı, ama... 

Öylesine garip ki, yeri gelince 12 Eylüle karşı çıkıyorlar; ama, Kenan Evren'in kafasıyla ko
nuşmaktan da çekinmiyorlar. 

Tekrar hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 
Sayın Hasan Dikici; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Dikici; sürenize riayet etmenizi rica ediyorum. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 20 nci Dönemin hayırlara vesile olmasını Cenabı 

Hak'tan niyaz ediyor ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

İnsanların, kendisini daha iyi bir gelire, daha iyi bir hayat düzeyine kavuşturacak, refaha ulaş
tıracak temel üretim unsuru olan eğitim imkânlarını, geniş ve en etkin seviyede ömür boyu sağla
ma görevini devletten beklemesi son derece doğaldır. Bu görevi yerine getirmede başarısızlığa uğ-
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rayan devlet, gerçekte, toplumun önemli temel unsurunu çözemediği durumlarda da, diğer sayısız 
sorunların altında kalmaya mahkûm bir devlet demektir. 

Ülkemizde, geriye dönüp bakıldığında, Türk toplumunun sosyal ve ekonomik yapısı, plansız 
bir büyüme göstermiştir. Son yıllarda, bu büyüme hızı giderek artmış; yükseköğretim kuruluşları, 
gerek sosyal fonksiyonları ve gerekse öğretici eleman kapasiteleriylc, bu büyüme hızının çok geri
sinde kalmıştır. Eğitim sistemi ve ekonomi arasındaki kopukluk ile nüfus artışı ve istihdam arasın
da başgösteren dengesizlikler de buna eklenince, sonuçta yükseköğretime karşı artan talep, devlet 
tarafından karşılanamaz olmuştur. 

Örgün öğretimde çözülemeyen sorunları çözen, fırsat ve imkân eşitsizliğini ortadan kaldıran, 
çok ortamlı eğitim teknolojisini kullanan açıköğretimin aksayan yönlerinin giderilmesi zorunlulu
ğu ağır bir şekilde kendini göstermiştir. 

Öğrencilerin karşılaştığı sorunlar çözüme kavuşturulmadığı için, açıköğretimin kısa vadede 
ömrünü tamamlayacağını belirtmek, oldukça gerçekçi bir iddiadır. Yaklaşık 850 bin öğrencinin sı
navları gözardı edilerek, sorunlar zamanında giderilmezse, bunun ortaya çıkaracağı olumsuzluklar 
ve kamuoyunda doğacak itimatsızlıklar, onarılması güç yaralar açabilir. Bu yıl, açık kontenjanla
rın doldurulamamaşı, tehlikenin boyutunu göstermiştir. Araştırmalarımız sonucunda karşılaştığı
mız durum oldukça düşündürücüdür, eğitim adına endişelerimizi had safhaya ulaştırmaktadır. 
Madde madde arz edeceğim sorunlara çözüm, öğretim yılında mümkün olmaktadır. 

Açıköğreüm Fakültesi öğrencileri, bir öğretim yılında 3 sınava girmektedirler; 23-24 Martta 
ara sınav, 1-2 Haziranda final sınavı, 7-8 Eylülde bütünleme sınavı. Öğrenciye, ara sınav sonuçla
rı, sınav tarihinden 50 gün sonra ÖSYM tarafından postayla intikal ettirilmektedir. Sınav sonuçla
rının geç bildirilmesi nedeniyle, hangi dersten kaldığını zamanında öğrenemeyen öğrenci, yaklaşık 
on onbeş gün sonra gireceği final sınavına -başarısız olduğu derse- hazırlanamıyor, bunu telafi ede
miyor. 

Açıköğretim Fakültesi kayıtları, her yılın ekim ve kasım aylarında yapılmaktadır. Öğrenci, ka
yıt yaptırdıktan beş ay sonra ara sınava, ara sınavdan iki ay sonra final sınavına, final sınavından 
iki ay sonra da bütünleme sınavına girmektedir. Buradaki esas sorun, sınav sonuçlarını, sınav biti
minden 50 gün sonra öğrenebilen öğrencinin karşılaştığı sıkıntılardır. Sınav bitiminde soru kitap
çıklarının öğrencide kalması veya cevapların basında yayımlanması çok faydalı olacaktır. 

. Yoğun bir ortamda gerçekleşen sınavda -bir öğrenci ne kadar çok hazırlanırsa hazırlansın- öğ
renci, sınırlı sınav süresince soru-ecvap okumaktan, zihin yorgunluğuyla, çok iyi bildiği soruları bi
le cevapsız bırakmaktadır. Bunun da telafisi mümkündür; yani, sürenin uzatılması şarttır. 

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin çoğunluğu memur ve işçilerden oluşmaktadır. Bu öğren
ciler, kurumlarındaki işin gereği yurtiçi görevler, hastalıklar veya diğer nedenlerle harcı zamanın
da yatıramadığı zaman, öğrenci, o yıl ara sınavına giremeyecek, şayet final sınavına girmek ister
se, mutlaka parasını yatıracak ve her dersten geçme notu olan 50 puan yerine 70 puan alması du
rumunda başarılı olacak. Diğer zor koşulları da düşünecek olursanız, bu durum, öğrencinin bir öğ
retim yılını kaybetmesine neden olmaktadır. 

Açıköğretim Fakültesine ilk kayıt yaptırıldığında veya bir üst sınıfa geçildiğinde, o sınıfta oku
nacak kitapların bedeli öğrencilerden peşin olarak alınmakta ve kitaplar gönderilmektedir. Açıköğ
retim Fakültesi öğrencisinin başarılı olduğu bir önceki sınıfa ait ders kitaplarından, bir başka öğ
rencinin veya aynı ailede varsa, Açıköğretim Fakülteli kardeşinin, yararlanması imkânı verilme
mektedir; bu, büyük bir israftır, bu israfın da önlenmesi şarttır. 

Açıköğretim Fakültesi sınavları, ÖSYM'ce, bilgisayar tarafından sonuçlandırılmaktadır. Ders 
geçme notu 50 puan olup, öğrencinin, 49 puan alması durumunda başarısız sayılarak o dersten kal-
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masına yeterli olmaktadır. Bir öğrenci ikinci sınıfta olup, birinci sınıftan bir veya iki dersten borç-
lüysa, öğrenci o yıl, öğrenim süresince, ikinci sınıfın tüm derslerinden başarılı olsa bile, borçlu ol
duğu derslerin birisinden başarısız olması durumunda, tek ders yüzünden bir yıl öğrenimine ara 
vermek zorunda kalmaktadır. Bu yüzden, hem öğrenci mağdur edilmekte hem de büyük bir yük ge
tirilmektedir. Aynı durumda, son sınıfta bulunan diğer öğrenci, tek dersten 49 puan alarak kalırsa, 
o öğrenci, bir yıl mezun olamıyor, bir yıl beklemek zorunda bırakılıyor. 

Açıköğretim Fakültesinde, kesinlikle, sonsuza dek okuma hakkı kaldırılmalı ve tek dersten ba
şarısız olan öğrencilere tek ders sınavı hakkı mutlaka tanınmalıdır. 

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinden, her yıl, katkı payı olarak 4 milyon Türk Lirası alın
maktadır. Bu katkı payları, israf edilmeden, Açıköğretim Fakültelilerin faydasına kullanılmalıdır. 

Birçok devlet kurumu, ihtiyaç oldukça, eleman alımı için sınavlar açmaktadır. Açıköğretim 
Fakültesi mezunu, bilgisine, becerisine ve yeteneğine bakılmaksızın, hemen hemen hiçbir sınava 
alınmamaktadır. Hatta, sınav ilanlarında "Açıköğretim Fakültesi mezunları hariç" ilavesine sık sık 
rastlamaktayız. Bu durum, Açıköğretim Fakültesi öğrenci ve mezunlarının ikinci sınıf üniversite 
mezunu muamelesi gördüğünün ve çifte standart uygulamasının çok açık bir kanıtıdır. Bu haksız
lık, kesinlikle ortadan kaldırılmalıdır. 

Daha önce dört yıllık iktisat ve iş idaresi bölümü mezunlarına verilen diplomalar, mezun olan
ların isteklerine göre, yeni oluşumlara göre tanzim edilmelidir. 

18 Ağustos 1993 tarih ve 21672 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 496 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin icabı olarak, yüz yüze eğitim-Öğretim, kültür ve sportif hizmetlerini yurt ge
neline yaymamız gerekmektedir. Bunun için de, Açıköğretim Fakültesi bürolarının hızla çoğaltıl
ması gerekmektedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nuıı, 
partilerine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dikici. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvckili Sayın Mehmet Göz-

lükaya, gönderdiği bir pusulada, Sayın Hacaloğlu'nün, "Ortak Hükümette, Millî Eğitim Bakanlığı
nın icraatından sorumlu olmadıklarını, DYP'nin, Millî Eğitim Bakanlığını tahrip ettiği" biçiminde
ki sözlerinde kendilerine bir sataşma olduğundan bahsederek; sataşmadan dolayı söz istemiştir. 

Buyurun; size söz veriyorum efendim. 
Sayın Gözlükaya, yeni bir sataşmaya meydan vermemek üzere, kısa bir cevap istirham ediyorum. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP Sözcüsü 
Sayın Hacaloğlu konuşmasında "efendim, biz millî eğitimde ve ekonomide yoktuk; onun için, eko
nomi ve millî eğitim tahrip edilmiştir; bundan biz sorumlu değiliz" gibi bir cümle sarf ettiler. Ben, 
bu cümleyi, koalisyon şartlarında birlikte icra ettiğimiz o dönemlere karşı işlenmiş bir nezaketsiz
lik olarak görüyorum; çünkü, biz, dört yıl ortaklık yaptık. Bu ortaklığımızda, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığından kendimizi sorumlu addederiz; sayın ortağımız da, Millî Eğitim Bakanlığından ken
disini sorumlu addetmelidir. Yani, bizim siyasî nezaket anlayışımız, ortaklarımızı hemen kötüle
mek değildir. Bundan sonraki icraatlarımız hakkında her şeyi söyleyebilirsiniz; ama, dört yıl bo
yunca yaptığımız müşterek icraatlarımızı, muhalefete geçtik diye hemen tenkit etmek, bize göre 
yanlıştır; bu bakımdan, bunu açıklamak istedim. 
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Bugün de bir koalisyonuz. Beraber olduğumuz süre içerisinde yaptığımız icraatların hepsin

den de müşterek sorumluluğumuz vardır. Biz, buna riayet ederiz. 

Sayın Hacaloğlu'nun "efendim, millî eğitim tahrip edilmiştir; ekonomik yardım yapılmamış
tır" gibi cümlelerine katılmak mümkün değildir. Niçin; çünkü, programları birlikte yaptık, Bütçe 
Komisyonuna, Meclise birlikte intikal ettirdik ve birlikte, hükümet görevini icra ettik. Bu sorum
luluğu dört yıl hep birlikte yürüttük ve bundan sonra da bunu savunmak, durumundayız. Biz, sizin 
sorumluluğunuzdaki bakanlıklara ait konulardan kendimizi sorumlu addeder, sizin de aynı nezake
ti göstermenizi istirham ederiz. 

Ayrıca şunu söyleyeyim: Millî eğitimde, geçmiş hükümet, gerçekten güzel hizmetler vermiş
tir. 1992-1993 yıllarında bütçeden ayrılan paylar yüksektir; ancak, 1994 ve 1995'te, günün ekono
mik şartları sebebiyle, ayrılan paylarda birtakım eksiklikler olmuştur; bütçenin yüzde 3,8 ve 3,4'ü 
gibi... • • 

Şunu belirtmek istiyorum: Bu dört yılda güzel şeyler de yapılmıştır. O bakımdan, Sayın Haca-
loğlu'nun sözlerine -Doğru Yol Partisine ortak olarak sataşıldığı düşüncesiyle- cevap vermek iste
dim. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın GÖzlükaya. 

'•' NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Ne yazık ki, Türkiye, koalisyonlarla yönetilmeye yeterince alış

kın değil... 
BAŞKAN - Niye söz istediniz; evvela onu bir belirtin. 
NİHAT MATKAP (Hatay) - "Nezaketsizlik" sözüne binaen ben bir şeyler söylemek istiyo

rum. 
Geçen dönem, biz koalisyon ortağı iken dc> gerek Doğru Yol Partisi milletvekillerinin gerek

se Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin,.ortaklık aşamasında dahi, mevcut bakanlık uygula
malarından dolayı birtakım yakınmaları söz konusu oldu. Bunu, bir nezaketsizlik olarak değil, bir 
yakınma olarak değerlendirin lütfen. Geçen dönem de, gerek sizin milletvekillerinizin gerek bizim 
milletvekillerinin, sürekli yakınmaları oldu. Bunu, böyle değerlendirmenizi istiyorum. 

, BAŞKAN - Peki Sayın Matkap; anlaşıldı efendim. 
Efendim, tabiî, koalisyonda olunca, sorumluluk müşterek olur; yani "sen yaptın, ben sorumlu 

değilim, sen sorumlusun" demek, koalisyonun özüne aykırıdır. Yani, kararnameler müşterek yapı
lıyor, hükümet programı müşterek yapılıyor, atamalar müşterek yapılıyor; ondan sonra "ben sorum
lu değilim" demek olmaz. (RP sıralarından alkışlar) 

Bundan sonra bunları göreceğiz; onun için, burada tartışmayalım. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Öyle bir yorum yapma hakkınız yok; 

BAŞKAN -Tamam efendim, tartışmıyoruz... , 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Orada oturup, öyle bir yorum yapma hakkınız yok... 

BAŞKAN - Efendim, tartışmıyoruz... 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Orada oturup, öyle yorum yapmaya hakkınız yok... 
BAŞKAN - Ben, burada, yorum... ' 
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ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Koalisyonları bu Parlamento değerlendirebilir... 

BAŞKAN - Ben de değerlendiririm canım; ben de Parlamentonun bir üyesiyim. (RP sıraların
dan alkışlar) 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Kürsüye gelin, oradan konuşun... 
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, lütfen oturur musunuz... Söz vermedim size... (RP sıralarından 

alkışlar) 

IV. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, yükseköğretimin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/8) (Devam) s 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Açık Öğretim Fakültesi öğ
rencilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/16) (Devam) 

3. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 10 arkadaşının, yükseköğretimin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/20) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, araştırma önergeleri üzerindeki öngörüşmeler sona ermiştir. 

Araştırma önergelerini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Araştırma 
önergeleri kabul edilmiştir. 

Meclis araştırmasını yapacak komisyonun 9 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyenin seçimi tarihinden 
başlamak üzere 1 ay olmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da çalışması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olsun. 

Diliyorum ki, bu önergelerle, gözbebeğimiz olan gençlerimizin sorunlarına iyi çözümler geti
receğiz, ülkemize hayırlı hizmetler yapacağız. 

Değerli milletvekilleri, çalışma süremiz de zaten bir hayli geçmiştir. Gündemde yer alan işle
ri görüşmek için, 26 Mart 1996 Salı günü saat 15,00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.24 

@ — . 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Konya - Ereğli arasındaki karayoluna 

ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler'in yazılı cevabı (7/270) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Adnan Keskin tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 25.1.1996 

. '• Zeki Ünal 
Karaman 

1. Karaman-Konya arasının çift yol olması veya genişletilmesi konusunda bakanlığınızca her
hangi bir çalışma var mıdır? 

2. Karaman-Konya-Ereğli arasındaki yolun genişletilmesi düşünülmekte midir? . 
T, C. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 20.3.1996 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2/A-458 
Konu : Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M.'nin 15.2.1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/270-389/732 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın "Karaman-Konya-Ereğli arasın

daki karayolu"na dair bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Sözkonusu yollar için kesimler itibariyle yapılan trafik kapasite analizleri sonucunda, en faz

la C hizmet düzeyine sahip olan yollara ait geometrik standartların bugünkü trafik yoğunluklarına 
cevap vermekte yeterli olduğu belirlenmiştir. Mevcut bütçe olanakları da dikkate alındığında, yo
lun geometrik standartlarında iyileştirme yapılması bugün için gerekli görülmemektedir. Ancak, 
ileride meydana gelebilecek yüksek trafik artışı ve çevre gelişimine bağlı olarak konu tekrar değer
lendirmeye alınacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Mehmet Keçeciler 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
2. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Ermenek yolunun karayolu ağına alınıp 

alınmayacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler'in yazılı cevabı 
(7/271) • ' • • , . • • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Adnan Keskin tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 25.1.1996 
- Zeki Ünal 

Karaman 
Karaman'ın İlçesi Ermenek'e ulaşım İçel'in İlçesi Mut üzerinden yapılmaktadır. Diğer bir an

latımla, 160 km. yolun bir bölümü komşu ilin sınırları içinden geçirilerek Ermenek'e ulaşılabil
mektedir. . 

Zaman ve yakıt israfına sebep olan bu durumu, 50 km. tasarruf sağlayacak olan karayolları 
ağında olmayan Bucakışla-Ermenek arasındaki yolun inşaatıyla düzeltmek mümkündür. 

Sorum şudur: 
Sözkonusu güzergâh karayolu ağına alınacak mıdır? Alındığı takdirde ne zaman yapılacaktır? 
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 20.3.1996 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2/AT456 

Konu : Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M.'nin 15.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/271-390/733 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın "Karaman-Ermenek yolunun ka

rayolu ağına alınması"na dair Bakanlığımıza yönelttiği soru önergesi incelenmiştir. 
Bucakkışla-Ermenek yolu 72 km. uzunluğunda, platform genişliği 4-6 metre arasında değişen 

düşük standartlı maksimum 1925 metre rakımdan geçen köy yoludur. Üst yapı ve sanat yapıları yok 
denecek kadar az olup, Ermenek km:0+000 olmak üzere km:35+300-41+600 arasında aktif heye-
Ianlı kesimler bulunmaktadır. 

Mevcut yolun kısmî onarım çalışmasıyla iyileştirilmesi söz konusu olmayıp, 10 metre plat
form genişliğinde standart bir yol yapılmasının maliyeti 1996 yılı birim fiyatları ile yaklaşık 920 
Milyar TL. sidir. Bu yatırımın yapılması halinde bile kış aylarında kar mücadelesi için büyük ma
liyetler gerekecektir. . 

Yatırım ödeneklerimizin çok yetersiz olması sebebiyle yolun karayolları ağına alınarak yapı
mı mümkün olamamakta, ancak ileriki yıllarda güzergâhta oluşacak trafik durumuna göre konu de
ğerlendirilecek ve gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanabilecektir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Mehmet Keçeciler 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
3. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Şanlıurfa Bozova Baziki Projesine ilişkin so

rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler'in yazılı cevabı (7/291) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunu saygılarımla arz ederim. 

Abdülkadir Öncel 
Şanlıurfa ; 

GAP kapsamında bulunan Şanlıurfa-Bozova Baziki Projesi ile susuzluktan kıvranan Suruç 
Ovası ve Baziki'nin sulanması mümkün iken; 

1. Bu projenin gerçekleşmesi yönünde bugüne kadar ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 
2. Sözkonusu projenin gerçekleşmesi için bugüne kadar yapılan yatırım tutarı nedir? 

3. Projenin işletmeye açılması için daha ne kadar yatırım gerekmektedir? 
4. 1996 yılı içerisinde ne kadar yatırım yapılacaktır? 
5. Projenin işletmeye açılmasıyla Bölge Çiftçimizin gelir durumundaki iyileştirme ne olacak

tır? . 
6. Susuzluk nedeniyle Suruç ve çevresi göç vermeye başlamıştır. Göçün engellenmesi için ne 

gibi tedbirler düşünüyor sunuz? 
7. Hayatî önem arzeden bu projenin bugüne kadar gerçekleştirilmemesinin sebepleri nelerdir? 
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı • < 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 20.3.1996 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2/A-460 
Konu : Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 'in Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M.'nin 15.2.1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-449/862 sayılı yazısı. (7/291) 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in "Bozova Baziki Proje

s i n e dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

GAP (Suruç-Baziki) (Yaylak sulaması) projesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Fırat nehri
nin çizdiği yayın güneyden Suruç, doğudan Harran ovasını ayıran yükseltilerle çevrili olan bölge
sini kapsamakta olup; su kaynağı olan Atatürk barajından Yaylak ovasında 18 322 hektarlık alanın 
sulanması amaçlanmıştır. Proje, 1994 ve 1995 yıllarında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün 
yatırım programlarına teklif edilmiş, ancak ödenek yetersizliğinden programa alınamamıştır. 

Toplam 3 244 trilyon TL'lik bir yatırımı gerektiren söz konusu proje, bu yıl da Genel Müdür
lüğümüzün 1996 yılı yatırım programı tasarı teklifleri arasında yer almakta olup; yatırım progra
mına alınması halinde gereği yapılacaktır. , 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Mehmet Keçeciler 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

4, — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Mikes Firmasına ve F-4 Fantom uçakla
rının modernizasyonu projesine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Oltan Sungurlu 'nun ya
zılı cevabı (7/324) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunu saygılarımla arz ederim. 

, Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Bilindiği gibi F-16'ların Elektronik Harp Sistemi üretimi 1989 yılında kurulmuştur. 
1. Kısa adı MİKES olan bu kuruluşun 1989 yılındaki yatırım tutarı ne kadardır? 

. 2. MİKES günümüze dek ne kadar Elektronik Harp Sistemleri üretmiştir? Yapılan üretim ih
tiyacımızı karşılayabildi mi? 

3. Üretim fazlası olduysa bu fazlalık hangi ülkelere verilmiştir? 

4. Yıllardır Elektronik Harp Sistemi üretimine devam eden MİKES'in Nisan ayında üretimi ta
mamlayacağı doğru mudur? Eğer doğruysa bu önemli kuruluş Nisan'dan sonra ne olacaktır? Yeni 
iş olanağı verilecek midir? 

5. Birkaç ay önce Savunma Bakanlığı F-4 Fantom uçaklarının modernizasyonuna karar ver
miştir. Bu iş için İsrail'in İAİ firmasıyla anlaştığı doğru mudur? Doğru ise neden İsrail'in İAİ fir
ması seçilmiştir? 

6. İsrail'le yapılan bu anlaşmadan sonra MİKES'in, Elektronik Harp Sistemini üretmek için 
İsrail'in İAİ firmasına teklif verdiği doğru mudur? 
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7. İAİ firmasına teklif verildi ise; bu teklif neden MİKES'c verilmedi de, İsrail'in İAİ firma

sına verildi? Bu tercihin nedeni İsrail'de yapılan üretimle MİKES'in üretimi arasındaki kalite ve fi
yat farkı mıdır? Değilse tercihin sebepleri nelerdir? 

8. İAİ firması ile yapılan anlaşmada bazı nahoş duyumlar doğru mudur? ELTA'nın iflasta ol
duğu iddiası hakikat mıdır? ' 

9. Hava Kuvvetleri Komutanlığının İsrail'le yapılan anlaşmanın belli bir bölümünü iptal etti
ği doğru mudur? Doğru ise bu iptalin sebepleri nelerdir? 

10. Elektronik Harp Sistemi üretiminde kendisini isbat eden MİKES bir gerçek iken; bu işi İs
rail firmasına veren yetkililer hakkında bugüne kadar ne gibi bir işlem yapılmıştır? Yapılmadı ise 
neden yapılmadı? Bundan sonra yetkililer hakkında ne gibi bir işlem yapılacaktır? 

11. Varılan anlaşma sonucu İsrail ELTA firması, anlaşmanın şartlarını hangi oranda yerine 
getirebilmiştir? Bugüne kadar kaç tane sistem teslim edilmiştir? 

T. C. , 
Millî Savunma Bakanlığı 19.3.1996 

Kanun : 1996/175-TÖ 
Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 28 Şubat 1996 tarihli ve Kan. Kar. Md: A;01.0.GNS.0.10.00.02-

7/324-524/1122 sayılı yazısı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici tarafınadan verilen ve İlgi Ek'inde gönderilerek ce

vaplandırılması istenen "Mikes Firmasına ve F-4 Fantom uçaklarının modernizasyonu projesine 
ilişkin "Yazılı Soru Önergesinin cevabı Ek'tcdir. 

Arz ederim. 
M. Oltan Sungurlu 

Millî Savunma Bakanı 
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici Tarafından Verilen 7/324 Sayılı 

Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

1. F-İ6 Elektronik Harp (EH) Projesi, F-16 uçaklarının radar güdümlü tehditlerine karşı ko
runmasını sağlamak ve millî elektronik harp programlama ve üretim kabiliyetlerini yerli imkânlar 
ile elde etmek amacına yönelik olarak, 20 Eylül 1989. tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile 
A.B.D.'de yerleşik Loral firması ve Kavala Holding A.Ş. ortaklığında kurulan MİKES A.Ş. arasın
da imzalanan 325 Milyon ABD Dolarılık Ana Sözleşme, ile yürürlüğe girmiştir. 

160 adet Pasif Radar İkaz Alıcısı (RWR) ve 122 adet Aktif Karıştırma Sistemi (ECM) alımı 
öngörülen projede, 115 adet Pasif Sistem ile 62 adet Aktif Sistemin MİKES A.Ş. tarafınadan üre
tilmesine, geriye kalan A5 pasif ve 60 aktif sistemin ile Loral firması tarafından üretilmesine karar 
verilmiştir. Halihazır durumda sistemlerin Loral tarafınadan yapılan üretimi ve teslimatı tamamlan
mış olup, MİKES üretimi ve tezlimatları devam etmektedir. ' 

MİKES'in proje boyunca yapılan toplam yatırım tutarı 10.2 milyon ABD Dolarıdır. 
2. MİKES firması tarafından, bugüne kadar 95 adet pasif, 41 adet aktif elektronik harp siste

mi üretilmiş ve Hv. K. K.lığı'na teslim edilmiştir. Ana sözleşme uyarınca Mart 96 sonuna kadar, 
20 pasif ve 21 aktif sistemin daha MİKES tarafından üretilip, Hv. K. K.lığı'na teslim edilmesi ge
rekmektedir. 

- 4 1 7 -



T.B.M.M. B:27 21 .3 .1996 0 : 1 
Yapılan üretim miktarı, Hv. K. K.lığı'nın 160 adet F-16 uçağı için belirlenmiş olan 160 pasif 

ve 122 aktif sistem ihtiyacına göre ana sözleşmede yer almıştır. Ancak, Hv. K. K.lığımızın 10 adet 
uçağını kırım yolu ile kaybetmesi sonucu, sayı bakımından 10 adet Pasif Elektronik Harp sistemi 
fazlası oluşmuştur. 

3. Uçak kırımı dolayısıyla, mevcut sözleşme kapsamında tedarik edilen 10 adet pasif EH sis
temi. (RWR) fazlası oluşmuştur. Bunun yanısıra, Loral firması Venezualla Hv. K. K.lığı'na pasif 
EH sistemi satmak üzere çalışmalarını yürütmekte olup, bu sistemlerin MİKES tesislerinde üretil
mesini planlamaktadır. Bu program kapsammada Venezualla Hv. K. K.lığı, sistem alım kararını 
vermeden önce, 12 adet pasif EH sistemini 1 yıl süre ile Türkiye'den kiralamak suretiyle kullan
mak istediğini ve elde edilen performansa göre kararını vereceğini belirtmiştir. Dolayısıyla, SSM. 
lığının mevcut sözleşmesi ile tedarik edilen 10 adet fazla pasif EH sisteminin Venezualla Hv. K. 
K.lığı'na 1 yıl süre ile kiralanması gündemdedir. Ayrıca, Güney Kore Hv. K. K-lığı'nın talebi üze
rine, MİKES EH sistemleri Güney Kore Hv. K. K.lığı'na tanıtılmış olup, bu ülkeye sistem pazar
lama çalışmaları da sürdürülmektedir. 

4. Ana sözleşme uyarınca MİKES'in üreteceği sistemlerin Mart 1996 sonu itibariyle tamam
lanması ve teslim edilmesi gerekmekte olup, sistem üretimi ve teslimatlarında şu ana kadar oluşan 
gecikmeler de göz önüne alınarak, üretim ve teslimatların Mayıs 1996 içinde tamamlanması bek
lenmektedir. 

Ülkemiz savunma sektörü için kritik bir teknoloji olan elektronik harp sahasında faaliyet gös
termek üzere millî kaynaklar ile, ortak yatırım şirketi modeli ile kurulmuş olan MİKES A.Ş.'nin 
ana sözleşmeye uygun bir biçimde yerli bir şirket yapısına kavuşturulması ve 80 adetlik ikinci pa
ket F-16 projesi gibi muhtemel EH projelerinin takvimi ve fonlandırılma hususlarının açığa kavuş
masına bağlı olarak, MİKES A.Ş.'ne yeni iş imkânları sağlanabilecektir. 

5. F-4 modernizasyonu aşağıdaki nedenlerden dolayı İsrail IAI kuruluşuna verilmiştir. 

a) Türk Hava Kuvvetleri F-4 modernizasyonu harekat ihtiyacı, İsrail Hava Kuvvetleri F-4 
uçakları ile büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Türk Hava Kuvvetlerinin istediği seviyedeki 
modernizasyon dünyada yalnız İsrail Hava Kuvvetlen tarafınadan gerçekleştirilmiştir. 

b) İsrail'in kendi F-4 modernizasyonunu tamamlamış olması̂  nedeniyle, IAI üretim hattında 
doğacak iş ihtiyacının, pazarlık için uygun ortam yaratacağı değerlendirilmiştir. Ancak millî kay
naklar, kısıtlı olduğundan İsrail tarafından sağlanacak krediyle projenin süratle sonuçlanması sağ
lanacaktır. 

c) Arzu edilen önemli teknolojiler Türkiye'ye aktarılacaktır, Türk mühendisi ve işçisinin pro
jeye aktif katılımı sağlanacaktır. 

d) Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının modernizasyonu sürerken daha önce modernize edilmiş 
İsrail F-4 uçaklarında Türk Hava Kuvvetlerinin pilotlarına eğitim imkânı sağlanacaktır. Bu amaç
la 10 adet İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı F-4 uçağı ikili görüşmelerle Türk Hava Kuvvetlerine tah
sis edilecektir. 

6. MİKES teklifini IAI kuruluşuna değil Millî Savunma Bakanlığına vermiştir; 
7. Projenin özelliği nedeniyle F-4 modernizasyonunun İsrail'den sağlanacak devlet kredisiyle 

İsrail IAI kuruluşuna yaptırılması için Bakanlar Kurulu Kararı alınmış olmasına rağmen, moderni
zasyonda yerli katkı payının mümkün olduğunca yüksek oranda dahil edilmesi için gayret sarf edil
miştir. Bu bağlamda Elektronik Harp Sistemleri için IAI firması iki öneri getirmiş ve ELİSRA-EL-
TA, MİKES-RAFAEL ortaklığından oluşan mevcut iki seçenek değerelendirmeye alınmıştır. An
cak RAFAEL imali aktif sistemin prototipinin olmayışı, MİKES imali pasif sistemin finansman 
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kredisinin IAI tarafınadan karşılanmaması, MİKES-RAFAEL ortaklığının teklif ettiği fiyatların 
ELİSRA-ELTA ortaklığı fiyatlardan % 25 daha pahalı olması nedeniyle MİKES-RAFAEL ortak
lığı ihaleden pay alamamıştır. 

8. İsrail teklifi ihale komisyonunca ciddî ve hassas olarak incelenmiş ve uzun süre pazarlıklak 
yapılarak seçilen sistemler arasında alternatifler yaratılmış, teknik olarak üstün ve fiyat olarak uy
gun olan opsiyon seçilmiştir. Her ihalede olduğu gibi ihaleden pay alamayan firmaların basında ve 
kamuoyunda yaratmış oldukları yanlış ve kasıtlı haberler incelenerek cevaplandırılmaktadır. ELTA 
firmasının iflasta olduğuna dair herhangi bir bilgi mevcut değildir. 

9. İhalede mevcut sözleşmenin hiçbir bölümü iptal edilmemiştir. Sözleşmenin muhatabı Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı değil Millî Savunma Bakanlığıdır. 

10. İhale, konuya ilişkin kanun, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuata uygun olarak yürütü
lüp sonuçlandırıldığından, konu ile ilgili hiçbir personel hakkında herhangi bir işlem yapılmamış
tır. 

11. Yapılan sözleşmede ELTA firması radar ve elektronik harp sistemlerinin aktif bölümünü 
almıştır. Henüz finans sözleşmesi imzalanmayıp firmaya avans ödemesi de yapılmadığından ana 
sözleşme yürürlüğe girmemiştir. Bu nedenle ELTA firmasından henüz herhangi bir sistem alımı 
yapılmamıştır. 

M. Oltan Sungurlu 
Millî Savunma Bakanı 

E® 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, yüksek öğretimin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

. 2. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 . arkadaşının, ülkemizdeki 
ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

3. _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 14 arkadaşının, Lions Kulüpleri 
ile yan kuruluşlarının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/10) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Rotary Kulüpleri
nin faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 Ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

5. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Bilderberg Kulübü
nün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

ö, — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 15 arkadaşının, taşkömürü 
üretimindeki sorunların çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin Önergesi (10/13) 

7. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın 
daha iyi değerlendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygularian proje konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Açık öğretim 
Fakültesi öğrencilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

9. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf ke
sintilerinin değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

10. — Konya MilletveKilı Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 vo 
103 üncü maddleleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

11 .— İstanbul Milletvekili Halît Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınoa bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

12.— İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 10 arkadaşının, yükseköğretimin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikalarm 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iUşkin önergesi (10/21) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

14. _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuruluş
larının amaçları dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

15. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

16. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

17. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadoluda boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunla
rının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/25) , 

18. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile ilgili 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına üişkin 
önergesi (10/26) 

19. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak su 
kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

20. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşımının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

21. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cev
herden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştirilmesi
nin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

22. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

23. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

24. —İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

25. — İzmir Milletvekili Safori Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı id
dialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

• 26."— İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tanm ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

27. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

28. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'uri 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

29. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanlarımız 
ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

30. — Konya Milletvekilli Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretimindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

311. —- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 
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32. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Ku-
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

33. __ Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşının, PETLAS'ın zarar 
etmesinin nedenleri.ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/40) 

34. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmetle
rindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

35. — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel Mü
dürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

36. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk. iddialarını araştırarak alınması gere
ken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

37. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

38. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et it
halatı yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

39. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının Ulaştırma Ba
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

40. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve 
işletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 
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SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankayanm, TURBAN Genel Müdürlüğüne 
ait bazı telefonların konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, 1995 yılında iller itibariyle kaç 
kişiye ve hangi miktarlarda hayvancılık kredisi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/2) '. ',, 

3. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Midilli açıklarında düşen Fantom uça
ğının pilotunu arama çalışmalarının erken durdurulduğu iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) 

4. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ŞabJin'in Gümrük Birliğine girdiğimiz ta
rihten itibaren ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/5) 

••/'" 7 . ' V ' 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




