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Konu: Kur'an kursu andı
Alman bir duyum üzerine tespit edilen Kur'an kursu andı metninin fotokopisi ekte gönderil
miştir. Bilgi edinilmesini arz ederim.
Harp Akademeleri Komutanlığı emriyle
İzzettin İyigün
Tümgeneral
Kurmay Başkanı"
Bu, Millî Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademisi Komutanlığına gönderiliyor. Eğer bu yalansa, bilmiyorum...
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl)-Yazı doğru, kaynak yalan.
BAŞKAN- Sayin Gökalp, vaktiniz doluyor efendim.
COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Tamam sayın Başkanım, zaten, zamanımın kısıtlı olduğunu
biliyorum.
ABDULİLAH FIRAT (Erzurum)- Biraz da memleket meselelerinden bahset.
COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Arkadaşlarım, bundan iyi memleket meselesi olmaz. Cum
huriyetin, rejimin, laikliğin köküne dinamit koyacaksın, bunları burada ben ve benim düşüncemdeki arkadaşlarımız dile getirirken; öbür taraftan "memleket meselesinden bahset" diyeceksin...
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)-Çözüm ne?..
COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Çözümü söyleyeceğim.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öğretmenlerimiz toplumdaki saygın yerini almalıdır. Öğ
retmenlerin toplusözleşmeli, grevli sendika yasasını bir an önce çıkarmalıyız. Öğretmen yetiştirme
yi yeniden planlamalıyız. Öğretmenlere yöneticilerini seçme hakkı tanımalıyız...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN-Lütfen tamamlayın efendimi
COŞKUN GÖKALP (Devamla)- 12 Eylülün kapattığı, mal varlığına el koyduğu TÖB-DER
açılmalı, malları geri verilmelidir. 250 bin öğretmenin katkısıyla kurulan İLKSAN, Bakanlığın et
kisinden kurtarılmalı, demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır. İLKSAN için "Verdimse ben ver
dim" zihniyeti sona erdirilmelidir...
Sayın Başkanım, bitiriyorum, lütfen 30 saniye efendim.
Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaöğretmen saygın bir konumdaydı. Öğretmen, o dönemde, fik
ri hür, vicdanı hür, irfanı hür kuşaklar yetiştirmek için, yöneticilerden büyük destek görürdü. Cum
huriyetin ilk yıllarında, Millî Eğitim Bakanı Mustafa Necati'nin, Kırşehir Valisine telgraf çekerek
"ilinize öğretmen gönderiyorum; onu karşılayın" demesi, o yıllarda öğretmene verilen değeri gös
teren anlamlı bir örnektir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vaktimin dolması nedeniyle, sözlerime burada son veriyo
rum.
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin, Türk Halkına ve Millî Eğitim Bakanlığı camiasına hayırlı
olmasını diler, saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gökalp.
Sayın milletvekilleri, şimdi, Sayın Bakan söz istemiştir. Sayın Bakan konuşurken, sual sormak
isteyen arkadaşlar, lütfen, Başkanlığa, sadece isimlerini bildirsinler.
Sayın Bakan, buyurun. (DYP sıralarından alkışlar)
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