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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Millî Eğitim Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda
görüşülmesi münasebetiyle, Yüce Heyetinize millî eğitim çalışmalarımız hakkında bilgi sunmak,
gerek grupları gerekse şahısları adına görüşlerini ifade buyuran değerli sözcülere ve sayın millet
vekilline, cevap arz etmek üzere huzurunuzdayım. Öncelikle, Sayın Başkana ve Yüce meclisin de
ğerli üyelerine, şahsım ve Bakanlığım adına, saygılarımı arz ediyorum. Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesi hakkında görüşlerini bildiren sayın sözcülere ve değerli milletvekiline şükranlarımı sunuyo
rum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kalkınmanın, sanayileşmenin, demokratikleşmenin, bu
günümüzü ve yarınımızı teminat altına almanın, nitelikli bir eğitimle sağlanabileceği, tüm dünya
milletlerinin kabul ettiği bir gerçektir. Hızlı bir gelişme ve kalkınma sürecine giren ülkemizde, is
tenilen sonuca ulaşmanın tek şartı, eğitimin nitelik açısından iyileştirilmesi ve niceliğinin de yük
seltilmesidir. Kalkınmanın ve gelişmenin, eğitimin bir fonksiyonu olduğu gerçeğini unutmadan,
eğitim alanında yapılan yatırımların, en verimli yatırımlar olduğu bilinciyle, büyümenin ve geliş
menin sancılarını çeken ülkemizde, sınırlı kaynakların rasyonel kullanılmasını sağlayarak, büyük
bir çoğunluğu, hızlı nüfus artışı ve göçlerden kaynaklanan sorunları etkisiz hale getirecek yapılan
mayı gerçekleştirmek hedefimiz olmaktadır. Nitekim, son üç yılda, bütçeden en büyük payın, her "
yıl daha da artırılarak, eğitime ayrılmış olması, bunun açık bir ifadesidir.
Millî Eğitim Bakanlığı bütçe ödenekleri toplamı, 1991 yılında, 14 trilyon 642 milyar 536 mil
yon Türk Lirası iken; 1992 yılı bütçesi, yüzde 102 artışla, 29 trilyon 703 milyar 913 milyon Türk
Lirası; 1993 yılı bütçesi, yüzde 90 artışla, 56 trilyon 562 milyar 195 milyon Türk Lirası olmuştur.
1994 yılı bütçesi ise, yüzde 66 artışla, 93 trilyon 911 milyar 410 milyon Türk Lirasına yükselmiş
tir.
Yüksek Öğretim Kurulu bütçe ödenekleri de 1991 yılında toplam 4 trilyon 696 milyar 994 mil
yon lirayken, 1992 yılında yüzde 91 artışla, 9 trilyon 122 milyar 902 milyon liraya; 1993 yılında
yüzde 82 artışla, 16 trilyon 659 milyar 514 milyon liraya; 1994 yılındaysa yüzde 87 artışla, 31 tril
yon 182 milyar 820 milyon liraya varmıştır.
Bakanlığımıza tahsis edilen 1991 bütçesinin, gayri safî millî hâsılaya oranı yüzde 3,30 iken,
1990 yılında bu oran yüzde 3,89'a, 1993 yılında yüzde 4,35'e, 1994 yılında yüzde 4,39'a yükselmiş
tir.
Yüksek Öğretim Kuruluna tahsis edilen 1991 yılı bütçesinin, gayri safî millî hâsılaya oranı
yüzde 1,3 iken, 1992 yılında yüzde 1,17'ye, 1993'te yüzde 1,26'ya, 1994'te yüzde 1,46'ya yüksel
miştir.
'
Ayrıca, hükümet programları doğrultusunda, eğitimde reform niteliğinde getirdiğimiz birçok
önlem de gerçekleştirilmiştir.
Okul öncesinden, yükseköğretime; bilgisayar destekli eğitimden, öğretmene hizmete kadar
yaptığımız çalışmaları önümüzdeki yıllarda artırarak ve hızlandırarak sürdürmeye kararlıyız.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugünlerimizin ümidi, geleceğimizin güvencesi çocuk
larımıza ve gençlerimize rahat bir ortamda öğrenim imkânının sağlanması, öncelik verdiğimiz ko
nuların başında gelmektedir. Bu amaçla, 1992 yılından itibaren eğitim yatırımlarını hızlandırdık.
1994 yılında 6 513 derslik ve 22 hizmet binası, 375 daireli öğretmen lojmanı, 7 sosyal tesis ve 19
pansiyonun yapımı tamamlanarak, 272 bin 600 öğrencilik yeni kapasite meydana getirildi. 19941995 öğretim yılını, toplam 1 747 okul ve kurumu hizmete sunmak suretiyle açtık.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, millî eğitim sistemimizin temeli, 1739
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile belirlenmiştir. Sistem, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak
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