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Üçüncü sorum: Afşin ilçesinin Millî Eğitim Müdürlüğü hizmet binası, 60 milyon liraya kira
lanmıştır; fakat, yetersizdir. Bu hizmet binası ne zaman yapılacaktır?
Dördüncü sorum: Afşin İlçesinde, öğretmenevi için arsa alınmıştır; fakat, iki yıldır, bir türlü
binası yapılamamıştır; bu, ne zaman yapılacaktır? Sivas Koyulhisar Halk Eğitim Binası ne zaman
yapılacaktır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Teşekkür ederim.
Sayın Ali Dinçer; buyurun.
ALİ DİNÇER (Ankara)-Sayın Başkan, somlarıma geçiyorum:
Üniversite öğrencisi olup da yurt ihtiyacı olan arkadaşlarımızın sayısı 200 bini geçiyor. Kredi
ve Yurtlar Kurumu, ancak 140 bin civarında öğrenciye bu imkânı sağlıyor. Üniversite merkezleri
nin her birinde, hızla, apartmanları kiralayarak, yurt ihtiyacını karşılamak gibi, pratik bir projeyi
geliştirmek mümkün müdür?
Ankara'nın burnunun dibinde olan Balâ'nın 6 köyünde; Bahçe, Karadalak, Eğribasan, Yaylaköy ve Sırabasan Köyleriyle, Kesikköprü Beldesinde öğretmen yok; tayin edilen öğretmenler git
medi diye, hâlâ, bu okullar öğretmensiz. Binlerce öğretmen adayı sıra beklerken, bu okulların öğ
retmensiz olması nasıl izah edilebilir?
^
İsviçre, Almanya, Avusturya gibi ülkelerde çalışan çok sayıda işçimiz çocuklarının Almanca
eğitim gördüğünü düşünürsek, İngilizce, Fransızca eğitim yapan üniversitelere ek olarak, bir de Al
man Hükümetinin de desteğini almak suretiyle, Almanca eğitim veren üniversite kurulamaz mı?
Ekonomik ve demokratik haklarını arayan memurlarımız, öğretmenlerimizle birlikte bugün,
hak arayışı içinde oldular. Acaba, Millî Eğitim Bakanlığı, bu öğretmenlerimize karşı hoşgörülü mü
davranacaktır; yoksa, gereksiz yere, sert disiplin önlemleri mi alacaktır?
Sorularım bu kadar; teşekkür ediyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ederim.
Sayın Çay; buyurun.
FUAT ÇAY (Hatay)- Sayın Başkan, Türkiye Cumhuriyeti, laik bir devlettir ve hep öyle kala
caktır. Bu hüküm, Anayasa güvencesindedir. Türkiye Cumhuriyetinin, laik ve demokratik yapısını
ortadan kaldırmayı, şeriatı getirmeyi hedefleyen, bunu da yemin ederek kemikleştiren ve sözüm
ona, Kur'an okutuluyor maskesi altında faaliyet gösteren birçok Kur'an kursu açılmıştır. Bu kurslar
da ettirilen ve tüyler ürperten bu yemini, size okumak istiyorum:
"Ben, Muhammed Mustafa ümmetindenim. Türkiye, dinsiz, laik bir memleket haline gelmiş
tir. Hayatımı, Mustafa Kemal dinsizliği ile savaşmaya adayacağıma; Türkiye'yi, bir din ve şeriat
devleti haline getirmek için mücadele edeceğime; Kernal Paşa zamanında çıkarılan dinsiz kanun
ların tatbikîni önleyeceğime; kısa zamanda ümmet esasına dayanan şeriat devletinin kurulması için,
devlet idaresinde söz sahibi olacak mevkilere gelmek için çalışacağıma dinim, Allah'ım ve bütün
mukaddesatım üzerine yemin ve kasem ederim" şeklindedir.
Kur'an kurslarındaki öğrencilerin ettiği bu yeminin -bu yemin metni Genelkurmay Başkanlı
ğının elinde de bulunuyor-,hangi Kur'an kurslarında olduğunu araştırdınız mı?
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Onu Diyanete soracaksın.
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)-Sayın Başkan, bunlar hikâye...
FUAT ÇAY(Hatay)-Bu tür faaliyette bulunan, yasal ve yasal olmayan kaç tane Kur'an kursu
^vardır?
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