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Bu kurslarda Millî Eğitim Bakanlığı olarak, Kur'an kurslarını denetliyor musunuz? Bu uygu
lamanın olduğu kurslar kapatılmış mıdır?
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Onu, Diyanete soracaksın.
FUAT ÇAY (Devamla)- 2.-Sosyal devletin gereği olarak, insanlar, kanunlar önünde eşittirler;
fakat, Hatay doğumlu öğretmenler ne yazık ki, bu eşitlikten yararlanmıyor. Hatay doğumlu öğret
menlerin Hatay'a tayin taleplerinde, Millî Güvenlik Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda özel
tahkikat yapılmaktadır. İki yıldır, benim tanık olduğum ve Sayın Bakanıma bizzat sorduğum bu uy
gulamayla ilgili olarak, bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamıştır. Hataylı vatandaşları ya da
Hataylı memurları ikinci sınıf vatandaş gibi gören bu uygulama -Anayasa hükümleri karşısındaAnayasanın eşitlik ilkesine aykırı değil midir? Bu uygulamayı, bugüne kadar neden sürdürüyorsu
nuz? Bu uygulamayı kaldırmak için herhangi bir çalışma yaptınız mı? Bu uygulamadan dolayı
mağdur olan Hataylı vatandaşların, bu mağduriyetlerinin giderilmesi için herhangi bir çaba sarf et
meyi düşünüyor musunuz?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN-Teşekkür ederim.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Sayın Başkan, hani sorular kısa olacaktı...
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan.
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı)- Sayın Başkan, bir hususu burada ifa
de etmek istiyorum. Bilindiği gibi, Kur'an kursları, Bakanlığıma bağlı değildir, Diyanet İşleri Baş
kanlığına bağlıdır ve denetimleri de bu kurum tarafından yapılmaktadır. Binaenaleyh, bu Kur'an
kurslarıyla ilgili olarak, bizim herhangi bir araştırma yapmamız söz konusu değildir. Bunu özellik
le ifade ediyorum.
Hatay ile ilgili konu, yalnız öğretmenlerle ilgili mesele değildir. Millî güvenlikle alakalı alın
mış bir karar. Bu kararla ilgili olarak Bakanlığım tarafından doğrudan doğruya yapılacak bir işlem
bulunmamaktadır. Bunu arz ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN, Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Buyurun Sayın Melike Haşefe.
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MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)- Sayın Başkan, delaletinizle, aşağıdaki sorularımın,
Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ediyorum.
Şehir ve kasaba okullarına yakacak yardımı yapıldığı halde, köy okulları bundan mahrumdur.
Acaba, bu okullara da yakacak yardımı yapmayı düşünüyor musunuz?
Üniversite sayımız şu anda 57'yi bulmuş durumdadır. Üniversitelerimizde, yeterli sayıda öğ
retim üyesi bulunmadığı halde, tekrar yenilerini açmayı planlıyor musunuz?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Teşekkür ederim.
Sayın Süha Tanık, buyurun.
SÜHA TANIK (İzmir)- Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma iletmek istediğim soruya, yazılı ce
vap istiyorum.
Bütçe konuşmaları sırasında dikkatimden kaçmış olabilir; ama, pek üzerinde durulmadığı
inancında olduğum, işitme engelliler ve okullarıyla ilgili bir soru sormak istiyorum.
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