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Bu ders yılı başında, benim seçim bölgem İzmir İlinde bulunan iki işitme engelliler okuluna,
telsiz sistemli işitme cihazı takımı gönderilmiş. Gittim baktım, ikisi de kullanılmıyor; çünkü, gön
derilen cihazlar, okuldaki öğrencilerin kulaklık olarak kullandıkları cihazların audio girişine müsa
it değil. Bu konuda, Bakanlığın, Öğrencilerin kullandığı kulaklıkların audio girişine müsait olan ci
hazlardan göndermesi gerekir. Fiyatları yaklaşık 70-80 milyon lira olan bu cihazlann geriye alına
rak, yerine, tüm öğrencilerin kullanımına sunulacak "başlıklı kablolu sistem grup işitme cihazı" de
dikleri cihazlann alınmasını ve elde kalan cihazların da bir an önce değiştirilmesini talep ediyo
rum. Bu konuda, Bakanlığın çalışmalarını yakinen takip ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum.
Sayın Ali Günaydın; buyurun.
ALİ GÜNAYDIN (Konya)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanımızdan öğrenmek
istediğim sorumu arz ediyorum:
Aileleri köy ve kasabalarımızda ikamet edip de, ilçe ve illerimizdeki ortaöğretim kurumların
da okuyan çocuklarımızın yurt gereksinimleri, bu yıllara kadar Bakanlığımız tarafından yeteri ka
dar karşılanamamıştır. 1995 ve daha sonraki yıllarda, ortaöğretim öğrencilerimiz için de yeteri ka
dar yurt yapımı sürdürülecek midir?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Teşekkür ederim.
Sayın Ali Su; buyurun.
ALİ SU (İçel)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakandan neticesini öğrenmek istediğim
iki sorum var:
1 - Öğretmenler akademisi çalışması ne aşamadadır?
2- YÖK'e bağlı üniversitelerdeki rektörler, işçi ve memur sınavlarını müstakil olarak kendile
ri yapmaktadır. Halbuki, Hükümetin ve diğer kuruluşların yaptığı sınavlar, merkezî sistemle ol
maktadır. Dolayısıyla, rektörlerin, kendi illerinde yahut bölgelerinde yaptıkları sınavlarda tamamen
yanlı oldukları görülmektedir. Bunu, YÖK, merkezî sistemle yapmayı düşünmekte midir?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Teşekkür ederim.
Sayın Ali Er; buyurun efendim.
ALİ ER (İçel)- Sayın Başkan, Sayın Bakana sorularımı soruyorum:
1- Sayın Bakanın döneminde tayin edilen Talim ve Terbiye Kurulunun bazı üyelerinin, kuru
lun yönetmeliğinde belirlenen lisans tahsili şartını taşımadığı doğru mudur? Doğru ise, yönetmeli
ğin çiğnenmesine niçin ihtiyaç duyulmuştur?
2- Bugüne kadar, ilgili yönetmelikte kesin bir hüküm bulunmasına rağmen, hatalı basılan ders
kitaplarının iptal edilmeyişi, yayıncılarla işbirliğinden mi kaynaklanmaktadır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Teşekkür ederim.
Sayın Elaattin Elmas; buyurun efendim.
ELAATTİN ELMAS (İstanbul)- Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanıma somlarımı
soruyorum:
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