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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç otunum yaıpan Genel Kumulda : 
Türfkiye Altotm Enerjisi Kanun Tasarıi&ım görüşmek 

üzere kurulan Geçidi Komıisyon Başkarilığının, Ko
misyonun görev bölümüne dair tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

1982 Mali Yılı Bültçe Kanunu Tasanla üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak; 

Ticaret Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri ka

bul edildi. 
Devlet Su İşleri, 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1982 Mali Yılı Büt

çe Kanunu Tasarılarının bölülm ve maddeleri onaylan

dı, üürnıü açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonucun
da kabul edildikleri bildirildi. 

23 Ocak 1982 Cumartesi günü saalt 10.00'dla top
lanmak üzere Birleşiime saalt 19.45'te son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇİGİL 
Başkan 

Başkanveküli 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

Fenni İSLİMYELİ 
Başkan 

Başkanvdkili 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

»>•-<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 

KÂTİP ÜYELER ; Eviya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — 42 nci Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşımıefcre başlıyoruz. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1174) (S. Sayısı : 4) 
(D 

A) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

2. _ T&M Genel Müdürlüğü 1982 Mali Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/105) (S. Sayısı: 35) 

BAŞKAN — Gümrük ve Tefkel Bakanlığı Büt
çesinin müzakerelerine geçiyoruz. 

(1) 4 S. Sayıh Basmayazı 14.1.1982 tarihli 33 neü 
Birleşim Tutanağına eklidir. 

Hükümet Ve Komisyon buradalar. 
Sayın Salih Inal'ı rica ediyorum, aynı zamanda 

Kom&yonun Raportörü olarak konuşacaklardır. 
SALİH İNAL — Sayın Başikan, Danışma Mecli

sinin saygıdeğer üyeleri, Sayın Bakan ve Bakanlık er
kânı; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gümrük ve Tekel ile Tekel Genel Müdürlüğünün 
görev kapsamına giren çalışmalara ve bu konular üze
rindeki başlıca sorunlara kıfcaca dteğünmıeye çalışaca
ğını. 

Adı geçen Bakanlığın 1982 yılı Bütçesinde belirltlil-
diği veçihile, giderleri 3 035 062 000— TL. Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının, 12 007 28'6 000,— TL. Te-

— 560 — 



Danışma Meclisti B : 42 23 . 1 . 1982 O : 1 

kel Genel Müdürlüğünün olmak üzere toplara 
15 042 348 000,— TL.'dır. Bu gMere karşılık Güm
rük ve Tekel Bakanlığı ile katara bültçeflii Tekel Ge
nel Müdürlüğünün müştereken Hazineye yıllık gelir 
fca'ükîsmin ise 1982 yılı sonu itibariyle 100 milyarları 
aşacağı umulmaktadır. Bu da gösteriyor M, Tekel'in 
Hazineye kaltlkisı küçümsenemeyecek düzeydedir. Diğer 
'bir deyimle, gümrük gellirlerinin gelir bütçemize kat
kısı ortalama % 15 oranını bulmaktadır. 

Bu Bakanlığın gider bütçesi genel bütçenin ancak 
% 0,16'sını oluşturmaktadır. Bağlı kuruluşlar Tekel 
ve Çay - Kur'un gelirleri dabıil edildiğinde bir bütün 
halinde bu Bakanlığın genel bütçeye gelir kaitikısı ise 
.% 30'u aşacak nitelikte dllduğu ortaya çıkmaktadır. 

Böylesine önemli bir Bakanlığın ve Tekel Genel 
MiMürlüŞünün çalışmalarımı ve üzerinde çalıştığı ko
şulara alt görüşlerimi kısaca sırasıyla arz etmeye ça
lışacağım. 

Sayın Raportör Ham'itoğulları'nın bu Bütçeye ait 
raporurida belirittikleri gibi, devlet bütçesine büyük ge
lirler sağlayan toplam ithalat ve ihracatın tümüne 
damgasını vuran Gümrük ve Tekel Bakanlığı; aktar
ma, transit, geçici kabul, antrepo, sundurma, yolcula
rın ülkeye giriş ve çıkışlarını düzenleme ve kaçakçı
lığı öriîeme sureciyle ulusal sanayii korumada ve ulu
sal ekonominin gelişmesine etkili olmakta ve gümrük 
teşkilatlarıyla ulusal ekonominin bekçiisıi durumunda 
bulunmaktadır. 

Ayrıca, ülkemiade üretilen üzüm, çay, tütün, anason 
ve şerbetçlıdtıu gibi belİbaışlı ürünlerin değerlendiril
mesine olanak sağlayan ve bir taraftan üretici ürünü
nün değerlendirilmesine, diğer taraftan imalatlarının 
da iç ve dış pazarda satışını sağlamak suretiyle ülke
miz bütçesine büyük katkılarda bulunmaktadır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının çalışmaları Türk 
çiftçisinin geçîmâyle çok yakından ilgiİdir. Tüttün, 
üzülm, çay, anason ve şerbetçiotu yetiştiren çiftçilerin 
ürünlerinin alıcısı, pazarlayıcısı büyülk ölçüde Tekel 
'İdaresidir. 1,5 milyon çiftçi ailesi ve bunlara bağlı 5 
rriilyon nüfûs bu ürünleri yetiştirmekte geçirtir. Bu ne
denle, Tekel idaresinin bu ürünlere vereceği alım fi
yatı çiftçi bakımından hayalti önemi haizdir. Üretici 
yönünden olduğu kadar, ülkemizin ekonomisine katkı 
açısından da hayli önemli olan bu ürünlerle ilgili ko
nulara biraz değinmek kaçınılmaz bir gerçek olacak
tır. 

Tütün üretimi: 
'Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer alan tarım 

sektöründe üretimi yapılan yaprak tütün, ihracatımız 

âçirtde önemli bir yer işgal etmektedir. Ülkemizin çe-
çiştlıi yörelerinde aile işletmeleri halinde üretimi yapı
lan tütün, memleketimizin tarımsal ve ekolojik şartla
rına uygun düşmektedir. 

Tütün üretimi ülkemizin başlıca Ege, Karadeniz, 
Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerine dahil illerinde 
yapılmaktadır. Ortalama olarak tütün üretim alam 
230 bin hektar olup, üretilen yaprak tütün miktarı 
da yalklaşık 230 bin ton dolayındadır. 

Bu bölgelerde ekici tütün piyasaları açılırken baş 
alim fiyatlarının, günün koşulları, ağırlaşan hayat 
şartları, tarımsal girdi fiyatlarındaki artışlar ve çiftçi
lerin her yaprağında alin teri bulunan tütün ürünü ger
çekçi bir yaklaşımla değerlendirilmek suretiyle 475 825 
çiftçi ailesini koruyacak düzeyde tespit edilmesinde 
sosyo - ekonomik yönden zaruret vardır. 

Tütün ürününün destekleme alım fiyatı, tütün eki
mlinden önce işari olarak tespit edilmeli ve bilahara 
hasat sonu destekleme alım fiyatı günün koşulları dik
kate alınaralk belirlenmelidir. 

1*196 sayılı Yasanın uygulanması yönünden tesel-
ltümden 15 gün sonra üreticiye tütün bedellerinin öden
mesi öngörüümıelktedir. Her yıl üreticinin Tekel idaresi
ne teslim ettiği yaprak tütün bedellerinin ödenmıesii iş
lemi bu sürenin dışına çıkarılmaktadır. Bu hususa bil
hassa riayet edilmesi bir zaruret olarak karşımızda bu
lunmaktadır.. 

Tekel tarafından tütün üreticilerine verilen avans
lar ile Ziraat IBankasınca verilen krediler yetersizdir. 
Bunların günün koşullarına cevap verecek şekilde ar
tırılması sağlanmalıdır. Tütün alımında birinci sı
nıfa giren tütünlere, kalite ve Standard izasyonunu 
teşvik edici prim sistemlerinin uygulanması sağlan
malıdır. Tekel ve tüccara gerekli finansman ve ihra
catta hızlı hareket etme imkânları kazandırılmalıdır. 
Tütün alım işleri hızlı bir şekilde yapılmalı ve tütün 
piyasasının kısa bir süre içerisinde kapatılması sağ
lanmalıdır. 

Sigara konusuna gelince : 
;Bu konuda şu hususu açıkça belertmek gerekir ki, 

1!2 Eylül 19'80'den sonra yapılan düzenlemeler ve 
şuurlu bir çalışma ile sigara üretimi tüketimi kar
şılayacak düzeye çıkarılmış ve fason sigara yaptırıl
masına son verilmiştir. Bu husus memnuniyet 'veri
ci bir durumdur. Ancak, aynı isim altında değişik si
gara fabrikalarında üretilen sigaralar, tüketici yönün
den farklr kaliteler göstermektedir. Bunun başlıca se
bebi, mevzubahis fabrikalar için hammadde üreten 
tütün üretim bölgelerine gereği gibi adapte olmuş 
çeşitlerin arzulanan düzeyde üretilememesi ve har-
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man için yapılması gereken işlemlerin 'belli formül
ler içerisinde yapılamamasından kaynaklandığı ka
nısındayım. Bu 'böyle midir? 

Sigara kalitesini yükseltmek, yaprak tütün ihra
catı yanında sigara ihracatını da geliştirmek hedef 
alınmalıdır. Tütün tarımında önemli bir sorun olan 
tütün mildiyusu hastalığı, 'bir taraftan üretimi olum
suz yönde etkilediği gibi kalite özelliklerini de 'boz
maktadır. Bu nedenle, tütün mildiyusuna dayanıklı 
çeşitlerin tütün üretim bölgelerinde üretimlerinin ge
liştirilmesine azami titizlik gösterilin elidir. 

Tekel İdaresinin ikinci çalışma konusu çay üreti
midir. Bu konuda çok dar tarımsal alana sahip, eko
lojik koşullar nedeniyle sınırlı ürünler yetiştirilen Ka
radeniz Bölgesine çay tarımının yerleştirilmesiyle, 
Ibu bölgede yaşayan vatandaşlarım izm sosyo-ekono-
rrfik yapısı geliştirilmiş ve 'milli ekonomimize büyük 
ikatkılar sağlanmış, o bölgeden göç önlenmiş, yöre 
insanları toprağına bağlanmıştır. Çay ürününü ülke
mize getiren 've (fedakârca çalışarak üretimini Ibu dü
zeye çıkaran meseleiktaşlara şükran duygularımı bu 
kürsüden ifade etmeyi bir 'borç bilirim. 

Türkiye'de 19180 istatistiklerine göre 178 bin aile 
çay üretimiyle meşguldür; fakat tüketici 50 milyon
dur. 1980 yılında ülkemizde 84 bin ton çay tüketil
miştir. Türkiye dökme ve paketli olarak I1978'de 
2 160, 1979'da 6 021 ton çay ihraç etmiş ve karşı
lığında sırasıyla 73 ve 270 milyon liralık döviz 'sağ
lanmıştır. 

Diğer taraftan, bu döviz getiren ürün, bir taraf
tan yaş yaprak alımı sırasında zamanında kuru çay 
yapımına tabi tutulmamasından ve imal edilen kuru 
çayın da gereği gibi ambalajlanıp depolanmamasın
dan kalitede bozulmalar meydana gelmiştir. !Bu geç
mişte bir gerçektir. Bunlarda, çay fabrikalarının az
lığı, işletme kapasitelerinin düşüklüğü ve çalışmala
rındaki düzensizliğin de etken olduğu bir vakıadır. 
Bunların sonucu olarak 11978, 11979, 1980 yıllarında 
binlerce ton yaş çay imha 'edilmiştir. Geçmişteki bu 
acılara 112 Eylül 19'80'den sonra son verilmiş ve daha 
kaliteli çay üretimine yönelinmiştir. Yukarıda belir
tilen aksaklıklar bizlere ders olmalı ve tekrar avdet 
etmemeleri hususu temel bazı ilkelere dayandınlıma-
lıdır. 

1198111de çay destekleme fiyatlarının tespitinde ger
çek maliyet ve kalite yeterince dikkate alınmamıştır. 
1981 'de çay üretim tekniğine göre 2,5 yaprak topla
narak yapılmış, bu uygulama Tekel İdaresince bir yıl 
önce üreticiye tam yanısıtılamad'ığı için, 500 bin ton 

civarında olan üretim 1'981'de 19(3 bin tona düşmüş
tür. Bu yüzden de bir yıl önce kilosu 25 lira oları 
çay yaprağına karşılık üreticiye 12 milyar dolayında 
para ödenmiş, 198'1 yılında ise 1 milyar 650 ım'ilyon 
eksiğiyle 1Q milyar 250 milyon lira ödenebilmiştir. 
Bu tabiatıyla çiftçinin aleyhine bir durumdur. -

1981 yılında dekardan her mevsim 10 'kilogram
dan fazla çay toplanması yasak edilmiştir. Bu miktar 
limite edilmemelidir. Esas 'olan 2,5 yapraktır. Çay
lığına iyi bakan üretici niçin cezalandırılsın. (Hasat
ta 2,5 yaprak esas olmak şartıyla alım limite edıilme-
m elidir. 

19'8!l yılında '8İ30 çay alım merkezi kapatılmıştır. 
Üretici zor duruma düşmüştür. Durum yeniden göz
den geçirilmelidir. 

Çay standardı, ambalaj ve kalitesi iç ve dış pa
zarda beğenilir hale getirilmelidir-

Her sene çay yaprağı toplama prensipleri ve za
manı üreticilere erken duyurulmaılıdır. 

Çay yaprağı bedellerinin zamanında verilmesi bir 
prensip olarak kabul edilmelidir. 

1970 yıllarına kadar Tarım Bakanlığı bünyesin
de yürütülen çay tarımı, daha sonra değerlendirme 
ile birlikte Gümrük ve Tekel 'Bakanlığınca sürdürül
müştür. Tarım Bakanlığınca yürütülegelen çalışma-
lar Gümrük ve Tekel Bakanlığınca aynı nitelikte yü
rütül em ermiştir, 

Şu hususu da belirtmekte yarar mütalaa edliyo-
rurn: Tarım Ve Orman Bakanlığı bünyesinde iken 
kalite üzerine müspet etkisi olan ve çok karışık du
rumda bulunan çay biçkisinde klonal seleksiyon ça
lışmaları başlatılmış, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
bünyesinde ise bu çalışmalara gerekli önem verilme-
miişltir. Bu çalışmalar ne durumdadır? Halen hangi 
klandan ne kadar alanda üretim yapılmaktadır? Bu 
konunun etraflı bir şekilde açıklanmasında yarar gö
rüyorum. 

Çay tarımı, üretiminden tüketimine kadar tek
nik isteyen bir konudur. IBu alanda çalıştırılması ge
reken teknik eleman miktarı yeterli düzeyde değildir. 
Fabrikalar ilkokul tahsili kişilerce vekâleten yönetil
mektedir. Büyük miktarda birinci ilâ dördüncü de
rece arasında kadrolar boş bulunmaktadir. IBu kadar 
boş kadro 'bulunduğu halde, 40 kadar çay fabrikası 
ve yaş yaprak alım merkezlerinde yeteri kadar tek
nik eleman bulundurulamamasına ait nedenlerin açık
lanmasını gerekli görüyorum. 

Şu hususu da bir merak saikasıyla sormak isfci-
yorumi: Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı Çay-lKur 
ve Tekel Genel Müdürlüğü, tarım ürünlerine daya-
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lı büyük ölçüde çalışmalar yapmaktadır. Hal ıböyle j 
iken ve bir kısım ziraat mühendisi iş ararken, mev
zubahis kuruluşlar bünyesinde ne kadar ziraat yük
sek mühendisi istihdam edilmektedir ve kadrolarında 
kaç ziraat yüksek mühendisine görev verilmesi öngö- I 
rülmüştür? Bu konuda 4a 'bir açıklamanın yapılma- I 
sini Sayın ©akandan •bekliyorum., I 

Çay fiyatları ülkemizde dünya fiyatlarının üzerin- I 
de seyretmektedir. Bunun (başlıca nedeni, çay işlet- I 
melerinde 'fazla personel istiibdamıdiT. Maliyeti dü- I 
sürücü önlemler süratle alınmalıdır. Bu konuda ne 
gibi çalışmalar yapılmaktadır? I 

Çay tarımında ve endüstrisinde etkili olan Çay - I 
Kur Yönetim Kurulunun, bu konuya uzun yıllarını 
vermiş kişilerden oluşması şarttır. Çay-IKur Yöne
tim 'Kurulunda halen bu nitelikte kişiler var mıdır? 
Halen Çay-IKur Yönetim Kurulunu hangi 'nitelikte
ki kişiler oluşturmaktadır? I 

İçki sanayiine geçiyorum : I 
Bu sanayi dalına şu üretim kolları girmektedir: I 

Şarap üretimi, bira üretimi, damıtık alkollü içkiler 
üretimi ki 'bunlar, rakı, kanyak, cin, likör, vermut, 1 
•Votka ve Viskidir. I 

Şarap üretimi : I 
Ülkemizde 19311 yılından 'bugüne kadar kamu I 

sektörünce tesis edilen şarap fabrika ve imalathane- I 
terinin sayısı 20 olup, toplam üretim kapasitesi 48 
milyon litre dolayındadır. 1980 yılı itibariyle Ibu ge- I 
nel kapasite içerisinde Tekel İdaresinin ürettiği şa- I 
rap miktarı 18 milyon litredir. 122 adet olan özel sek
tör şarap amilimin ürettiği şarap miktarı ise 21 mil
yon litredir. Eldeki verilere göre, bu üretilen şarap
tan dış ülkelere ihraç edilen şarap miktarı Tekel 
İdaresince 5 milyon litre, özel sektörünkü ise 100 I 
bin litre dolayındadır., I 

1975 ve 1979 yılları nazarı itibare alındığında, üre- I 
tilen şarabın ortalama 5 milyon litresi Tekelden, 14 I 
milyon litresi ide özel sektörden olmak üzere, top- I 
lam 19 milyon litre şarap iç tüketimde değerlendiril
mektedir. I 

Tekel İdaresi her yıl ürettiği şarabın iç ve duş pi- I 
yasada değerlendiremediği bölümünü müteakip yi- I 
da stok olarak devretmekte, bir kısmını da 'rakı ve 
kanyak sumasıma işlemektedir. Bu durum gösteri- I 
yor ki, dünya bağcı ülkeleri arasında, bağalanı ve 
yaş üzüm üretimi yönünden, İtalya, İspanya, Fran
sa ve Rusya'dan ısonra 5'nci sırayı işgal eden Ülke- I 
miz, bu düşük şarap üretimi ve değerlendirme duru
mu itibariyle çok gerilerde bulunmaktadır. I 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığının kalite şarapçılı
ğının geliştirilmesi, iç ve dış pazarlarda tüketimin ar
tırılması yönünden bugüne kadar uyguladığı strateji 
yetersizdir. Geleceğe dönük olarak yapacağı uygula
malar nelerdir?.. 

'Ülkemizde şarap İhracatı büyük ölçüde dökme 
olarak yapılmaktadır. Dış pazarlar şişeli ihracata, bü
yük önem vermektedirler. Şişeli ihracat dökme şa
raba nazaran daha fazla gelir sağlayacağından şişe
li şarap ihracatı çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 
Gümrük ve Tekel ©kanlığının bu konudaki düşün
cesi nedir?.. 

'Ülkemizin önemli bağ ve şarap bölgelerinden 
olan 'Marmara bölgesinde tesis edilen, Şarköy ve 
Hoşköy şarap ıfabrikalanyla, Doğu bölgesindeki 
Elâzığ şarap fabrikasının üretim kapasitelerinin önem
li ölçüde artırılması gereklidir. Zira, (bu iki bölge 
üstün kalitede şarap veren bölgedir. Küçük kapasi
tede yapılan bu fabrikaların, süratle kapasitelerinin 
artırılması yönünde, yatırımlara öncelik tanınmalı
dır. ©öylece yaş üzüm üretim kapasiteleri yüksek 
olan ve Tekel (İdaresince mubayaa edilen üzümlerin 
şıraya dönüştürülüp, daha büyük merkezi fabrikala
ra, tanklarla şevki önlenmiş olacak ve dolayısıyla çe
şitli girdi masrafları da azaltılacaktın 

BAŞKAN — Lütlfen toparlamanızı rica ediyorum 
efendim. 

ıSAÜÎH İNAL — Efendim, istirham edeyim, da
ha var, mümkünse. 

Geçmiş yıllarda kalite şarap veren standart 
üzüm çeşitlerinin üretiminin geliştirilmesi için Tekel 
İdaresi her yıl bağcıya çapa avansı adı altımda bir 
avans vermekteydi. Bu durum bağcımıza bir güven 
sağlıyordu. Bu uygulamayla bağcı bağına daha iyi 
baktığı gibi, belli çeşitlerle yeni bağ plantasyonları 
oluşturuyordu. Çapa avansına Tekel İdaresince son 
verilmesini müteakip bağcıda tereddütler doğmuştur. 
Yeni plantasyonların yapılması yavaşlamış, bağcılı
ğımızda bir duraklama meydana gelmiştir. Avans ver
me işleminin çağdaş uygulamalara göre yeniden dü
zenlenmesi, böylece bağcı nezdinde yeniden güven 
ortamının yaratılması, ışalhsi kanaatime göre zorun
ludur. 

Bu arada, Tekel İdaresine bağlı olan ifabrikalar-
da bilhassa şarap 'fabrikalarında yaş üzüm alımları 
kısa bir zaman içerisinde yapılamamaktadır. Bunum 
sonucu olarak, üreticinin ürettiği yaş üzüm, iklim 
koşullarının etkisi altında kalarak zarara uğramakta, 
dolayısıyla bir taraftan üretici zarar görmekte, di-
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ger taraftan milli gelir heder olmakta ve uzun süre 
içerisinde alınan üzümlerden de üstün kaliteli şarap 
elde edilememektedir. 

ıBu durumlar gözünühde bulundurularak, yaş 
üzüm alımlarının en kısa bir zamanda gerçekleştiril
mesine olanak sağlamak ve kaliteli şarap üretimine 
etkili olabilmek için şarap fabrikalarının daha modern 
alet makine ve malzemelerle teçhizi gereklidir. 

Bağ bölgeleri ve 'bu 'bölgelerin ekolojik koşulları 
ve üretilen ve şarap endüstrisine hammadde kaynağı 
olan üzüm çeşitlerinin kalite özellikleri gözönüne 
alınarak, bu çeşitlerin üretimini geliştirmeye etkili 
olmak üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Ticaret (Bakanlığı ve çiftçiyi tem
sil eden Ziraat Odaları 'Birliğinden oluşan bir or
ganizasyonca, bilimsel verilere dayanarak, destekle
me: alım fiyatlarının tespit edilmesi gereklidir. Tes
pit edilecek fiyatlar çekirdekli ve çekirdeksiz kuru 
üzüm fiyatlarının tespitinde de etkili olacağından, 
bu husus büyük bir önem taşımaktadır. 

Değişik Ibağ bölgelerimizde üretilegelen şarapısız 
üzüm çeşitlerimize Tekel idaresinin vermiş olduğu 
destekleme alım fiyatları her ne kadar 19811 yılında 
artırılmış ise de bu, bağcımızın hakiki anlamda alın 
terinin karşılığı değildir. Verilen bu fiyat 'geçmiş 
yıllara nazaran büyük bir farklılık göstermesi nede
niyle bağcımızı bir ölçüde memnun etmiş ise de, üre
ticiye verilmesi lazım gelen gerçek değer değildir. 
Çünkü, geçmiş yıllarda bağcının alın teri büyük öl
çüde birkaç kuruşluk küçük zamlarla değerlendiril
mek istenmiştir. Böylece bir taraftan Devlet, bağcı
nın alın terini bütçesine gelir olarak katmış, diğer 
taraftan bağcılık alanındaki çabalarının İstırabını ise, 
içki 'sofrasına bir zevk olarak sunmuştur. 

Bu nedenlerle şaraplık üzüm çeşitlerine ve çekir
dekli ve çekirdeksiz kuru üzüme verilmesi gereken 
destekleme alım fiyatları, çok adil ölçüler içerisinde 
reaİize edilmelidir. 

Toplum yapımızın özelliği, iç tüketimi kısıtlamak
tadır. Şarapçılık alanında büyük yatırımlara yönele-
bilmek, ancak üretimle tüketim arasındaki dengeye 
bağlıdır. Toplum yapımızın özelliği yanında, reklam 
yasağının da uzun süredir devam edegelmiş olması 
kalite şarap üretimi iç ve dış piyasa pazarlamasına 
büyük ölçüde etkili olmaktadır, 

/Bu itibarla, Ülkemizde şarapçılığın gelişmesi, ha
lihazır durumuyla şarabın yurt içinde pazarlanma-
sıyla değil, ancak yurt dışı satışlarıyla mümkün gö
rülmektedir. Bu itibarla, aynı kalitedeki bir şarabı, 

bir taraftan ithalatçının isteğine uygun olacak şe
kilde uzun bir süre içinde periyodik olarak veya çok 
büyük kapasitelerde bir, iki defa da ihraç edebilmek, 
diğer taraftan diş ülkelerden istenen şarabı veren bel
li üzüm çeşitlerinin rekoltesinin düşük olduğu yıllar
da da, düzenli bir şekilde ihracatına olanak sağla
mak üzere ihraç yapan fabrikalarda veya ihraç liman
larında büyük 'stok kürleri tesis edilmelidir. 

Yurt dışında devamlı pazar araştırması yapılmalı, 
tüketicinin hangi tip şaraplara karşı eğilimleri olduğu 
tespit edilmelidir. Halihazırdaki uygulamalar yeter
siz durumdadır. Ülkemiz şarapçılığının geliştirilme
si yönünde, istihsal vergisi daha da azaltılmalıdır. 
Ayrıca şarap imal eden özel sektörle, Tekelin şarap 
ofisi gibi bir organizasyon içinde müşterek çalışma
ları yararlı olacaktır. Bu durum ülkemize üretimin, 
artırılması, kalitemin yükseltilmesi ve özel sektör elin
de bozulan şarapların, Tekel eliyle destrasyona tabi 
tutulması suretiyle değerlendirilmesi ve şarap ihra
catının geliştirilmesi bakımından da etkili olacaktır 
kanısındayım. Bu konuda Hükümet olarak Sayın (Ba
kanım ne düşünmektedirler? 

İçki (sanayiinde kullanılan mantar; ithal yoluyla 
ülkeye getirilmektedir. Mantar, mantar meşesinin ka
buğundan elde edilmektedir. Ülkemizde yefcişt'irilîne-
si mümkündür. Ancak, tanıtımı ve teşviki gerekir., 
Bu yönde Tekel İdaresinin herhangi bir atılımı yok
tur. Mantar ne zamana kadar ithal edilecek ve bu dö
viz kayıplarına devam edilegeleeektir? 

'Bira üretimine gelince: 1970 yılında 45 - 50 mil
yon litre, 19!76'da 60 milyon litreye ulaşan Tekel ida
resinin bira üretim kapasitesinin son yıllarda 35 mil
yon litreye kadar düşmüş olduğu görülmektedir. 
Son yıllarda özel sektörün bira üretim alanındaki 
yatırımlarını geliştirmesi sonucu ve biranın alkolsüz 
içkiler arasında mütalaa edilmesi ve reklâm yasağı 
dışında bırakılması dolayısıyla, bira tüketimi yıldan 
yıla artmıştır. Özel sektördeki bu gelişmeye rağmen, 
Tekel nezdinde bira üretimindeki gerilemenin sebebi 
nedir?.. Yoksa Tekel idaresi bira üretiminden vaz 
mı geçiyor?.. Bu konu da açıklık kazanmalıdır. Bira
nın yapımında önemli bir unsur olan arpa ve şerbet-
çiotu temininde Tekel idaresinin yoksa karşılaştığı 
bir güçlük mü vardır?.. 

IBu damıtık alkollü içkilere ide kısaca değineceğim. 
Yurdumuzda üretilen damıtık alkollü içkilerden es
ki tilenler kanyak ve viski, eskitilmeyen ise, damıtık 
içkiler olarak rakı, Votka, cin, vermut ve likörler
dir. ıBu içki çeşitleri ülkemizde yıldan yıla artacak 
miktarda üretilegelmektedir., 
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iBAİŞKAN — Sözlerinizi toplamanızı rica ediyo
rum efendim., 

ıSALÎH İNAL — ıBu alkollü içkilere ait haliha
zır duruma göre mevcut kapasiteler, üretim kapasi
teleri yetersizdir. IKanyak, vermut, cin ve sayısı 17' 
ye ulaşan likör çeşitleri, İstanbul likör Fabrikasında 
yapılmaktadır. 

Çanakkale ve Bozcaada yöresıinde üretilen Ka-
rasakız üzüm çeşiti, ihtiva ettiği asit ve şarap den
gesi yönünden kanyaklığa en elverişli 'bir çeşit olarak 
saptanmıştır. Bu nedenle Çanakkale Fabrikasında 
da kanyak üretimine geçilmiştir. Diğer taraftan ge
niş bir üretim alanı olan yapıncak üzüm çeşiti de 
kanyak imali için uygun 'görülmüş bulunmaktadır. 

iBu mülâhazayla bir taraftan mevzubahis üzüm 
çeşitlerinin özelliği ve diğer taraftan dış pazar 'talep 
durumu 'gözönüne alınarak, Tekirdağ ilimde de kan
yak üretim ve eskitme kapasitesi ile birlikte 2.0 mil
yon litre kapasiteye ulaşan bir kanyak tesisi büyük 
bir yatırım olarak ele alınmış ve kaba inşaatı gerçek
leştirilmiştir. Bu tesisler halihazır durumuna göre da
ha birkaç yıl işler hale geçemeyecektir kanısındayum. 

-Bu önemli yatırıma ait duraksama nedenlerinin 
açıklanmasını rica ediyorum. Zira, bu kanyak tesis
lerinin üretime başlamasıyla kanyak ihracı için bü
yük bir potansiyel 'oluşacaktır. 

Votka üretimi yıldan yıla artış göstermektedir. 
Adı «Ankara viskisi» 'diye belirtilen bu içkinin üreti
mini geliştirmek üzere biran önce bir fabrikanın te
sis yönünden ele alınmasında yarar görüyoruz. 

Rakı konusuna gelince, milli içkimiz olan ırakı Av
rupa Damıtık İçkiler 'Komitesince «Türk rakısı» di
ye tanımlanmıştır. 'Bu alkollü içkinin üretiminde her 
yıl artışlar olmuş ve 1980 yılında 50 milyon litre 
üretim 'kapasitesine ulaşılmıştır. Rakı ihracatında 
her geçen yılda artışlar görülmüş olup, bu miktar bu
gün 10 milyon litreye varmıştır. 

IBu damıtık alkollü içkilerin ihracatını geliştir
mek suretiyle ülkemize büyük ölçüde döviz sağlana
cağı aşikârdır. Ancak belirtilen bu içkilerden rakı, 
iç Ve dış tüketim yönünden büyük önem taşımakta
dır. ıBu itibarla, rakı üretiminin yapıldığı 5 içki fab
rikasında, damıtma sırasında rakıda bulunması arzu 
edilmeyen aldehit, eter ve esterlerin ayrılması, yük
sek alkollerin, sül'fürol ve ifüzel yağlarının rakıya 
geçmemesi için damıtma teknolojisine ve dinlendir
meye büyük bir 'önem vermek gerekir. Ancak, bu 
şekilde fabrikaların 'imal ettiği rakılar arasında müşa
hede edilen ve tüketici mezdinde şikâyete konu olan 

kalite farklılığı ortadan kalkmış olacaktır kanısın
dayım. 

Hammadde sorunu olmayan Diyarbakır ve Nev
şehir'de inşasına başlanan rakı fabrikalanyla Urfa 
ve Kiliste suma ünitelerinin biran önce devreye so
kulması gereklidir. Zira, üretilen yaş ve kuru üzü
mün bu yörelerde değerlendirilmesi konusu büyük 
bir sorun olmaya devam etmektedir. 

Belirtilen yatırımların son durumu nedir? 
Denizli Çal yöresinde geniş bir üretim' alanına 

sahip olan Çalkarası üzüm çeşiti yaş ve kuru olarak 
büyük ölçüde üretilmektedir. Tekel yatırımları ara
sında rakı fabrikaları ile suma tesislerinin 'bu yöreye 
de kaydırılmasında yarar görmekteyim., 

«'Kısaca, Hazineye her yıl milyonlarca (gelir sağ
layan böyle bir 'Bakanlığın öngördüğü yatırımlara 
öncelik verilmeli, çeşitli tarımsal ürünleri endüstri 
yoluyla değerlendirilmesi itibariyle yatırımlarını kı
sa sürede oluşturmasına imkân sağlanmalıdır. 

.'Kamu sektörüne ait içki fabrikalanyla özel. sek
töre • ait şarap 'amillerinin yıllık işleme kapasiteleri, 
işledikleri hammadde ve alım yörelerinin en kısa bir 
zamanda belirlenmesi ve üretimlerinin iç ve dış pa
zardaki tüketim durumları gözönüne alınarak bir 
projeksiyona bağlanması ve bunlara dayalı bir üre
tim planlamasının yapılması gereklidir. 

ıBu görüşten hareketle, içki sanayii dalında Üçün
cü Plan dönemi sonu ve Dördüncü Plan döneminin 
üçüncü yılı itibariyle çeşitli içkilerin üretimleri ba
kımından öngörülen plan hedeflerine ulaşılabilmiş 
m'idir? Ulaşılmadı ise, Sayın (Bakandan bunun neden
lerinin açıklanmasını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar,! 
Gümrükler konusuna da kısaca değineceğim. 
Ülkemiz Bütçesine büyük katkılarda bulunan 

gümrük çalışmaları arasında şu hudut kapıları önem
li durumdadır: 'Bulgaristan'da Kapıkule ve Dereköy, 
Yunanistan'da İpsala, İran'da Gürbulak, Irak'ta Ha-
bur gibi giriş çıkış kapıları. 

'BAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz? 
•Eğer hemen kesemeyecekseniz müsaade alayım Heyeti 
Umumiyeden.., 

Arkadaşımızın bu enteresan beyanında vakit dol
muş bulunuyor.. 

SALİH İNAL — IBir sayfa kaldı efendim. 
'BAŞKAN — IBir sayfa ise lütfen, buyurun. 
iSAIİlH İNAL — Efendim, bu gümrük kapıla

rında zaman zaman çeşitli yolsuzluk, rüşvet ve hır-
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sizlik 'gibi söylentiler ortaya atılmaktadır. 'Bu durum 
çeşitli basın organlarında dile 'getirilmektedir ve bu 
günlerde basında düne ait sorumsuzca yapılan ka
nun dışı işlemlere ortam hazırlayan kişilerin hâlâ 
Gümrük ve Tekel IBakanlığı mekanizmasında çalış
makta olduğu belirtilmektedir. Bu durum hakikaten 
namuslu ve şerefiyle çalışan, kanun ve nizamlara say
gılı bulunan bir kısım devlet memurunu manen zede
lemektedir. Bu sorunların çözümü Hükümete düşen 
başlıca görevler arasındadır. Basında çıkmış olan ve 
halen dedikodusu süren bu konular üzerinde Güm
rük ve Tekel Bakanlığı bugüne kadar ne gibi işlem
ler yapmıştır? 

iŞuna inanıyorum ki, gümrük kapılarında her 
çeşit yolsuzluklara kati surette engel olmak yönün
de kontrol ve murakabe mekanizmasının gereği (gibi 
çalışmasına lüzum 'vardır. 

'Yurt dışında çalışan işçilerimiz ve turtist'ler ile 
transt geçecek olan TIR'lar gümrük kapılarımda za
man zaman büyük yığınaklar meydana getirmekte ve 
bu durum sızlanmalara neden olmaktadır. Ayrıca 
ülkemizden dış ülkelere ihraç edilen ve arzulanan za
manda ilgili diş pazara ulaştırılması gereken çeşitli 
ürünlerimizi taşıyan TIR'lar da çeşitli bürokratik 
engeller nedeniyle gümrük kapılarında bekletikneikte-
dir. Bu durum ülke ekonomisine olumsuz yönde et-' 
ki yapmaktadır. 

Giriş -' Çıkış kapılarında, yukarıda belirtilen hu
suslara meydan vermeyecek şekilde çalışmaların ge
liştirilmesi sayısız yararlar sağlayacaktır. 

Ülkemiz ile dış ülkeler arasında yapılan ihracat, 
ithalat ile bilumum transit konularında çeşitli yön
lerden büyük yararlar sağlayacağına inandığımız 
Umumi Mağazaların giriş ve çıkış 'kapılarında bir 
anevvel devreye sokulmasında büyük fayda mütalaa 
etmekteyim* 

Sözlerimi bitirirken, beni dinlemek zahmetinde 
bulunduğunuz için hepinize engin saygılarımı suna
rım. Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Halil Akaydın'ı rica ediyorum, 
HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin 'değerli üyeleri, Sayın Bakan ve kıymetli 
mensupları;ı 

Çocukluğum ve gençlik yıllarımda işçiliğini yap
mış olduğum .tütünden 'bahsetmek istiyorum. 

Tütün, memleketimizde çeşitli coğrafi bölgelerde, 
çeşitli zamanlarda ekilir ve çeşitli zamanlarda işle
nir. Fiyatları da Ifarklıdır. 

} Tütün yalnız tarlada yetişmez, sera 'devresi 
vardır. Dört ayda, beş ayda elde edilen bir hasat de-

I ğildir, bir yılı aşkın bir 'sürede fideciliğiyle, işleme
siyle beraber elde edilen bir mahsuldür. Aile liflet
mesinde büyük katkısı olan, ekonomimize hem içte 
katkı, hem dışta döviz temin eden bir üründür. 

Aşağı yukarı memleketimizde 2,5 milyon kişi zi
raatta, 500 bin kişi de fabrikalarda işçiliğini yaptığı 
bir ürünümüzdür. 

Türkiye içindeki senelik sarfiyatı 90 bin ton, ih
racatımız da 90-100 bin ton kadardır; fakat son za
manlarda zahmetli bir işçilikle elde edilen tütünün fi
yatı 'vatandaşın alın terine paralel olarak verilme
mekte, vatandaş mağdur olmaktadır ve üstelik bu 
parayı alabilmesi için vatandaş tütünü eylül ayının 
sonunda elde ettiği halde Eğede, dört ay, beş ay tü
tün vatandaşın elinde beklemekte, satıldıktan sonra
da birkaç ay da parası ödenmemektedir. 

Bu para, paranın çok pahalı olduğu bir devrede 
hareketsiz kalmakta, hiç iş görmemektedir. Bu yön
den hem milli ekonomide zararlı, hem vatandaş için 
zararlıdır.ı 

(Benim Sayın İBakaridan dileğim, sön zamanlarda, 
bilhassa Ege Bölgesinde tütünün tahdit konusu olduğu
dur. Zaten bu seneki üretim 90-100 bin ton civa
rında olacağı tahmin edilmekte ve bu tahditler hem 
Tekelin telkiniyle olmakta, hem fiyatlar düşük oldu
ğu için vatandaş kendiliğinden tahdit etmektedir. 

Tütün, kıraç arazide elde edilen ve dolayısıyla 
verimi az olan bir arazide başka türlü bir ürün de 
elde edilemez, sulu olmadığı için. Tütünün tahdit 

I edilmemesini, başfi yatlarının yüksek tutulmasını, va
tandaşın emeğinin değerlendirilmesini Sayın ıBakan-

I dan dileyeceğim. 
I Ayrıca, tütünün toplandıktan, balyalandıktan son-
I ra vatandaşın elinde 3, 4, 5, hatta 6 ay gibi bir süre 
I bekletilmemesi, paranın atıl kalmaması, vatandaşın 
I eline paranın çabuk geçmesinin temin edilmesi yol-
I larının aranmasını dileyeceğim, 

Ayrıca bir konu daha çıkmıştır bu sene için. Yi-
I ne Türkiyenin bütün samında var mı bilmiyorum. 

Ege Bölgesinde yaygın olan bir konudur. Yazdan bü-< 
tün tütün paralarının hemen hemen % ı60-70'i tüc
car tarafından ödenmiştir halka. Su şartla: Tekerin 
verdiği (fiyatın 40 lira 50 lira üstünde ödeyeceğim 'di
ye. Acaba, tüccar Tekerin vereceği fiyatın düşük ol
duğunu biliyor da mı vatandaşın tütününü yazdan 
bağlıyor? Acaba tüccardan sonra Tekel tekrar geri 

I mi alacak tütünü? Kendisi nereden bulup işleyecek? 
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Merak ettiğim konular (bunlar ve halk arasında da 
hayretle izleniyor.̂  

Öğrenmek 'istediğim bir husus 'da, (Arkadaşım 
değindi): Son zamanlarda fason sigaraların çürüdü
ğünden bahsediliyor. 286 milyon liralık yaprak tü
tünün yakıldığından bahsediliyor. Bunların aslı var 
mıdır? 

Ayrıca, 'îran'a sigara sattığımız söyleniyor., Söy
lentiye göre 15 liraya satıyormuşuz, İran 25 liraya tek
rar 'bize «atıyormuş, sigara karabosada .satılıyormuş. 
Bunların Sayın iBakan tarafından açıklanmasını istir
ham edeceğim-

Saygılarımla. (Alkışlar). 

IBAŞ'KAN — Teşekkür ederim. 
iBuyurun Sayın Nuri 'Özgöker., 
L NURİ ÖZGÖKJBR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclîsinin sayın üyeleri, Sayım Bakan; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö-

riüşierimli yalnız gümrüklerle ilgili olarak sunuyorum. 
işlediğim konu, sadece gümrük gelirleri, bunların it-
hailatımıızlla karşılaştırılması, kaçak eşyanın değerlendi-
rilmıesi, kaçakçılığa karşı ödenen primler, gümrüklerde 
karşılaşılan güçlükler, mevzuat, gümrük isterinde ras-
yonalizasyon ve verimlilik için öneriler, gümrükleme
de devlet paylarının artırılma çareleri, 

Bütçenin tümü üzerinde yaptığım konuşmada, 198Ö 
ve 1981 yılları ithalat rakamlarına değinerek, bunla
ra karşılık olarak elde edilmesi gereken gümrük ge
lirleri hakkında düşüncelerimi açıklamaya çalışmıştım. 
Sorularıma, Sayın Maliye Bakanının verdiği cevap so
nucuna göre, rakamlar üzerinde çok farklı bir du
rum ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine, son bir - iki gün 
içerisinde bulabildiğim fırsat oranında bazı fefcaıtistiki 
doneler toplamaya çalıştım. Çok basit bir mukayese 
«aftosunu bilgiteririize sunmaya çalışacağım. 

Saym Maliye ıBakanı, takriben 9 milyar dolar ci
varında olan iUhalaltitan, 150 milyar Türk Lirası gümrük 
resmi ve vergisi alındığım yahut alımabüeceğüni beyan 
eMler. Aradaki farkın, gümrüksüz ithal edilen pet
rol ve sıfır gümrüklü diğer mallardan ileri geldiğini 
ıifaide buyurdular, 

Gümrükle ilgili bu bilgilerin Gümrük ve Tekel Ba
kanlığından elde edilmesinin daha uygun olacağı dü
şüncesiyle, sorulan Sayın 'Bakana yöneltmeme müsaa
de buyuruTmasını rica ediyorum. 

Sorularım şunlar : 
1. 1980 ve 1981 yıllarında yolcu beraberindeki 

eşyadan alman Gümrük Resmi ne kadardır?... 
2, İthal edilen; fakat vergiye tabi olmayan mal

lar, petrol, gübre hammaddesi, bazı demir ve çelik 
(ürünleri, Milli Savunma Bakanlığı ihtiyaçları, bunların 
miktarı ve tutarı?... 

3* Gümrüğe tabi Jtlhal mallardan alınan gürnırük 
resüm ve vergisi?.... 

4* ıBaşbalkanlılk teşvik ve uygulama dairesince 
verilen vergi muafiyeti uygulanması?... (Kamu ve 
özel sektör için.) / 

5, 1980 - 1981 yılları ithalat rakamları?... 
•6< Gümrüklere bırakılan eşya ... 
7. Kaçakçılardan ele geçirilen malar?.... 
'8. Vergisiz eşya, yani dutyfree sıhop satış mağa

zalarına devredilen kaçak viski ve sigaralardan sağ
lanan gelir?. 

Genel Kurul toplantıları sırasında bulabildiğim fır
satlardan yararîanarak, aşağıdaki bilgileri derleyip, bir 
değerlendirme yapmaya çalışltım.ı 

Gümrük gelirleri : Bütçe tahminli, 198Ö*de 88 mil
yar. Fiili tahsilat 87,5 milyar. 1981 Aralık sonu iti
bariyle 140 mlîlyar bütçe tahmini. Fiili tahsilat 91 
milyar. 

Sıfır uygulama, teşvikten vergi kaybı; 1980'de 15 
mlilyar, 198frde 49 miyar, 

Maktu vergi, yolcu beraberindeki eşya : 1980'de 
747 milyon, 19811de 1 milyar 20 milyon. 

Bu vergilerin dökümüne ait bir de örnek veriyo
rum. 

1979 yılı, Gümrük Vergisi 15,3 milyar istihsal Ver-
glîsi 22,2 milyar, Damga Resmi 26,8, Rıhtım Vengtei 
3,1. Toplam, 67,4 mlilyar, 

1980 yılı, Gümrük Vergisi 28,3 milyar, İstihsal 
Vergisi 42,9 milyar,. Damga Resmi 6,1 milyar, Rıh
tım Vergisi 9,5 milyar. Toplam, 8!6,8 milyar Türk Li
rası. 

Şimdi, ithalat rakamlarını veriyorum. 
İthalat fiili toplam; 1979^ 178,5 milyar. 1980'de 

592 milyar, 
Vergili ithalat : 19'79'da 90 milyar. 1980*de 215,9 

mil'yar. 
Muaf ithalat : 1979\ia 88,5 mlilyar. 1980Ue 376 

milyar,. 
Dolar olarak ithalatı ifade edersek : 1980 Ocak -

Kasım devresi, 6,8 milyar dolar. 1981 Ocak - Ka
sım, (Yani 11 aylik devre.) 7,9 mlilyar dolar fiili İt
halat. 

Görülüyor ki, 11 ayda takriben 8 milyar dolara ya
kın ithalat yapılıyor. Farz edelim ki, 1 dolar, 110 Türk 
Lirası olsun. (Aslında bugün 130'un üzerinde.) Bu 
miktar 880 miayar Türk lirası eder. 
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Gümrük geliri 140 milyar talimin edilmiştir. Bugü
ne kadar fili ithalat 91 milyardır. 

Gümrük resim ve vergileri toplamı : yüzde yüze 
yakın olmasa da, ortalama % 60 kabul edelim. 11 ay
lık petrol ithalatı 2,9 milyar dolardır. Aynı devrede 
'toplam ithalat 7,9 milyar dolardır. Aradaki fark 5 mil
yar dolar. Bunu da 550 milyar Türk Orası kabul 
edelim. Bunun % 60'ı 310 milyar Türtk Lirası. Petrol 
'dışında sıfır1 gümrük uygulama kaybı 49 milyar do
lardır. Bunu çıkarırsak, geriye 2611 miyar Türk Lira
sı kalır. Halbuki, fiili talrusülalt bu devrede takriben 91 
milyar görülüyor. 

En kötü ihtimalle ve ç'ömlek hesaibıyfa yapılan bu 
işleme göre, 170 milyar Türk Lirası açik oluyor. Bu 
para neetfdedir, acaba buhar haline mi geldi?.. Bu 
miktar, sayıları çok az olan bir kilsim gümrük memuru 
ile, gümrük komisyoncuları ve küsmen de gümrük 
ezüyelfiine kaltırmlş olan ithalatçı arasına eriyip gitmiş 
olabilir mi?.... 

İşte sayın Danışımla Meclisi üyeleri, ben size dev
lete gelir sağlamaya çalıştığımı göstermek için bunları 
açıklıyorum. Kimseyi itham eitmek istemem; fakait her 
ülkede, her zaman benzerine rastlanabileceği gibi, bir
kaç memur çıkar, kirli işlere karışır, bültün kitleye za
rar verir. Bütün gümrükçüleri lekeler. Bunları ortaya 
çikarmak devletin görevlidir. Bu da ancak, etlklin bir 
kontrol mekanizma'sıyla sağlanabilir. 

Şimdi, diğer gümrük ve gelir kayıplarıma değin
mek işitiyorum. 

Zaman zaman gazetelerde okuyoruz. «150 milyon 
liralık kaçak yedek parça yakalandı. 350 milyon lira
lık elektronik malzeme ele geçirildi. 1 milyara yakın 
demir, körfezde ortaya çıkarıldı. Piyasa değeri 500 
milyon Türk Lirası olan eroin elle geçüiildİ.:»ı 

Burada uyuşturucu maddeler üzerinde durmayıp, 
sadece diğer kaçak eşyaların nerede olabileceğini araş
tıracağım. Bu mallar nerede veya parası nerede?... 

Kaçakçılardan ele geçirilen mallar, gümrük depo
larına konur, ambar makbuzuyla teslim alınır, bun
lar gümrüğün storumliuluğundaldır. Korunması Güm
rük Teşkilatına ait bu mallar mahkeme sonuna ka
dar burada kalır, sonra tasfiyeye tabi tutulur. Güm
rüklerde ayrıca çekilmeyen veya gümrüklere terk 
ddilen malzeme vardır. Bir yıl evvel Tasfiye Kanunu 
çılkmiş, Tasfiye Genel Müdürlüğü kurulmuş. Bu mal
lar tasıfiiye edilirken viski ve sigaralar Tekel Genel Mü
dürlüğüne, diğer malzeme Devlet Malzeme ÖfM ve 
Sümerbank'a satilmalk üzere teslim edilir; bir kilsimi I 
da kamu kuruluşlarına devredilir. J 
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'Bütün bu işlemlerde, fire ve zayiat miktarı nedir?.. 
Zavallı Devlettin payına ne düşüyor ... Bu gelir ne
rede gösterilmektedir; yıllık tutarı ne kadardır?... Ver
gisiz eşya satış ambarlarından elde edilen gelir ne 
kadardır?.... 

Kaçak eşyaları ele geçirmek için Devletten, Büt
çemden alınan ve ikramiye olarak ödenen para : 1980 
Mali Yılı Bütçesinden takriben 21 milyon Türk Lira
sı tahsisat ayrılmış, 19 milyon lira ödeme yapılmış. 
1981 Mali Yılından takriben 50 milyon tahsisat. San
ki çok esaslı hesaplanmış glibi Bütçede 50 milyon 199 
Ibin 659 Türk Lirası gösteriliyor; kuruşu yazılmamış. 
Harcanan 45 milyon '9918 Ibin 825 Türk Lirası. Çok 
haJssas bir hesap., 

Sorabilir miyiz?... Bu 50 milyonluk mükâfat kaç 
kişiye, kimlere dağıtıldı ve hangi başarıları karşılığı?... 

Bundan başjka, kaçakçılardan yakalandığı, gümrü
ğe konulduğu ve mahkeme sonunda tasfiyeye tutulup 
devredildiği söylenen miktar ve mallar ve buna göre, 
'kaçakçıları ele geçiren görevlilere Ödenen yüzdeler 
kimlere dağıtılıyor; geriye kalan yüzde oranı gerçek
ten Hazineye mi, yoksa özel hazinelere mi akıyor?... 

Uluis meydanınlda, Slümerbank'ita satışa çıkarılan 
mallara lütfen bir balkınız. Galiba birkaç zavallıdan 
alınan bir kısım kullanılmış çanak ç'ömlek ve ev eş
yası, giyim eşyası. Herhalde işe yarayan mallar güm
rük depolarından Sümerbarik veya Devlet Malzeme 
Ofisine gelirken yolda 'dejenerasyona uğradılar. 

/Sayın üyeler;1 

©en, yolsuzlukları ifadeden acizim. Yalnız, bu it
halat rakamları, gümrük gelirlerini, Devlet Bütçesin^ 
den Ödenen kaçakçılık primlerini, kaçak eşyadan ah-
nan mükafatlan ve bu arada zavallı Devletin hissesi
ne düşen miktarları bir tabloya dökünce insanın ak
lına ister istemez Nasrettin Hoca'nın «Kedi-ciğer» hi
kâyesi gelir : Bildiğiniz gibi, bir okkalık ciğeri kedinin 
yediğini söyleyen karısına Hoca, kediyi yakaladığı gi
bi terazinin kefesine koymalMa cevap verir. Kedi bir 
okka gelince Hoca, «Eğer bu kedi ise, ciğer nerede; 
ciğer ise, kedi nerede?...» diye soruyor. Biz de diyo
ruz ki, eğer gerçekten 9 milyar dolarlık ithalat yapıl
masa, bumdan elde edilen tam gümrük gelirleri ne
rede?... Eğer, sialdece bu kadar gümrük geliri elde 
edilmişse, ilthal edildiği söylenen mallar nerede?... 

Sayın üyeler;1 

Gümrük mevzuatına vakit yetersizliği nedeniyle 
değinmeyeceğim. Şu kadarını Söyleyebilirim : Bir 
gümrük formunu doldurmak için istediğiniz kadar tah-
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alflli, tecrübeli, bilgili olun, bu İşi gümrük komdöyon-
cusu olmadan siz yapamazsmiiz; çünkü size yaptırmaz
lar. Halbuki, burada 4 -barift fakltJör var : Faltura, men
şe şahadetnamesi, sevk belgesi veya konşimento, bir
de nihayet gümrük tarife pozisyonu numarasını bil
mek. Du belgeleri getirdiğüriiz anda bir bankada ha
vale yaptırır gibi basit bir işlemi bir gümrük memuru 
yapabilir. Malınızı alır giderdiniz; faikalt hiç de öyle 
olmuyor. Malınız gümrüklerde bekletiEyor. İthalatçı 
kıvranıyor. Ardiye veriyor. Komisyoncuya ne kadar 
vereceğini, bu parayı nasıl masraf göstereceğini düşü
nüyor, binbir eziyet sonunda «İllallah» diyerek malı
nı gümrüklten alabiliyor, tsiterse bu gayri resmi mua
meleye karşı gelsiin. Derhal evrakını Hyat Tescile ha
vale ederler. Orada da çok derlin ve esaslı inceleme
ler yapıldığı için iş çolk uzun sürer. İhaleyle ilgili bir 
'iiş ise, ithalatçı bu arada sizlere ömür olmazsa kendi
simi multlu hissedebilir.. 

Bu işte Devletin çok büyük gelir kaybına uğradığı 
ve dürüslt vatandaşın çile çeköiği inkâr edilemez. Güm
rükte işi olan her valtaridaş bunu bilir. 

Bu basıit analiz ve çok amfilyane değerlendirmeden 
sonra, vatandaşın canını yakmadan Devletlin gelirleri
nim nasıl artiırılabileoeğine ait çolk elementar düşünce 
ve önerileri ortaya koyuyorum : 

L Gümrük mevzuatını basMeştirmek ve güm
rük işlemlerini kolaylaştırmak ve bir sJsJCem geliştirmek 
amacıyla Ortadoğu Teknik Üriivers'ütesd, Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara İktisadi Ticari İlimler Akade-
mlisıi ve Ortadoğu A'mlme İdaTösi Enstitüsünde iş mü
hendisliği, endüstri mühendisliği veya benzer dallarda 
eğitim gören öğrencilere birer tez konusu olarak bu 
konuyu verin'iz ve işletiniz, değerlendiriniz. 

2< Gümrük ve Tekel Bakanlığını lâğvederek güm
rüğü, ticaretin, değerlenmesinden, İÇ ve dış ticaretlten 
sorumlu olan Ticaret Bakanlığına, Tefkel İdaresini de 
Sanayi Bakanlığına bağlayınız. 

3. 'Kaçakçıları yakalayanlara verilmek üzere Büt
çeye konan 50 mlilyön lira ile Başbakanlığa bağlı 40 
adet yeminli Ikonltrolör görevlendiriniz. Bunlara bu ay
rılan 50 milyondan ayda net 100 bin lira maaş veriniz 
ve yıldırım ekipler hallinde kontroller yaptırınız. Böy
lece hem Devlet ve hem de vatandaş bu süper güçler
den, Devletin itibarını sarsan, çalışkan ve vazifesini 
bilen devlet memurlarını töhmet altında bırakan tu
feylilerden korunur; hem de dürüst ithalatçı ve masum 
vatandaş rahat nefes alır Ve ekonomimin kötü gidiş
leri elimine edilir. 

4. Ankara Garına girerken daima gözünüze baltan 
otomobiller mezarlığındaki acıklı manzaraya son ver
mek için, gümrüğe terk edildiği anlaşılan, bir kıfsmı pı
rıl pırıl duran, bekçilerin insafına terk edilen ve işe 
yarayan parçalan zaman zaman sökülen ve böylece 
içleri gittikçe boşalan oitomıoıbilleri daha fazla çürü
meye ve parçalarının çalınmasına meydan vermeden, 
döner sermaye ile çalışan Milli Savunma Bakanlığı ba
kım ateîyelerıyle Karayollarının bakım teslislerinde kı
sa zamanda işler hale getirilerek satılması, Devlete ge
lir sağlanması ve ekonomimize katkıda bulunması. 

5, Ankara, İstanbul, İzmir hava limanları civanın
da, Edirne, Güney ve Doğu'daki gümrük kapılarında. 
birer büyük gümrüksüz satış mağazası açarak burada 
kaçak eşyalardan başka kendi ihraç mallarımızı da 
gümrüksüz, vergis'iz ve vergi (iadeli olarak, yalnız dö
viz karşılığı olarak hem yurduımuzdakii diplomatların, 
hem her Türk vatandaşının ve hem de turist ve yol
cuların yararlanmasına sunmak. Böylece hem kaçak
çılığı önlemiş oluruz, hem de Devlete döviz kazan-
dlrıniz. 

Sözlerime burada son Verir, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mehmet Aydar'ı rica ediyorum. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
'İngiliz Kraliçesi kendisine bağlı ve İngiliz Ulus

'lar Topluluğuna hizmet vermiş, kendileri tarafından 
değerlendirilen insanlara zaman zaman dizbağı ni
şanları vermiştir. Batıda birçok demokrasilerde 
«?SpoiI sistem» dediğimiz ve Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde de «Ulufe» dediğimiz birtakım Ödüllen
dirme çeşitleri uygulanmıştır. 

Genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti döneminde 
siyasi partilerin at oynattığı arenalarda Devlet im
kânlarının tıpkı dizbağı nişanları, tıpkı ulufe gibi, 
tıpkı o spoil sistemin geliştirdiği ödüllendirme çeşit
leri gibi ödüller dağıtı'lmışitır ki bakanlıklar, Devle
tin Bakanlıkları dahi birer ödül olarak bazı sistem
lerin oluşturulması için dağıtılmıştır. 

1980'in 12 Eylül'üne geldiğimiz zaman, geriye dö
nüp baktığımızda karşımıza çıkan tablo budur. Olu
şan bu tablonun temelinde çıkar vardır. Kişilerin çı
karı vardır, siyasi organların çıkarı vardır; ama bü
tün bu çıkarlar Devletin olması lazım gelen varlık
larının, taksimi ile ortaya çıkan ve bir futbol topu 
gibi kucaktan kucağa atılan çıkarlardır. 

Türk Devletini biz, güçlendirmek, otoriteyi hâ
kim kılmak ve demokrasinin kuralları içerisinde var 
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olan insana saygı, insana sevgi ve insanın mutluluğu
nu hazırlamak ancak o çerçevede mümkündür de
dik ve burada şu anda bulunuşumuzun temel neden
lerinden bir tanesi de budur. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin kavuştuğu ilk bak anlıklardan biridir. Adı 
üstünde, «Tekel» dediğimiz bir çalışma biçimi içinde 
birtakım hizmetleri yapmaktadır. 

Demin çizdiğim çerçeve içeri'sinde, beni bağışla
sınlar, teşkilata genelgeler gönderimek sureti ile va
tandaşa güleryüz gösterilmesi emir edilmiş olmakla 
beraber, o güleryüz gösterileri içerisinde, vatandaşım 
başına neler getirildiği de bizzat Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının politikaları içeri'sinde mevcuttur. 

Çok eski zamanda bir kamu görevlisi, ha'sbel ka
der vali vekilliği yapmaktadır; asli görevi nüfus mü
dürlüğüdür. Yine Başvekâlet bir tamim göndermiş
tir; «Vatandaşa güleryüz gösteriniz» diye. Valinin 
polisi, kendileri ile bir grup vatandaşın görüşmek is
tediğini vali vekiline bildirir. Vali vekili «Buyursun
lar» der ve gelen vatandaş grubunun karşısına geçer, 
güler. Tatlı tatlı güler, tebessüm eder; vatandaş şa
şırır birdenbire. «Gelin bakalım, gelin. Ben Başve^ 
kâletten emir aldım; size güler yüz göstereceğimi» 
der. 

Şimdi bizde güleryüzün anlamı böyledir de; ama 
'bir güleryüzün bir başka anlamı vardır. Hem güler•> 
siniz hem de döversiniz; ama bu dövmek kötektiir. 

Geçen yaz Türkiye'de terör hareketinin durdu
rulmuş olması nedei ile yurt dışından yurt özlemi ile 
yanıp tutuşan insanlarımız, işçilerimiz, büyük biı» 
akınla ülkemize geldiler. Şayanı şükrandır ki, bu dö
nemde bazı tıkanıklıklar dışında (Ki, çok büyük bir 
akımdı bu) Gümrük ve Tekel Bakanlığımız fevkalade 
büyük bir başarı ile, büyük bir hizmet vererek bu 
vatandaşlarımızın geliş gidişlerinde yüreklere su ser
pen ferahlık içerisinde hizmet vermiştir. Bunu bu
rada şükranla kaydederim; ancak 12 Eylül'e gelin
ceye kadar, demin konuşmamın başında ifade etti
ğim espri çerçevesinde, Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğının tabanından üst kademe yöneticiliğine kadar 
nüfuz etmiş birtakım düşüncelerin temsilcisi olanlar, 
hâlâ kendi görevlerini muhafaza etmektedirler. Ka
bul ediyorum, Hükümetimizin bu konudaki hassa
siyetini de kalbul ediyorum; ama Devletin temeline 
dinamit koymak düşüncesinden bir an olsun vaz
geçme itiyadında ve niyetinde olmayanların, kamu 
kuruluşlarında, kamu güvenliği ile alakalı görevde' 
Devletten para alarak hazır olmaları, bir şeyi renci-
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de etaıekltedlir; vicdanları rahatsız etmektedir. Bunun 
üzerine, nasıl ki 12 Eylül'de bütün fesat yuvalarımın 
üzerine gidildi ise, bakanlıklarımızda ve hele Güm
rük ve Tekel Bakanlığımızda bu işin üzerine ciddiyet 
ve dirayetle ve korkusuzca yürümenin gününün geç
tiğini ifade etmek istiyorum. 

İlkokul mezununu siz getirir gümrük müdürü ya
parsanız, yüseköğrenim mezunlarını da siz, fevkala
de çetin şaftlar ipinde memur düzeyine indirirseniz, 
hâlâ burada birtakım yanlış politikaların, personel 
politikalarının uygulanmakta olduğu düşüncesini, 
kuşkusunu kimsenin kafasından silemezsiniz. 

- Bazı yanlış tasarruflar da vardır, basına da inti
kal etmiştir. 1979 bir Mercedes otosunun Mudanya 
Gümrüğünden, günü dolmadan Başbakanlığa verile 
mesi olayı vardır ki; buna, tabiri ile, çok affedersi
niz, affınıza sığınarak ifade ediyorum, «Göz boya
mak» derler. O oto Yüce Başbakanlık makamından,, 
onun emrinden, icra karârı ile çekilip atamıştır. Bu
nu yapanlar hâlâ işbaşındadır. 

Sabrınızı taşırmamak için değinmem gereken bir 
tek nokta daha var, onu da arz ederek huzurlarınız
dan ayrılmak istiyorum. 

Türkiye, döviz sıkıntısı çektiği nedeni ile, büyük 
bir fedakârlık, milletimizin fedakârlığı içinde kahve 
unutuldu. Şimdi, görüyoruz ki, bin ton kahve ithal 
edilmiştir ve 12 < S . 1981 gün 8/2903 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararnamesinin Tekel Genel Müdürlü
ğüne ithal yetkisi vermek sureti getirilmesi istenmiş
tir. Sayın yetkililerin bu bin ton kahveyi (fazla veya 
noksan onu bilemiyorum; fakat ölçü odur) bunu 
doğrudan doğruya Tekel Genel Müdürlüğü mü it
hal etmiştir, yoksa bir başkası mı ithal etmiştir, da
ğıtımı nasıldır, yalnız turistik tesislere mi verilmek
tedir? Bu hususta aydınlatıcı bilgi verirlerse memnun' 
dlacağım^ 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakanı rica ediyorum. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BOZER 

— Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üye
leri; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi dolayısı ile 
söz alan değerli üye arkadaşlarıma içten teşekkür
lerimi sunmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tevcih edilmiş buy^ulan sorulara teker teker ce

vap vermeden önce bazı ilkelerin saptanmasında ya
rar görüyorum. Bu itibarla, müsaade buyurursanız 
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Bakanlığımızın, Danışma Meclisli üyelerimizin ten
kitlerine karşı tutumunu açık kalplilikle belirtmek 
isterim. 

Bu soruların bir kısmını burada cevaplandırmak 
mümkündür. Elimden geldiği kadar bu soruları ce
vaplandıracağım. Cevaplandırmak imkânına sahip 
olmadığım soruları değerli arkadaşlarıma yazılı otta»' 
raik takdim edeceğim; fakat her halde bir hususa 
bütün üyelerin inanmasını istiyorum. Buradaki ten
kitlerin hepsıi Bakanlığım tarafından büyük bir has-* 
sasiyetle gözonünde bulundurulacak ve gereken ya
pılacaktır. Buradaki samimiyetimize değerli üyele
rimizin güven beslemesini bilhassa istirhamı ediyo
rum. (Alkışlar) 

O itibarla, eksik bıraktığım hususları lütfen soru
lara ilgisizliğim şeklinde değerlendirillmemesini rica 
ederim. Bunu bugünkü şartlar altında vazifeyi yeni 
devralan bir arkadaşınız olarak cevap güçlüğünde 
bulunmama bağışlayınız. 

Başka bir noktaya da özellikle değinmek istiyo
rum. Bakanlık olarak takip edeceğimiz politikanın 
temeli bu muhterem Mecliste sıkı bir diyalog için
de çalışmaktır. Sizlerin ikaz ve irşatlarınızı Bakanlık 
olarak alakayla ve ciddiyetle dikkate alacağız. (Al-< 
kışlar)' 

O itibarla, muhterem arkadaşlarımdan istirham 
ediyorum, her türlü sorulan ve ikazları için Bakan
lığım ve ben ekibimle birlikte hizmete hazır bulun
maktayız, 

Değerli arkadaşlarım; 
Bilfiyorsunuz Türk ekonomisi çok sıkıntılı devre

lerden geçmiiştir. Bu sıkıntılı devrelerden sonra eko
nomide kısmen olsun memnuniyet verici düzeyde 
bir ferahlama olmuştur; fakat bu ferahlama henüz! 
bizi tam anlamıyla tatimin eden düzeye ulaşmamış
tır. Bu itibarla, Bakanlığımızdan beklenen hizmetle
rin vüs'atı karşısında bizim Hükümet olarak kıt im
kânları en iyi biçimde değerlendirmemiz gerekiyor. 
Değerli Danışma Meclisinin ve Komisyonun da yar
dımı ile bize tahsis edilen Bültçedeki para fevkalade 
sınırlıdır. Başka bir deyimle biz bu güç imkânlar 
içinde hizmetleri sürdürmek mecburiyetindeyiz. 

Müsaade ederseniz Bütçenin ve dölyrsryla faali
yetlerimizin anahatlarını dile getirmek isterim. 

,1982 yılı Bütçesi değerli üye arkadaşlarımın da 
'belirttiği gibi 3 miyar, (küsurları bırakıyorum) 35 
milyon Türk Lirası dolaylarındadır. Bu, yalnız Güm
rük ve Tekel Bakanlığının Bütçesıidir, Tekel Genel 
Müdürlüğünün Bütçesi ayrıdır. 

— 571 

23 . 1 . 1982 O : 1 

Bu, rakamın 1 milyar 900 milyon lirası personel 
giderleri, yolluklar ve demirbaşlar gibi cari giderle
re tahsis edilmiştir. Bakiye 1 milyar, 10G milyonu da 
yatırımlara ayrılmıştır. Transfer harcamaları 28 
milyon dolaylarındadır. Görüldüğü veçhile yaıtırım-
lara tahsis edilen para Gümrük ve Tekel Bakanlığın
dan beklenen hizmetler dikkate alınacak olursa mü
tevazı düzeylerdedir. Bu yatırımlara tahsis edilmiş 
bulunan miktarla nelerin yapılacağı Komisyonda da 
ayrıntılı bir biçimde incelenmiş olması itibariyle bu
nun ayrıntılarına girmek istemiyorum. Yalnız bazı 
ilkeleri belirlemekte fayda vardır. 

Gümrüklere taalluk ettiği nispette durum şöyle 
karşımıza çıkıyor : 

'Bazı hizmetlerin yürütülmesi münhasıran Güm
rük ve Tekel Bakanlığına aittir. Fakat gümrüklere 
gelen turistlerin ve vatandaşlarımızın buradan iyi -
kötü memnun ayrılabilmeleri için Bakanlığımızı aşan 
birtakım tedbirlere ihtiyaç vardır. Bu tedbirler Ba
kanlığımızı aşmış olması itibariyle ilgili bakanlıkla
rın koordinasyonu ile halledilebilecek niteliktedir. 

Bu itibarla, biz meseleyi yalnız Gümrük ve Te
kel Bakanlığının görevi açısından ele almıyoruz, ay
nı zamanda bu meseleyi ilgili bakanlıkların koordi
nasyon içinde yapacakları bir çalışma şeklinde de 
mütalaa ediyoruz. 

Gümrüklerde yapılacak olan hizmetlerin başında 
altyapı tesisleri geliyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ne kadar iyi niyetle çalışırsanız çalışınız altyapı 

tesislerini ikmal etmediğiniz sürece vatandaşlarımı
za ve turistlere istenen düzeyde hizmet vermeye im
kân yoktur. Bütçede yatırımlar için tahsis edilen mik
tarı zikretmemin sebeplerinden bir tanesi de budur. 

Bunun dışında bir eğitim meselesi çıkar. Mutla
ka muayene memurunun ciddi bir eğitime tabi tutul
ması gerekir. 

(Bunun dışında araç ve gereç meselesi ortaya çı
kar. îtfaiiye aracından tutunuz da deniz botlarına, 
teleks ve telefonlara kadar ikmal edilmesi gerekir. 

IBunun yanında personel sorunları çıkar, Bugün 
hudut kapılarında vazilfe gören görevlilerin bir kıs
mı mesken imkânından yoksun durumdadır. Bun
lardan tam bir hizmet bekleyebilmemiz için lojman 
sorununu da iyi kötü çözüme kavuşturmamız gere
kir. 

Sizlerin de delaletiyle Bütçeye koymuş olduğu
nuz yatırımlara ilişkin bu meblağ anaihatları itiba
riyle gümrüklerde bu maksatlara tahsis edilecektir. 
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Bunun rakamlarını ayrıntılı bir biçimde vermek su
retiyle huzurlarınızı işgal etmek iıstemliyorum. 

Mesele bir de hizmetin kalitesini yükseltmekte
dir. Bu, özellikle bir eğitim meselesidir ve sık sık 
yapılacak denetimlerle İlgilidir. 

IBugün hudut kapılarında, Kapıkule'de, yolcu 
birimi ikmal edilmiştir. TIR'lara ait kısmı da bu yıl 
veya önümüzdeki yıl içinde ikmal edilmeye çalışıla
caktır. Buna mukabil Gürbulak, Haibur gibi güm
rük kapıları maalesef altyapı teslislerinden yoksun
dur. 3 bin aracın giriş çıkış yaptığı Habur'da alt
yapı tesislerinin ne kadar büyük önem taşıdığını tak
dirlerinize sunmak isterim. 

Sorulara daha sonra geçeceğim. 
Tekel'e gelince; Tekel hakkında da kısaca şu 

ibilgileri sunmak istiyorum. ıBiliyoırsunuz Tekel Ge
nel Müdürlüğü katma bütçeli bir kuruluştur ve dö
ner sermayesi vardır, tütün, ispirto, ispirtolu içkiler 
ve tuz tekelinü işletmek ive 'yönetmekle görevlidir. 
(Bunun dışında tekel maddelerinin 'kaçakçılıklarına 
ait takipleri yapmak görevi bu Genel Müdürlüğe 
verilmiştir. Keza, 196 sayılı Kanun hükmü gereğin
ce destekleme alımı yapmak, yaprak tütünü işlemek, 
ihracata yönelmek gibi hususlar da bu Genel Mü
dürlüğün görevleri arasındadır. 

Bu Genel Müdürlüğümüze 2,5 milyarı cari gi
derlere, takriben 9,5 milyarı yatırımlara ve 49 mil
yonu da transfer harcamalarına taalluk etmek üzere 
12 milyar civarında ödenek verilmiş tir. 

Değerlli arkadaşlarım; 
Bir kısım yatırımlar imkânlarımızı dikkate al

madan geçmiş yıllarda karar altına alınmış ve ger
çekleştirilmesi için de teşebbüse geçilmiş; fakat maa
lesef imkânları aşar derecede teşebbüslere girişilmiş 
olmasının sonucunda bütün yatırımların büyük bir 
ikramının mukadderatı meçhul bir duruma intikal 
etmiştir. 'Bu itibarla, bunlara bir öncelik sırası tanı
mak ve bu öncelik sırası içinde bu yatırımları ger
çekleştirmek zarureti hasıl olmuştur. Bakanlığımızca 
tespit edilen öncelik sırasını şöylle özetlemek iste-
'itim: 

IKısa sürede bitirilmesi mümkün olanlar önce
lik almaktadır. Ayrıca kalitenin iyileştirilmesi ve 
kapasitenin artırılmasına yönelik yatırımlar da ön
celik sırasındadır. 

iBunun dışında sosyal ve ekonomik yönden ya
rarları tespit edilmiş bulunan yatırımlara da önce
lik verilmiştir. Bu öncelik özellikle sigara fabrika
ları, yaprak tütün bakım ve işleme evleri yönünden 
önem taşırmaktadır. 

} (Müsaade ederseniz kısaca tütün konusunda da, 
(Sigara, tütüne iş intikal etmişken) temel bazı bilgi
lere değinmek isterim. 

Aşağı yukarı tütünde 2,5 milyon vatandaşımız 
bununla geçimini sağlamaktadır. Ortalama dış satım 
100 milyon dolar civarındadır. 1980 - 11981 yılında 
ihracat konusunda sartf edilen gayretler sonucunda 
222 milyon dolar ihracattan elde edilmiştir. Stoklar 
iyi kötü eritilmiş durumdadır, ocak 1982 itibariyle 
173 bin ton stok »vardır. 

ıBu ırakamlaırı vermenin temel nedeni sizlerin de 
bildiğiniz ıgfibi, tütünün Türk ekonomisi için öne
mini vurgulamaktır. Bu itibarla, biz tütünde yok
luk devresini idrak etmiş bulunuyoruz, şimdi ka
lite devresi başlamıştır. Kaliteli tütün yapmak için 
ekimden başlamak suretiyle imalat türlerine kadar 
gereken tedbirleri alacağız. Maalesef bir kısım fabri
kalarımızın makineleri eskimiştir. (Bu eskimiş maki
neler ile modem teknolojiye uygun bir biçimde ima
latta bulunmak zorluğunu takdir buyurursunuz. 
Demek ki, birinci ilkemiz kaliteyi artırmak. 

İkinci ilkemiz tütün ekicisini teşvik etmektir. 
Türk tütününün tahribine ve tütün ekiminin gerile
mesine müsaade etmeyeceğiz^ 

Üçüncü ilkemiz, içerde, iç talepte arz ve talep 
dengesini sağlamaktır, 

Dördüncü ilkemiz de ihracata dönük faaliyetle
rimizi geliştirmektir. Bu ilkelerin ışığı altında mev
cut 52 projeden 21'i yeni, 31 'İ eski projedir. 21 ye
ni proje için 204 milyon, 31 adet proje için de 5 mil
yar 715 milyon.Türk Lirası bu yıl için ayrılmıştır. 

Tokat Fabrikası için Bütçeye konan ödenek 4 
milyar 250 milyondur. 1983 tarihinde, 1983'ün or
talarında bu fabrikanın biteceğini tahmin ediyoruz. 

Samsun Sigara Fabrikası için Bütçeye 200 mil
yon Türk Lirası konulmuştur. 1984 tarihlerinde de 
bu fabrikanın biteceğini tahmin ediyoruz^ 

Takdir buyuracağınız veçhile Tokat fabrikası, ka
pasitesi en çok olan, on bin ton kapasite ile devreye 
girecek olan bir fabrikadır. 

Akhisar Sigara fabrikası da keza 1984'de bite
cek bu fabrika için de 100 milyon lira ayrılmıştır. 

tzmir Sigara Fabrikası için 50 milyon Türk Lira
sı ayrılmıştır, bu 1985'de bitecektir, 

Erzurum ve Diyarbakır sigara fabrikaları 1986ı 
tarihinde bitecektir. Bunlar için de 27 milyon ve 25 
milyon ödenek Bütçeye konmuştur. 

©u fabrikalar devreye girdiği zaman bugünkü ka-
I pasite 1985 - 1986 lara doğru 120 milyon ton civa-
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rında olacaktır. Bu kapasite talebin üzerindedir, bu
nu özellikle belirtmek istiyorum, 

'Bu itibarla, arz ve talep dengesi yönünden siga
rada 1985'lere kadar hiç olmazsa bir sorunumuzun 
olmadığını sanıyorum. Bu devrede, özellikle tekrar 
ifade etmek işitiyorum kalite üzerine dönmek isti
yoruz, 

İçki için de 40 proje söz konusudur. Bunlar için 
800 milyon Türk Lirası ayrılmıştır. 24 yeni proje 
için 180 milyon ödenek ayrılmıştır. 14 -16 proje için 
de 618 milyon Türk Lirası ödenek ayrılmıştır. 1982 
yılı içinde bitmesini planladığımız projeler Urfa ve 
Kilis suma üniteleri, Tekirdağ kanyak imalâtı ve es
kitme tesisleridir, 

Kimya sektörü için de bu yıl 2 milyar 400 mil
yon Türk Lirası ödenek tahsis edilmiş bulunuyor. 
Proje sayısı bu sektörde 18'dir. Bunun 2 milyon 800 
bin Türk Lirası devam eden yedi proje için 136 mil
yonu da 11 yeni proje içindir. 

Keza tuz sektöründe de Kaldırım rafine tuz te
sisi bu yıl bitirilecektir. Çamaltı ve Kaldırım idame, 
yenileme ve üretim artırma projeleri de 1983 yılında 
ikmal edilmeye çalışılacaktır, 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi izin verirseniz sizlerin tevcih buyurmak lü't-

funda bulunduğunuz sorulara cevap vermek isterim. 
Bu vesile ile bütün söz alan arkadaşlarıma Sayın İnal 
başta olmak üzere, Sayın Özgoker, Sayın Akaydın 
arkadaşlarıma, hepsine içten teşekkürlerimi sunarım. 

Şimdi müsaade ederseniz sorulan yavaş yavaş, 
mümkün olduğu kadar da sıraya bağlı kalarak bece-
rebildiğim kadar cevaplandırmaya çalışayım, 

iSayın İnal arkadaşımızın değişik fabrikalarda ay
nı sigaraların değişik kalitelerde üretildiği hakkında 
bir sorusu var, 

Fabrikalarımızın bir kısmı özellikle Cibali, Sam
sun, İzmir eski bir teknoloji ile çalışmaktadır. Yap
rak tütünün kalitesi de sigara üretimine etki yapmak
tadır. Özellikle kâğıdın kalitesinin tütünün içimin
de etkisi olduğu görülüyor. Bunları dikkate alarak 
biz mümkün olduğu kadar her fabrikada aynı kali
tede sigara imalâtı yapmak için gereken hassasiyeti 
göstereceğiz. Bu tütün'den, kâğıttan tutunuz da mev
cut makinalara kadar bütün faktörleri içeren bir 
keyfiyettir, bunları dikkatle dikkate alıp homojeni-
teyi kalitede sağlamaya gayret etmekteyiz., 

İK'üf hastalığı ile ilgili Sayın İnal'ın bir soruları 
var. Bu mavi küf hastalığı ile mücadele ciddi bir 
surette sürdürülmektedir. Bunun, bu mavi küf has

talığının bugün için bir tehlike olmadığını ifade ede
bilirim. Ayrıca mavi küf hastalığına karşı ekici de 
uyarılmış durumdadır, 

Zannediyorum Sayın İnal'ın bir sorusu da Çay -
Kur Yönetim Kurulu ile ilgili bulunmaktadır, 

Çay - Kur Yönetim Kurulunda 9 Yönetim Ku
rulu üyesi vardır. Bu 9 Yönetim Kurulu üyesinin 
tümünü bilindiği gibi Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
seçmiyor. Halen Maliye, Tarım ve Orman Bakan
lıkları ıve Ziraat Odaları ve Çay Ekicileri Koopera
tifine ait. bulunan üyelikler boştur. Bu seçimlerin, 
sayın İnal arkadaşımızın da işaret buyurduğu istikamet-' 
te bu niteliklere sahip üyelerle doldurulacağı ümidini 
beslemekteyiz. Zannediyorum Çay - Kur Yönetim 
Kurulunda Gümrük ve Tekel Bakanlığından bir üye 
bulunmaktadır* 

ı«Tekel Genel Müdürlüğünde ne kadar ziraat 
yüksek mühendisi istihdam edilmektedir?..» dediler. 

İBu soruya Tekel Genel Müdürlüğü ile temas ede
rek, izin verirseniz yazılı biçimde cevap vereceğim. 
Şimdi ne kadar ziraat yüksek mühendisi olduğunu 
ifade etmek güçlüğü içindeyim. Yalnız, şunu belirte
bilirim. 7233 memur mevcudunun yaklaşık olarak 
% 19'unu oluşturan 1374 kişi yüksek tahsillidir. Bu 
yüksek tahsillilerin içinde ne kadarının ziraat yük
sek mühendisi olduğu hususuridaki soruyu bilâhara 
yazılı olarak takdim edeceğim, 

Sayın inal'ın hassasiyetle üzerinde durduğu ko
nulardan bir tanesi de şarapçılıktır. Özellikle bu şa
raplarımızın kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tek
lifleri var< 

Bilindiği üzere, şarap üretimini daha kaliteli bir 
hale getirmek ve bağcılığımızı geliştirmek için Ta
rım ve Orman Bakanlığıyla birlikte ortak bir ko
misyon kurulmuştur ve bu komisyon bağcılık ile il
gili konulara've bağcılığın geliştirilmesine eğilmekte
dir. Tekel Genel Müdürlüğü bu yıl bağcılığı teşvik 
eden bir fiyat politikası uygulamaya çalışmıştır. 

İSayın Salih İnal'ın bir sorusu daha var, müsaade 
ederseniz o soruyu da cevaplandırayım. Tekel ve 
özel şarap fabrikaları kapasiteleri ve yeni kapasite
lerle ilgilidir bu soru. 

Tekel'in yıllık kapasitesi 32 milyon litredir. Özel 
sektör 17 milyon litredir. Hoşköy Şarap Fabrikası 
ve Elâzığ 2,4 milyon litre olarak devreye girmişler
dir. Bu itibarla, Tekel'in şarap kapasitesi hakkında 
da kısa da olsa billgi arz etmiş bulunuyorum. 

Efendim, tütün üretim alanlarının sınırlandırma
masına ilişkin bir soru var. 
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iBurada, bir konu üzerinde durmak istiyorum. 
Geçmişin tecrübelerinden de istifade ederek üretim 
ile sigara imalâtı arasındaki denge esas ittihaz edil
miştir. Binaenaleyh, başka bir deyimle tütün ekimini 
sınırlandırmak siöz konusudur şeklinde meseleyi mü
talaa etmeyelim, ekim ile tütün üretimiyle sigara ima
lâtı arasında, tabii ihracatı da dikkate almak kaydıy
la, bir denge kurmak meselesi vardır ve bunun dışın
da da özellikle kaliteli tütüne prim vermek söz konu
sudur. Bu da arkadaşlarımızdan bazılarının yönelt-. 
tiği sorular arasında yer almaktadır, 

İSayın Özgiöker'in gümrük formaliteleriyle ilgili 
soruları var. «Gümrük formaliteleri çok grifttir, ih
racat ve ithalâtta bu nedenle zorluklar doğmaktadır.» 
dediler. 

Aslında, gümrük formalitelerinde basite irca edil
mesi gereken hususlar vardır; fakat bunun yanında 
mesele, sadece gümrükteki formalitelerin ağırlığın
dan ileri germemektedir. Gümrük ile ilgili bakan-
liklar (Ticaret Bakanlığı özellikle) da bu formalite
lerin ağırlaşmasında bir etken oluyor. Burada Tica
ret Bakanlığını eleştirmiyorum; yani Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı arasındaki kopukluk veya bu forma
litelerin bir tek yerden yürütülmemesi sonucunda bu 
aksamalar olmaktadır. Hükümet olarak da bunların 
üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu formaliteleri ba
site irca etmek suretiyle vatandaşları, ithalât ve ihra
catçıları daha çok memnun edebileceğimiz görüşün
deyiz,) 

Sayın Özgöker'in bir sorusu daha var. «Kaçak
çılıktan elde edilen viski ve saire gibi mallardan do
layı Tekel'in sağladığı gelir nedir?..» Bunların mikta
rı nedir?., dedilerı 

IBu konuda da izin verirseniz soruyu yazılı ola
rak cevaplandıracağım, elimde şu anda gerekli bilgi
ler yok. 

Müsaade ederseniz bir de Bulgaristan'dan fason 
olarak imal edilerek gelen sigaraların imhası hakkın
da sorulmuş soruyu cevaplandırmak istiyorum. 

IBasın'da çıkan haberlere göre, 134 ton Samsun 
sigarasının küflenmesi olayı şöyle kısaca özetlenebi
lir : 

IBu, aslında Bulgaristan'da yaptırılan Samsun si
garasının satışı bayağı güçlük göstermiştir; çünkü 
müşteri bizim kaliteli sigaramızı tercih etmiş, Bul-
garistanMa yapılan fason imalâta itibar etmemiştir. 
Bu durumda bir birikme de olmuştur. Bunun üzeri
ne yapılan incelemelerle tespit edilen husus şudur : 

Aslında 4,3 kilogram sigaranın (İddia edildiği 

j gibi 134 ton değil) küllü olduğu tespit edilmiştir ve 
bunlar yakılarak imha edilmiştir.* 

iBunun dışında bir başka sigara olayı vardır, onu 
da kısaca özetlemek isterim. 268 milyon lira civa
rındaki bir tütünün imha edildiği basında çıkmıştır. 

I Bu mevzuata göre hakikaten imha edilmiştir; 268 
milyon değil, 168 milyon civarındadır. Tamamen ka
nun ve kararname hükümlerine göre yapılmış bir 
keyfiyettir. Esas itibarıyla bu, 1981 döneminde de
ğil daha önce de yapılmış olan bir husustur. 286 
milyon lira değerindeki, sigaradır. İmha sırasında 
yapılan değerlendirmede 188 milyon lira tutarında 
4,202 ton tütün imha edilmiştir., 

İBir de Kaçakçılık Kanununa göre alınan parala
rın gümrük memurları arasında taksimiyle ilgili bir 

I soru var. Bu soruya şiöyle arzı cevap edeyim : 
Kaçakçılığın Men ve Takibi Kanununa göre, ka

çağı haber verenlerle kaçak eşyayı bilfiil yakalayan-' 
lar, tutanlar, bunun değerinin % 50 ŝini kendi arala
rında taksim etmektedirler. Bu Kanundan neş'et et-

I inektedir. Bunun tevzi şeklinin kıstasları hakkında 
da izin verirseniz yazılı açıklama yapmak isterim. 
Çünkü konu yalnız bundan ibaret değildir; başka 
sebeplerle yine Kanundan neşet eden ve gümrük me
murlarına dağıtılan meblâğlar vardır. Bu konu üze
rinde ben de duruyorum. Müsaade buyururlarsa ar
kadaşıma bunu yazılı olarak sunmak isterim., 

Çay konusunda bir - iki hususu dile getirmek is-
I tiyorumt 
I Geçen yıl çay konusunda değişik bir tatbikata 

girilmiştir. Bu değişik tatbikat hepinizin yüksek ma
lumlarıdır, bunun üzerinde ayrıca durmak istemiyo
rum, Yalnız şunu vurgulamak isterim. Bu tatbikatın 
bazı aksaklıkları olabilir. Bunu ben de hissediyorum. 

)Bu itibarla, Muhterem Mecliste bulunan ve bu 
işle ilgili olan değerli üyelerle sıkı bir diyalog kur
mak suretiyle bu aksaklıkları bertaraf etmek, çay 
üreticisini daha iyi tatmin etmek, çayda da üretim
le tüketim arasındaki dengeyi sağlamak maksadıyla 
sıkı bir işbirliği kuracağız. Hep birlikte meseleleri 
tartışıp bir sonuca mutlaka varacağız. Ö itibarla bu 
konu üzerinde daha fazla durmak istemiyorum 
şimdi. Gerçekten bazı sorunlarımız vardır. Girilen 
yol isabetli bir yoldur; (Bunu vurgulamak isterim) 
ama bu isabetli yolun daha mükemmele gitmesi için 

I sayın üyelerle kuracağımız diyalogtan büyük çapta 
yararlanacağımızı tekrar dile getirmek istiyorum. 
(«Bravo» sesleri) 

I Mantar konusunda şunları arz etmek isterim : 
I Mantar bizim Tekele giren bir konu değil. Biz bunu 
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yerli olarak üretebilir miyiz?.. Bu hususta şimdi bir 
mütalaa serdedecek durumda değilim, izin verirseniz 
bu konu üzerine de eğilip sonra yazılı olarak bilgi 
sunmak isterim* 

Sayın Özgoker'in vermiş olduğu rakamlar var. Bu 
rakamlar esas itibarıyla doğrudur. Yalnız burada bir 
noktayı vurgulamak istiyorum izin verirlerse. Eğer, 
yanlış anlamadıysam şu hususu söylediler : Gümrük
lerden gelen malların değeriyle tahsil edilen vergi 
arasında bir irtibat kurdular ve «Burada bir kaçağın 
olmasını, bir eksilmenin olmasını» ifade ettiler. Bu
nu böyle hemen rakamsal bir biçimde değerlendir
mek güçlüğünü takdir buyurursunuz; çünkü teşvik
ten istifâde eden mallar da var. O itibarla, bunu böy
le bir denge kurmak, bir oran kurmak suretiyle so
nuca götürmeyelim; başka yollarla da yani daha spe
sifik bir metotla incelemek suretiyle cevaplandırma
ya çalışalım, 

/«Otomobil mezarlığı» diyorsunuz. Otomobiller 
Ankara'da bulunuyor. Biliyorsunuz bunlar Tasfiye 
Kanunu hükümlerine tabi. Gümrüğe gelen mallar iki 
ay süreyle aranmadığı takdirde, bunlar kamu kuru
luşlarına veriliyor veya Sümerbank ve Devlet Mal
zeme Ofisi marifetiyle satılıyor, 

Şimdi, bunların bir de tamiri meselesi var. Bu 
hususta da Bakanlık gereken ilgiyi gösteriyor. Bu il
giyi biraz daha yoğunlaştırmak gerekir. Makine 
Kimya Endüstrisi Kurumuna zannediyorum bunla
rın tamirleri yaptırılıyor ve ondan sonra satılıyor. Su
nu bilhassa belirtmek isterim ki, bu Tasfiye Kanunu 
çıktıktan Sonra gümrük depolarındaki mallarda 
önemli miktarda azalma olmuştur. Bunların bir kıs
mı süratle Kamu Teşebbüslerine veya resmi kuru
luşlara intikal ettirilmiştir. Bir kısmı da satılmıştır. 
Ben dün îstanbul Gümrüklerini gezdim; ambarlarda 
büyük bir ferahlama olduğunu müşahade ettim. Lüt
fen sabır buyurunuz; bunları da zamanla tasfiye ede
ceğiz* 

İhraç mallarının ve bazı kaçak malların hudut 
kapılarında açılacak mağazalarda satılması konusu, 
hakikaten ilginç bir konudur. Yalnız takdir buyurur
sunuz ki, bu kaçak malların satılması keyfiyeti, Türk 
Parasının Kıymetini Koruma mevzuatıyla ilgilidir. O 
itibarla evvelâ mevzuatta bir değişiklik yapılması ge
rekir; fakat bizim ihraç mallarımızın hudut kapıların
da açılacak mağazalarda satılması keyfiyeti, gerçek
ten üzerinde durulmaya değer, incelenmeye değer bir 
konu olarak görünmektedir bize de. 

Sayın Başkan, sayın üyeler? 
Zannediyorum ki, vaktinizi çok işgal ettim; fa

kat buna rağmen biliyorum ki, tüm sorulan da ce-
vaplandıramadım. Çünkü takdir buyurursunuz ciddi 
bir hazırlığa girmeden hemen sizleri tam tatmin ede
cek bir düzeyde cevaplandırmak güçtür, fakat daha 
konuşmamın başında arz ettiğim gibi, telkinlerin ve 
tenkitlerin üzerinde duracağım. Bir kısım soruları da 
yazılı olarak arkadaşlarıma takdim edeceğim. 

Beni mazur görünüz, usulünü bilmiyorum, bura
da bazı sorular tevcih edilmiş, bunları cevaplandır
mak isterim* 

İBAŞKAN — Daha bazı sualler de var. Hepsini 
yazılı veya sözlü cevaplandırma hakkınız var efen-
dim* 

Şimdi okutacağım sorulara derhal cevap da vere
bilirsiniz ileride yazılı olarak da cevap verebilirsiniz 
efendim, 

Sayın Erdoğan Bayık'ın sorularını okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sualimin Gümrük ve Tekel Bakanı Sa-< 
yın Ali Bozer tarafından cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasını yüce makama arz ederim. 

Erdoğan BAYIK 

İSoru : 
Tarihi 12 Eylül Harekâtına gelişte silah kaçakçı

lığının yeri yüksek malumlarınızdır* 
Şu anda şerefli Türk Adalet Divanı önünde, hır

sızlık ve soygunlarını acı hesabını veren Mafia lider
lerinden ve o haysiyetli koltuğu pazarlık ve talihsiz
likle işgal eden bir siyasinin kadrosunun, Bakanlık
taki kilit mevkiindeki görev yerlerini halen işgal et
tiği Türk kamuoyunda yaygın söylenti halindedir. 

Bunun böyle olup olmadığının Yüce Meclisin 
kürsüsünden Büyük Türk Milletine tarafınızdan açık
lanmasında sayısız fayda görmekteyim, 

Saygılarımla. 

'BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BOZER 

— Efendim, bunu çok açık kalple cevaplandıraca
ğım. Yazılı cevaplandıracağım şeklinde bir yola da 
tevessül etmeyeceğim. Çünkü, sayın Danışma Mec
lisi üyelerinin benim şahsiyetimi ve bu konudaki tu
tumumu büyük açıklıkla bilmelerini özellikle arzu 
ediyorum. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ben buraya 12 Eylül Harekâtının esprisine uy
gun bir icraat yapmak üzere geldim. Bu itibarla, ka
nuna karşı hareket etmiş, şu veya bu usulsüz yolla
ra tevessül etmiş hiç bir arkadaşı Bakanlığımda istih-
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dam etmem; fakat hiç bir şekilde de haksız ithama 
maruz kalmış bir arkadaşımı bu ithamlar dolayısıy
la feda etmem. («Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Bunu bütün açıklığı ile ifade etmek istiyorum. 
Buraya biz kardeşlik ruhunu yaratmak için, barış 
havasını getirmek için, ayrılıkları gidermek için gel
dik, bunlara, hastalıklara bir hastalık daha katmak 
istemiyoruz. Buradaki samimiyetime lütfen inanınız. 
Onun içindir ki, Bakanlığa geldiğim günden itiba
ren gerek basında, gerek özel yollarla tarafıma ileti
len bütün meselelere büyük bir hassasiyetle eğildim. 
Açıklıkla ifade ediyorum hepsini Teftiş Kuruluna 
havale ettim; fakat talihsiz bir arkadaşınızım. Çün
kü, Teftiş Kuruluna da yaptırma diyorlar. Kime yap
tıracağıma! 

Müsaade buyurursanız burada da kendime göre 
metotlarım vardır, tarafsız bir kuruluşa, fakat Ba
kanlığımın da haysiyetini zedelettirmeden bunları yap
tıracağım ve meseleyi kamuoyunda gün ışığına vardıra
cağım. Kanunsuz hareket yapmış hiç bir kim'se himaye 
görmeyecektir; fakat hiç bir kimse de haksız yere 
töhmet altında olmayacaktır. Yalnız, takdir buyurur
sunuz ki, her bakan kendi ekibiyle çalışmakta da ser
besttir,-

Efendim, bunu bu kadar arz edebiliyorum açık
lıkla. Bazı ihbarlarda daha önce tahkik edilmiştir 
2 Numaralı Tahkikat Komisyonunda, bunların so
nuçları alınmıştır, tekrar bunların üzerine gitmek 
gerekirse yine de gideceğim, bunu tekrar arz ederim. 
(Alkışlar.) 

«AŞKAN — Buyurun» 

[Yüce Başkanlığa 
Aşağıdaki soruya Sayın Bakanımızın yazılı ola

rak cevap vermesi hususuna tavassutunuzu istirham 
ederim., 

Vehlbi Muhlis DABAKOĞLU 

L Diyarbakır'da inşa edilmekte olan, sigara 
fabrikasının bugünkü durumu nedir. Bugüne kadar 
ısarifedilen para ile bitmesi için gerekli para miktarı 
nedir? 

12, Fabrika inşaatının 'bitiş tarihi ile çalışmaya 
başılama tarihi planlanımış mıdır? 

3< ılmaJlât kapasitesi ve kalitesi ne olacaktır? 
A, Yeni yapılan 'rakı fabrikası yanında bira fab

rikası düşünülmüş müdür? 
5, O muhitte yetişen arpa bira imalatına elveriş

li midir? 
ıBAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ADÎ BOZER 
— Efendim, izin verirseniz bu suruya yazılı olarak 
cevap takdim edeyim. 

'BAŞKAN — Buyurun. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sayın Gümrük ve Tekel Bakanımızdan aşağıdaki 

soruma cevap vermesi hususunu emirlerinize saygı
larımla arz ©derim. 

Mehmet AKDEMlfR 

ıSoru : ISayın Bakanım; zatıâlinizin de konuşma
nızda belirttiğiniz gibi, Habur Gümrük Kapısından 
çıkış yapmak isteyen araballar kilometrelerce uzayan 
kuyruklar oluşturmaktadırlar. Bu nedenle, araç
ların 3-4 gün beklemek durumunda kaldığı ve adı 
geçen gümrük kapısından çıkış yapacak araç sahip
leri zaman kaybı nedeniyle gitmek istemedikleri 
söylenmektedir. İhracatımıza kısmen de olsa zararı 
olan bu durumun hızlandırılması hususunda ne gibi 
önlemler ailınmaktadır? 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.: 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BOZER 
— Efendim, buna da yazılı takdim edeceğim. Yal
nız konu malumum onun için ıkısa bilgi arz edeyim: 

Yalnız bizle ilgili keyifiyet değil, daha evvel arz 
ettim maalesef altyapı tesisleri bitmemiştir. Süratle 
bunların bitirilmesi için çaba gösterilmektedir. Aşa
ğı yukarı giriş - çıkış yapan 2 500 - 3 000 kamyon
dur bu, hakikaten Habur'da problem vardır efendim. 
Personel yetersizdir. Binaenaleyh, altyapı tesisleri ve 
personelle birlikte meselenin üzerine çok ciddi bir 
şekilde eğilmek gerekiyor, ilk fırsatta Bütçeyi ikmal 
ettükten sonra bizzat gidip arkadaşlarımla birlikte 
görüp tedbirlerini düşüneceğim kapılardan bir ta
nesi de Habur Kapısıdır. 

Arz ederim efendim. 
'BAŞKAN — Buyurun. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Adıyaman bölgesi ülkemizin miktar ve kalite 

bakımından önemli tütün üreticisi olan bölgelerin
den biridir. 

Yılda 10 milyon kilogram üretim yapan, ayrıca 
'kalite bakımından Ege tütünü Jle aynı özellikleri 
taşıyan tütün üreticisinin Adıyaman'da en önemli 
sorunlarından biri, tütün alımlarının geç başlatılması 
ve soğuk bölge olan Malatya'ya bağlı bir durumun 
bugüne kadar uygulanmasıdır. 
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IBu nedenlerle ve önemli sorunun çözümlenme
si içlin aşağıdaki somların Sayın Bakandan cevap
landırılmasına delalet buyurulmasını saygıyla arz 
ederim. 

Mehmet -Nedim BİLGİÇ 
i* Adıyaman bölgesinde Tekel Başmüdürlüğü

nün ve Merkez Müdürlüğünün kurulması Bakan
lığınızca düşünülüyor mu? Düşünülüyorsa bu ku
ruluşun ne kadar zaman içinde gerçekleşmesi müm
kün olacaktır? 

2* Tütün piyasasının bundan böyle Ege tütün 
piyasasıyla birlikte açılmasının mümkün olup ol
madığının, yazılı veya sözlü olarak bildirilmesini 
saygıyla arz ederim. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKBL BAKACI ADİ (BOZER 

— îılgilenmeme müsaade ederseniz bunu da yazılı 
olarak arz edeceğim efendim, 

(BAŞKAN — ıBuyurun. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Sayın Gümrük ve Tekel Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ederiz. 

Halil ERTEM Şerafetfcin YARKIN 

Soru : 
1977 - 1978 yıllarında faaliyete geçeceği plan

landığı (halde- Tokat sigara fabrikasının yapımı hâlâ 
bitirilememiştir. 

ıSiıgara üretimine önemli derecede katkısı olacak 
(kapasitede olan bu fabrikanın yapım durumu ne saf
ihadadır. Kesin olarak ne zaman faaliyete geçecektir? 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEK/EL BAKANI ALİ BOZER 

— Arz ettim efendim, inşaatları özellikle günü gü
nüne de takip etmek istiyorum, biliyorsunuz bunu, 
'Bayındırlık Bakanlığı kanalıyla yapıyoruz, 1983 yılın
da inşallah bu fabrikayı ikmal etmiş olacağız. 

IBAŞKAN — Sayın Bahtiyar Uzunoğlu'na son 
sual için söz veriyorum. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Saym Başkanım, 
bakanlıkların teşkilat yapıları içimde teftiş kurullarının 
önemimi vurgulamaya gerek yoktur zannederdim. 

Denetim dışında, idare kademelerinin üst düzey
lerinin teftiş kurullarından gelecek arkadaşlarla bes
lenme durumu gözönünlde bulundunılüıakta ve bu 
'hususa özen gösterilmektedir, örneğim, halen Gümrük 
Ve Tekel Bakanlığı Müsteşarı bulunan Sayın Arka
daşımız Yuıfkacıoğlu da Bakanlığınızda Teftüş Kuru
lundan gelmiş bir elemanmızld'ır. 

'Bakanlıklarda genel olarak uygulamada müfettiş
ler bilgilerinin ve görgülerinin artırılması maksadıyla, 
lisan durumlarının takviye edilmesli maksadıyla birer 
yıl süre ile dış ülkelere gönderilmektedir malumlarınız 
olduğu üzere. 

'Bakanlığınızida son yıllarda bu husus üzerindeki 
uygulama ne şekildedir? Müfettişler ne zamandan be
ri gönderememektedir dış ülkelere ve bunların se
bepleri nelerdir?... 

İkinci husus, Sayın Bakamını, bildiğim kadarıyla 
dış ülkelerde Gümrük ve Tekel Bakanlığının müşa
virlikleri veya ataşelikleri hizmetlin gereğini aksettire
cek düzeyde ve sayılda bulunmamaktadır. Bunların 
artırılması konusunda ne düşünmektesiniz ... 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BOZER 
— Ben evvela çok teşekkür ederim efendim. Hakika
ten iki tane önemli soruyu tevdi etmek lütfunda bu
lundunuz,. Müfettişlerimizin yurt dışına gitmeleri ve 
'burada görgü ve bilgilerini artırmaları, mesleklerini 
gelişjtlirmeüeri. 

Ben Bakanlığa intikal ettiğim zaman bu konuda 
müfettişlerimizin dışarı gönderilmediklerini tespit et
tim. Bunun sebebi de açık, döviz tasarrufu sağlamak 
için; fakat açıklıkla ifade etmek isterim, döviz tasar
rufu sağlarken bu arkadaşlarımızı dışarı gönderip gör
gü ve bilgilerini artırmaya imkân vermemek suretiyle 
kaybımız daha büyük.: 

O itübarla, ilk ele aldığım konulardan bir tanesi
dir. Bu bir Hükümıetlin tutumu meselesidir de, o iti
barla Hükümette Sayın Başbakanımızla da meseleyi 
görüşüp bunu Hükümet Programına uygun bir biçim
de dışa müfettiş gönderme konusunun hâl çaresini bu
lacağız. 

Müşavirlerin durumuna gelince; efenidlim bumu da 
(bilhassa Şöyle vurgulamak istiyorum, aslında gümı-
rük mevzuu uluslararası ilişkiler balkımımdan fevka
lade önemli bir yer işgal etmesi gerekirken, bizde bu 
konu biraz ihmale uğramış bugüne kadar. Biliyorsu
nuz AET'ye üyelik söz konusu oluyor gümrük karşı
mıza çıkıyor. GATT var gümrük karşımıza çıkıyor 
ve bunların ekonomiye etkileri de çok büyük. 

Buna mukabil sistemimiz bu, senelerin sistemi bu. 
'Bu gibi konulara Gümrük ve Tekel Bakanlığı sahip de-
P. 

(Kadromuzu arz edeyiîm; hatırımida yanlış kalma-
'dıysa GATTta bir tane Oenevreide temsilcimiz var, 
Ski tane Brüksel'ce var, Gümrük İşbirliği nezdünde bir 
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tanesi, bir tanesi AET nezdinde, bir tane de Bonn'da 
var, hepsi bu kadar ve bunun dışında özellikle belirt
mek isterim, bunlar da bize aît kadrolar değil, Dışiş
leri Bakanlığı kadrolarından yararlanıyoruz. Onların 
kadrolarımdan yararlanmak suretiyle bu elemanları 
gönderiyoruz. Gümrük konusu ekonomik hayatta bir 
diiki icra ediyorsa, bu konuda uluslararası gelişmeleri 
takip etmek konusunda hepimiz mülttefiksek, Gümrük 
Ve Tekel Bakanlığının dış teşkilatının bu yönden de
ğerlendirilmesi zaruretine inanıyorum. 

Bunu kişisel bir görüş olarak arz eütiim, sorunuz 
üzerine benli tahrik ettiniz, bu kadar açıklıkla ifade 
dtltiim. Ayrıca da teşekkür ederini. 

BALKAN — Teşekkür ederim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Bir sorum var Sayın Baş-

'kan. 
BAŞKAN — Buyurun ef en'dimu, 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Değerli hocam Sayın Ba
kamıma iki soru sormak işitiyorum. 

'Birincisi; gümrüklerde bırakılan araçların hep bi
liyoruz ki zaman içinde bazı Kişiler işle yarar parçala
rını sökmekte ve satışları kısa aralıklarla yapılmadığı 
için, en sonunda işe yaramaz araçlar satışa çıkarıl
maktadır. Bu araçların korunmasında özel bir dikkat 
gösterilmesi ve de kusa aralıklarla satışlarının yapıl
ması dlüşümütadkte mlİdir?... Bu hususta özel tedbirler 
alınacak mıdır?... 

İkincisi; Sayın Bakanım Türkiye'de zaman zaman 
tuz kıtlığı görülmektedir, özel olarak istirham edi
yorum Konya'nın Cihanbeyli ilçesi yanında bulunan 
Tuz Gölünü gidip görmenizi. Buradaki istetme son 
derece ilkel olarak çalışmakta, ayaklarında çizmeler 
bulunan işçiler Tuz Gölünden çapa ile kazarak tuzu 
çıkartmaktadırlar. O koskoca göl kışın bir metreye ya
kın bir kalınlıkta su ile doluyor. Temmuz aylarında 
bu su tamamen çekiliyor ve büyük bir ovanın yüzünde 
10 santimetre kalınlığında bir tuz tabakası oluşuyor. 
Birkaç dönümünü ancak alıp çıkarabiliyorlar çapa ile 
kazarak son derece ilkel olarak. Bu kazılan yer er
tesi sene kışın yine su tabakası ile kaplanıyor, yazın 
çekildiğinde tekrar tuz oluyor, zeminlinde oluşuyor. 

Bu doğal hazine neden değerlendirilmez ve yakının
da görev yaptığım için, Gihânibeylli'de görev yaptığım 
için durumu çok iyi bilyorum. Son derece ilkel usul
le çalıştırılmaktadır, modernize edilmesi düşünülmek
te midir?.... 

Türkiye'nin 'tuz ihtiyacını karşılayacağı kanısında
yım. Bilgilerinize arz ederilm. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BOZER 
— Çok teşekkür ederim. Bu dert hakikaten öyle. Bu
nu moderrtize etmek lazım. Yalnız, şunu temin edebi
lirim; gideceğim Konya'ya, Cihanibeyli'yi göreceğim. 
Tuz konusunu ayrı bir şekilde ele almak istiyoruz. 

Şimdi, sizlere her şeyi vaat eden bir kimise durumu
na düşmek istemiyorum. Bir şeyi çok açıklıkla söyle
yeyim, bazı konulara maalesef işin alfabesinden başla
ma durumundayız. Teşkilattan tutunuz da Kuruluş 
Kanunumuz, teşkilat şemamız, vazlife ve görev yönet
meliklerimiz dahil her şey bizi bekliyor. Bu arada siz 
de bu, tuz gîbi konulara temas ediyorsunuz. İnısan bu
na üzülüyor, yani aslında temenni edilirdi ki, bun
lar halledilmiş olsun; fakat maalesef bir sıralama yap
mak mcÇburiyetindeyirnL İşi bir programlamak mecbu
riyetindeyim. Onun için evvela Bakanlığın biraz daha 
iyii işler hale gelmesi için bazı tedbirler konuşumda ça
lışma durumundayım. 

Sırası ile tütünü, çayı ele alıyoruz. Tuza da mut
laka sıra gelecektir ve ilk fırsatta gidip Cihanibeyli'yi 
göreceğim. Tuzda yalnız orası değil, daha işletilmesi 
mümkün tuz kaynaklarımız, imkânlarımız var, ihracı 
da mümkün bunun; ama müsaade buyurun bir zaman 
programlaması içerisinde bunu ele alalım. 

Satışta, prosedür, usulümüz şu, müsaade ederse
niz söyleyeyim : 

Eskiden biliyorsunuz bir ihtar gönderiliyordu, on
dan sonra İki ay bekleniyordu. Bu ihtar, «Gel malını 
al» şeklindeki ihtar kalktı. Gümrüklere geldikten son
ra iki ay bekleyen araba çekilmediği takdirde, hemen 
tahsisi yapılıyor bir kamu kuruluşuna. Eğer, kamu 
kuruluşlarının ihtiyacı yoksa, yani kamu kuruluşların
dan herhangi birine tahsis edemeyeceğimiz eşya ise, bu 
takdirde de Devlet Malzeme Ofisi ile Sümerbank (tara
fından satışa gidiyoruz. 

Zannediyorum durum şu : Tam bunu bilemiyo
rum; ama incelediğim kadarı ile söyleyeyim, gümrük
lerdeki depolar boşaldı, bu yönde bir süratlenme var; 
fakat maalesef Devlet Malzeme Ofisinde bu sefer tı
kanıklıklar başladı, bilmem arz edebildim mi ... Biz 
gümrükler açısından depoları ve ambarları boşaltma
ya başladık; fakat o mallar simidi Devlet Malzeme 
Ofisi marifetiyle satılacak, ama onların depolarında 
birikim başladı, bunu da birlikte düşünüp hem bizde
ki işi süratlendirmek, hem oradaki işi de aynı şekilde 
dikkate almak, onları da mala boğmamak durumu ile 
karşı karşıyayız. 

Teşekkür ederim efendim. 
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'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 
A, GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Bakanı

mız, İsparta çevresinde suyun hususiyeti dolayısıyla 
tguaıtr hastalığı yaygınıdır. Televizyon'da da zaman za
man konu oluyor. Bunun için Tekel iyotlu tuz çıkarır 
idi, son zamanlarda bu tuz bulunamamaktadır, çevre
nin ortak derdidir. Bu konuda ne düşünülmektedir?... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BOZER 
— Konuyu ben arkadaşlarıma sorayım, bilemiyorum. 
Size yazılı cevap talkdim öderimi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yılmaz, buyurun. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkanım 

/müsaadenizle Sayın Balkanımdan bir istirhamda bu
lunacağım. Rakı ve voltlkaların kapalklarını aemaktta 
müşkülat çekmekteyiz ve kendileri ku'laıuyorlarsa lüt
fen incelesinler. 

'İkincisi; sigarayı herkes bir keyif mettaı olarak kuflL 

lanıyor, bir ihtiyaç metaı olarak değil. Kalitesi, içimi, 
ambalajı, filtresi ile esas anabölüimü olan sigara ara
sındaki rabıtanın dalha düzgün olması Ve bir de alko
llü ve sigarayı gözonüne aldığımız zaman, affedersi-
riîz gâvurun yaptığı ile bizimki arasında çolk büyük 
fark: var. Estetiği yerinde olsun istirham ediyorum, 
tsşdkkürlerimle. (Alkışlar.) 

ıBASKAN — Buyurun efendini. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALÎ BOZER 
— Efendim, cevap kendisinde mevcut. Ben de aynı 
şekilde zor açıyorum. O itibarla, gereken diklkalti gös
tereceğiz efendim. (Alkışlar) 

Teşekkür öderim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim öfen'dim. 
Bu suretle, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan'-

ımıştır, 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz 

ödüyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilimıişjtir. 

GÜMRÜK VE TEKEL 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm lira 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Des
tek Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edlitaistiır. 

219 957 000 

111 Gümrük Kanunlarının Uy
gulanması, ve İzlenmesi 1 960 102 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul 
edlanılar... Kabull etmeyen
ler... KabuU edilmiştir. 

11'2 'Kaçaikçılılkla Mücadele Hiz
metleri 826 579 000 
BAŞKAN — Bölümü oylara 
niza suınuyoruım : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edlimiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 28 4'24 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabull! edlimıişıtir. 

'Bu sekilide Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi ka
bul edilmiş bulunuyor. 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1982 Mali Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1 /W5) (S. Sayısı: 35) 

IBASKAN — Simidi, Tekel Genel Müdürlüğü Büt
çesinin görüşmesine başlıyoruz. 

Konuşmalar zalten yapılmış ol'düğu içlin maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1982 
YILI BÜTÇE TASARISI 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğüne 1982 
Mali yılında yapacağı hizmdCler için bağlı (A) işareti 
cöfivelde gösterildiği üzere (12 (007 286 000) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdii (A) cetvelini dkuıtuyorum. 
efendim. 

TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Bölüm lira 

101i Genel Yönetim ve Des-
tök Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
mıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyerıı-
Ter... Kabul edilmiştir. 

507 097 000 
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Bölüm Lira 

732 389 000 111 Yaprak Tütün Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kalbul 
ddanlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edifaiıştir. 

1112 Tdkel Mamulleri Üretimi 8 8157 157 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul 
ödemler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul editaiştir. 

113 Satış Hizmdtleri II 8İ61 157 000 
'BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edimıiştiir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 49 486 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul 
©damlar... Kabul etmeyen^ 
ter... KaibuS edlmıJştiir. 

1 nci maddeyi (A) işardtli cdtvelle birlikte oyunu
za sunuyorum : Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul ediliridir. 

<M\ıDDE 2. — Tdkel Genel Müdürlüğünün gelir
leri, bağlı (B) işardtl'i cdtvelde gösterildiği üzere 
<1Ş 0 )7 286 000) lira olarak tahinin ödlillmişitlir. 

B\ŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum : 

7 BKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 

Gdk 
Türi \ l i ra 

2 Vergi Dışı Gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kalbul 
edarier... KaibuH etmeyen-

' Her... Kabul edifaişıtiır. 
3 Özel Gelirler 

BAŞKAN — Bölümü oylara 
niza sunıuyorum : Kalbul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

64 000 000 

11 943 286 000 

2 rci maddeyi bu cdtivelte birlikte oyunuza sunu
yorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

MADDE 3. — Tdkel Gendi Müdürlüğünce 1982 
Mali Yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbiri-
nin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu cetvellerde yazılı gelirlerin, Özel Hü
kümlerine göre tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 mal 
yılında da devam olunur. 

IBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka-
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edüllmiilşltir. 

MADDE 4. — Tdkel Genel Müdürlüğünce gele
cek yıllara geçidi yüklenmelere girişmeye yeM veren 
kanunlar, (G) işaretli cetvelde göSterilmliişltıir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edillmıilşitir. 

MADDE 5. — Harcamalara ailt formül, bağlı (R) 
Uşaretli cdtvdMe gödterifaiştlir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka
lbul edenler... Etmeyenler... Madde kalbul edilImlişDir. 

MADDE 6. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

(BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kalbul edimidir. 

MADDE 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük ve 
Tekel Bakanları yürütür.. 

(BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul ed!imi§ltir. 

Tasarı tümüyle açık oyunuza sunulacaktır. Küre
ler dolaştırılsın.! 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı ... Yok. 
Oylama işlemıi bitaıliişltir efendim. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

ıBAŞKAN — Tdkel Genel Müdürlüğü Bütçelinin 
yapılan açık oylamasına 125 üye iştirak etmiş; 125 
kabul oyu kullanılmışltır. 

Bu suretle Gümrük ve Tdkel Bakanlığı ile Te
kel Genel Müdürlüğü Bütçeleri Meclilsiirnizce kalbul 
edilmliştir. Memlekete, Millete hayırlı olmasını dile
rim. (Alkışlar) 

Buyurun sayın Bakan. 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BOZER I BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendilm. 
— Efendim, Bütçemizin kabulü dolayısıyla göster- Sayın üyeler, saat 14.00**6 toplanmak üzere Birle
diğiniz teveccühe teşekkürlerimi sunmak isterim, Sağ- ^ kapatıyorum efendim. 
olun efendim. (Alkışlar) | Kapanma Saatfi j 12.25 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saaiti : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvefclli M. Veflffls KİTAPÇIGÎL 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

• 

BAŞKAN — Sayın Üyeler; 42 noi Birleşimimizin tkinıai oturumunu açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/74) (S. Sayısı: 
4)0) 

B) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

IBAIŞKAN — Gündemimizde, Mili Eğitim Ba
kanlığı Bütçesinin görüşülmesi var. 

Bütçe üzerinde söz alan sayın üyelerin islimlerini 
okuyorum. 

Nihat Kübilay, Yıldırım Avcı, Evliya Parlak, 
Atalay Peköz, Mahmut Nedim Bilgiç, Teoman Öz
alp, Mehmet Pamak, Selçuk Kantarcıoğlu, Halil Ge-
lendost, Ertuğrul Zekâi Ökte. 

Sayın Kubilay, buyurun efendim. 

(NİHAT iKUİBtLAY — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Milli Eğitim Ba
kanı ve Bakanlığın üst düzey yöneticileri sizleri say
gılarımla selamlarım. 

IBu konuşmamda, Milli Eğitim Bakanlığının ku
ruluşu, birimleri, teşkilatlanması, amaçları ve bilhas
sa ağırlık vereceğim Milli Eğitim Teşkilatının kaçı
nılmaz unsuru olan öğretmeni değerlendiıreceğıkn. Bu 
esaslar içerisinde sözlerime başlıyorum efendim. 

(1) 4 S. Sayılı basmayan 14.1.1982 tarihli 33 
ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, 22 Haziran 1933 tarih 
ive 2287 sayılı Kuruluş Kanunu ile teşkilatlandiirıl-
mıştır. Amacını özetlemek gerekirse; ülkesi ve mil
letiyle, Devletlim geleceğini hazırlaması görevimi üst
lenen eğitim, kurum ve kuruluşlarında Atatürk ilke 
ve inkılaplarına bağlı, Türk Milletinin milli, ahla
ka, insana, manevi ve kültürel değerlerini benimse
yen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, mille
tini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan hakla
rına saygılı, .Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve 
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline ge
tiren yurttaşlar yetiştirmek; eğitimin temeli ve 
tüm kurum ve kuruluşlarıyla Milli Eğitimimize 
düşen .başlıca görevlerdir. 

Türk Milletdınin bütün fertlerini, Atatürk dev
rimlerine ve Anayasanın başlangıcında ifadesini 
bulan, Türk Milliyetçiliğine bağlı, mlilli birlik ve 
bütünlük içinde, iktisadi', sosyal ve kültürel kalkım-
mayı desteklemek ve hızlandırmak ve Türk Milletini 
çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin hir ortağı 
haline getirmektir. 

IBu itibarla, Milli Eğitim Teşkilatının her kade-
mesıinddki yönetici ve öğretmenlere lâik Cumhuriyet 
esasları ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çok ağır 
olduğu kadar o derece şerefli görev ve yükümlülük
ler düşmektedir. 
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Ulu Önder Atatürk'ün, «Muallimler, yeni nesil 
sizin eseriniz olacaktır.» sözleriyle, eğitimcilerin ve 
yöneticilerimin üstlendiği bu göreve ayrı bir önem 
ve anlam kazandırmaktadır. Bu görevlin en iyi bir 
şekilde yerine getirilmesi, ülkeyi çağdaş uygarlık 
düzeyinin üzerine çıkaracak fertlerin yetiştirilmesi,, 
iner şeyden önce bilinçli, planlı ve etkili bir eğitim 
ve yönetim faaliyetleriyle mümkün olabilecektir. 

Atatürk'çü anlayış ve davranıştan hareketle, Türk 
milliyetçiliğini güçlendirmek ve yaygınlaştırmak, her 
düzeydeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerimi, Ata
türk ilke ve inkılaplarından 'kaynaklanan plan, 
program ve esaslara bağlamak amacıyla rasyonel ha
lle getirmek, özelikle, eğitim sistemimizin içerisine 
düştüğü bunalımlardan kurtarmak gerekmektedir. 

Başta, yorulmak bilmeyen olumlu mesaisi, ya
pıcı, birleştirici, akılcı tutum ve davranışlarıyla ör
nek olan, Devlet hâkimiyetini, insan hak ve hürriyet-
'lerini ön planda tutmaya çalışan Sayın Milli Eğitim 
(Bakanı ile yöneticilerinin, Bakanlık merkez teşkila
tında ve taşra örgütlerinde yaptıkları düzenleme ve 
sistemi iyileştirme' çabalarını bu kürsüden siz sayın 
üyelere ifade etmekle bir eğitimci olarak mutluluk 
duymaktayım. 

Halen yürürlükte bulunan '2287 sayılı Milli Eği
tim Bakanlığı Kuruluş Kanunununda belirlenen altı 
genel müdürlük çeşitli zamanlarda ve çeşitli gerek
çelerle çoğaltılmış ve azaltılmıştır. Bugün Bakan
lığın temel müesseseleri olan Talim ve Terbiye Dai
resi, Teftiş Kurulu Başkanlığı, daire başkanlıkları 
ve birim müdürlükleri yanı sıra genel müdürlük sa
yısı 26'ya yükseltilmiştir. 

Hizmet alanının her geçen gün daha fazla geniş
lemesi genel müdürlük sayısını artırma zorunluluğu
mu getirmiş ise de, benzeri hizmetlerin daha fazla 
yayılmadan birleştirilerek sayısının azaltılması ve 
aralarında sıkı bir koordinasyonun kurulmasının 
çeşitli yönleriyle faydalı olabileceğini Sayın Bakanı
mız düşünebilirler mi acaba? 

Daha önce hiç hür bakanlıkta olmadığı halde 
(Milli Eğitim Bakanlığında mevcut olan üç müste
şarlık makamının bire indirilmesi isabetli görülmüş
tür. Ancaik, Türkiye'nin bugün en çdk ihtiyaç duy
duğu mesleki ve teknik öğretimin gerçek iş ortamı 
(içerisinde değerlendirilmesi, sanayi ve tarım sektö
ründeki üretim ve verim kalitesinin artırılması, okul 
ve sanayi arasında işbirliğinin sağlanması kaçınılmaz 
'bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Diğer yandan, üniversite çağına gelmiş gençleri-
mdızin teşkil ettiği birikimin sanayi kollarına kana-

fliıze edilmesi, böylece kalifiye teknik eleman ihti
yacının ibu yolla karşılanması Bakanlık politikasının 
en önemli 'bir görev alanını oluşturmaktadır. 

Bakanlığın 1982 yılı faaliyetleri arasında mes
leki ve teknik öğretime ayrı bir önem verildiği' mem
nuniyetle müşahede edilmektedir. 

Okul - sanayi işbirliğini kapsayan OSANOR 
Projesi ideal bir program sayılabilir. Ancak, bu 
projenin amacına uygun olarak yürütülmesi ve is
tenen sonucun alınabilmesi bazı yasal düzenlemeleri 
zorunlu kılmaktadır kanaatindeyiz. 

Günümüzün mesleki ve teknik öğretimi Milli 
Eğitim Bakanlığının en önemli sektörlerinden biri 
olduğuna «göre, halen kadrosu münhal bulunan Tek
nik Öğretim Müsteşarlığının yeniden ihya edilme
sinde ve teknik öğretim okul sayısının ve meslek dal
larının günün ihtiyaçlarına göre artırılmasında ve 
teşkilatlandırılmasında yarar olacağı düşünülebilir 
ma? 

Personel ve atama işlerini bir elden ve bir bü
tünlük içerisinde yürütmek üzere yeniden kurulan 
Personel ve Atama Genel Müdürlüğü çok iyi ni
yetlerle düşünülmüş bir kuruluş olmasına rağmen, 
henüz beklenen fonksiyonunu icra edemediği görül
mektedir. Parlamenter döneme geçildiğinde 'bu Dai
renin mevcut statüsüyle devam ettirildiği takdirde, 
Milli Eğitim Bakanlığı ve mensupları için büyük 
sorunlar yaratabileceği cihetle şimdiden isabetli ve 
kalıcı tedbirlerin alınmasında fayda mülahaza edil
mekte midir? 

IMilli Eğitim Bakanlığının temel kuruluşlarından 
biri de Teftiş Kuruludur. Karar ve icra organları
nın uygulamadaki başarısı, Teftiş Kurulunun hiz
meti ve hizmet anlayışı ile çok yakından ilgilidir. 
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında 17 müfettişten iba-
ıret olan Teftiş Kurulu, bilahara 'Milli Eğitim Ba
kanlığının hizmet alanının (genişletilmesi, okul ve 
ibuna bağlı olarak da esas unsur olan öğütmen sayı
sının büyük bir hızla artması karşısında gelişmiş, 
bugün müfettiş sayısı 250'ye yaklaşmıştır. 

iMüfettişler, 'Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve 
taşra örgütlerinde Bakan adına teftiş, inceleme ve 
soruşturma görevlerini yürütürler. Çağdaş teftiş an
layışında, inceleme ve araştırıma yapmak, modern 
eğitim ve öğretim tekniklerini takip etmek, kendi 
tecrübe ve becerileriyle birleştirerek meslektaşları 
olan ve bizzat uygulamada bulunan öğretmen ve 
yöneticilere yardımcı olmak ve onlara rehberlik et
mek esastır. 
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Ancak, üzülerek belirtmek gerekir k!i, son yıllarda 
Türkiye sathında meydana gelen anarşik olaylar en 
ıbüyük tahribatını maalesef eğitim kurumlarında 
göstermiştir. Bu tahribatın nedenleri çok yönlü ol
duğu 'kadar, çok üzücü ve düşündürücüdür de. İşte 
hu ortam içerisinde Bakanlık müfettişlerinin en ya
rarlı görevleri arasında 'bulunan inceleme, araştırma 
ve rehberlik hizmetleri gereği gibi yerine getirile-
ımemiş, daha ziyade viraneye dönen eğitim kurumla
rında soruşturma girdabı içinde çeşitli zorluklara 
rağmen hizmet vermek mecburiyetinde kalınmıştır. 
Karda, kışta ve çok zor şartlar altında evinden aylar
ca uzakta kalan müfettişlerden trafik kazalarında 
yaralananlar, şehit olanlar, kalp krizi geçirenler 'bulun
duğu gibi, çeşitli şekilde rahatsız edilenler de olmuş
tur, 

Bu ağır görevleri ve sorumlulukları ıtaşıyan eği
timcilerin de sorunlarını burada açıklamakta ya
rar vardır. 

(BAŞKAN — Sayın Kubilay, «ilci dakikanız kaldı, 
rica edeceğim. 

NİHAT KUBİLAY — Milli Eğitini Bakanlığı 
Kuruluş Kanunundaki yurt dışındaki öğrenci müfet-
ıtişliiklerine ve kültür ataşeliklerime Bakanlık m'üfet-
Itişlerinin gönderilmesi zorunlu ise de, özellikle 12 
'Eylül'den önceki dönemlerde bu Yasa gereğinin 
.genellikle yerine getirilmediği Bakanlık ilgililerince 
de her halde bilinmektedir. 

(Milli lEğitim Bakanlığı müfettişliğine diğer bazı 
bakanlıklarda olduğu gibi sınavla atama yapılmaz. 
Ancak, mesleğinde gösterdiği hizmet anlayışı, liyakat 
ve başarısı esastır. Bu başarının çok uzun yıllar geç
tikten sonra kanıtlanacağı pek tabiidir. Ancak, bü
tün 'bu şartları taşıyan bir eğitimcinin Bakanlık 
müfettişliğine alınması kararlaştırıldığı zaman, maaş 
derecesi 'bir, iki veya üçüncü derecede hile olsa, ilk 
girişte dördüncü derece maaşla birinci sınıf müfettiş 
olarak atanır. Bu görevde de ne kadar başarılı olursa 
ölsün, sayıları çok az olan başmüfettişlik ve müşavir 
müfettişlik kadroları verilemediği sürece bir üst de
receye terfi edemezler. Ne garip bir tecellidir ki', 
her türlü mümtaz vasıfları taşıdığı için kendisine 
verilen hu üst görevde terfii 'imkanlarından mahrum 
bırakılır. Bu husus halen yürürlükte olan bir Yasa
nın aksaklığından kaynaklanmaktadır. 

önerimiz şudur ki, müfettişliğe alınan eğitimci, 
müktesep maaş derecesiyle göreve başlasın. Bu gö
revde de liyakat gösterirse, maaş yönünden terfileri 
yapılabilsin. Blilahara başmüfettişlik veya müşavir 

müfettişlik unvanları verdisin. Aksi takdirde, mevcut 
müfettişler de emekli olduktan sonra veya çeşitli se
beplerle başka görevlere atandıktan sonra «.'Milli Eği
tim Bakanlığında telafisi mümkün olmayan bir mü
fettiş enflasyonunun doğacağı kanısındayız. 

Aynı unvan ve yetkilerle sorumlulukları taşıyan 
diğer bakanlık müfettişlerine tanınan yan ödeme 
ve tazminatların Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerine 
de tanınmasıyla beraberliğin sağlanması, eşitlik ilke
lerine uyması yönünden gereklidir. 

İllerde denetim hizmetlerini yürüten ilköğretim 
müfettişleri ile Bakanlık müfettişleri arasında orga
nik bir bağ kurulması ve koorddneli bir çalışma 
ortamının hazırlanmasında yarar görülmektedir. 

/Türkiye'de 50'den fazla değişik menşeli öğret
men çeşidi mevcuttur. Bunlar arasında eğitim for
masyonu almamış olanlar da vardır. Özellikle son 
yıllarda öğretmen yetiştiren kurumlarda meydana 
gelen tahribat dikkat çekicidir. Ulu Önder Atatürk' 
ün, «iMuallimler, yeni nesil sizin eseriniz olacak
tır.» dediği öğretmenlerin yetiş'tirildiği kurumlardaki 
rahatsızlıklar üzücü olduğu kadar düşündürücüdür 
de. Bu kurumlar hedef seçilerek o kadar yozlaştırıl-* 
mıştır ki, buralarda öğretmen adaylarına verilmesi 
gerekli olan öğretmenlik bilgi ve beceri formasyon
ları yön değiştirmiş, mektupla öğretmen yetiştirme 
yolları denenmiş, üç ayda öğretmen yetiştiren mües
seseler oluşturulmuştur. Ancak, 12 Eylül Harekâtı 
esprisi içerisinde hizmet alan yönetimin, geçmişteki 
acı anıları bir tarafa iterek ıslahat çalışmalarına 
başladıkları memnuniyetle müşahede edilmektedir. 

Öğretmen yetiştiren kurumların, önemli özellikle
ri dolayısıyla reorganizazyona tabi tutularak, ama
cına yönelik tek tip birer öğretmen yuvası haline 
getirilmesi, kalıcı tedbirlerin bu yolda alınması ge
rekli ve zorunlu görülmektedir. 

(Milli Eğitim Bakanlığının 1982' Mali Bütçe Ra
poru ve gerekçesi incelendiğinde, ilk göreve başla
yan ilkokul öğretmeninin maaş, yakacak, yan öde
me ve eğitim 'ödeneği dahil net 12 856 lira aldığı, 
ortaokul öğretmenıin'in 14 033 lira, lise ve dengi okul 
öğretmeninin 14 131 lira aldıkları, Türkiye'deki top
lam 433 119 öğretmenin ancak 9J8'inin lojman ihti
yacının karşılanabildiği, birçok öğretmenin kadro-
»suzluk yüzünden hak ettiği bir üst dereceye yüksel-
tilemediği, eğitim ödeneği olarak verilen 1 000 lira 
ve öğretmenlere verilen ek ders ücretlerinin gü
nün şartlarına göre amaç ve anlamını yitirdiği anla-
ışılmaktadıır. Bu hususlarda Sayın Milli Eğitim Ba-
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kanımızın açıklamalarda bulunmasından mutlu ola
cağız. 

56 '14i9 anaokulu, ilkokul ve orta dereceli okullar
da 8 milyon 603 bin 272 öğrencinin, 110 yükseko
kul ve enstitüde 68 545 öğrencinin Iber türlü eğitim, 
öğretim sorunlarını büyük bir fedakârlıkla yüklen
miş olan öğretmeni, sıradan bir memur olarak dü
şünmemek gerekir. Son yıllarda eğitim kurumların
da bazı 'rahatsızlıklar meydana gelmiş ise de, bunun 
/tek müsebbibi öğretmen değildir. Halen Türkiye'de 
saygınlığını yitirımemiş, eli öpülebilen sayısız öğret
men görev başındadır. 

Öğretmen eğitimin temel unsurudur. Özelliklerini 
özetlemek gerekirse : 

Öğretmen, ülkülerinde azimdi ve kararlı olan, 
milli varlığımıza başarıyla hizmet eden, milli ülkü
leri körpe ruhlara aşılayan, sözüne güvenilir, hayat 
ve meslek meselelerini ileri görüşle mütelaa edebilen, 
araştırıcı çalışmalar yapan, bilgilerini öğrencilerine 
ve çevresine en uygun yollardan kazandırma tekniği
ni kavramış olan, çocuğu severek anlayan, meslek 
çalışmalarında her şeyden önce m'ürebbi olduğu şuu-
ıruna sahip olan, (halkı okula ısındırmasını sağlayan 
ve ailelerle olumlu işbirliği kuran, köyü, köylüyü ve 
oradaki şartları çok yakından 'izleyerek köy çocuk
larına gerekli bilgi ve görgüyü kazandırırken, anne 
ve babalarına da rehberlik eden, kalbi görev aşkıyla 
çarpan, karakteri insan ve cemiyet idealiyle dop
dolu olarak hizmet veren, dinmek bilmeyen mesai-
siyle nesiller boyunca bayrak dokusuna renk, milli 
heyecana • inan (kazandıran, toprağa seslenip destan 
yaratan, memleketin yüksek menfaatleri için gerek
tiğinde kalbinden kan verebilen ve netice olarak 
(eskilerin deyimiyle) numune-i imtisal olan bir var
lıktır. 

IDüyük Başöğretmen lAtatürk de öğretmenler için, 
«Muallimler, yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr mu
allim .mürebbileri, sizler yetiştireceksiniz ve yeni ne
sil sizin eseriniz olacaktır. (Milletleri kurtaranlar 
yalnız ve ancak muallimlerdir» demekle eğitimin 
temel unsuru olan öğretmenlere çök manalı ve veciz 
'bir şekilde görevlerin/in önemini ve sorumluluklarını 
belirtmek istemiştir. 

öğretmenler arasında sevgi ve saygı bağlarını 
kuvvetlendirmek, mesleğe ömür vererek emekli ol
muş öğretmenlerin (hizmetlerinin unutulamayacağı 
duygusunu vermek, ebediyete göçmüş bulunan öğ
retmenleri anmak, meslek dayanışmasını ve öğret
menliğin saygınlığını güçlendirmek amaçları doğ

rultusunda, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 24 İKasım 
19811 tarihinde başlatılan «Öğretmenler Günü Kutla
ma Haftası, yılın öğretmenlerinin seçilmesi» çalış
maları, eğitim camiasında büyük bir memnunluk ya
ratmıştır. IBu değerli faaliyetlerde 'emeği geçenlere 
teşekkür etmeyi bir görev olarak telakki etmekteyim. 
Ancak, öğretmenin toplumdaki gerçek yerini alması 
ve kalıcı saygınlığının yaratılabilmesi için, ekono
mik ve sosyal İhtiyaçlarının günün koşullarına göre 
düzenlenmesi zorunludur. Yurdun her köşesinde, Ata
türk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş eğitim gerekleri
ne, bilimsel ve teknolojik esaslara göre eğitim yapı
labilmesi dçiirı, yukarıda belirttiğim gibi huzurlu bir 
eğitim ortamının sağlanması, (kalıcı tedbirlerin geti
rilmesi, eğitimin ve eğitimcilerin politik ve ideolojik 
çalkantılardan arındırılması gerekmektedir. 

(Milli Eğitim Bakanlığı ımerkez, taşra ve yurt dışı 
teşkilatını, günümüzün ihtiyaçlarına, Anayasa, Mıilli 
Eğitim Temel Kanunu ve eğitimle ilgili diğer ka-
'nunlaırda öngörülen amaçlara ulaştırmak, hizmetlerin 
daha 'etkili ve verimli bir biçimde yapılmasını sağ
lamak amacıyla, uzun bir süreden beri hazırlanmakta 
olduğunu bildiğimiz milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat 
(Kanun Tasarısının, Milli Eğitim Personel (Kanun 
Tasarısının Okulöncesi ve Temel Eğitim Kanun Ta
sarısı ve benzeri tasarıların öncelikle Meclisimize 
ulaştırılmasında yararlar görülmektedir. Eğitim ko
nularına çok yakından ilgi duyan muhterem üyeleri
mizin de katlkılarıyla bu tasarıların en iyi bir şekilde 
ve ivedilikle yasalaşacağından kuşkumuz yoktur. 

Sözlerime son verirken, Milli Eğitim Bakanlığı 
Bütçesinin memleketimize ve Milletimize hayırlı ol
masını diler, beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz 
için siz çok değerli üyelerimize ve Bakanlık yetki
lilerine saygılar sunarım. (Alkışlar) 

IBAİŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kubilay. 
Sayın Avcı, buyurun efendim. 
E, YILDIRIM AVCI — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Bakan ve Bakan
lığın sayın mensupları; 

Sözlerime başlarken, hepimizin yetişmesinde bü
yük emekleri olan değerli öğretmenlerimize ve Türk 
Milletinin tek ve değişmez Başöğretmenine saygı ve 
şükranlarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

'Milli Eğitim Bakanlığı dikkat buyurulursa bazı 
ülkelerde yalnız «Eğitim Bakanlığı» olarak adlandı
rılır. Bizde buna haklı olarak «(Milli» kelimesi ek
lenmiş ve «Milli Eğitim Bakanlığı» denilmiştir. Bu, 
eğitimimizin milli olmaisı gerektiğinin açık ve kati 
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(bir ifadesidir; fakat maalesef 1961 Anayasasına «Mil
liyetçilik1» kelimesinin girmemesi için mücadele ve
renlerin, tou Bakanlığımız içindeki ideoloji arkadaş
larının teşebbüs ve tatbikatları eğitimimizin millilik 
vaslfma gölge düşlürmüş ve bütün memleketseverleri 
üzmüştür. Eğitim yönlendirilmeye çalışılmış, bazı 
okullarımıza Türk Bayrağı çekilemez olmuş, îsîtiklâl 
Marşı söylenilememiış, Bakanlığın tayin ettiği öğret
menler gittikleri yerlerinde işe başlatılmadan geri 
döndürülmüş, iki gün önce hepimizin tasvip ve al
kışlarıyla kabul edilen bir önergede zikredilen, geç
mişimizi şerefle yüceleştiren komutan ve devlet a'dam-
larımızldan bahsedenler hakkında tahkikatlar açılmış
tır. İdeolojik çatışmalar ortaöğretim kurumlarımızı 
da zaman zaman felce uğratmış ve üniversitelere 
şartlandırılmış, yönlendirilmiş öğrenciler gönderilmiş, 
eğitimin vasfı, karakteri ve kalitesi bozulmuştur, 

Sayın üyeler? 
Yine bu cümleden olarak, öğretmen olmadan, dip

loma almadan Bakanlıkça yurdun çeşitli yerlerine gön
derilen 1300 kadar gencin, alelacele ve ne maksatla 
gönderildikleri sorusu kamuoyunu hâlâ meşgul eden 
ve cevap bekleyen meseleler arasındadır. Bu tayinler 
ne zaman yapılmıştır? Tayinleri kimler emretmiş, 
kimler yapmıştır? Bu gençler şimdi ne olmuşlardır? 
Bunlar hakkında soruşturma açılmış mıdır? Bu hu
susların açıklanmasında büyük faydalar vardır. 

Milli 'Eğitimdeki bu çatışmaların 12 EvlüTÜ ha
zırlayan 'sebepler arasındaki yeri çok büyüktür. An
cak 12 Eylül'den sonra okullarımızda gür nefes ve 
gür sesle tekrar «Türküm, doğruyum» demeye baş
lanabilmiş ve okullardaki anarşi son bulmuştur. Ya
rın vatanımızı ve Cumhuriyetimizi emanet edeceği
miz çocuklarımızın, bundan böyle Atatürk milliyet
çiliği çerçevesi içerisinde, memleketimize faydalı ola
cak şekilde yetiştirilmeleri en büyük arzumuzdur. 

Başka önemli bir konu, Türkçemizin bugün için
de bulunduğu durumdur. Maalesef Dilimizin güzel
leştiğini ve ifade kudretinin arttığını kabul etmek 
zordur. Türk Dil Kurumu kendini Türk Dili üze
rinde tasarrufa yetkili görmektedir. Halbuki bu Ku
rumun çalışmaları Türk Dili ile uğraşan bilim adam
ları tarafından ağır şekilde eleştirilmektedir. Nite
kim, bu Kurulun mükâfatlandirdığı bir eserin ya
zarı da tutuklanmıştır. Yalnız yeni üretilen kelime
leri kullanıyor diye kimseye ödül verilmez, muhte
va mühimdir. Atatürk'ün kurduğu bir Kurumun, 
başına gelen bu olay, fevkalâde üzücü ve düşündü
rücüdür, 

Milli Eğitim Bakanlığımız daha fazla vakit geçir
meden Türkçemizi ele almalı, bir ilmi heyet kurdu
rarak Dilimizi güzelleştirmeye, zenginleştirmeye, ifa
de kudretini artırmaya ve uydurmacılıktan kurtarma
ya gayret gös'termelidin 

Bakanlığın yaptığı sion tayinlerin İsabetli olduğu
nu kabul etmek zordur. Tayinden bir ay sonra gö
revinden alınan müdürler vardır, önceden sicilleri 
iyi tetkik edilmeli, icap ediyorsa emniyet teşkilâtla
rımızdan fikir alınmalıdır. Bazı vilayetlerimizin milli 
eğitim müdürlükleri hâlâ doldurulamamıştır., Son za
manlardaki tayinlerden sonra pek çok öğretmen mes
leklerinden ayrılmış ve bazıları da ellerine geçen pa
rayla gittikleri yerlerde geçinemeyeceklerinden ayrıl
mayı göze almışlardır, 

öğretmenlerimizin geçim şartlarını kolaylaştırıcı 
tedbirler alınmalı, 'kendilerine lojman tahsisi yoluna 
gidilmelidir. Ayrıca bu yıl büyük masraflarla tamam
lanan bazı endüstri meslek liselerinde öğrenim yapı
lamamıştır. Bu durum okulların bulunduğu yerler
deki halkımızı üzmüştür. Memleketimizin iyi yetiş
miş sanatkâra ve teknisyene ihtiyacı büyüktür. Gele
cek yıl bunların açılmaları, büyük bir ihtiyaca ce
vap verecektir, 

Sayırt Bakan, 
Demokratik rejime giden yol görünmüştür. Da

nışma Mecl'i'sinin toplanması ve çalışmaları, Sayın^ 
Devlet Başkanımızın beyanları bunun şaşmaz delil
leridir. Bir gün siz de şimdiki bu mühim göreviniz
den ayrılacaksınız. Bu yolun sonunda size ve Bakan
lığınızın mensuplarına eğitim alanında Memleketi
miz ve çocuklarımız için faydalı her türlü kararları 
ve tedbiri tarafsızhkla almış insanların huzurunu di
liyorum. 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi Memleketimize ve 
îrfan Ordumuza hayırlı olsun * 

Hepinize saygılar sunarım., (Alkışlar) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Evliya Parlak, buyurun efendim. 
EVUİYA PARLAK — Sayın Başkan, Yüce Mec

lîsin saygıdeğer üyeleri, çok saygı duyduğum Sayın 
Bakanım ve Bakanlığın seçkin temsilcileri; 

ISözlerime başlamaldan önce hepinize en derin 
saygılarımı arz ederim< 

Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde yegâne söz 
sahibi bulunan ve millilik kavramını isminde bulun
duran ikinci büyü'k Bakanlığımızın Bütçesini görüş
tüğümüz bu sırada, sizlere bir öğretmen olarak; 'his--
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septiklerimi, düşündüklerimi, dilek ve temennilerimi 
arz etmek üzere kürsüye gelmiş 'bulunmaktayım. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Bildiğiniz gibi 25 Kasım günü de «Öğretmenler 

Günü» nedeniyle karşınıza çıkmış ve hissettiklerimi, 
yaptığım gündem dışı konuşmayla bilginize sunmak 
istemiştim. Bugün 16 aydan beri görevde bulunan 
Sayın Bakanımızın ve diğer yetkililerin bu büyük 
Bakanlıktaki değerli hizmetlerini değerlendirebilme
miz için, birkaç cümleyle bu Bakanlığımızın 12 Eylül 
1980 öncesi durumundan söz etmem gerekmektedir., 

İ1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasasının, 2 nci 
maddesinde, milli eğitimin genel amacı şöyle açık
lanmaktadır «Türk Milletinin bütün fertlerini, Ata
türk inkılâplarına ve Anayasanın başlangıcında ifade
sini bulan, Türk milliyetçiliğine bağlı, Türk Milleti
nin milli, ahlâki, insani, manevi ve kültürel değer
lerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, va
tanını, Milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, 
insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel 
ilkelere dayanan, milli, demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı, gö
rev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış 
haline getirmiş, yurttaşlar olarak yetiştirmek» 'şeklin
de ifade edilmiştir., 

ıBu yüce hizmeti, hu genel amaçlar doğrultusun
da, 'Milli Eğitim Bakanlığı gerçekleştirirken, elbet
te ki, en önemli unsurunu, Bakanlığın temel taşlarını 
teşkil eden ve bugün sayıları 433 bini aşan, Türk 
öğretmenleri teşkil edeceklerdir. Bu kutsal görevi ya
pacak olan hu meslek mensupları 12 Eylül 1980 ön
cesinde hepimizin çok iyi bildiği gibi, büyük bir kıs
mıyla tahrip görmüş ve mesleki saygınlıklarını kay
betmişlerdir. Bakanlığın hemen hemen her kademe
si, politik etkilerin rüzgârına kapılmış ve günden gü
ne bu politik çemberler içine daha çok girmişlerdir. 

Öğretmenlik, adeta meslek olmaktan çıkarılmış, 
herkesin ve her seviyedeki kişilerin yapabilecekleri 
bir meslek olarak nitelendirilmiştir. Artık kendisini 
bu politik rüzgârdan kurtarabilen meslek mensupla
rını görmek ise, gerçekten güçleşmişlti. iktidarlar 
maddi ve manevi düşfcünlükleriyle, günden güne de
ğerlerini yitiren ve insanların mimarları olarak nite
lendirilen bu meslek mensuplarına sahip çıkacakları 
yerde, maalesef kendi politik düşüncelerini en uzak 
Yurt köşelerine götürebilecek nitelikli gençlerle tak
viyeden başka bir şey düşünmemişlerdir., 

(Halbuki bu meslek için; yine Milli Eğitim Te
mel Kanununda, Devletin eğitim, öğretim ve bununla 

ilgili yönetim görevlerini üzerine alan, özel bir ihti
sas mesleği olarak tarifler bulunmasına, öğretmenle
rin bu görevleri yaparken; «Türk Milli Eğitim Amaç
larına ve Temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle 
yükümlü kılarken, öğretmenlik mesleğine hazırlık, 
genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formas
yonla sağlanır» denilmesine rağmen; bu hükümlerin 
hiç biri göz önüne alınmamış ve riayet edilmemiştir, 
Her gün bu eğitim ordusuna bu vasıflardan nasibini 
alamamış ve Türkiye'de hiç bir mesleğin kabul ede
meyeceği, hiç bir okula girememiş ve bütün öğret
menlik formasyonlarından, özelliklerinden uzak genç
lerle, bu mesleği doldurup, sayıca kabartmaktan baş
ka bir yol düşünmemişlerdir. İktidarlar bu amaç için 
en pratik yolları arayıp, bulmuşlardır., 

Bu uygulamalar 'sonucu, okullarda ne olmuştur?.. 
'Sapık ideolojilerin tartışıldığı ve hatta kavgaya dö
nüştürüldüğü ortamdan başka bir şey öğretilmez bir 
durum almış, gençler birbirlerine düşman kitleler ha
lini almış, öğretmene saygılı olmayan nitelikte ve hat
ta milliyetini, Devletini, Bayrağını, Milli Marşını in
kâr eder duruma getirilmiştir. Eğer, bir okulda olay
sız gün veya dönem geçirilmişse, o okul Türkiye'de 
en başarılı okul olarak ilan edilir, hale gelinmiştir. 
(Alkışlar) 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
işte Sayın Milli Eğitim Bakanımız ve Bakanlığın 

yöneticileri, böyle hazin bir durumda Bakanlığı dev
ralmışlardır. Milli olma şerefini isminde taşıyan, fa
kat bu vasıfını tümüyle kaybeden bir Bakanlığı dev
ralmışlardır. izaha çalıştığım1 bu acıklı manzara kar
şısında merkez örgütü ve diğer kuruluşların da du
rumu pek farklı değildi. Bu Bakanlığın yönetimini 
alan Sayın Bakanımız ve yardımcıları; bu büyük 
Bakanlığı tüm üniteleriyle, Hükümet Programında 
ifade edildiği gibi Milli Eğitimin temel amaçlarına 
ve temel ilkelerine uygun olarak yeniden düzenleme 
çalışmalarına başlamışlar ve çok kısa sürede bu alan
da başarı elde ettiklerinden dolayı, burada geçmişi 
yaşayan bir öğretmen olarak şükranlarımı arz edi
yorum. 

'12 Evlül 19'80'den sonraki dönemde Bakanlık ola
rak, özellikle öğretmenlik mesleğine sahip çıkılması 
konusunda çalışmalar sürdürülmüş, gerekli birçok ya
sal ve idari tedbirler alınmıştır, 

(Bakanlığımız öncelikle oluşturulan anailkeler ça
lışma grubunun ön hazırlıklarından sonra, Hüküme
tin Programında ve İcra Planında yer alan direktifleri 
yerine getirmek üzere konulara bilimsel yönden yak-
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laşmak, çeşitli çözüm alternatiflerini tespit etmek ve 
en uygun teklifi seçip eğitim sistemini yeniden dü
zenlemek amacıyla çeşitli alanlarda çalışan 36 çalış
ma grubunu kurmuştur. Bu çalışma gruplarının ça
lışmaları sonunda Milli Eğitimin Beş Yıllık Plan Tas
lağı, ti Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği, 
öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği, öğrenci 
Disiplin Yönetmeliği, öğretmenlerin Atanması ve 
•NakMeriyle İlgili Yönetmelik gibi eğitim ve öğretim
de ç'dk etkili olan düzenlemeler yapılmıştır. 

'Bunun dışında, öğretmenlere geçen yıl bin liralık 
bir eğitim öğretim ödeneğinin ödenmesini sağlayan 
2 377 sayılı Yasa çıkarılmıştır.. 

'Bunların dışında 1981 yılı boyunca Türk eğitim 
kurumlarında 100 ncü Yıl Kutlama etkinliklerinin 
en başarılı bir 'düzeyde gerçekleştirilmesi sağlanmış
tır. 23 'Mart 1'981'de bütün ülkede başlatılan «Oku
ma - yazma seferberliği» büyük bir başarı ve ilgiyle 
sürdürülmüş, Öğretmenler Günü kutlama program
ları tüm yurt sathında bu mesleğe ilgi ve saygınlık 
kazandıracak nitelikte uygulan abilmiş!tir< 

123 - 26 HaziranMa Ankara'da 7 yıldan bu yana 
toplanamayan 10 ncu Milli Eğitim Şûrası Atatürk'çü 
bir anlayışla toplanmış ve yeni Türk Milli Eğitim sis
teminin düzenlenmesiyle ilgili kararlar alınmıştır. 

Ayrıca, geçmiş siyasal iktidarların politik düşün
celerle çok noksan programlar içinde yetiştirdikleri 
öğretmenlerin yeniden eğitime alınmaları başlatılmış
tır, 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
İBütün bu olumlu çalışmalara rağmen, Bakanlık

ça ele alınan fakat bugüne kadar gündeme getirile
meyen ve özellikle meslektaşlarımızın ümitle ve sa
bırsızlıkla bekledikleri bazı hizmetler ise maalesef 
neticelendirilememiştir. 

Türk öğretmenleri için Başöğretmenimiz Atatürk'
ün söylediği gibi, «'Baylar, okullarda öğretim göre
vinin güvenilir ellere verilmesini, yurt çocuklarının o 
görevi kendilerine hem bir meslek, hem bir ülkü sa
yacak erdemli ve sayın öğretmenler tarafından ye
tiştirilmesini sağlamak için öğretmenlik öteki serbest 
ve yüksek meslekler gibi giderek ilerlemeye ve her 
halde geçim rahatlılığı sağlamaya elverişli bir meslek 
durumuna konulmalıdır.» şeklindeki emirlerine uygun 
bir anlayışla gerekli tedbirler alınmadıkça, öğretmen
lerin geçmişte olduğu gîbi, geçimlerini sağlamak için 
boş zamanlarında garsonluk, şoförlük, kasiyerlik, 
seyyar satıcılık ve benzeri işleri yapma zorunluluğun
dan kurtarılmadıkları müddetçe, bütün bu düzenle
melerin neticesiz kalacağına inanmaktayım ve bu dü

şüncedeyim. Bunu arz etmek istiyorum. 
Halbuki, bu amaçlarla Bakanlıkça ele alınan baş

ta Milli Eğitim Personel Yasasının, Türkiye Öğret
menler Yardımlaşma Kurumu Yasasının ve 'bunların 
dışında Okulöncesi ve Temel Eğitim Kanunu, Yurt 
Dışındaki Türk Vatandaşları ve Çocuklarının Eğitim' 
Kanunu ve bunun benzeri gibi birçok yasanın bugü
ne kadar gündeme getirilmemesi, bu çalışmaların so
nuçlanmasında büyük bir kuşku ve endişe yaratmak
tadır, 

Bakanlığımızın, üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü 
bu yasalardan bir kısmının çıkmasından da büyük 
bir ümitsizlik ve endişe duyulmaktadır. Çünkü, özel
likle meslek mensuplarımız arasında, başta Milli Eği
tim Personel Yasası ile Türkiye öğretmenler Yar
dımlaşma Kurumu Kanun Tasarıları için Maliye Ba
kanlığı ile Devlet Personel Dairesinin olumsuz gö
rüş bildirdikleri bilinmektedir. Bu konuda Sayın Ba
kanımız Yüce Meclîsimizi aydınlatırlarsa çok yararlı 
olur kanısındayım. Şayet bu yasalar söylendiği şekliy
le gerçekleşme şanslarını kaybetmişler ise, zaman 
geçirilm'eden öğretmenlere bu amaçta yararlar sağla
yacak yeni yasal tedbirler alınmalıdır. 

16 aydan bu yana, bu sayılan yasa tasarılarının 
gündeme getirilmemeleri, bütün meslek mensupları 
üzerinde olumsuz etkiler yapmakta ve hatta mora! 
çöküntüsüne sebep olmaktadır. 

İM illi Eğitim Bakanlığına gerçek anlamda millilik 
vasfını sağlayacak ve şahsiyet kazandıracak bu ya
saların, Sayın Bakanımızın görev döneminde gerçek
leştirilmesini büyük bir inançla bekliyoruz. 

'Bu sebeplerle ken dilerinden Bakanlıkça çalışmala
rın hızlandırılması konusunda istirhamda bulunuyo
rum. 

[Bakanlığımızın değişik alanlarında takdir topla
yıcı ve izaha çalıştığım1 bugüne kadarki çalışmaları 
içinde, kendi hizmetlerinin anaöğesini teşkil eden öğ
retmenlere pek bir şey sağlayamadıklarını bir defa 
daha vurgulamaktan kendimi alamayacağım. 

12 Eylül 1980'den s(onra öğretmenlere, geçen yıl 
bin liralık bir eğitim öğretim ödeneği ile, görüştüğü-1 

muz, şimdiki, 1^82 Bütçesinde sağlanan ve bulabi
len öğretmene verilecek 500'le 900 liralık bir artışın 
dışında öğretmene hiç bir şey sağlanamamıştır. 

'Bugün mesleğe yeni giren bir ilkokul öğretmeni
nin eline ders ücreti, tam olarak bulabiliyor ise top
lam 14 416 lira, bir lise öğretmenine, fakülte mezunu 
lise öğretmenine ise en çok, ders ücreti bulabildiği 
takdirde 15 681 liradır. 
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'33 yıllık, her 'türlü imkânsızlıklar içerisinde Ana
dolu'nun kJöylerinde hizmet eden ıbir ilkokul müdürü 
ancak 23 983 lira alabilecektir. 1 nci derecenin 4 ncü 
kademesine gelmiş dört yıllık bir fakülte mezunu lise 
öğretmeni ise en fazla 25 081 lira alabilecektir. 

(Halbuki, geçtiğimiz hafta başında, bu Mecliste, 
bir başka bakanlık bütçesi görüşülürken, dört yıllık 
bir fakülte mezunu bir meslek mensubunun 1 nci de
recenin 4 ncü kademesine geldiğinde eline 42 bin li
ranın geçtiği bu kürsüden ifade edilmiştir ki, benim 
verdiğim rakamlar ders ücretini de tam alabilen öğ
retmenlerin aldıkları Ücrettir, 

Halen Türk öğretmeni bu geçim sıkıntıları için
deyken acaba Sayın -Bakanımız bu mesleğe sürekli 
bir saygınlığı nasıl kazandırabilecektir?! 

(Bu şartlarla liselerden mezun olan yetenekli genç
lerimiz, bu mesleğe girmek için nasıl tercihte buluna
caklardır? Analar - babalar, yavrularının gelecekte 
öğretmen olmalarını nasıl düşünebileceklerdir ve öğ
retmenler garsonluk, kasîyerlik, şoförlük, seyyar sa
tıcılık yapmaktan nasıl alıkonulacaktır? 

Sayın 'Başkan, değerli üyeler; 
Bakanlığımızın bugüne kadar ele aldığı en önem

li konulardan birisi de, 10 ncu Milli Eğitim Şûrasın
da incelenen ve karara bağlanan Türk milli eğitim 
sisteminin yeniden düzenlenmesi çalışmalarıdır. Bu 
Şûra kararlarına göre, Türk eğitim sistemi, okulön
cesi, temel eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretim di
ye dört anabölümden, Bakanlığın örgüt modeli de 
okul, ilçe, il ve bakanlık düzeyinde olmak üzere dört 
anabölümde yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmış
tı r., 

Eğitim programları ve öğrenci akışı çağın gerek
lerine ve ülkenin gerçeklerine göre yeniden düzen
lenmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca öğretmen yetiştir
me konusu kısmen ele alınmış, ancak bu konunun 
tümüyle 11 nci şûrada ele alınmak üzere ertelenmiş
tir, 

Şimdi, 10 ncu Milli Eğitim Şûrasında alınan bu 
kararların gerçekleştirilmesini Bakanlığımız bir plana 
bağlamıştır ve bu plan 23 Kasım tarihli Tebliğler 
Dergisinde yayınlanmıştır. Planı incelediğimiz zaman, 
bu kararların gerçekleştirilebilmesi için başta Milli 
Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı ilköğretim ve Eği
tim Kanunu, Teşkilat Kanunu ve 6972 sayılı Kanun
da çok önemli değişikliklerin yapılması yanında, ye
niden çıkarılması gereken yasalara, yönetmeliklere 
ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Halbuki, Şûranın 
üzerinden yedi ay geçmiş, bugüne kadar bu değişik
likler ve yeni tedbirlerin hiç birisi gündeme getirile
memiştir. Bu kararlardan sadece 8 yıllık temel eği
tim konusunda Türkiye'de seçilen çok sayıdaki okul
da deneme halinde uygulamaya geçilmiştin 

IBu durum karşısında bütün Türk eğitimcileri, 
kuşku ve endişe duymaktadır. Çünkü, geçmiş dokuz 
tane şûrada da buna benzer çok kıymetli kararlar 
alınmış; ama maalesef uygulama safhasına konma
dığı için, tutanaklarda kalmış arşivlenmiştir. 

'Bu konuda Sayın Bakanımızdan konunun hassa
siyeti ile ilgilenmeleri ve neticelendirilmesi konusun
da dikkat ve emir buyurmalarını istirham ediyorum. 

(Yine bu arada şunu tekrarlamaktan kendimi ala
mıyorum. Özellikle Şûra kararlan içinde (Ki, Sûra 
toplantısında da arz etmiştim.) öngörülen 8 yıllık te
mel eğitim1 uygulamasının kalkınmada öncelikli yö
relerde uygulanabilmesi için, halen büyük çoğunluğu 
tek derslikli olan okullarda uygulama olanağı yok
tur, merkezi yerlerde 100 ile 200 'öğrenciyi barındıra
cak, merkezi durumdaki temel eğitim okullarının 
planlamasına şimdiden Bakanlık geçmelidir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
öeçmiş dönemlerde Maliye Bakanlığının, özellik

le Milli Eğitim Bakanlığına karşı sayıları fazlalığı 
gerekçesiyle çok cimri davrandığını hepimiz bilmek
teyiz, 

Temennimiz, artık bu yetkililerin Milli Eğitim Ba
kanlığının Türkiye'de $6 149 okulda, 9 milyonu aşan 
öğrenciye eğitim1 ve öğretim hizmeti ıgötüren ve 500 
binin üzerinde bir kadroyla hizmet etme zorunda ol
duğu bilincine varmalarıdır. 

Gönlümüz arzu ederdi ki, Bakanlığa değerli hiz
metleriyle bugüne kadar büyük şahsiyetler kazandı
ran bugünkü yönetimimizin bir bakıma «Ö&retmen 
yılı» sayılan 19811''de ve Î982'nin başına gelidiğimiz 
bu günlerde öğretmenlik mesleğini de gerçekten fe
rahlatıcı cazip hale getirici birtakım tedbirleri almış 
olsunlar. Hiç olmazsa, Sayın Maliye Bakanımızın ilk 
gün sunuş konuşmasında 31 nci sayfada «1980 yılı 
yan ödeme kararnamesiyle ilave imkânlar sağlana
cağını» belirttiği meslekler içine öğretmenlik mesleği 
de alınmış olsa i'd'L 

ISayın Başkan, değerli üyeler; 
IHer meslekte olduğu gibi, öğretmenlik mesleğin

de de konut sikıntı'sı en büyük önem taşıyan bir so
run olarak durmaktadır. Halen Bakanlığımızın ista
tistiklerine ıgöre, 433 bin öğretmene karşılık, Türkiye 
genelinde, 34 600 öğretmen evinin bulunduğu ki, bu 
sayı ihtiyacın ancak % 9,8'ini karşılamaktadır. 
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ISayın üyeler, Son çıkarılan öğretmenler Atama 
ve Nakil Yönetmeliğine göre, kalkınmada öncelikli 
yörelerde daha önce görülen öğretmen açığı sayıca 
giderilmiş. Ancak, bu öğretmenlerin % 80'i ya staj
yer, ya da bir ila üç yıllık kıdeme sahip öğretmen
lerdir ki, bu yörelerde yöneticilik yapacak öğretme
ni bulmak ise mümkün değildir* 

feugüne kadar Bakanlığımız okul yöneticilerini te
min edecek hiç bir tedbiri almamıştır, bu konuda da 
gereken hassasiyetin gösterilmesini istirham ediyo
rum, 

Yine, ilköğretimde başarı oranı düşüktür. Benden 
önce konuşan Sayın Kubilay Arkadaşım değindiler. 
önemli ıgörülen ilköğretim müfettişliği müessesesi, 
çok yıpranmıştır, yeniden ele alınarak, günümüzün 
gereklerine ve ihtiyacına göre tesisini temin etmelidir
ler, 

5 Ekimde başlatılan ikinci devre okuma - yaz
ma kurslarının birinci devredeki gibi (23 Martta baş
latılan.) canlı tutulmadığı kanısını taşıyorum. Bu ko
nuda gereken hassasiyetin mutlaka gösterilmesinde 
büyük zaruret vardır, 

İYine, görüştüğümüz 1982 yılı Bütçesinde Ba
kanlığımızın yarım kalmış çok sayıda eğitim tesisinin 
likmaHerîyle, özellikle ilköğretimde 4Ö19 ilkokul ders
liğinin ve 500 öğretmen evinin yapımlarının program
landığını görüyoruz. Bu sebeple, başta Savın Bütçe 
Plan Komisyonuna ve bütün ilgililere şükranlarımı 
sunuyorum. Ancak, şu hususu açıklamakta büyük 
yarar görüyorum : Devlet Planlama Teşkilatının ve 
Bakanlığın hesaplarıyla, illerde gerçeklesen maliyet 
birbirini tutmamak'tadir. Kısacası, öngörülen bu pa
rayla, belirtilen 4019 derslikle, 500 öğretmen evinin 
gerçekleşeceğinden kuşku duymaktayız. Bu konuda 
planların gerçekçiliği bakımından özen gösterilmesini 
ayrıca bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Ayrıca, bu ödeneklerin illere dağıtımları sırasın
da da özellikle, okullaşma oranı çok düşük olan ve 
ulaşım imkânsızlıkları nedeniyle maliveti yüksek 
olan illere öncelik ye ödenek fazlalığının sağlanma
sı konusunda, ilgililerin yakın hassasiyetini istirham 
ediyorum. 

Bu açıklamalarımdan sonra, Sayın Bakanlığımız
dan birkaç temennim daha olacaktır* 

Birincisi, ders kitaplarının tek tip olarak CKi, alın
mış bu karar.) bastırılması ve Milli Eğitim Yayın
evleri kanalıyla en uzak yerlere okul açılmadan ön
ce gönderilmesi. 

Öğretmenlerin atama ve nakilleri, mutlaka tatil 
dönemlerine denk gelecek şekilde kesin hükümlere 
bağlanması, 

Türkiye genelinde öğretmenlerin dengeli dağılı
mı kısa zamanda neticelendirilmeli ve hatta bazı 
branşlarda görülen fazlalıklar dikkate alınarak, bu 
branşlarda öğretmenlerin yetiştirilmesine son veril
melidir. 

Yine, Başbakanlığın geçen sene 12 Eylül'den son
ra yayınlanan emirleri doğrultusunda diğer bakanlık
larda olduğu gibi, bugüne kadar hiç bir kadro tahsisi 
yoluna gidilmemiştir. Halbuki, 'Milli Eğitim Bakanlı
ğında bütün taşra örgütlerinden emekli olan, istifa 
eden ve özellikle yeni açılan okullar nedeniyle artık 
bütün illerde bazı okullar eğitim ve öğretimi göre
mez hale gelmiştin 

Bu sebeple, Sayın Bakanımızın diğer bazı bakan
lıkların yaptığı gibi, özel izin ve emirleriyle asgari 
sayıda da olsa, illere özellikle yardımcı hizmetler sı
nıfından kadro tahsisleri krsa zamanda sağlanmalı
dır, 

Yine, aldığımız bilgilere göre, çok sayıda mes
lektaşımız bugüne kadar kadrosuzluk nedeniyle terfi 
edememiştir. Bu konuda da, zaten geçimde eziklik 
hisseden öğretmenlere terfi olanağının kısa sürede 
sağlanması tedbirleri alınmalıdır, 

Yatırımlar konusunda arzu edilen sonucun alın
ması için ilköğretim sahasında nasıl ki, hesap işleri 
milli eğitim müdürlükleri kanalıyla yürütülüyorsa, 
ki, merkez örgütü bünyesinde yeni oluşturulan, İnşa
at Emlak Genel Müdürlüğünün koordinesiyle illerde 
eskiden olduğu gibi, mutlaka birer inşaat bürosu kısa 
zamanda teşkil edilmelidir. 

ISlon bir temennim, belki bütçeleri yarın görüşü
lecek üniversitelerle ilgili olabilir. Ancak, «orunun 
aslında çözümünü Sayın Bakanımız bulacaktır. 

(Hepimizin bildiği gibi, halen Türkiye'de eğitim 
alanında fırsat eşitliği sağlanamamıştır. Bu sebepler
le, geçmiş sene, yani 1981'de ilk uygulamasını kıs
men gördüğümüz lise ve dengi okullardan birinci, 
ikinci ve üçüncü derece ile mezun olan bütün öğren
cilere bu yıl, yani 1982 ve gelecek yıllarda üniversi
teye girme şansları kesinlikle çözüme bağlanmalı ve 
bir teşvik olması bakımından şimdiden ilan edilme
lidir. Bu konuda hassasiyeti Sayın Bakanımızdan is
tirham edivorum, 

iSayın Başkan, savın üyeler; çok kıymetli Baka
nım ve mensubu olmakla gururlandığım İrfan ordu
sunun değerli mensupları; 

589 — 



Danışma Meclisli B : 42 

IBakanlığımızın genel durumunu, sorunlarını ve 
temennilerimi ifade etmeye çalıştığım ve biraz da 
sabrınızı taşıracak tipte uzunca olan konuşmamı sa
bırla dinlediğiniz için hepinize en derin saygılarımı 
sunar, bu Bütçenin Türk Milli Eğitimine ve özellik
le irfan ordusuna hayırlı ve uğurlu olmasını candan 
diler, saygılarımla teşekkürlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
iSayın Peköz, buyurun efendim. 
ATAUAY BEIKJÖZ — Danışma Meclislinin saygı

değer Başkanı ve muhterem üye arkadaşlarım; 
ıBenden evvel konuşan değerli arkadaşlarım Mai

li Eğitim Bakanlığının görevlerini açıkladılar. (Bunla
rı tekrar etmek istemiyorum; ancak görülüyor ki, 
Milli Eğitim Bakanlığının özetlenen bu görevleri, 
hükümet görevleri içinde fevkalâde önemli bir yer 
iışgal etmektedir. 

Yönetimindeki 516 bin ;1*49 orta dereceli okul, 110 
yüksekokul ve enstitü, 113 Devlet Mühendislik ve 
'Mimarlık Akademisiyle 'istanbul Devlet Güzel Sa
natlar Akademisinde toplam '10 milyona yaklaşan öğ
renciye, yine yaklaşık 550 bine varan mensubuyla 
hizmet veren Milli Eğitim Bakanlığı demek oluyor 
ki, aziz yurdumuzun hemen her 'karış toprağına ya
yılmış bir hizmet alanı içinde görev ve sorumluluk 
deruhte etmiş bulunmaktadır. 

ıBöylesine geniş kapsamlı bir görev ve sorumlu
luk yüklenmiş bulunan İSayın Milli Eğitim Bakanı
mızı ve Bakanlık tem'sileilerini saygıyla selâmlıyor, 
kendilerine ve değerli şahıslarında Milli Eğitim Or
dusuna mutluluklar ve ulvi görevlerinde engin başa
rılar diliyor ve öğretmenlerin öğretmeni Yüce Ata
türk'ü bir kere daha minnet ve şükranla anıyorum. 

(Muhterem arkadaşlarım1; 
19i68 yıllarında masum öğrenci isteklerinin açık

lanması 'gibi gösterilen, 1'980'lere kadar nasıl bir se
yir takip eden ve hangi noktalara gelen öğrenci ha
reketlerinden, bu hareketler içinde her derecedeki 
okullarda ıgöreVli bulunan yönetici ve öğretmen-1 

lerin durumlarından bahsetmek, hatta onları ha
tırlamak ve hatırlatmak bile istemiyorum. An
cak, sabahın erken saatlerinde okula gönder
diği evladının sağ salim dönmesini endişe, korku 
ve yaşlı gözlerle bekleyen veya korktuğu başına ge
lerek meşakkatle, fakat büyük ümitlerle yetiştirdiği 
evladının getirilen soğuk cesedine sarılan ana ve ba
baları hafızalardan silip atmak her şeye rağmen müm
kün olmuyor. 

12 Eylül 1980 Askeri 'Müdahale ve Rejiminin 
süratle aldığı son derece basiretli, enerjik ve dina- I 
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mik tedbir ve kararlar her alanda olduğu gibi, Milli 
Eğitim alanında da müessiri yetini göstermiş, Milli 
Eğitim Bakanlığının aynı paralelde tezahür eden ça
lışmalarıyla bugün her derecedeki okullarda düzenli, 
müfredat programlarına uygun, huzur ve güven ve
rici (bir ortam sağlanmıştır. ıBu durum, milletçe şük
ran ve takdir duygularıyla karşılanmaktadır., 

Milli eğitim ve öğretimde Atatürk milliyetçiliğini 
yeniden yurdun en ücra (köşelerine kadar yaygınlaş
tıracak tedbirlerin en kısa zamanda alınacağı Sayın 
Bülend Ulusu Hükümetinin Programında hedef ola
rak alınmış bulunmaktadır. Ayrıca bu Programda, 
12 Eylül öncesinde öğretmenlerin bir kısmının grup
lara ayrıldığı, tarafsızlık içinde görevlerini yapmak 
yerine ideolojik uçlara 'alet edilmiş veya alet edilme
ye zorlanmış bulundukları gerçeği vurgulanmıştır. O 
halde, Milli Eğitim Bakanlığı Atatürk milliyetçiliği, 
inkılap ve ilkeleriyle pekişmiş, milli şuur, bilgi ve be
ceri kazanmış, yabancı her türlü ideolojiye arkası 
dönük, yarının teminatını teşkil edecek nesiller ye
tiştirmek ve bu hedeife ulaşacak programlar yapa
rak bunları uygulamak zorundadır, 

.Başöğretmen Yüce Atatürk, «Etimin ve. kemiği
min babası Ali Rıza Efendi ise, fikrimin babası Ziya 
Gökalp'tir» derken asla şüphe yoktur ki, Ziya Gö^ 
kalp'in sarısında Türk milliyetçiliği ideolojisini kas
tetmiş bulunuyordu. Sırası gelmişken Büyük Atatürk' 
ün Türk milliyetçiliğinden çok kısa da olsa bahset
mek istiyorum. 

(Aslında Büyük Atatürk'ün milliyetçiliği hiç bir 
zaman parçasına sığmayacak kadar engin ve derin
dir; bir okyanustur. Okyanusu asla bir zaman havu
zuna sığdıraınazsınız. 

İMuhterem arkadaşlarım; 
Ziya Gökalp'in yüreklerde tutuşturduğu milliyetçi

lik meşalesi, Atatürk'ün üstün vasıfları yanında as
keri dehası ile de birleşmiş ve sonuçta, kahraman mil
letimizin azim ve iradesi, aziz şehit ve gazilerimizin 
mübarek kanları karşılığında Milli Türk Devleti, 
Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. «Türkiye Cum
huriyetini kuran Türkiye halkına «Türk Milleti» de
nir» demek suretiyle Yüce Atatürk yeni Türkiye 
Cumhuriyetini yaşatacak toplumu «Türk Milleti» adı 
altında birleştirmek, bütünleştirmek ve milli bir ben
lik duygusu yaratmak istemiştir. Nitekim, bu büyük 
mana ve düşünceyi «'Ne mutlu Türk'üm diyene» sö
zünde en veciz ve açık bir şekilde görmek mümkün
dür.) 

Atatürk'ün Türk milliyetçiliği, Türklük sevgisi 
üzerine kurulmuş bir abidedir. Bu sebepledir ki, Türk 
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milliyetçiliği ideolojisi Türklük sevgisini odak nok- I 
tası kabul ederek onun etrafında sistemleşmiştir. 
Büyük Atatürk'ün daima ifade buyurdukları gibi, 
Türk Milletini, Türk Devletini ve Türkiye Cumhu
riyetini ilelebet payidar kılmak, yüceltmek, onu mey- I 
dana getiren maddi ve manevi 'bütün değerleri benim- I 
seyerek korumak, ileriye götürmek ve bu ülküyü ye
ni yetişen nesillere gönülden aşılamak, Türk milliyet
çiliğinin odak noktası etrafındaki fikir sistemi içinde 
yer alan temel esaslardır. 

Çok değerli üyeler; 

(Hepimizin yakinen bildiği gilbi, 12 Eylül öncele
rinde Milli Eğitim Bakanlığı 'bünyesine her nasılsa 
ihanet örgütleri çöreklenmiş ve bu örgüt mensupları I 
Atatürk inkılap ve ilkelerini, Türk milliyetçiliğini, 
mukaddes Bayrağımızı ve İstiklal Marşımızı ret ve 
inkâr ederek, 'benimsedikleri yabancı ideolojiler doğ
rultusunda sön derece zararlı, milli 'benliğimizi kemi
rici faaliyet içine girmişlerdi. 12 Eylül Harekâtı ile 
Silahlı Kuvvetlerimiz bu örgütlerin belini kırmıştır., I 
Örgüt mensuplarının bir kısmı yurt dışına kaçmış, bir 
kısmı yargı organlarınca mahkûm olmuş, diğer bir I 
kısmının da davaları henüz devam etmekte bulun
muştur. Milli Eğitim Camiasına çöreklenen bu ör- I 
gütlere mensup olanların henüz davaları devam eder I 
ve bir kısmı mahkûm olurken, her nasılsa adli takip 
dışında kalan, fakat mutlaka bilinen veya bilinmesi I 
lâzım gelen örgüt mensuplarına, sempatizanlarına ve 
himayecilerine, her ne sebeple olursa olsun görev ve- I 
rilrnek mecburiyeti hâsıl olduğunda son derece dik- I 
katli davranılmalıdır; çünkü, 1!2 Eylül'den ısonra, 'Ba
kanlığın üst kademe ve makamlarına gözden kaçın- I 
larak yapılan bazı hatalı atamalar, sonradan farkına I 
varılarak derhal tashih edilmiştir. Yine aynı dönem- I 
de, gözden kaçırılarak önemli görevlere atananlar
dan, Ibilahara tevkif edilerek haklarında kamu da- I 
vasi açılanlar olmuştur. Maddede küçük; fakat ma
nada çok büyük önem arz eden bu örneklerin Sayın 
Bakanımızı muhakkak İki, da'ha büyük bir dakkiat 
ve teyakkuza davet ettiği inancındayım. 

(Sıkıyönetim komutanlıklarımızın ve bölgelerin
deki değerli vekil komutanlarımızın müspet bilgi, gör
gü ve geniş istihbaratlarına dayanan atama ve nakil 
işlemlerindeki Önerilerinden mutlaka yararlanmalı ve I 
ülkemizin çok önemli olan bu günlerinde Milli Eği
tim Bakanlığımızın bu makamlar ile tam bir uyum 
içinde çalışması mutlaka sağlanmalıdır. I 

Öğretmen dağılımını dengeli bir hale getirmek 
muhakkak ki, çok doğru bir düşüncedir; ancak bu- j 
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nu gerçekleştirmek amacı ile yapılan atama ve nakil
lerde, aile birliğini bozmamak, zamanlamada isa
bet kaydetmek, tasarruflarda politik ve ideolojik gö
rüşlere yer vermemek, bazı sosyal ve ekonomik mağ
duriyetlere yol açmamak gerekir. 

Bu düşünce içinde Antalya, içel, İzmir ve İstan
bul gibi bazı illerden pek çok öğretmenin Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'ya nakil edildiği ve bu nakille
rin öğretimin açık olduğu zamanlarda yapıldığı an
laşılmıştır. iSadece Antalya'dan 200'e yakın öğret
menin nakil edilmesi sonucunda, 1981 - 1982 öğre
tim yılında 70'e yakın köy ilkokulunun öğretmen
sizlik yüzünden kapatıldığı ifade edilmektedir. 

Ayrıca ifade etmek mecburiyetindeyim ki, Buca 
Eğitim Enstitüsü ile Ankara Gazi Eğitim Enstitüsün-
deki uygulamalar Milli Eğitim Bakanlığının Hükümet 
Programında açıklanan fevkalade olumlu politikası
nı zedeleyecek niteliktedir. 

iSayın Bakanımızın her zaman olduğu gibi, bu 
kere de olaylara, hepimize örnek teşkil edecek bir 
şekilde benimsediği, inandığı ve uyguladığı Atatürk 
Milliyetçiliğinden hareketle yaklaşacağına inancım 
tamdır. 

Bakanlığın yurt dışındaki iş;i çocuklarının eği
timleri ile ilgili çalışmaları kifayetsiz görülmektedir. 
Gerçekten 1980 Haziran ayında, İzmir'de yapılan 
Türk - Alman 'Eksperler Toplantısında alınan karar
lar uygulanmadığı gibi, Federal Almanya Eğitim ve 
Bilim Bakanı ile Ankara'da imzalanan anlaşma konu
larında da yeterince bir çalışma yapılmamıştır. 

(1981 (Kasım ayında Almanya'da yapüan Türk-Al-
man Eksperler Toplantısında, Sayın Bakanlık Tem
silcisinin, «Almanlar, bizim meselelerimizi bizden da
ha iyi biliyorlar» tarzındakıi beyanı, yurt dışı eğitim 
politikamızın, gerçekten kifayetsiz olduğunun açık 
ve samimi bir ikrarı olmuştur. 

23.26 Haziran 1981 tarihinde toplanan Onuncu 
Milli Eğitim Şûrasında alınan kararların uygulanma
sına 'ilişkin planda; «Anadil Türkçenin yeterli düzey
de konuşulamadığı yöreler için, Türkçenin bir ya
bancı dil gibi öğretilmesini sağlayacak programlar 
hazırlanacağı» yer almıştır. 

Ayrıca, aynı planda; «Anadili Türkçe olmayan
ların bulundukları yerleşim birimlerinde görev alan 
öğretmenlerin Türkçeyi bir yabancı dil gibi öğrete
bilecek bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekeceğin
den, hizmet içi eğitim kursundan geçirilecekleri» ön
görülmüştür* 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Milli Eğitim Şûrası kararlarının uygulama planın

da, anadilin Türkçe olarak konuşulmadığı yöreler, 
anadili Türkçenin az konuşulduğu yöreler ve Türk
çenin bir yabancı dil gibi öğretileceğine ilişkin ola
rak yer alan bu deyimler buluklarımı, vicdanımı ve 
Türklüğümü zedeleyen hazin örnekler olmuştur. (Al
kışlar)., 

(Gerçek ve amaç ne olursa olsun, Milli Eğitim 
Şûrası kararlarına ve bu ikararların uygulama pla
nına hakim olan 'fikir ve düşünce, konuya daha uy
gun bir yaklaşım ve çözüm getirebilirdi. Nitekim 
konu, bölücü ve Marksist kesimin elinde ideolojik 
bir istismar vasıtası haline getirilmiş ve ezcümle, Al
manya, İsviçre makamlarına bu belge gösterilmek su
reti ile Kürtçe eğitim yapılması istekleri aynı kesim' 
tarafından dile getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yurt çapında başlatılan ve geliştirilen okuma-yaz-

mıa seferberliği her türlü övmenin üzerinde, fev
kalade faydalı ve başarılı bir hizmet olmuştur. 

Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin 
üstüne çıkarabilmenin ilk ve temel şartı okuma-yaz-
madır. Okuma-Yazma bilmeyenin, âdeta bitkisel bir 
yaşama içinde olacağı ırmıtlak* bir gerçek olmasına 
rağmen, ülkemizde bu durumda olanların çokluğu 
cidden hazindir. Konuya böyle bir çözüm: getirildi
ği için, gerçekten milletçe seviniyor ve ilgilileri gö
nülden kutluyoruz. 

Öğretmenler arasında karşılıklı sevgi ve saygı 
bağlarını kuvvetlendirmek, öğretmenlik mesleğinin 
saygınlığını artırmak ve benzeri pek çok faydalı dü
şüncelerle ihdas edilmiş bulunan öğretmenler günü 
kutlama haftası geleneği yine Milletçe takdir ve teb
rik edilen çok yerinde bir hareket olmuştur; ancak, 
«Öğretmenin toplumdaki gerçek yerini alması ve ka
lıcı saygınlığının yaratılması için, ekonomik ve soŝ  
yal ihtiyaçlarının, günün şartlarına göre düzenlenme
si zorunludur» tarzında ifade edilen değerli Komis
yonumuz görüşüne aynen katılıyor ve acilen gerekli 
her türlü tedbirin alınmasını temenni ediyorum. 

Milli Eğitim Bakanlığı önünde yerini alan Başöğ
retmen Atatürk Abidesi gerçekten her «Türküm» di
yene gurur sevinç ve güven veren bir ihtişam içinde
dir. Yaptıranları ve yapanları yürekten kutluyorum. 

ıSayın Başkan, .sayın üyeler; 
«Ne ekersen onu biçersin» atasözünden mülhem 

olarak ifade etmeliyim 'ki; çocuk doğar, okul çağına 
gelir. Çocuk bu çağda, henüz temyiz kudretinden, 

I yani iyiyi kötüden ayırma yeteneğinden mahrumdur. 
I Ana-babanın çocuğuna, bu yaşa kadar ektiği hemen 
i hemen bir hiç mertebesindedir. Asıl ekim, okulda, 
I öğretmen tarafından yapılacak ve ekilenler çocuğun 
I tahsili boyunca, öğretmeninin nezaretlinde yeşerecek-
I tir. Onun için, IBüyük Atatürk'ün Türkiye Cumhuri-
I yetini emanet ettiği gençliğe, milli, ahlâki, manevi 
I ve kültürel değerleri; aile, vatan, millet ve bayrak 
I sevgisini; insan İnaklarına saygılı olmayı, milli, de-
I mokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti şuurunu 
j ekmek istiyor ve ekilenlerin bu istikamette yeşerme-
I sini bekliyorsak, bunu yapacak olan gerçek öğretmen-
I lerin yetiştirilmesine ve seçimine sadece Milli Eğitim 
I (Bakanlığı olarak değil, Milletçe özen göstermeliyiz. 
I Ancak, bu suretledir ki, Türkiye Cumhuriyeti ilele-
I bet payidar olur. Aksi halde biçilen Türkiye Cumhu-
I riyeti ve tek kalan Türk 'Devleti olacaktır. 

I Sözlerime burada son verirken, Milli Eğitim Ba-
I kanlığı 'Bütçesinin ülkemize, camiaya hayırlı Ve uğur-
I lu olmasını diliyor, hepinize en derin saygılarımı su-
I nuyorum. i(Alkışlar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tPeköz. 

I ISayın Bilgiç, buyurunuz lütfen. 
NEDÎİM BİLGIİÇ — Sayın Başkan, Danışma 

I Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Bakan, değerli yö-
I netici arkadaşlar; J 
I Eğitim sorunu evrenseldi. Yani, zaman ve me-
I kân içinde her memleketin bir eğitim sorunu olmuş-
I tur. Toplumun gelişmesine paralel ve tarihsel olay-
I ların baskısıyla sorunun belli bir doğrultuda çözümü 
I için çalışmaların eksiksiz olarak sürdürüldüğünü gör-
I mekteyiz. 
I İnsanoğlunun bütün fertlerine ihtiyaçlarını karşı-
I layacak, refahını sağlayacak haklarını bilmek ve ye-
I rine getirmek, vazifesini anlamak, onlara bağlı kal-
I mak Ve tatbik etmek; her kişiye sanatını ve işini mü-
I kemmdleştirecek, içtimai fonksiyonlarını doğuştan 
I aldığı istidat ve kabiliyetleriyle geliştirecek kudrette 
I olmasını sağlamayı davranış haline getirmektir. iBu, 
I evrensel eğitimin bugünkü manada tarifidir. 
I Eğitimin bir evrensel ve bir de milli tarifi Vardır. 
I Ulusal olduğu kadar eğitim evrenseldir. İnsan toplu-
I munun tümünü ilgilendirir., 
I Milli tarif yalnız belli bir süre içerisinde bir mü-
I letin belli ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmıştır. 
I Genel anlamdaki tarilf, demin arz ettiğim şekilde ifa-
I desini bulmaktadır., 
I İşte, milli eğitimin evrensel amacı budur Ve bu ol-
I malıdır. !Bu kadarını da şimdiden işaret etmeliyiz ki, 
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bu amacı yerine getirmek devlet için bir adalet gö
revidir, 

iBu genel tanıım'lamaya göre ulusların bir kısmı 
ıbu amaca ulaşmışlar veya ulaşmak üzere çalışmakta
dırlar. 

Sayın üyeler; 
'Bu tarife göre bizim ulusal eğitim sorunumuz ge -

üşmenin hangi aşamasında bulunuyor?.. Eğitim so
runumuzun çözümlenmiş olduğunu iddia edebilir mi
yiz?., 

îKuşku yok, ki, tarihimizin Cumhuriyet Dönemin-
de öndeki devirlere göre eğitimde büyük gelişmeler 
kaydedilmiş bulunmaktadır; ama dünyanın ikimi 
memleketlerinin eğitimde ulaşmış oldukları amaca 
veya yükselmiş bulundukları düzeye ulaşmış ve 
yükselmiş olduğumuzu kabul edebilir miyiz?.. Bura
da, bu soruya cesaretle cevap Vermek gerekir ki, bir 
kelimeyle «Hayır» diyebiliriz. 

Şu halde, her şeyden 'önce çözüm bekleyen eği
tim sorunlarımızı ortaya koymak isabetli bir davra
nış olacaktır. Kanaatime göre çözüm bekleyen so
runlarımızın temellinde genel anlamda isabetli ve is
tikrarlı bir milli eğitim politikasın dan yoksun bu
lunduğumuz keyfiyeti yatmaktadır. Bu husus çözül
medikçe eğitimin ayrıntıları üzerinde ne kadar duru
lursa durulsun maksadın hâsıl olamayacağını takdir 
buyuracağınız şüphesizdir., 

(Ayrıntılara girmeden önce bütün çabalarımıza 
rağmen neden sınırları ve esasları devletçe çizilmiş ve 
tespit edilmiş bir eğitim politikasından yoksun bulun
duğumuzu hatırlatmakta yarar vardır. Bu noksanı 
acaba farklı eğitim programlarıyla kurulan partileri--
trıizin hükümetler değiştikçe milli eğitimimizin esas 
ve amaçlarını başka başka istikametlere göre ayarla
mak istemelerine bağlayamaz mıyız?.. Başka bir de
yimle yurt gerçekleriyle ve ihtiyaçlarıyla uyum iste
yen milli eğitimi adeta devamlı olarak bilimsel zih
niyetten çok kısır siyasal mülâhazalarla değiştirmek 
yoluna girildiğinden acı sona varıldığını göremez mi
yiz?. 

işte, devletin eğitimde sınırları çizilmiş milli bir 
hedefle politikası tespit edilmediği içindir iki, Türk 
milli eğitimi son yıllarda devletten çok derneklerin 
eline teslim edilmiş, sınıflar, okullar ve öğretmenler 
gayesi ve hedefi belli olan beynelmilelci eğitimi he
defleyen gayri milli eğitim politikasıyla gerek milli 
eğitim'imizin; bunun neticesi olarak da devletimizin 
içine düştüğü ve düşürüldüğü acı son ve hazin tablo 
hepimizce malum olan duruma gelmiştir. 
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'Bu sorunların bizi ulaştırdığı, çözüm bekleyen hu
suslar veya ayrıntılar şöyle görünmektedir: 

Mecburi eğitim olan temel eğitimin birinci kade
mesinde çocuklarımızın 2/3'ünü ancaik okutabiliyo
ruz. IBu eğitim kademesinin Okul binası, eğitim ara
cı, öğretmen problemi henüz kesin sonuca vardırıla-
mamıştır. Birçok memleketlerde ilköğretim süresi 5 
yılı çoktan aştığı halde biz, henüz bu aşamada bo
calamaktayız. Kimi yerlerde 5 sınıflı, bir öğretmenli, 
kimi yerlerde üçlü öğretim deneyiminden tamamen 
kurtulmuş değiliz. Yalnız benim elimde 230 yeni ilk
okulun yanı sıra mevcut olan 550 ilkokulun büyük 
bir kısmının ciddi şekilde onarıma muhtaç olduğu 
sabittir. 

Ortaöğretimde de durumumuz bundan çok farklı 
değildir. 

(Üniversitemize gelince; son çıkan Yüksek Öğre
tim Kanununa kadar sağlam ve temelli bir sistem
den uzun zaman yoksun kalmış, zaman zaman anar
şinin kaynağı ve merkezi olmaktan kendini kurtara
mam ıştır. 

öğretmen problemini de çözmek konusunda za
man zaman başvurduğumuz palyatif tedbirlerle prob
lemin çözümünü kolaylaştırmaktan çoık güçleştirmi-
şizdir. Oysa ki, öğretmenlik dünyanın her yerinde 
artık bir meslek «olmuştur. Her meslek gibi öğretmen
liğin de bilimsel ve sabit 'kuralları vardır. Bunlar yok
muş gibi yaptığımız uygulamalar (Hızlandırılmış eği
tim gibi) memleketimizde telafisi mümkün olmayan 
çeşitli sıkıntı ve bunalımlara sebep olmuştur. Daha 
acıklısı bu durum yurdumuzun istikbal için bekledi
ği aydınlık: günleri sisli bir hale getirmiştir. 

Değerli üyeler; 
Yukarıda dokunulan eleştiriler yanında, onlar ka

dar mühim, hatta onlardan bir noktada daha da mü
him olan bir sorun vardır ki değinmeden geçemeye
ceğim, 

Doğu ive Güneydoğu vilayetlerimizde eğitimin 
başlıca aracı olan milli dilimizin bile mazinin çeşit
li nedenlerle ihmali yüzünden henüz yeteri kadar 
bilinemediği bir gerçektir. Dolayısıyla eğitim gereği 
gibi yapılamamaktadır. Sözün kısası, öğretmen ile öğ
renci arasında pedagojik ve bilimsel bağlantının sağ
lanmış olduğunu öne süremeyiz. 

Bakanlığımızın her şeyden önce bu milli Ve önem
li olan dil sorununa acilen çözüm getirmesi gerek
mektedir, 

Değerli üyeler; 
Örgün eğitimin yanında yaygın eğitim konusuna, 

unutulmuş olmasa bile, gerekli önemin verilmemiş 
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«bulunduğunu söyleyebiliriz. Yüce Atatürk'ün şu 
sözlerinde yaygın eğitimle 'ilgili hedefi görmemek 
mümkün değildir:̂  

«Yeni kuşakları bütün öğretim derecelerinden; 
umumiyetle ameli ve en çok ekonomik hayatta etkili 
ve başarılı kılacak bilgilerle teçhiz etmek gerekir.» 

Büyük Atatürk'ün bu «özlerinden okul sonrası 
bir eğitimin varlığı ve gereği sonucunu çıkarmak 
mümkündür. Şöyle ki; eğitim, fertlerin okuldan çık
masından sonra da devam etmelidir, hayat boyu sü
rüp gitmelidir. Ulaşmış olduğu eğitim seviyesine okul 
dışında da herkese bir eğitim yapabilme imkânı sağ
lanmalıdır. Yalnız eğitim 'vermekle yetıinilmemeli, bu 
eğitimin muhafaza ve geliştirilmesi de sağlanmalı
dır. Gerçi, IM'illi Eğitim Bakanlığımızda bu konuy
la meşgul olmak :üzere önceleri Halk 'Eğitimi, son
raları ismi değiştirilerek Yaygın Eğitim Genel Mü
dürlüğü kurulmuştur, Ancak, bu Genel Müdürlüğün 
istenilen hizmeti verebilmesi için yurdun ihtiyaçları
na cevap verecek şekilde güçlendirilmeleri ve gelişti
rilmesi dikkate alınmalıdır. Genel Müdürlüğün çok 
önemli ve zor bir görev olarak hedefi önceden tespit 
edilmiş, Okuma Yazma Seferberliğini bir halk eği
timci olarak başarıyla yürütmekte olduğunu izle
mekteyiz. Yalnız, takip edilmedikçe ve devamlılı
ğı sağlanmadıkça bir süre sonra unutulacağı ve eme
ğin boşa gideceği dikkatten kaçmamalıdır. 

Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, 'bu olumlu ham
lesinin yanında yetişkinler için teknik ve ekonomik 
alanda verilecek kurslara da devam etmelidir. 

Değerli üyeler; 
Yukarıdan bu yana eğitim sistemimizdeki Ibazı 

boşlukları işaret etmekle yetindik. Bunların çözümü 
kuşku yok iki, esaslı ve ayrıntılı bilimsel incelemeleri 
gerektirmektedir. Bu konuda çalışmaların yapılmak
ta olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Yüksek Mec
lis şüphe yok iki, bunların teferruatından haberdar 
olacaktır ve gerekli katkılarını da esirgemeyecektir. 

Sözlerime burada son verirken Milli Eğitim Ba
kanlığı Bütçesinin Yüce Türk Milletine hayırlı ol
masını diler, Yüce Meclisinize saygılar sunarım. 
ı( Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgiç. 
Sayın Özalp, buyurunuz efendim. 
TEOMAN ÖZALP — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinim 'sayın üyeleri, Sayın Bakan ve Mili Eği
cim Bakanlığının sayın mensupları; 

Ülkemizin çok önemi temel bir Sorunu oıfaöğre-
İtim düzeyinde mtöslek sahiplerinin yetiştirilmesi so
runudur. 

i Millli Eğitim Bakanlığı BÜtçesMn konuşulması sü
resinde bu konuda üniversitede de (karşılaştığımız prob
lemleri belirterek bazı görüşlerimi özetlemek ve bir 

I soru 'Sormak istiyorum.; 

I Bilindiği gibi, hfer yıl İse mezunları üniversite eği-
ıtiimine geçmielk için, bir merkezli seçme sınavına baş
vururlar. 1981 yılı için bu başvuru yaklaşık 450 bin 
olmuştur. Yükseköğretim düzeyinde eğitini yapan ku
ruluşlarımızın, akademiler dahil Itoplasm kapasitesi 'ise 

I yaklaşık 60 bindir ki, bu da geçen yıl talebin ancak 
% Günlün karşılanabiMiğini gösterir. 

Yükseköğretimin T982 yılında paralı olacağı göz-
önünde tutularak, başvuruda bir düşüş olacağı tahmin 
edilmiş, çok kısa bir süre önce de sayının 4110 bin ola
cağı anlaşılmıştır. Demek ki, bu yılda 'yine oldukça bü
yük b'ir açık dışarda kalacaktır. 

Ortaöğretim düzeyinde yeterli meslek eğiltimi ya
pılamaması Ve yükseköğrenimin ülkemizde ortaöğreti-

I me oranla çok cazip 'görülmesi her yıl fazıla sayıda baş
vuruyu zorlamaktadır. Bu yönden çok sayıda İse me
zunu açıkta kalırken, bir yönden de yükseköğretim 

I hakkı kazanmış olan öğrencilerde de bazı problemler 
I doğmaktadır. 

Yükseköğretimle girerken öncelikle tercih ettiği 
melekleri başa yazmak üzere aday, 10 ncu meslek 
tercihine kadar bir sıra yaparak başvurusunu yapmak-
Itadır. Her şeyden önce bir kimsenin 8,10 mesleği bir
den tercih etaıesü bir ölçüde mantık ölçülerine aykırı
dır. Bir kimse iki, Üç, en fazla dört mesleğe istekli ola
bilir; ama üniversiteye girememe endişesi ile on ter
cihini sırası ile yapmakta ve çok zaman sınavların so
nucunda en sonda tercih ettiği mesleklerden birinin 
eğitimini yapan bir yükseköğretim kurumuna girmek 
zorunluğunda kalmaktadır. En gerilerde seçmek zo-
runluğunda olduğu bu mesleğinde yetişecek öğrenci 

{ de öğrencilik hayaltında başarılı olamamakta, sınıfın 
i başarı ortalamasını düşürmektedir. Hemen şurada be-
• İlkteyim ki, tabiıi sınıfın tümü 'bu öğrencilerden otluş-

} maz, gerçekte mesleğine hevesle girmiş, başarılı öğ
renciler vardır ve bunlar da zaten tercihlerinin ilk sıra
larında bu mesleği, bu meslekteki eğitimi tercih et
mişlerdir; ama bazı zamanlar görülmüştür ki, zorla 
bu mesleğe girmek zorunda bırakılan öğrencilerin sa
yısı sınıfın aşağı yukarı % 50'sini oluşturmaktadır. 

i Her şeye rağmen bu öğrencilerden bazıları, öğ
rencilikleri 'Süresinde yeni mesleklerine alışmakta ve 
«onunda başarılı derecede mezun olmaktadırlar. Bir 

J yükseköğretim mezununun yeni mesleğinde hayata atıl-
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ması sırası geld'igi zaman yeni bîr problem fcarşiimıza I 
çikmakitadır, işsizlik. Yenü mezun karşımıza gelmekte | 
ve bize demiekitedir ki, «Ben zaten bu mesleği isteye-
relk seçmedim, sırf üniversiteye gireyim diye tercih 
yazdım, sekizindi, onuncu derecede tercih ettiğim bir 
meslekte üniversite seçme sınavı sistemleri ite eğJtil-
ınek zorunda kaldım; ama bitirdim, mezun oldum, tfş 
arıyorum iş bulamıyorum, haydi bana iş bulun.» Böy
lece lise mezunları düzeyinde her yıl çok sayıda olu
şan işsizler ordusuna ünıiıveraite mezunu düzeyinde, da
ha bilinçli eğitilmiş bir ikinci işsizler ordusu daha ek-
lenmeHdtddir. 

'Problemin üniversite mezunları düzeyinde çözü- I 
mlü bir ölçüde bulunabilir. Gerçekte uzun vadede han-
ıgi melekte, hangi yıllarda ne düzey ve sayıda meslek 
adamına gerek duyulacağı önceden doğru olarak plan
lanır ve uygulama bazı etkiler altında kalmadan yapı
labilirse bir süre sonra değişik mesleklerde yetecek 
kadar yetişmiş elemanlarla bu işsizlik dengesizliği bir I 
ölçüde 'önlenebilir. Ancak, bugünkü gibi yükseköğre
timin her branşında devamlı olarak kontenjan artırıl
ması talebine gidildiği sürece bu problem çözülemez. 

'Hesaplar yapılmış, basit bir örnek vereyim; Türkü- I 
ye'ttin herhangi bir (mühendislik dalında 1990 yılına I 
'kadar mühendis ihtiyacı şu kadar veya hemen hemen I 
yok; çünkü çdk yetişmiş. O mühendislik dalında mü- I 
hendis yetiştiren fakültenin (kontenjanlarının ârtınl- I 
ması, dışarıda öğrenci kalmasın 'diye her yıl zorlanıyor. I 
Fakülteler de, «Acaba bütçede para mı keserler, yok- I 
sa Hükümet nezdindeki itibarımız mı bozulur?» gibi I 
endişelerle bu kontenjanları artırmaya (Bazen de bu I 
kontenjanlar zorlanarak artırılıyor) razı oluyorlar ve I 
biraz evvel söylediğim örnekler ortaya çıkıyor.- I 

Yeni yürürlüğe girmiş Ibulunan Yükseköğretim Ka- I 
nununda bu görev YÖK'e verilmiş bulunmaktadır. I 
Çolk önemi ibir konu, eğer YÖK bu işte başarılı ola- I 
bilüıse, bu düzenlemeyi sağlayabilirse çok önemli bir I 
görevini yerinle getirhüş olacak. I 

Ancalk, önce de arz ettiğim gibi yükseköğretim dü- I 
zeylinde problemi çözmek yeteri değildir. Konunun I 
esaSı ortaöğretim düzeyinde yattmalktadır. Gelişmiş I 
yalbancı ülkelerin çoğunda olduğu gibi, ülkemizde de I 
gençler ortaöğretim düzeyinde mesleklere yönelmeli- 1 
dirler. Özellikle bu düzeyde eğÜtîmı yapmış genç tek- I 
n!k meslek elemanlarına büyük gereksinme vardır. I 
Gençlerin ortaöğretimde eğitim yapan meslek 'kuru- I 
luşlarına geçmeleri ilgi çekici hale getirilmelidir. Ül- I 
'kernizde bugüne 'kadar bu sorunun yeterince çözüm- I 
lenmemiş olmalsı üzücüdür. | 

I Ülkenin bu temel sorununun çözülmesi kbnusun-
j da yapılan çalışmaları ve bu konuda ne gibi bir geliş

menin beklendiğinin Sayın Balkanca açıklanmasını ri
ca ölmekteyim. 

I Konuşma süremin sınırlı olması nedeniyle milli eği
timin çdk çok sayidaki problemlerinin hepsine birden 
değinmek imkânım yoktur. Ancak, önemli addettiğim 
bu tek konu üzerinde görüşlerimi açıklamış bulunu
yorum. 

Milli Eğicim Bakanlığının 1982 Yılı Bütçesinin 
hayırlı olması dileğiyle saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Özalp. 
I Sayın Pamak, buyurun. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, Yüce Mec-
I lisin saygıdeğer üyeleri; 
I Benden önce mlilli eğitimimizin önemli meselelerine 
I değinen bazı arkadaşlarımızın görüşlerine aynen i§j 

tirak ediyor, ben ide başta Türk dili olmak Üzere sa-
I dece 3 nokta üzerinde durmak istiyorum. 

Şimdi sizlere Atatürk'ün 9 Mayıs 1935 yılındaki 
bir nutkundan bazı parçalar okuyacağım: 

I «Size, biraz da Partimizin son yıllardaki ölz ha-
I yat ve kınavından bahsedeyim. Geçen Kurultayın 

Parti örgütlerine vermiş olduğu çalışma yönefti, çok 
I faydalı ve verimli olmuştur. Programımızda işlbölüm-
I leriniin herbirinde bulunan yurttaşların özel ve genel 
I asığîarı ve genlikleri ayrasız gözönünde tutulmuştur.» 

Atatürk 1934 - 1935 yıllarında böyle bir dÜ de-
I nemiştir; fakat 1936 yılından itibaren bu denemeden 
I ve bu dili bizzat kullanmaktan kesinlikle vazgeçmiş-
I tir-
I (İşte 1 Kasım 1937*dfeki bir konuşmasından bir pa-
I ragraf : 
I «Memnuniyetle görtnekteyiız ki, Cumhuriyet rejimi 
I Yurdumuzda huzur ve sükunun en iyi yerleşmesini 
I temin dfcmiş bulunuyor. Vatandaşlar ve bu Yurtta oitu-
I ranlar, Cumhuriyet kanunlarının eşit şartları altında 
I kendileri için hazırlanan hürriyet, refah ve saadet lim-
I kartlarından azami istifade etmektedirler.»; Görüldü-
I ğü gibi, Atatürk'ün son yıllarında kullandığı ve karar 
I kıldığı dil işte budur. 

I 1935 yılı sonlarında bizzat Atatürk tarafından or-
I taya atılan Güneş Dil Teorisinin pratik maksatı, ya-
I bancı asıllı olup da dilimize yerleşmiş bulunan keli-
I meleri muhafaza «İtmektir. Şimdi bunu ispat eden bir 

delil sunuyorum. 19316 yılında, Üçüncü Türk DSİ Ku-
[ rültay'ında doğrudan doğruya Türk Dil Kurumunun 
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Genel Sekreteri İbralhim Necmi Dilmen şunları söy
lüyor : 

«Güneş Dil Teorisi şimdiye kadar dilimize yabancı 
sanılan dillerdeki varlıkların Türk kaynağından gel
diğini 'ispat etmekle ameli sahadaki dil çalışmalarımıza 
da 'büyük bir genişlik ve kolaylık vermiştir. Halkın 
bildiği, •manasını anladığı kelimelerin yabancı dilden 
geliyor sanılarak feda edilme'sii zarureti bu teoriyle; 
orta'dan kalkmış bulunuyor.» 

«Son cümleyi tekrar ediyorum, «Halkın bildiği, 
manasını anladığı kelimelerin yabancı 'dilden geliyor 
sanılarak feda edilmesi zarureti bu teoriyle ortadan 
kalkmış bulunuyor.» Bütün Kurultay ftebliğleri gibi 
bu sözler de Atatürk'ün kontrolundan geçmiştir. Ata
türk'ün İbrahim Necmi İle beraber tezleri gölden ge
çirdiğine dair çekilmiş fotoğraflar vardır ve bu söz
ler Atatürklün huzurunda söylenmiştir. 

Atatürk'ün yakınları dil hareketinin ve Türk Dil 
Kurumunun o za'man içinde bulunmuş olan Falih 
Rlflkı, Yakup 'Kadri, Ahmet Gevat ve Abdülkadir 
İnan, çeşitli yazı ve kitaplarında Atatürk'ün özleştir-
meöilikten vazgeçtiğini kesin bir dille ifade ediyorlar. 

Demek ki, Atatürk'ün tutumu dikkate alındığında, 
durum apaçıktır ve kesindir. Atatürk iki yıl kadar 
denediği özleştirmecilikten vazgeçmiştir. O halde, Mil
li Eğitim 'Bakanlığınca 'bu konuda hazırlanmış olan 
Türk Bilimler Akademisi Kanun Taslağında yer alan, 
«yıllardan beri süregelen İki zılt görüşün çatışmasına 
fson vermek» ibaresi manasızdır. Atatürk'ün Son yılla
rındaki tutumu kesindir Ve Taslakta zikredilen iki zıt 
görüşten biridir, doğru olanı, ilimi olanıdır. Ata'türk 
doğru ve ilmi yolda karar kılmıştır. Taslakta bunun zil 
görüş olarak bdirtiilmdsi uygun değildir. 

Taslakta ilim adamlarının gösterdiği doğru ve il
mi yol ile bazı kimselerin yürüttüğü uydurmacılık ha
reketi maalesef iki zıt görüş olarak değerfendirilmiş-
tir. Bir tarafta Atatürk'ün karar kıldığı yol, bir taraf
ta karşı görüş, bir tarafta İlim, bir tarafta ülmsizlik, 
biır tarafta doğru, bir tarafta yanlış. Devlet, İlmin, doğ
runun ve «Hayatta en hakiki mürşil ilimdir» diyen 
Atatürk'ün yanında olmak zorundadır. Yanlışla doğru 
arasında orta yol olmaz. Doğruya ve litae yönelımeli, 
lorta yol siyasetinden vazgeçilmeli, Taslaktan bu iba
re kal'dıırttllmıalıdır., 

Atatürk'ün, Dil ve Tarih Kurumlarının akademi 
haline getirilmesini İstediği hususunda şüpheli hiç bir 
taraf yoktur. Atatürk bu kurumların akademi haline 
getirilmesi arzusunu Söylev ve Demeçlerin 373 ncü 
sayfasında belirtmiştir. Afcaltürk bir Bilimler Akademi
sinden soz etmemiştir. Dil ve tarih konularını içline 

alacak akademiden söz dtmişjüir. Atatürk'ün arzusu bu 
kurumların akademfile^mıesidlr, Bilimler Akademisi de
ğil. Esasen kimya, fizik gibi bilim dallarında bir kar
gaşalık da yoktur. Zaten bunların temsil edildiği ilim 
kuruluşu olarak TÜBİTAK vardır. Bugünkü karga
şalık dil konusundadır. Acil ihtiyacımız da dil akade-
mislidlir.; Kimya konusunda yalınız Ikümyacılar konuş
maktadır, dil konusuna gelince doktorundan, hukuk
çusuna kadar herkes söz sahibi ke&imıektedir. Önle
memiz genelken nokta budur, dili Türk dii alimlerine 
bıralkmak zorundayız. 

Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı ışekildeki bir 
Bilimler Akademisi kesinleşirse, Türk dili konusun
daki kargaşalığı maalesef yine ortadan kaldıramaya
caktır; çünkü Taslakta diğer enstitülere olduğu gibi, 
Türk Dili Enstitüsüne de istiklâl ve muhtariyet tanın
mamıştır, hiçbir enstitü kendi konusundaki kararları 
kendisi veremeyecek, nihai kararlar bütün enstitü üye
lerinden rnleydana gelen Genel Kurulca alınacaktır; ya
ni Türk dili konusunda yine fizikçiler, doktorlar, hu
kukçular vesaire oy ve söz sahibi olacaktır. Zaten şi
kâyet konusu olan ve kargaşalığa sebebiyet veren bu 
durum değil midir?... Türk Dil Kurumunda doktorlar, 
tarihçiler ve hukukçular söz sahibidir. Bu da ona mı 
benzeyecektir?... Taslak, Türlk dili konusunda mutlaka 
Türk dili bilginlerinin söz sahibi olabileceği şekilde 
düzenlenmelidir. 

Türk 'diliyle mili eğitîm davamız arasındaki iliş
kinin önemini dikkate alarak bu konudaki tesıpi't ve 
tenkitlerimi maddeler halinde şu şekilde sonuçlandıra-
bilirim : 

1. Atatürk, özleştirmecilikten kesin olarak vız 
geçmiştir. 

2̂  IBugün Türk dili üzerinde çakışan ilim adam lan 
da dile rastlgele müdahale edilemeyeceği görüşündedir
ler. 

3, Atatürk, Dil ve Tarih Kurumlarının akademi 
haline getirilmesini istemiştir, Ülkemizin İhtiyacı da 
budur. Bilimler Akademisine değil; dil, tarih gibi mil
li kültür fconudarını içine alan bir 'akademiye, öncelik
le dil akademiisine ihtiyaç varıdır. 

4A Türk dili bir ilim konusudur. 'Bu konuda yal
nız Türk dili bilginleri söz sahibi olabilmelidir. Tasarı 
da buna göre hazırlanmalıdır., 

5, Türk dili akademisinin hangi enstitü veya bö
lümlerden meydana geleceğin1! Türk dili bilginlerinin 
kendileri tespit ötmelidirler. 

6. Akademiye üye olabilımeriin Şartları arasında, 
mutlaka akademik unvan bulunmalıdır. 
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1< Akademi üyelerini tespit edecek olan ön se-
çîm kurulu kaldırılmalıdir, 

Sayın üyeler; 
Diğer İki noktaya, da kı&aca değinlmek 'işitiyorum. 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; 
«Gençliğin çalışkan, hassas ve milliyetçi yetişmesi 

esas dileklerimizdendir. 
Yetişecek çocuklarımıza ve /gençliğimize görecek

leri tahsilin hudutları ne okmsa olsun en önce ve her 
şeyden önce Türkiye'nin İstiklâline, kendi benliğine, 
m'illi ananelerine düşman olan bütün unsurlarla mü
cadele lüzumu öğretilmelidir. 'Milletlerarası dünya du
rumuna göre 'böyle bir mücadelenin gerektirdiği ruh
la donatılmayan fentler ve böyle fertlerden meydana 
gelmeyen toplumlarda hayat ve istiklâl yokltur.» 

Milli eğitim davamız gibi yüce ve mukaddes bir 
görevi üstlenmiş Milli Eğitim Bakanliğının, Atatürk' 
ün bu önemli direktiflerine uygun faaliyetlerini gör
mek, bütün ımiilletMnizin en tabii hakkıdır. 

En Büyük Türk Milliyetçisi Atatürklün Türik mil-
liyetçilliğiyle ilgili birkaç sözünü zikretmek isterim. 

•«Bu memleket tarihte Türk idi, haten Türktür ve 
ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. 

Yemin ederek size temin ederim ki, bizim milleti-
mtein manevi kuvveti bütün milletlerin maneVi kuıv-. 
vetlerinin üstündedir. 

Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk 
millyeltçlsiyiz.» 

IBüyük Önder din konusunda da şunları söylemıiş-
tir : «iBîzim dinlimliz akla en uygun, en tabii bir din
di^ Ancalk bundan dolayı son din offlmuştor. Türk Mil
leti daha dindar olmalıdır. Yani, bütün sadeliğiyle 
dindar olmahdır demek istiyorum. Dinime, bizzat 
gerçeğe nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum. 
Din gerekli bir müessesedir. Dinsiz milletlerin deva
mına imkân yoktur.»/ 

Büyük Önder Atatürklün bu direktif ve düşün
celeri 12 Eylül öncesinde 'de dikkate alınsaydı, Muh
terem Devlet Başkanımızın «Orta dereceli okullara 
mecburi din dersi konulması» talimatı daha önce ve
rilir ve gereği yapılırdı ve 12 Eylüllere de gelinmezdi. 

Büyük Atatürk'ün dine ve manevi değerlere sahip 
çılkıişı o kadar kesin ve belirgindir ki, O'nu dine kar
şı gibi göstermek suretiyle Türk Milletinin gözünden 
düştürmek İsteyenler, bu kötü niyetli emellerine hiçbir 
zaman ulaşamamışlar, Büyük İnsan Atatürk'ü gerçek 
manada seven ve anlayanlar var oldukça da ulaşa-
mayacaMafdır. !Büyük önderlin Türk Mlileti niezdinde-
Ikli yüksek ve şerefi yerini muhafaza etmesine hiiç kim
se engel olamayacaktır. 
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DM bülien, öğreneni fert, fazilet ve ahlâk sahibi 
olur. Allanın emirlerine uymak suretiyle de doğruya, 
haklıya, gerçeğe ve ilme yönelik çalışma ve davranış
larıyla vatana, devlete ve millete faydalı insan olur. 

O halde, Büyük Atatürk'ün de direktifleri gereği, 
dinümiiai öğrenmek ve öğretmek bir zarurettir. 

Bu zarureti en gerçek ve samimi bir şekiîde tespit 
ve teşhis buyuran Sayın Devlet Başkanımız, «Din ders
lerinin ortaöğretimde zorunlu bir ders olmasını» ön
görmüş ve gerekli talimatını vermîşltür. Bu bakımdan, 
Sayın Devlet Başlkanımızın. manevi eğitime susamiiş 
bütün Milletimizin şükranlarını kazanan bu görüş ve 
direktifleri doğrultusunda, acilen, gereğimin yapılma
sını Ibütiüto bir millet belemektedir. 

Buna rağmen 1981 - 1982 öğretim yılında zorun
lu din dersleri 'programına yer verilmemesinin sebebi 
kamuoyunca merak konusu olmuştur. 

Şurası unutulmamalıdır ki, en büyük yatırım insa
na, kafalara yapılan yatırımdır ve maalesef bugüne 
kadar ihmal edilen veya kasıtlı hareketler sonucu yan
lış yönlendirilen yatırımlar bu sahadaki yatırımlardır. 

Netice olarak denilebilir ki, her şey insanın mut
luluğu için olması gerekirken, Türk insanı ve Türk ka
fası israf edilmiştir. O halde, bütün diğer yatırımlar
dan önce insan unsuru ele alınmalıdır. Türk inşam, 
en iyi, inanan, milli ve manevi değerlerle birlikte en 
modern ilim ve teknikle mücehhez bir şekilde yetiştiril
melidir. Yani kafalara mili yatırımlar yapılmalı, ya
bancı 'ideoloji yatırımlarına imkân verilmemeldlir. 

Sayın üyeler; 
Yıllardır milli eğitimimiz, bu direktifler ve esas

lar çerçevesinde ve Türk milliyetçiliği şuuruna sahip 
nesiller yetiştirecek şekilde organize 'olsaydı, 12 Eylül 
öncesi anarşi ortamı doğmazdı. 

Demokrasinin yeniden kurulması hareketi tamam
landıktan sonra, yine eskiye dönüşü sağlayacak bö
lücü, materyalist kafalar yetişmemesi için, 12 Eylül 
sonrası milli eğitimine, yukarıda bahsedilen Türk mil
liyetçiliği, Türk dili ve 'din konularındaki, Büyük Ata
türk ve Sayın Devlet Başkanımızın açıkladıkları di
rektif ve prensipler dahilinde çok önemli görevler düş
mektedir. 

Mukaddes milli eğitim davamızla ilgili çok değer
li hassasiyeti dolaysıyla Sayın Devlet Başkanımıza, 
Yüoe Meclise ve bu direktifler doğrultusunda çalışacak 
milli eğitim ordusuna saygılarımı sunarım. {Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın Kanltarcıoğlu, söz sırası sîzde, buyurunuz 

efendim. 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; Yüce Meclisi ve şerefli, 'haysiyetli, feda
kâr Türk öğretmenine hizmet etmenin gururu için
de, Türk öğretmenini, onun Sayın Bakanını ve. değerli 
mensuplarını saygılarımla selamlıyorum. 

Milli eğitim, toplumun ve ferdin sosyal gelişme
sini ve ekonomik kalkınmasını destekleyen, hızlandı
ran ve milli birlik ve (bütünlüğü sağlayan en etkili 
araçtır. Kalkınma, eğitim sisteminin toplumun diğer 
sistemleriyle uyumu ölçüsünde başarı ve hız kazanır. 
Aynı şekilde eğitim gelişmesi de eğitim sistemini oluş
turan altsistemlerin Ihem birbirleriyle hem de toplu
mun diğer sosyal ve ekonomik şartlarıyla tutarlılığı 
ölçüsünde başarılı ve hızlı olur. 'Bu sebeple, eğitim 
sistemini oluşturan temel1 unsurları bir sistem bütün
lüğü içinde ele almak ve düzenlemek zorunlu olmak
tadır, 

Milli eğitim sistemini oluşturan başlıca Unsurlar, 
Dokuzuncu Milli Eğitim Şûrasınca 1974 yılında şu 
başlıklar altında toplanmıştır : Genel Amaçlar ve 
Temel İlkeler, Eğitim Sisteminin Genel Yapısı, Prog
ramlar, Öğrenci Akışını Düzenleyen Kurallar, Öğret
menler ve Yöneticiler, Okul Yapıları, Merkez ve 
Taşra Örgütü, Okullaşma Hedefleri ve Finansmanı 
Kaynakları. 

Aym Şûrada bunlara sırasıyla daha da açıklık ge
tirilmiştir. 

i23 ila 26 Haziran 1981 tarihleri arasında topla
narak Türk amili eğitim sistemi, bu sistemin bütün
lüğü içinde eğitim programları ve öğrenci akışını dü
zenleyen kurallar konusunu görüşen Onuncu Milli 
Eğitim Şûrası, bir evvelki Şûra kararlarını tekrarla
yarak, detaylı bir şekilde açıklığa kavuşturmuştur. 

Bu çalışmalar ve ihmal edilen Mili Eğitim Temel 
Kanununun 10 ncu maddesindeki, «Milli birlik ve 
bütünlüğün teme1! unsurlarından biri olarak Türkı 
dilinin, eğitimin her kademesinde özellikleri bozul
madan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem 
verilir. Çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zengin
leştirilmesine çalışılır ve bu maksatla Milli Eğitim 
Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.» maddesinin 
yerine getirilmesi, toplumu huzura kavuşturacaktır. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının eğitimle 
ilgili beşinci bölümünde yer alan, «Sosyal adaleti, 
toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sağlamada etken 
bir araç olması gereken eğitimin, ülkemizde bu gö-< 
revi kendi dışındaki sınırlamalar ve sistemin kendi iç 
yapısından doğan sınırlamalar sebebiyle yerine geti
remediği; ülkemizdeki ekonomik (gelişme ve bunun 

oluşturduğu toplumsal yapı, temel bir dış etken ola-' 
rak eğitim sistemini şekillendirdiği; eğitim sisteminin 
kendi iç yapısından gelen sınırlamalar, eğitimin bü
tün vatandaşlara dengeli ve verimli bir biçimde yay
gınlaştırılmasını engellediği; eğitim sistemi muhte
vasının istihdam şartları ve teknolojik yapıya uyumlu' 
olmadığı; ilk kademeden, yükseköğretim dahil bütün 
kademelerde aynı yetersizliğin süregelmekte olduğu» 
açık bir şekilde ifade edilmektedir. 

Bakanlığın elbette ki bu konuda aldığı tedbirleri 
öğrenmek isteriz. 

29 Ekim 1980 Cumhuriyet Bayramı (Tatil günü) 
tarihini taşıyan, Bakanlığın yeni teşkilat şeması, 
önemli olan bazı hususlara temas etmemizi gerekli 
kılmıştır. 

Kalkınma Planında, Şûra çalışmalarında ve Ba
kanlık çalışmaları ve gerekli ihtiyacımıza göre öğren
cilerin mesleki ve tekniköğretime kaydırılması ilkesi 
kabul edilmişken, kanunen kadrosu bulunan mesleki 
ve Tekniköğretim Müsteşarlığına atama yapılmama-' 
sı ve şemadan çıkarılması, hem kanunsuz, hem de en 
büyük hatadır. Bu 'Bakanlık, üç Müsteşar bulunduğu 
dönemde daha başarılı hizmet yılları vermiştir ve 
Milli Eğitim Bakanığı Bütçesinde belirtildiği gibi, 
kanuni görevlerde bütünlük sağlama fikrine katıl
mak da mümkün değildir. 

Şemada, 'bütünlük sağlama fikrine ters olarak, 
çoğu kadrosuz '23 genel müdürlük, 14 daire başkan
lığı ve 4 bağımsız müdürlük, 12 Eylülden sonra, yak
laşık % 4Q'a yakın b'ir artışla bir hizmet genişlemesi
ne geçildiği görülmektedir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulurken, Başba
kanlıktan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile 
Milli Eğitim 'Bakanlığından IBeden Eğitimi ve İzci
lik Müdürlüğü de adı geçen Bakanlığa bağlanmıştır. 
Yeniden Bakanlıkta, Beden Eğitimi - Spor ve İzci
lik Dairesi kurulması dikkat çekici görülmekte ve 
gereksiz dublikasyona sebep 'olmaktadır. 

IBütün inşaat 'Bayındırlık Bakanlığı ve mili eği
tim müdürlüğündek'i inşaat bürolarına alındığı halde, 
daha önce reorganizasyonda Bayındırlık Bakanlığına 
bağlanıp tekrar Milli Eğitim (Bakanlığına devredilen 
Yapı İşleri Dairesi varken, yeniden Orduya paralel 
olarak İnşaat Emlak Genel Müdürlüğü 'kurulması ter
cih edilecek bir yol değildir., 

Yükseköğretfm Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Tek
nik Yükseköğretim Genel Müdürlüğünden (sonra, Yük
sekokullar Kanunu çıktıktan sonra üçüncü bir daire 
daha (kurulması ki, herhalde Bakanlıkça düşünülmeme
lidir. 
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Kanunen personel işlerini özlük İşleri Genel Mü
dürlüğü yürüttüğüne göre, yeniden şubeleri genişle
terek 'Personel Plan ve Yönetim Dairesi, Personel ve 
Atama Genel Müdürlüğü, Teşkilat ve (Kadro Dairesi 
kurulması hem kadro şişkinliğine sebep olmakta, hern 
de uygulamada görüldüğü gibi işler çı'klmaza girmekte, 
bugün görüldüğü gibi gecikmektedir. 

OMAG Dairesi, Plan ve Prensipler Gendi Müdür
lüğü, 'Etüt ve Programlama Dairesi, kanuni kuruluş 
olan ve müsteşarlık seviyesinde ele alınan Talim, Ter
biye Dairesinin görevlerine ortak olmak ve müdahale 
dtmek, işlerliğini engellemek demelkitir. Bu şekildeki 
teşkilatı savunan bütünlük esasını tamamen ortadan 
kaldırmaktadır. 

Sayın Balkan, öğretmen sayılarının artması (sebe
biyle bu teşkilatlanmaya ihtiyaç duyulduğunu düşü
nüyorsa da, sayısı 300 bine varan ilkokul öğretmeni 
Ve memurların bütün işlerinin illerce yapıldığı ve eski 
uygulamadaki başarı unutulmamalıdır. 

Oyalkat ve kariyer 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun önemli temel ilkesidir. Yüzbaşı olmadan 
binbaşılığa atamak nasıl hatalı bir yol ise, şube mü
dürlüğü yapmamış birisini genel müdür yardımcısı 
yapmak, genel müdürlük yapmamış bir kişiyi müsteşar 
veya müsteşar yardımcısı yapmak da o derece hatalı 
bir yoldur. 

Hele ulvi bir meslek olan ve bu mesleğe layık olan 
öğretmenlerimizden milli eğitim müdürü, milli eğitim 
müdür yardımcısı, müsteşar, müsteşar yardımcısı, daire 
başkam ve genel müdür bulamamak, öğretmenleri, 
yani bu mesleğin sahiplerini tanımamak dermektir. 

Temennim bu hususun da en kısa zamanda bir çö
züme bağlanması, bu görevlerin hizmetin sahiplerine 
teslim edilmesidir. 

Gönülden inandığım bir konuyu açıklamak işitiyo
rum : 

'Okuma yazma seferberliği her ne kadar faydalı 'ise 
de, yapılan masraflar kalkınma planına ters düşmekte
dir. İhtiyaçta ve kalkınmada öncelikler gözönünde bu
lundurulmalı, beheri 1,5 milyon lirayı gerektiren ders
hane yapımına, bu masraflar yapılarak mecburi öğre
nim gerçekleştirilerek Bakanlığın esas görevi yerine ge
tirilmelidir. Fonksiyonel okuma yazma ınalum olduğu 
üzere 1966 yılında Halk Eğicimi Genel'Müdürlüğü 
Köy İşleri Bakanlığına bağlı bulunduğu zaman ele alın
mıştır, gözle görülecek yeni bir şey getiremediği için 
gelecekte de yeni sonuçlara varıHacağunı tahmuim etmek 
mümkün değildir. 

Milli Eğitim Bakanlığında çift standart kullanıldığı 
görüşü günden güne kuvvöt kazanmaktadır. Bu husu
su bir kaç örnekle açıklamak İstiyorum : 

Yerine ve kişiye göre öğretmenlerin bazen doğ
rudan doğruya okula tayin edildiği ki, biz buna nok
ta tayini diyoruz, bazen de il emrine depo tayini şek
linde yapıldığı görüldüğünden, bu uygulama böyle bir 
görüşün kuvvetlenmesinle sebep olmaktadır. Biraz da
ha açıklarsam, depo tayini yapıldığı için Ankara'da şu 
an'da boş gezen ilkokul öğretmeni olduğu halde, al
dığım rakamlara göre 40'ın üzerinde okul kapalıdır. 

12 Eylül''den önce zorlama ile emekli olmuş öğret
menler belgelerini göndererek mesleklerine dönmek 
istemişlerse de, sıkıyönetim komutanlıklarından da 
yazı getirildiği halde, emeklilerin tekrar göreve alın-
madiği bildirilmiş, buna mukabil kadrosuz görevler 
ihdas edilerek emdkıli olmuş kişalerin merkez teşkila
tına alınması çift standart uygulandığını açıkça gös
termektedir. 

Sayın Milli Eğitim Bakanlığı ile müşt/erek çalış
malarımızda ve Bakanlar Kurulunda 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 92 nci maddesinde kendi 
teklifleriyle, «Seçim Kanunu gereği istifa edip Yasama 
Organı üyeliğine seçilemeyenler Adalet Bakanlığı, yar
gı organları ile İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı ve 
teşkilatlarında görev alamazlar.» hükmü eklenrniişltlir. 
»Bunda haklıydık ve haklılardır. 

Bulunduğumuz bu donemde politikadan uzak ça
lışması gereken bir dönem olmasına rağmen, bir par
tinin propagandasını yaparak s/eçime girmiş kişileri üst 
kademe yöneticisi olarak aitamak çift standardın açık 
bir örneğidir. 

Çift sıtaındaırda fbtir örnek daha vdrmek is'tliyorum. 
Tahkikatlarla ilgilidir bu konu da : 

'Bir tarafta diploma sahtekârlığı ye usulsüz atama
lar, yönetmellkilere aykırı 21 gün ve 3 aylık hızlı eğit
tim, postane eğitimi âdeta, öğretmen yetiştirmede su
çu görülen, lüzumu muhakeme kararı bulunanlar el-* 
terini kollarını sallaya sallaya takdir edilerek suçsuz-
muş gibi aramızda Konseye kadar dolaştıkları halde, 
en küçük 'ihbar veya tahkikatsız Sayın Bakanın yetkisi
ni kullanarak öğretmen ve idarecilerin yerlerini de
ğiştirdiği üzüntüyle müşahede edilmektedir. 

Ş/imdi Sayın Bakanımızdan, bana intikal eden ve 
yüzlerce (mektup arasından seçtiğim bazı hususları 
açıklığa kavuşturması ricasıyla müsaadenizle bazı so
rular soracağım : 

Adı 58 sayılı Kanunla «özlük İşleri Genel Mü
dürlüğü» olan 2287 sayılı Teşkilat Kanununun 15 nci 
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maddesine göre Bakanlığın (memur ve öğretmeıüerimin 
bütün zaitişlerinİ bu Genel Müdürlüğün görmesi, 29 
ncu maddesine göne Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı, 
Genel Müdürler, Özlük işleri Genel Müdürü ve diğer 
'bütün atamaları yapması kanun gereğidir. Bunun Per-
ısonel ve Altama Genel Müdürlüğüne verilmesi, Ka
nunda yetki devri hükmü olmadığına göre, kanunsuz 
bir uygulama değil midir?... 

Haltta 'daha da ileri gidip bu kararnamelerin hep-
's'i nin muallel olduğu da söylenebilir. 

Üç haftalık ve üç aylık hizmletiçi eğitimle öğret
men yetiştirmeyi uygun gören, yönetmelikleri çiğne
yerek 'yaklaşık 40 ila 50 bine varan ve bugün Bakan
lığı zlor duruma düşüren, haklarında lüzumu muhake
me kararı lolan kaç yöneltıici vardır? Bunlara Bakanlık
ça ne gibi işler yapılmıştır ... Hâlâ göreve devam et
melerime nasıl izin verilmektedir?... 

'Akçadağ'da bir muhtarın Öldürülmesi anarşik ola
yına karışan ve Af Kanunundan yararlanan bir öğ
retmenin Batı Trakya^daki Türklerim'ize öğrettaen ola
rak gönderilmesi doğru mudur?... 

IKızıldere olaylarında ölen öğretmen Ertan Saru-
han'a usulsüz evrak 'tanzim ettiği için görevden alınan 
Malatya eski Milli Eğitim Müdürünün Atama ve Per
sonel Genel Müdürlüğü Başyardımcılığına kadar ge
tirildiği ve zamanınızda bu işin yaptırıldığı doğru 
mudur?... 'Bu tayin yapılırken dosyası neden incelen-
memilştlir?... 

Emekli olduktan sonra .'tarafımızdan Personel ve 
Atama Genel Müdürlüğüne getirilen eski bir milli eği
ttim müdürünün 'sıkıyönetim malhkemıesince görevine 
son Verilenleri göreve aldığı doğru mudur?... 

Tahkikat yapmadan, sadece rapor düzenleyerek yer
leri değiştirilen, mağdur edilen öğretmenler var mı
dır ... 

(Bazı Bakanlık müfeMşleri hakkında tahkikat açıl
dığı, görevden alınmaları teklif edildiği halde, başka 
bir müfettişe bu tahkikatın yeniden yaptırılarak gö
revlerinde bırakıldıkları doğru mudur?..., 

'27 komisyon halinde 27 parçaya bölünerek 1,5 yıl
dan beri 'temelli bir çözüme erişmemiş çalışmalar ye
rine, en önemli olan öğretmen yötiş'türme gibi somut 
Ibir konuyu ele alarak 1,5 yıllık gecikmeye sebep ol
mamak dalha uygun olamaz mıydı?... 

Hakkında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca (tah
kikat açılmış ve 'suçlandırılmış. Bir başkası, Elâzığ Li
sesinde imtihanlarda usulsüzlük ve notta tahrifat yap
mış. Bir başkası, bölücü ve sol licraaftıyla 1980 yılında | 
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Eskişehir Atatürk Lisesine tayin edilmiş. Bir başkası, 
öğretmenliği sırasında Mersin Erdemli'de ahlâki yön
den suçlandırılmış kişilerin zamanınızda Bakanlık mer
kezine alınıp Atama ve Personel Dairesi veya Genel 
Müdürlüğünde görev verildiği doğru mudur?... 

Stajyer öğretmenlerin, stajyerliklerinin kaldırılması 
sırasında hangi yollar takip edilmektedir?... (Mevcult 
yönetmelikler malum) İlgili valilik ve sıkıyönetim kb-
mutanlıklarının görüşü sorulup, gelen bilgiler dikkate 
alınmakta mıdır?.. Stajyerliğinin kaldırılmasından 
sonra öğretmenler hakkında ilgili valilik ve sıkıyöne
tim komutanlıklarından gelen bilgi ve mütalaalar ne
den değerlendirilmemiştir?... 

IBÜtün bu soruların açıklanması Milli Eğitim üze
rinde oynanan oyunları bozacaktır, bu da Sayın Mil
li Eğitim Bakanımızın sayesinde olacaktır. Bu, bütün 
öğretmen camiasında dikkatle izlenmekte ve beklen
mektedir. 

Sözlerimi bitirirken hepinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Kantarcıoğlu. 
Sayın Gelendost, buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım, Sayın Milli Eğitim Bakanımız, Bakan
lığın değerli mensupları; 

İBugün Bütçeden Milli Savunma Bakanlığından 
sonra en çok pay alan ve personeli 550 bini bulan 
Milli Eğitim Bakanlığımızın Bütçesini ele almış bu-
lunmaktayız« 

(Benden önce konuşan arkadaşlarım, Milli Eği
timin pek çok dert ve davalarını ve problemlerini 
dile getirdiler. Ben bunları tekrar etmekten mümkün 
olduğu nispette sakınmaya çalışacağım ve sadece eği
timimizin hangi safhalardan geçerek bugüne geldiği
mizi, Atatürk'ün eğitim ve öğretime nasıl önem ver
diğine kısaca temas edeceğim ve Sayın Bakanımız
dan da bazı sorularım olacak, 

Kalkınmanın akıl ve bilimin önderliğinde gerçek
leşeceğine inanan Atatürk'ün, Milli Eğitime büyük 
önem vermesi kaçınılmaz bir sonuçtu. Memleketin 
bütün sorunlarına bilimsel gerçeklere saygı duyarak, 
akılcı bir şekilde yaklaşan, gerçek aydınlara ihtiyaç 
vardı. Kız, erkek, köylü, kentli bütün Türk çocuk
larının çağdaş ve yeterli bir temel eğitime kavuştu
rulması şarttı Geniş halk kitlelerinin modern eğitim 
teknolojisinin sağladığı bütün imkânlardan yararla
nılarak, daiha büyük bir hızla, dalha verimli bir şe
kilde eğitilmeleri gerekli idi< 

Japonlar çağdaşlaşma çabasına girer girmez, mil
li eğitime gereken önemi vermişler ve 20 nci yüzyıla 
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girmeden eğitim alanında büyük hamleler yapmışlar
dı. Türkiye'de ise 1923'de ibile Anadolu'da eğitimin 
3/4'ü hâlâ medrese çatıları altında idi. Atatürk eği
tim alanında ve başka alanlarda muhtaç olduğu ye
tişmiş kadroları bulmakta çok güçlük çekmiştir. Hiç 
bir devlet kurucusu Atatürk kadar eğitim konusunun 
hayati önemi üzerinde durmamıştır., 

«Cumhurbaşkanı olmasaydım Milli Eğitim Baka
nı olmak isterdim» diyen odur. ti il dolaşarak kara 
tahta başında yeni Türk harflerini Millete öğretme
ye, benimsetmeye çalışan odur. Milletinin «Gazi» 
unvanından sonra «Başöğretmen» unvanını verdiği 
önder odur. Atatürk gençlere şöyle sesleniyordu : 
«Gençler siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile 
insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyeti
nin en kıymetli timsali olacaksınız. Ey yükselen ye
ni nesil, gelecek sizindir, Cumhuriyeti biz kurduk, 
onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizsiniz.» 

Daha 1 Mart 1923'de Cumhuriyetin ilanından 
önce Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsü
sünden basit ifadeli ve pratik bilgiler veren kitapla-
ların bol sayıda basılarak, Devlet kitabı olarak hal
ka dağıtılması, tercümeler yaptırılması, eğitim bilgi
si ve yurt sevgisini yerleştirmek üzere, küçük çocuk
lar için bazı illerde yatılı ilkokullar açılması direkti
fini veriyordu. Daha o günden Atatürk eğitim birli
ğinin önemini vurguluyordu, 

2 INisan 1923'de Atatürk, Kütahya'da öğretmen
lere şöyle sesleniyordu. «Milletimizi gerçek hedefine, 
saadet hedefine ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç 
vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, 
diğeri Milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu. Bu 
iki ordunun ikisi de hayatidir. Bir millet savaş mey
danlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, 
o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan or
dusu ile kaimdir.»! 

Atatürk, aynı konuşmasında eğitim davasını, 
«•Milletimize bir karanlık gibi çöken genel cehaleti 
yenme ve kahretme savaşı» diye adlandırıyordu. İn
kılap hamlelerinin bir çoğunun yapılmadığı bir sıra
da 1924'de, Samsun istiklal Ticaret Okulunda Ata
türk, eğitimin hayati önemini şu sözlerle anlatıyor
du :i 

«Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı 
yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya bir milleti kö
lelik ve yoksulluğa terkeder.» 

Atatürk'ün eğitim birliği konusundaki görüşü de 
çok açıktı. Atatürk şöyle buyuruyor : 

«Büyük millet dünya medeniyet ailesinde saygı 
toplayan bir yerin sahibi olmaya layık Türk Milleti 

evlatlarına vereceği eğitimi, mektep ve medrese adın
da, birbirinden büsibütün başka iki çeşit kuruluşa 
bölmeye katlanabilir miydi?.. Eğitim ve öğretimi bir-
leştirmedikçe, aynı fikirde, aynı anlayışta fertlerden 
kurulu bir millet yapmaya imkân aramak abesle uğ
raşmak olmaz mıydı?..» 

Atatürk, 1 Kasım 1928'de Türkiye Büyük Millet 
Meclisini açarken yaptığı konuşmada yeni Türk Al
fabesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile 
ve bir kanunla kesinleştirilmesini istemiş, bütün yurt
taşlara okuma - yazma öğretmenin Milletimizin yüz
yıllardan beri çözülemeyen bir ihtiyacını karşılaya
cağını hatırlatmıştı. Yeni harflerle okuma - yazma 
seferberliğinin başlamasından duyduğu derin sevinci 
belirtirken, bu konuda da elde edilecek zaferleri bü
tün zaferlerden daha üstün saydığını şu sözlerle açık
lamıştı -j 

«Türk harflerinin kabulü ile hepimize bu mem
leketin bütün evlatlarına mühim bir vazife düşüyor. 
Bu vazife, Milletimizin bir bütün halinde okuyup 
yazmak için gösterdiği şevk ve aşka bilfiil hizmetle 
yardım etmektir. Hiç bir zaferle kıyaslanamayacak 
büyük bir başarının heyecanı içindeyiz. Vatandaşla
rımızı cehaletten kurtaracak bir sade öğretmenliğin 
verdiği vicdan hazzı, bütün varlığımızı kaplamıştır.» 

Cumhuriyet dönemi başlarken Türkiye nüfusu
nun ancak % 10'u ve kadın nüfusumuzun % 3'ü 
okur - yazardı. Bu oranlar % 50'yi çoktan aştı; fakat 
hızlı nüfus artışı, yeterli maddi imkân ve eğitici kad
ro bulamamanın doğurduğu engeller, yerleşim alan
larının dağınıklığı gibi güçlükler yanında davaya ye
terli inançta ve azimle sarılamayan yöneticilerin ih
malleri sebebi ile hâlâ ı% 100 başarıya ulaşabilmiş 
değiliz. 

Atatürk'ün 1928'de gösterdiği hedefler bugün de 
önemini koruyor. Eğitim alanındaki 'hedeflere isteni
len ölçüde varılamamış olduğunu içtenlikle kabul 
etmeliyiz. Sayın bakanımdan daha çok büyük ölçüde 
olmak 'üzere nitelik bakımından eksikliklerimiz var
dır. Bu tenkiti yaparken Cumhuriyetin işe ne kadar 
düşük bir düzeyden, ne kadar geri bir noktadan baş
lamaya mecbur olduğunu da asla unutmamalıyız. 

Cumhuriyet kurulduğu yıl, bütün Türkiye'de 10 
binden fazlası ilkokul öğretmeni olmak üzere 12 bin 
kadar öğretmen vardı. 1923'de bütün Türkiye'de 
5 900 ortaokul öğrencisi, 1 241 lise öğrencisi vardı. 
Türkiyede bütün lise öğretmenlerinin sayısı bugün 
küçük bir Anadolu ilimizin ihtiyacını karşılayama
yacak kadar azdı. Bütün Türkiye'deki ortaokulların 
sayısı 72, il merkezinde bile lise şöyle dursun bir tek 
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ortaokulu olmayan illerimiz vardı. Bugün bir büyük 
şehrimizin bir tek ortaokul ve lisesinde okuyan top
lam öğrenci sayısı 1923'de bütün Türkiye'deki orta
okul ve lise öğrencilerinden fazladır-

Arkadaşlarım, burada 1920 yılında Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde geçen bir konuşmayı aktara
cağım. Yeni kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 1920 yılında yaptığı bir görüşme sırasında, Balı
kesir Karasu Mebusu Vehbi bey, «Bir kasabada sa
dece 100 hane kadar gayri müslim ve binlerce Müs
lüman evi bulunduğu halde, gayri müslimlerin dü
zenli ilkokulları, ortaokulları ve yüksek öğrenim gör
müş öğretmenleri bulunduğunu, buna karşılık, onbin-
lerce 'Müslüman nüfusun tek bir okula sahip olma
dığını» söylüyordu, 

(Bazı milletvekilleri, «Okul olan yerlerde de oku
lun tüm öğrenci sayısının 10 ila 15'i geçmediğini, 
bazı illerde ise hiç okul bulunmadığını» belirterek, 
şikâyetlerini dile getiriyorlardi. Bazı illerde yüksek 
öğrenim görmüş tek yurttaş yoktu, hatta marangoz, 
demirci gibi sanatkâr bile kalmamıştı i 

1923'de Türkiye'nin toplam nüfusu 10 milyon ci
varında İdi. öğrenci sayısı bu nüfusun % 4'ünün al
tındaydı. Bugün okullarımızdaki öğrenci sayısı 1920'-
deki toplam nüfusumuza, yani 10 milyona yakındır. 
Atatürk'ün işe ne kadar gerilerden başlamaya mec
bur olduğunu anlamak için daha 1918'de Japonya'
da okul çağındaki çocukların % 98'nin okula devam 
etmekte olduğunu belirtmeliyiz., 

(Osmanlı Devletinden ayrılmış, Balkan ülkelerin
de bile TürkiyeMe cumhuriyet kurulmadan çok ön
ce eğitim sorunlarını geniş ölçüde çözmüş oldukları
nı unutmamalıyız, 

Atatürk'ün sürekli savaşlar yüzlünden insan kay
nakları ve maddi kaynakları tükenmiş son derece 
yoksul ve harap bir ülke de devraldığını gözden uzak 
tutmamalıyız. En zor şartlar altında ve kısa zamanda 
Atatürk, Türk Milletine büyük bir dinamizm kazan
dırmıştır. Atatürk'ün 100 ncü Doğum Yılını, mütea
kip yıllarda da yeni bir hızla ve yeni bir şevkle gö
reve koyulmamız gereklidir. Akıl ve bilim medeniye
tine geçiş ancak eğitimle mümkündür. Bu alanda 
Başöğretmen Atatürkken hız ve ilham alarak, 20 nci 
yüzyılın bitiminden önce gecikmeyi kapatmaya mec
buruz, 

(Eğitim sistemi iki ayrı millet yetiştirirse, senteze 
değil, çatışmaya varılır. Bu sebeple Tevhidi Tedri
sat Kanunu, milli bütünlüğün ve laik devlet yapısı-
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nın temel taşlarından biri olarak kabul edilmiştir. 
Tevhidi Tedrisat Kanunu din hizmetleri için yeter
li sayıda ve yeterli nitelikte din görevlileri yetiştir
meye engel değildir. Aydın ve kütlürlü din bilginleri 
yetiştirilmesi sorunu, politik yarışma konusu olmak
tan çıkarılıp, gereken önem ve ciddiyetle ele alınma
lı idi. Türkiye, eskiyen ve zamanla değişmesi zorun
lu olan hukuk kalıplarının değil, İslam dininin özü
nün önem taşıdığını anlayıp, anlatabilen din adamla
rına muhtaçtır, 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi sizlere çok ilginç bulduğum bir belgeden 

kısa bir pasaj okuyacağım. Bu belge, Dışişleri Bakan
lığından YÖK'e yazılmış bir yazı olup, Dışişleri Ba
kanlığında meslek memuru sınavlarına girmiş olan 
adayların inkılap tarihi bilgilerinin çök zayıf oldu
ğunu vurgulamaktadır. Yazı, 22,12^981 tarih ve Ka-
muran Gürün imza'sını taşımaktadır. Yazı şöyledir : 

ı«Bu yıl yapılan Dışişleri meslek memuru sınav
larında adayların büyük çoğunluğu siyasi tarih bil
gisi bakımından dikkati çekecek derecede zayıf ve 
kifayetsiz ol'dükları müşahade edilmiştir. Bu tarihi 
bilgi noksanı, özellikle, (Vurguluyorum) özellikle İn
kılap Tarihi ile Cumhuriyetin, Atatürk'ün ölümüne 
kadar olan dönemi bakımından daha bariz bir şekil
de kendini göstermiştir.» Yazı devam ediyor; ama 
ben bu kadarını aldım, 

Atamızın Doğumunun Yüzüncü Yılını kutladığı
mız ve mal ve can güvenliği ile öğretim özgürlüğü
nün tamamen sağlandığı senede, bu duruma üzülme
mek mümkün değildir. İnşallah müteakip senelerde, 
yalnız İnkılap Tarihimiz öğretilecek, ideolojileri bay
rak yapılmak istenen ülkelerin ihtilalleri bu tarih der
simizin yerini almayacaktır, 

İBu Bakanlığımızca, yani Milli Eğitim Bakanlığı
mızca, politize olmuş mensupları kısmen arındırılabil-
miş, okuma - yazma seferberliği başlatılmış ve uy
gulanabilmiş, Atamızın Doğumunun Yüzüncü Yılı 
programlarını başarı ile uygulamış ve bu konuda 
eserler neşredilmiş bulunmaktadır^ 

(Sayın Bakanımızdan sorularımız şunlar olacak
tır i 

ti, Çoğu politik mülahazalarla kurulduğu anla
şılan 20 üniversite ve yüksekokulumuzun yurt ihti
yaçlarına göre kurulduğuna kani misiniz?.. Değilse
niz, bunların reorganize edilmesi düşünülmekte mi
dir?,, 

'2, IHer sene olduğu gibi, bu sene de 400 binden 
fazla lise mezunumuzun imtihana girmesi gerektiği-
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ne ve bunlardan ancak ortalama 60 bin çocuğumu
zun yüksek tahsil yaptırılmasının mümkün olabilece
ğine göre, geri kalan çocuklarımızın başıboşluktan 
kurtarılması, örneğin, kısa bir tahsil ile teknik öğre
time kaydırılması düşünülüyor mu?.< 

3« Politize olmuş; ancak bugün suskunlaşmış, 
çok partili dönemi bekleyip, yine eski faaliyetlerine 
dönme özlem ve çabasını sürdürme temayülünde 
olan teşkilat mensupları için ne gibi önlemler düşü
nülmektedir?., 

tf-4 IBuıgün, Bakanlığa iş için baş vurmuş ve ha
len tayinlerini bekleyen pek çok adayın bulunduğu, 
Bakanlık önünde oluşan kuyruklardan anlaşılmakta
dır. Bu başvuruların sonunun ne zaman alınabile
ceğini tahmin etmektesiniz?., 

Teşkilâtta hizmet görmekte olan birçok persone
lin dosyalarının Bakanlıkta bulunmadığı söylentileri, 

IBAS/KAN — Sayın üyeler, 42 nei Birleşimin 
üçüncü oturumunu açıyorum^ 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş
melere devam ediyoruz, 

'Bütçe üzerinde sayın Komisyonun söz isteği?.. 
Yoktur. 

Sayın Bakan, buyurun efendim* 

MÎLLÎ EĞİTİM (BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın 'Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyele
ri; hepinizi saygıyla selamlarım., 

Milli Eğitim Bakanlığına ait sorunlara sizlerin 
gösterdiği dikkat, hassasiyet ve ilgiye, bunlara bağlı 
olarak ifade edilen özlü, köklü ve yapıcı ve fakat ba
zen de bizi düşündürücü öneri ve uyarılara şükranla
rımı sunarım. 

Sizlere Milli Eğitim Bakanlığının 1981 yılına ait 
gerçekleştirilen çalışmalarıyla 1982 yılında planlanan 

aylardır kayda geçmiş evraklara cevap verilemediği 
ve işlemleri yürütülemediği yaygındır* 

Dosyalama sisteminin Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğünde olduğu gibi, sistematik hale getirilmesi 
ve başvuruların çok kısa zamanda sonuçlandırılma
sı hakkında çalışmalar var mıdır?., 

(Bakanlığın 1982 Mali Yılı Bütçesinin aziz Mille
timize ve Milli Eğitim camiasına hayırlı, uğurlu ol
masını diler, hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendbst. 
Sayın üyeler; 
Milli Eğitim Bakanlığı 'Bütçesi üzerinde söz alan 

üyelerin konuşmaları bilmiştir. 
(Hem Sayın Bakana konuşmaları için kısa bir ha

zırlık dönemi vermek, hem de siz sayın üyelerin din
lenmesi için 20 dakika sonra toplanmak üzere Otu
rumu kapatıyorum < 

Kapanma Saati : 16.25 

faaliyetleri ve 1982 yılı Bütçesi hakkında mukayeseli 
rakamlar ve oranlarını genel hatlarıyla arz edeceğim. 

Milli Eğitim Bakanlığı bilindiği gibi, 12 Eylül 
1980 tarihinden önce her yanı ile çok ağır yaralar al
mıştır. Ülkemizin kaderi ile direkt ilgili, geleceğimi
zin garantisi ve en önemli konusu milli eğitimimize 
yeni bir yön vermek kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu 
duruma yeni ve etkili yöntemle planlı, programlı, 
anlayışlı ve akılcı yoldan çalışmalarla şu genel ilke
ler ışığında önlemler getirilmek zorunlu hale gel
miştir. 

Okullara devlet bütün yanlarıyla, ağırlığıyla gir
melidir, 

lAtatürk İnkılâp ve ilkeleri kayıtsız, şartsız okulla
ra yerleştirilmelidir. Lâiklik ilkesine ve Türk dili ve 
tarihine ayrı önem verilmelidir, 

»>••« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.45 

BAŞKAN : Başkareveldili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 
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Yasal ve idari düzenlemeler tümüyle ele alınma
lı, günümüzün ve ülkemizin ihtiyaçlarına göre dü
zenlenmelidir 

Milli Eğitim merkez ve taşra teşkilâtları bütün 
eğitim (kurum ve kuruluşlarına işlerlik kazandırılma
lı ve yenilenmelidir. 

IBakanlık teşkilatı günümüzün ihtiyaçlarına ve 
çağdaş görüşlere göre yeniden düzenlenmelidir. 

lOkullarda ve eğitim kurumlarında birlik ve bü
tünlük sağlanmalı, sakıncalı ve saplk ideolojilerin 
sahipleri okullarımızı terk etmelidir. İrfan yuvaları
mız politikadan tamamen temizlenmelidir, 

Öğretmen sınıfının, öğrenci okulunun kişisi olma
lı, okul, öğretmen, öğrenci, aile işbirliği sevgi ve say
gı ile kurulmalı, faaliyetler bütünlük içinde sürdürül
melidir* 

(Personel Atama Özlük İşlerine yeni ıbir yön veril
melidir. Personelin ıher öğretim kademesinde Türki
ye çapında ve illerde dengeli şekilde dağılımı sağlan
malıdır. 

Eğitim sistemimize yüksek öğretim dahil her ka
demede eğitim düzeni, öğretmen yetiştirme, öğrenci 
akışı, eğitim programları ve kitaplar yönünden yeni 
bir yön verilmelidir, 

Meslekî teknik eğitime ağırlık verilmelidir. Uy
gulamalı eğitime ayrı bir yer verilmesi gereklidir. 

'Din ve ahlâk eğitimin yeni esaslara ve programa 
göre düzenlenmesi, Devletin kontrolünde yürütül
mesi sağlanmalıdır. 

Öğretmenin sosyal, ekonomik ve kültürel yönden 
gelişmesini sağlayacak önlemler alınma!idin 

(Öğretimini ülkemizde saygın duruma getirecek 
her gayret gösterilmelidir. 

Yabancı ülkelerdeki işçi çocuklarına ülkemizdeki 
gelişmeleri götürmek ve öğretim ihtiyaçlarını karşı
lamak için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Yurt dışı işçi çocuklarının eğitim ve öğretimine 
yeni boyutlar getirilmelidir. Tek kitap esas alınmalı, 
çocuklarımız zararlı neşriyata karşı korunmalıdır. 

Diğer, eğitim ve öğretim yönünden düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

'Bu ilkeler ışığında yapılan çalışmalar, özetle, şu 
şekilde gelişmiştir i 

Eğitim sistemimizi Atatürk'çü bir görüşle ve bü
tünlük içinde ele almak, sorunlara 'bilimsel çözümler 
aramak, eğitim sistemimizdeki karmaşık düzeni gi
dermek, öğretmenlerimizin huzur ve güven içinde ça
lışmalarını sağlayacak önlemler getirmek amacıyla 
ihtisas komisyonları niteliğinde 38 çalışma grubu 
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kurulmuştur ve böylece Milli Eğitimin her yerine gi
rilmiştir ve bunun zorunlu halde olduğu görülmüş
tür. Çalışma grupları, inceledikleri konulara ilişkin 
sorunları; kanun, tüzük, yönetmelik ve model taslak
ları halinde somut önerilere dönüştürmektedir. Çalış
ma gruplarında '25 Kanun tasarısı taslağı hazırlan
mıştır. Ayrıca öl yönetmelik hazırlanmış, 41 yönet
melikte de değişiklikler yapılmıştır^ 

Milli Güvenlik Konseyinden çıkan kanunlar : 
İEğitim Tazminatı Kanunu, Yüksek Öğretim Ka

nunu, İl Milli Eğitim Disiplin Kurullarının Kurulu
şuna imkân veren 657 sayılı Kanunun 1'26 ve 134 ncü 
maddelerini değiştiren Kanun. 

Başbakanlıkta bulunan kanun tasarıları : 
Özel Eğitime ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar 

Kanun Tasarısı, Türkiye Öğretmenler Yardımlaşma 
Kurumu Kanun Tasarısı, 

^Başbakanlığa ikinci kez sunulması vaki olan ka
nun tasarıları: 

İlgili Bakanlıklarla mutabakat sağlanmak suretiy
le; özel Öğretim Kurumları Kanun Tasarısı, Mes
leklerin Unvan, Yetki ve Sorumlulukları Kanun Ta
sarısı, Okul Pansiyonları Kanun Tasarısı* 

(Başbakanlığa sunulmak üzere olan kanun tasarı
ları ti 

Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı
lık, Bursluluk ve Diğer Sosyal Yardımlar Kanun Ta
sarısı, Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Tasarısı, Sa
nayi Sevk ve İdare Enstitüsü Kanun Tasarısı, Yay
gın Eğitim Koordinasyon ve İşbirliği Kanun Tasarı
sı, Okur - Yazarlık Teşvik Kanun Tasarısı., 

'Bakanlıklardan görüş beklenen kanun tasarıları : 
Okul Öncesi ve Temel Eğitim Kanun Tasarısı, 

Emekli Sandığı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı, Türk Öğrencilerinin 
Yurt Dışında Öğrenimleri Kanun Tasarısı* 

Çalışma gruplarınca oluşturulmakta olan kanun 
tasarıları 5 

İM illi Eğitim Bakanlığı Teşkilatı Kanun Tasarısı, 
ki bunun içerisinde, genel müdürlükleri de reorgani-
ze etmek için çalışmalar sürdürülmekte ve sonucu 
kısa sürede alınacağı beklenmektedir. Milli Eğitim 
Temel Kanunu Değişiklik Tasarısı, Milli Eğitim Per
sonel Kanun Tasarısı (Yeniden ele alıntvor), Çırak -
Kalfa - Ustalık Kanun Tasarısı, Milli Eğitim İç Hiz
met Kanun Tasarısı, Dış Ülkelerdeki Türk Vatan
daşlarının ve Çocuklarının Eğitimi Kanun Tasarısı, 
Fen Lisesi Öğrencilerinin Eğitimi Kanun Tasarısı, 
Çocukları Zararlı Yayınlardan Koruma Kanun Ta
sarısı, Yükseköğretim Personel Kanun Tasarısı. 
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\Ayrıca, Teşkilat Yasası çıkıncaya kadar, merkez
de başta, «Personel ve Atama Genel Müdürlüğü» ol
mak üzere yeni reorganizasyonlara gidilmiştir. 

Taşrada ise Milli Eğitim hizmetlerinin bir bütün
lük içerisinde yürütülebilmesi için kurulması amaçla
nan, «îlçe Milli Eğitim Müdürlükleri» üzerinde ça-
lışılmaktadıry 

Ele alınan diğer önemli hususlar : 
'Eğitim - öğretime Atatürkçü çizgide değer veril

mektedir. Bu maksatla, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap 
Tarihi dersleri için, Yükseköğretim dahil, ders prog
ramları hazırlanmış, Temel Eğitim İkinci kademe ve 
Ortaöğretim kurumları ile lise ders kitapları yazıl
mış ve dağıtılmıştır. Yükseköğretim inkılap Tarihi 
(basıma verilmiştir. En kısa sürede basılıp dağıtıla
caktır. 

7 yıl sonra toplanan X. Milli Eğitim Şûrası, 
23 - 26 Haziran 1981 tarihinde toplanmış, eğitim sis
teminin okul yapısı, eğitim programları, öğrenci akı
şını düzenleyen kurallar, eğitim teşkilatı, öğretmen, 
yönetici ve uzmanların yetiştirilmesi konuları üzerin
de kararlara varılmış ve uygulamaya geçilmiştir. 

'Eğitimin her kademesinde mesleki ve teknik öğ
retime ağırlık verilmektedir. Bu amaçla bir seri ça
lışmalar yapılmıştır., 

Endüstri Meslek Liselerinde de önemli gelişme
ler olmuş, bu öğretim yılında 27 Endüstri Meslek Li
sesi yeniden öğretime başlamıştır-

Çıraklık eğitimi çalışmaları hızla devam ettiril
mektedir. tik etapta iş hayatının ihtiyacı olarak tes
pit edilen mesleklerde ustalık alanı olarak 19 prog
ram hazırlanmış, çıraklık kapsamına alınmış bulunan 
13 ilimizde öğretime geçilmiştir. Dokuzuncu Çırak
lık Kurulu Toplantısında il sayısı 20'ye çıkarılmıştır. 

Bu öğretim yılında 400 anasınıfı açılmıştr. İlköğ
retimde okul saysı 46 2QÖ'e yükseltilmiştir. 86 yatı
lı bölge okuluna ilaveten 20 okulun yapımına devam 
edilmektedir. 

Yabancı dille öğrenim yapan Anadolu Liseleri
nin kapasiteleri artırılmış, 2 ilave ile, sayıları 23'e 
yükseltilmiştir. Buradaki sorun, önce mevcut olanla
rın ıslahıdır, çoğunluğa gitmek değildir. 

Alınan önlemler sonucunda başarı oranı, Temel 
Eğitim 1 noi Kademede, (ilkokulda % 88, 2 nci 
kademe, ortaokulda % 81 ve ortaöğretimde lise ve 
dengi meslek okullarında ise % ' 80'e ulaşmıştır. 

Öğretmenlerin yetiştirilmeleri için her türlü ön
lem alınmaktadır. 

4-5 milyon okul kitabı basılmış ve zamanında da
ğıtılmıştır. (Böyle bir sorun olmadığı, dikkatleriniz

den kaçmamıştır. Kitap sıkıntısı çekilmemiştir. Yurt 
dışına ise, her zaman, Ocak aylarında gönderilebilen 
kitaplar, geçen yıl, Mayıs ayında gönderilme gibi 
'bir ileni adım atılmıştır. 

Yeni Körler Okulu açılmalk suretiyle 300 yeni 
kapasite sağlanmıştır. 

ı23 Mart 1981 'de başlatılan okuma - yazma se
ferberliğinde, ıbuıgüne kadar 84 732 kurs açılmış ve 
bu kurslara il 820 134 yurttaşımız katılmış ve böyle
ce onlar dünyalarına kavuşmuştur. 1982 Mant'ına 
kadar da bu rakamın hedeflenen sayıya ulaşması 
için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

(Halkımızın yardımlarını kanalize etmek ve gü
venilir bir teşkilatı eğitim kuruluşlarının (hizmetine 
sunmak amacıyla Milli Eğitim 'Bakanlığı Vakfı ku
rulmuştur. ıKısa sürede mali güdü 75 780 493 lira
ya ulaşmıştır. 

(Din bilgisi öğreniminin, ailenin ve toplumun ih
tiyacı olan seviyede, okullarda düzenli ve kontrollü bir 
şekilde verilmesi gerçekleştirilecektir. !Bu nedenle, 
ilkokulların 4 ncü sınıflarından başlayarak, lise son 
sınıfa kadar, Din Bilgisi dersleri Ahlâk ©ilgisi ders
leriyle birleştirilerek, Din (Bilgisi adı 'ile zorunlu ders 
olarak, öğretmen, kitap ve benzeri ihtiyaçlar (tamam
landıktan sonra, 1982 - 1983 öğrettim yılından itiba
ren okutulacaktır. Din (Bilgisi ders programı yapıl
mış, kitapların yazılmasına kısa sürede başlanacak
tır. 

iBurada, şunu ilave etmek isterim ki, İmam Ha
tip Liseleriımiizde program var olmasına rağmen, 
maalesef, Okutulacak kitap ne yazılmış, ne de okutu-
labilmektedir. Mevcut olan yardımcı kitaplarla yıllar 
yılı bu okullar bilindiği şekilde öğrenimlerimi sürdü
rebilmişlerdir. 

özel dershanelerin 1 Ağustos 1983'de kapatıl
ması öngörülmüş, buna karşılık okullarımızda yetiş
tirici kurslar açılmıştır. 

öğrenim için yurt dışına gönderilen resmi, özel 
dövizli ve özel dövizsiz öğrencilerle lisans üstü öğ
renim yapacaklar için yeni düzenlemeler 1982 - 1983 
öğretim yılında yapılacaktır. 

iBurada ilave etmem lazımdır İki, Türkiye bütün 
bunlar için dışarıya 500 milyon dolar kadar para 
(harcamaktadır ve bu öğrenimde bazı sıkıntılar ken
dini göstermiş olup, düzenlemeye ihtiyacı vardır. 

Yurt dışındaki Türk çocuklarının eğitim - öğre
timine önem verilmektedir. ıBu konuda her türlü ön
lem alınmaktadır. 
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24 Kasım «Öğretmenler günü» olarak kabul edil
miş, anlam ve önemine uygun şekilde .kutlanması 
sağlanımııştır. 

Personel işleri ile İlgili bazı hususlar : 
İBu konuda Bakanlıkta ayrı ve önemli çalışmalar 

yapılmaktadır. Halen birinci önceliği taşıyan konula
rın başında personel sorunu gelmektedir. 

Personel kadro durumu şu şekildedir: Eğiıtitm-
öğretim hizmetleri sınıfı 433 119, yardımcı (hizmet
ler sınıfı 5ı6 874, teknik hizmetler ısını'fı 5 017, sağlık 
hizmetleri sınıfı 1 244, genel idare hizmetleri sınıfı 
29 367, toplam 52 521 kişidir. 

(Eğilfcim personelimizin istihdamı aşağıda açıkla
nan ilke ve esaslara göre yürütülmektedir. 

Eğitim personelimizin istihdamı ile eğitim ve 
öğretim hizmetlerinin sağlıklı biçimde gerçekleştiril
mesi amaçlanımalktadır. )Bu amacın gerçekleştirilme
sinde dengeli personel dağılımı ve kaynak israfının 
önlenmesine özellikle özen gösterilmektedir, 

Eğitim personelinin istihdamında dengeli dağılım 
yanında, eğittim ve öğretimin aksatılmadan yürü
tülmesi için tayin ve nakillerde zamanlamaya da 
ayrıca itina gösterilmektedir. 

Genel olarak tayin ve nakillerde, bir taraftan 
öğretmen 'istekleri dikkate alınırken, diğer taraftan 
da öğretmen ihtiyacı gözönünde bulundurulmakta
dır. 

1 Mayıs 198)1 Üe 19 Ocak 1982 tarihine kadar 
olan dönemde yapılan atama ve yer değiştirmeler: 
Eş durumu 8 564 (Özellikle bu konuda çok hassas 
ve titiz davranılmaktadır.), asker dönüşü 1 251, isteğe 
ıbağh 6 105, ıseyrekleştirme « 042, ilk atama 7 961, di
ğer nedenlerle yapılan atamalar 15 ,133, böylece 
47 056 kişi atamaya tabi tutulmuştur. Elbette takdir 
edilecektir ki, bunların içerisinde 'bazı çeşitli anlaş
mazlıklar veya şahıslara müstenit (hususlar veya ya
pılan müracaatlar yer alacaktır. 

lAyrıca, 197841979 ve 1979 - 1980 öğretim yılla
rında mezun olup da, daha önce ataması kadrosuzluk
tan yapılmayan atamalarla ilgili işlemler de halen 
sürdürülmektedir. 

Matematik 'branşında 5 620, Fen Bilgisi branşın
da 5 405, Türkçe branşında 3 719, Sosyal 'Bilgiler 
branşında {Resim, Müzik, ©eden Eğitimi) 3 555, 
Yabancı Dil branşında 791 olmak suretiyle 19 090 
aday öğretmenin kuraları çekilmiştir. Ancak, ata
maları için {Müsaade ederseniz arz etmeyeyim) bazı 
işlemler dolaylısıyla çalışmalar sürdürülmektedir. 
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Gerekli bazı işlemlerin tamaımlanmasından sonra 
bunların atamaları derhal yapılacaktır. 

Görevine son verilen öğretmen sayısı 13Üİ, tutuk
lanan öğretmen sayısı ı(tki bölge hariç) 1 254, tutuk
lu yükseköğretim öğrencisi sayısı 862, diplomaları 
iptal edilen öğrenci sayısı 2 245'dir. İBu yönde yöne
tici ve öğretmenler hakkında işlemler dikkatle, titiz
likle ve hassasiyetle yürütülmektedir. 

Personel lojman durumu : 
Kalen '% 9,'8 oranındadır. '20 yıllık bir planımıza 

göre yılda 6 600 lojmana gerek vardır. Ancak, sınırlı 
imkânlarla bu miktar bu yıl 500 kadar olabilmekte
dir. Bunda bir evin i milyona çıkabildiği esas alın
mıştır. Eğer bu miktar Bayındırlık Bakanlığının ifade 
ettiği gibi 1 milyon 750 hin lira lise, Bütçede öğret
men evine tahsis edilebilen miktara göre 368 ev 
yapılabilecektir. 

IMilli Eğitim 'Bakanlığınca 1982 yılında yapıl
ması planlanan çalışmalar : 

Eğitim sisteminin geliştirilmesinde, programla
rın düzenlenmesinde, ders kitaplarının hazırlanma
sında ve tüm Eğitim - öğretim çalışmalarında; 

Atatürk milliyetçiliğinin yeniden yurdun en ücra 
köşelerine kadar yaygınlaştırılmasına örgün ve yaygın 
eğitim ile devam edilecektir. 

(Yarının teminatı olan çocuklarımızın Atatürk 
inkılâp ve ilkelerine uygun olarak yetiştirilmelerini 
sağlayıcı, yabancı ideolojilerle beslenerek sonunda 
birer anarşist olmalarını önleyici önlemlerin alınma
sında her türlü gayret sarf edilecektir. 

Büyük Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği 
gencileri yetiştiren öğretmenlerin birlik ve bütünlük 
içinde olmalarını ve gereği gibi yetiştirilmelerini 
sağlayıcı önlemlerin alınmasuna ayrı bir önem veri
lecektir. 

Yurt dışındaki Türk çocuklarının eğitim hizmet
lerine özen gösterilmesi, bunların gerekli eğitim gör
melerinin sağlanması çalışmalarına devam edilecektir. 

llhtisas komisyonlarınca hazırlanan kanunların 
yasalaştırılması, yönetmeliklerin tümünün yürürlüğe 
konulması işlemleri sürdürülecektir. 

Teşkilat Yasa Tasarısı yürürlüğe konulduğu tak
dirde idari düzenlemelere derihal geçilecektir. 

10 ncu IMilli Eğitim, Şûrası kararları ile ilgili 
planın uygulanması çalışmaları sürdürülecek, özellik
le >8 yıllık zorunlu temel eğitim uygulaması bina, 
Öğretmen ve ders araçları uygun olan okullarda, fi
nansman değer ve kaynakları da dikkate alınarak 
yurt ölçüsünde daha da yaygınlaştınlacalktır. 
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(1982 yılı Bütçe imkânları ölçüsünde yeniden ya- • 
pılacak ve açılacak okullarla (ilgili iş ve işlemler sü
ratlendirilecektir. 

(Mesleki eğitime önem ive ağırlık verilerek, okul-
sanayi işbirliğini sağlayıcı çalışmalar yaygınlaştırı
larak hızlandırılacaktır. 

IBesdn Teknolojisi Meslek Okulu açılacak, Deri 
Hazır Giyim Meslek Lisesi İstanbul'da (faaliyete 
(geçirilecektir. 

'Üniversite sınavlarına katılan öğrencilerin, okul
lardaki başarılarının bir oran dahilinde üniversiteye 
(giriş puanlarını etkilemesi .sağlanacaktır. 

'8871 'i hızlandırılmış eğitimden mezun olan öğret
men olmak üzere 116 166 yönetici, öğretmen ve per
sonelin hizmet içi eğitimine alınmaları ile ilgili 
planlama çalışmaları yapılmaktadır. 

1198:2 Mart ayından sonıra da 'bir yıl içinde 3 bin 
'kişinin okuma - yazma kurslarına devamı ihedef alın
mıştır. 

Yurt dışına öğrenci gönderilmesinde, ülkemin 
ihtiyaç ve çıkarları dikkate alınarak: bazı kısıtlama
lar getirilecektir. 

Kapatılacak olan akşam okullarının önümüzdeki 
yıllarda laikşaım meslek teknik okulları haline getiril
mesi çaliişmaları sürdürülecektir. 

Ankara'da 100 yataklı 'bir öğretmenler hastanesi 
kurulması için çalışılacaktır. 

Çıraklık eğitimine gereken önem verilerek 50 bin 
çırağın yetiştirilmesi planlanacak ve gerçekleştirilmesi 
için çalışmalar yapılacaktır. 

(tilerin, özellikle okulların durumlarını tek tek 
incelemek suretiyle dengelenmesi gerektiği (Ayrıca 
belirlenecek şekillere göre) şekilde gerçekleştirilecek
tir. 

Zorunlu Din Eğitimine yönelik öğretmen, progr 
ram, kitap yazma gibi hazırlık, çalışma ve düzen
lemeler yapılacak ve öğretime 1982 - 1983 yılında 
(geçilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. 

Okullarda, yasal ve idari düzenleme ve önlemler 
aynen uygulanacaktır. 

«tikeler» bölümünde sunulan ve geçen yıl ele 
alınıp bitirilemeyen diğer çalışmalar sürdürülecek
tir. 

/Bütçe durumu : 
(Bakanlığımıza 1981 yılında Bütçe 'Kanunu ile 144 

milyar 8£ milyon 593 liralık ödenek tahsis edilmiş 
olup, bu ödemek yılı içerisinde eklenen ödeneklerle 
birlikte ılı85 milyar 90 milyon 8 bin liraya ulaşmış
tır. IBu rakam başlangıç ödeneğime oranla '% 28 bü
yüme göstermiştir. 
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Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonunda 
19 milyonluk bir^ilave ile yapılan değişiklikten sonra, 
1982 Mali Yılı Milli Eğitim ve (Bağlı Kuruluşları
mız /Bütçesi 187 milyar 573 milyon 132 bin liraya 
ulaşmıştır. 

'1982 Mali Yılında Eğitim Bütçesinin ^Üniversite, 
iktisadi ive Ticari ilimler Akademileri dahil) Kon
solide Bütçeye oranı % 13,5'tur. 

'Bu yıl Genel Bütçenin '% 10,6'sı Bakanlığımıza 
tahsis edilmiştir. Bu orana Devlet Mimarlık Aka
demileri ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi da
hildir. 

Geçmiş yıllarda; 1976'da % 13, 1977'de i% 111,3, 
1978'de 1% 9,9, 1979'da % 11,2, 1980'de <% 11,7 
ve 1981'de i% 9,51 oranlarını da dikkatlerinize sun
makta yarar buluyorum. 

(198(1 yılındaki son ödenek durumu ile '1982 Mali 
Yılı (Bakanlığımız Bütçe Tasarısında yer alan öde
neklerin parasal karşılaştırılması şu şekildedir: Top
lam olarak (1981 yılı son durumu 185 milyar, il982 
Yılı l(On aylık 'bütçe esasına göre) 1187,5 milyardır. 
Buna Devlet Mimarlık Akademileri Ve Güzel Sanat
lar Akademisi dahildir. Ancak, buniar çıktıktan son
ra Mıilli Eğitim Bakanlığına (1812,7 milyar kalmakta
dır. Devlet Mimarlık Akademileri ve Güzel 'Sanat
lara ait olan ve tahsis edilen bütçe de 4,7 milyarı bul
maktadır, 

198İ1 yılı son durumu ile U982 yılı Tasarısındaki 
ödeneklerin kendi içlerindeki oransal durumları ise 
şu şekildedir:. 

Personel: 1981'de •% 80'ini, 1982'de % 78'inl al
maktadır. 

Diğer cari giderler: /l98Ü'de % 6, 1982'de % 6. 
Yatırım: 11981'de'% Iİİ2, Ü'9812'de % 14. 
Transferler: (19811de l% 2, 1982'de gene •% 2 

giderleri ayrılmış bulunmaktadır. 

On aylık (hazırlanmış 'bulunan 1982 Yılı Bütçe 
Ödenekleri ile 12 aylık 1981 Yılı Bütçe Kanunu ve 
ek alınan ödeneklerle karşılaştırıldığında; 

Toplam ödeneklerde:'% '1 artış, 
•Personel giderlerinde: 1% 1,7 azalma, 
Diğer carilerde: % 4 artış, 
Yatırım harcamalarında: % 18 artış, 
Transferlerde: % S artış oranı görülmektedir. 
11981 yılında Bakanlığımıza tahsis edilen ödenek

ler on aya indirilerek, 1982 Yılı Bütçe Tasarısında 
yer alan ödeneklerle karşılaştırıldığında; 

Toplam ödeneklerde: ı% 19 artış, 
Personel giderlerinde: % 17 artış, 
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'Diğer cari giderlerde: % 25 artış, 
Yatırımlarda:: :% 18 artış, 
Transferlerde: '% 30 oranında artış görülmekte

dir. 
il98İ1 Yılı Yatırım Durumu : 

; 198İ Yılı Devlet Yatırım Programlarında yer 
alan 5611 adet yapım projesinden 439'unun yapımı
nın Î9!81 yılında 'bitmesi gerekirken, yapılan incele
melerde ancak çeşitli nedenlerle 251 projenin yapı
mının ibitmesi 'beklenmektedirj 
. Yüksek takdirlerinize sunulur ki, bütün ]bu yeni 
inşaatlar ve büyük onarımlar (Bayındırlık Bakanlığı 
eliyle yürütülmektedir. 

I198Û Yılı Yatırım Planı : 
Milli Eğitim 'Bakanlığınca planlanan ilkokul ders

lik yapımı 15 753 idi; ancak programa alınabilen 
4 019. Bunun oranı isteğe karşı % 25,5. 

(İlkokul öğretmen evi: 'Biz 'bunu bütünüyle ve tü
müyle aldık ve böylece deminki rakamla lütfen kar
şılaştı rılmamasını istirham ediyorum. 8 963 idi. Da
ha önce arz ettiğim gibi, programa alınan 500, para 
miktarına göre de 3168 've oranı % 5,5. 

Yetiştirme yurdu Ibinası: 1 istenmiş ve 1 olarak 
karşılanmıştır. 

Temel eğitim ikinci kademe (Ortaokul) : 69 is
tenmiş, 10 verilebilmiş. 'Karşılama oranı % 14,4. 

IGenel fee binası:: 47 lise istenmiş, hiç 'verilme
miştir. Karşılama oranı '% 0. 

Endüstri Meslek lisesi binası: 65 bina planlan
mış, 6 tane verilebilmiştir. Oranı % 7,6. 

Kız meslek lisesi 'binası: 19 istenmiş, 1 verilebil
miştin •% 5,2 'oranı 'bulmaktadır. 

Ticaret lisesi 'binası: '20 istenmesine karşın ancak 
1 verilebilmiştir. 'Karşılama oranı % 5. 

İmam-hatip lisesi: Yenileştirmedir. 15 tanesinin 
yenileştirilmesi ve çok kötü durumda olanların uy
gun yerlere kavuşturulması amacını gütmektedir; hiç 
verilmemiştir. 

119812 Yılı Devlet Yatırım Programında, yapımı 
198ı2 yılında bitirilecek 234, yapımı 19İ82 yılından son
raya kalacak 132 olmak üzere toplam 366 proje-yer 
almaktadır. 

'Atatürk İnkılâp ve İlkelerine dayalı, milli değer
lerimize sahip, çağdaş düşünce ve modern sistemleri 
esas alan Milli Eğitimi, ıgeleceğimizin teminatı, bilim
sel, kültürel ve teknolojik faaliyetlerimizin, kalkın
mamızın, refah ve saadetimizin mihrakı, ruh ve 'dü
şünsel gücümüzün mesnedi olarak görüyoruz. 

'Bu yöndeki her türlü düzenleme ve gayretlerle 
yatırımları, hayati ve kaçınılmaz olarak değerlendl-
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riyoruz, Ancak, Milli Eğitimimizin ağırlaşan yükünü, 
belirtilen oranlardaki 'Devlet yanında yalnızca düşün
mek mümkün değildir. ©Öylece memleketin en has
sas ve kritik sorununa çare bulmak için kamu sektö
rümüzün tümünü, özel sektörün tamamıyla hepsini 
ve bütün vatandaşlarımızı huzurlarınızda Milli Eği
time yardıma ve desteğe davet ediyorum, çağırıyo
rum. ^Alkışlar), 

Tahsis edilecek ödeneklerin son derece dikkatli 
've tasarruf ilkelerine mutlaka uyularak kullanılması 
gerektiğine inanıyoruz ve 'bunun bilincini ve sorum
luluğunu taşıyoruz., 

Milli Güvenlik 'Konseyinin anafikri ve 'Hükümet 
Programı ile ilcra 'Planında yer alan direktifler ve 
Danışma Meclisi üyelerinin değerli görüşleri, eğitim 
planlama ve programlarının temelini oluşturacaktır. 

ıSayın 'Başkaft;. 
Böylece burada konuşmalarıma izinlerinizle son 

verirken, bütün üyelerimıizin gayet dikkatli, yakın il
gi, güzel görüş ve bize yararlı ve ayrı ufuklar getiren 
sözlerini dikkatle dinledim, tespit ettim. Milli Eği
timimizi, sizlerin desteği, 'bütün ülkemizin anlayışı 
ve herkesin yardımıyla 'bir yere götürmenin kaçı
nılmaz olduğunu, bunda da bizim görevli olduğu
muzu, tekrar burada anlamının ciddiyetini tespit et
miş oluyorum. 

Hepinize bu anlamlar ve değerler içerisinde bilâ-
hara sorularınızı cevaplandırmak üzere sözlerime son 
veriyorum. 

-Saygılar sunarım. ((Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ıSayın üyelerin yazılı sorularını okutacağım. Yal

nız. Sayın ıBakan, sorulara tek tek mi cevap verirsi
niz, yoksa tümünü okuttuktan sonra mı cevap verir
siniz?.. 

MllıLLİ EĞİTİM IBAlKAN L' HASAN IS AĞDAM 
— Efendim soruların tümü hakkında ben notlarıma 
aldım, bazı sorular tekrar mahiyetinde, o bakımdan 
hepsini birden cevaplandırmak zannediyorum ki, da
ha yararlı olacaktır. 

IBAŞtKAN — Teşekkür ederim., 

lAJBDU'RiRAHMAN YILMAZ — Sayın İBaşkan, 
teklifim var. 

iRAŞJKAfN — 'Buyurun efendim., 
AElDURRAiHMAN YILMAZ — Önce önerge

lerin hepsinin okunduktan sonra tekrar sırayla oku
nup cevap verildiğinde zaman kaybedilmektedir. 
Teker teker okunup, Sayın Bakanımız tarafından ge-
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rekirse, sözlü ya da yazılı olarak cevaplandırılmasını I 
arz ederim. 

BAŞİKAN — Efendim, simidi yazılı soruları oku
tacağım, bilâhara Sayın ©akan istediklerine sözlü, | 
istediklerine yazılı cevap vereceklerdir. 

'Arz ederim. I 
(Soruları okutuyorum. 

Danışma 'Meclisi 'Başkanlığına 
Milli Eğitim Bakanlığı 1982 Bütçesi dolayısıyla, 

aşağıdaki iki sorumun Sayın Bakan tarafından ce
vaplandırılmasını izninize saygıyla sunarım. 

İsmail ŞENGÜN! 

L Anadili dışında ikinci bir dil konuşabilen I 
vatandaş sayısı itibariyle, Ülkemiz Avrupa topluluğu 
içinde alt düzeylerdedir. Bu nedenle yabancı dil öğ- I 
retiminde yurt çapında bir atılım için yabancı dil 
öğretmenliğinin maddi yönden cazip duruma getiril- I 
tmesi mümkün müdür?.. Bu konudaki görüşünüz ne
dir?.. 

'0.4 (Sayıları 20'yi aşan ve yabancı dille öğrenim I 
yapan Anadolu liseleri illerde hangi kritere göre açıl
mıştır. 

Teşekkür ederim, 

Danışma (Meclisi Sayın Başkanlığına 

Türk toplumunun insan yapısının en 'büyük mi
marı olması gereken milli eğitim faaliyetlerinin Cum
huriyet döneminde geçirmiş olduğu evreler içinde, I 
'birçok dalgalanmalar gösterdiği bilinmektedir. Özel-1 I 
İlkle, ölümsüz Atatürk'ün aramızdan ayrılmasından I 
ve çok partili döneme geçildikten sonra, eğitimimiz 
milliliğini yitirmiştir. Türk gencinin kafasında ve ru
hunda bırakılan 'boşluk, 300 senedir Türklüğü yok 
etme çabası içinde bulunan düşmanlarımızın ideolo- I 
jik ürünleriyle doldurulmuş ve bunun sonucu, ola
rak Ulusumuz sayısız ıstırap ve tehlikeler içine sü
rüklenmiştir., 

1'2 Eylül Harekâtından sonra, Milli Eğitim Ba
kanlığınca birtakım olumlu girişimler yapılmış olma
sına karşın, bu üzüntü ve endişeyi hâlâ içinde taşı
yan Türk toplumunun »bu yönden biraz olsun feraha 
kavuşturulması için, aşağıdaki soruların Sayın 'Milli 
Eğitim Bakanımızca, sözlü veya yazılı olarak cevap
landırılmasını saygıyla tensibinize arz ederim. 

İhsan GÖKİSEL 
•Sorular: 
1. Büyük Atatürk'ün döneminde üzerinde has

sasiyetle durulan ve sonradan giderek unutulmuş bu
lunan, gençliğin milli 'benliğine kavuşturulması ve J 

Türklük duygularının geliştirilmesi yönünden, 12 
Eylül Harekâtından bu yana, ne gibi girişimler ya
pılmıştır?., 

2. 'Kamuoyunda, 'V2 Eylül Harekâtından sonra 
yürütülen enerjik ve ısrarlı araştırma ve kovuştur
madan ötürü, Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı Ör
gütler içinde sinerek, kendileri için elverişli zamanı 
bekledikleri ve fakat sinsi bürokratik yollarla olum
lu girişimleri saptırma çabası içinde bulunduklarına 
dair yaygın bir kanaat vardır. (Milli açıdan en önem
li Bakanlık olan, 'Milli Eğitim Bakanlığınca, gerek 
Bakanlık teşkilâtı ve gerekse öğretmen ve öğrenci 
topluluğu içinde yuvalanmış tehlikeli ideolojik mik
ropların temizlenmesi için ne gibi girişimler yapıl
maktadır Ve bu temizleme güven verici bir düzeye 
ulaşabilmiş midir?., 

3. Türkün varlığını kemiren, Türk toplumu 
için ıMaocu mu, yoksa Leninci mi, komünist görü
şünün getirilmesi gerektiğini, kamu önünde açıkça 
tartışan TÖB-fDER'in lider kadrosunun adalet önüne 
çıkarıldığını biliyoruz. Ancak, Türklük düşmanı ve 
çocuklarımızla torunlarımızı zehirleyen bu ımikrop 
yuvasının mazarratlarının sadece lider kadrosuyla 
yürütüldüğüne inanmak aşırı bir saflık olur. 

Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini gü
vence altına almak ve Türklüğü sağlığa kavuşturmak 
için, bu yönden ne girişimler yapılmış, ya 'da yapıl
maktadır?.. Bu örgütün zararlarının hortlamayacağıı 
biçimde, Milli Eğitim Camiası temizlenmiştir diyebi
lir miyiz? 

4. /Milli Eğitim Bakanlığının silinmesi güç bir 
alınkarası ve Türkiye Cumhuriyet için de elim bir 
hadise olan sahte diplomalı 1 500 Öğretmen olayın
da, sahte diplomalıların görevden uzaklaştırıldıkları 
bilinmektedir. Bunlar hakkında, haksız Ve yetkisiz 
olarak, edindikleri müktesepleri ve sahtekârlıkları ne
deniyle yargılanmaları için ne gibi işlemler yapıl
maktadır.? 

(5̂  (Büyük bir olasılıkla ideolojik amaçlarını sür
dürmek için ve elverişli görülen kişilere verilmiş olan 
bu sahte diplomaların verilmesinde asıl sorumluluk, 
kanımca, bu sahte diplomaların verilmesini sağlayan 
kişi ve makamlardadır. Bu gibi sorumluları ortaya 
çıkarmak pek güç olmadığı ve kamuoyuna bunun 
açıklanmasının bir (ferahlık yaratacağı belli olduğuna 
göre, bu sahte diplomaların verilmesini sağlayan kişi 
ve makamlar hakkında ne ıgibi bir işlem yapılmıştır 
ya da yapılmaktadır?.. 
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Sayın Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
Sayın Bakanımızın aracılığınızla aşağıdaki soru

yu cevaplandırmasını arz ederim. 
Tevfik 'Fikret ALPASLAN 

(«Sahte diploma verilmesi tespit edilmiş bir ger
çektir. Bu diplomayı verenler imzalayanlar hakkında 
ne gi'bi bir işlem yapılmıştır? Diplomayı onaylayan 
Bakanların sorumluluğu Anayasaya göre mevcut 
mudur?..» 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Milli Eğitim Bakanımızın aşağıdaki sual

lerimi cevaplandırmasını müsaadelerine arz ederim. 
Saygılarımla j 

Alâeddin AKSOY 
1. Öğretmen camiasının ekonomik ve sosyal ba

kımdan güçlendirilmesi için 657 sayılı 'Kanun dışında 
bir tedbir düşünülmekte midir?.. 

I2v iVelilerince okullarda 'Atatürk İlkeleri ışığı 
ve Cumhuriyet 'kanunlarına göre eğitilmek üzere tes
lim edilen öğrencileri, aşırı uçlara teşvik ve tahrik 
eden, onları militan yetiştiren, öğretmenlerin taraf 
tutulmadan tespit edilip edilmediği, 'bunlardan tes
pit edilenlerin görevden uzaklaştırılıp, uzaklaştırılma-
dıkları, 'bunların miktarları?.. 

3.- Okullarımızla öğretici kadrolarını '12 'Eylül 
1980 öncesine iten sebeplerin ortadan kaldırılması 
için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

4. Gazetelerden edinildiği üzere, öğretmen okul
larından gerekli eğitim ve tedrisatı tamamlamadığı 
halde, 'bazı vasıfsız kimselere politik etkilerle öğret
men diploması Verilmesi şayialarının hakikat payı 
Var mıdır?.. Bu husus doğruysa, haksız ve yersiz dip-, 
loıma 'verilen, 'öğretmen adeti kaç kişidir?.. Bunlar? 
ve bunlara not, diploma, Ibelge verenler hakkında ne 
gi'bi bir işlem yapılmıştır?.. Bunların adedi ne kadar
dır?., 

Saygılarla. 

Sayın Danışma 'Meclisi Başkanlığına 

İAşağıda sıraladığım sorularımın Sayın Milli Eği
tim Bakanınca yazılı veya sözlü cevaplandırılmasını 
delâletlerinize arz ederim. 

Halil Erdoğan GÜREL! 
1970 Gediz 'büyük depreminde, Gedizin yeri de

ğiştirilmiş ve yabancı ülkelerin de yardımıyla prefab
rik okul 'binaları yapılmış ve halen tedrisat buralarda 
yapılmaktadır.: 

Bunların bir kısmı ömrünü doldurmak üzeredir. 
1. Bunların yerini alacak yeni 'betonarme bina

lar için çalışmalar var mıdır, hangi safhadadır?. 
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ı2. IKız meslek lisesi, iki sene önce halkı ve Ge
diz Belediyesinin yardımıyla depremden kalan eski 
prefabrik ahşap barakalar (birleştirilerek okul haline 
getirilmiştir, 

(1982 yılı içinde Gediz 'Kız Meslek Lisesi bina in
şaatına 'başlanabilecek midir?.. 

|3. Dört-beş senedir inşaatı devam eden 'Erkek 
Meslek lisesi ne zaman 'bitirilip, öğretime açılacak
tır?.. 'Programınız nedir?.w 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki iki sorumun Sayın Milli Eğitim Ba

kanı tarafından cevaplaridırılabilmesi hususunda ara
cılığınızı saygılarımla arz ederim. 

Evliya PAİR'LAİKJ 

1. 1974 yılında Hakkâri illinde inşa edilmeye 
başlanılan 5 temel eğitim işliğinden halen 3 tanesi ik
mal edilememiştir. T98İ2 Yılı Bütçesinde de bu inşaat
lar için ödenek ayrılmadığını öğrendim. 

Bu yarım işlik binalarının ikmali edilmeleri husu
sunda 'bir plan ve düşünceniz var mıdır? 

2. Geçmiş dönemlerde çeşitli nedenlerle istifa 
eden veya naklen başka 'bakanlıklara geçen öğretmen
lerden yeniden mesleğe dönmek isteyenlerle ilgili Ba
kanlığınızın tutum ve düşüncesi nedir? 

Arz ederim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sa

yın Hasan Sağlam tarafından sözlü veya yazılı olaralk 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim-

Muzaffer ENİDERJ 

1. TÖB-DBR, Ankara'nın göbeğinde, «Rus» ve
ya «Çin» sosyalizmi tartışmaları yapar; terör örgüt
lerine her türlü maddi ve manevi destek sağlarken, 
Bakanlığınız teşkilâtında o gün bulunup bunları alkış
layanlardan hâlâ işbaşında 'bulunanlar var mıdır? Bu 
noikta iyi incelenmiş midir? 

2̂. Anarşiyi ve dolayısıyla ibir komünist ihtilâli 
yaratmak isteyen aşırı sol örgütlerin pankartlarını ta
şıyıp sol 'kollarını havaya kaldıran; dövizlerini hazır
layan ve öğrencilerini bile bu yolda sokaklara döken 
militan öğretmenlerin başka bir yere nakliyle prob
lemin halledildiğine, Devleti temelinden dinamitle-
yenlerin gerekli cezayı aldığına inanıyor musunuz? 

3. Açi'k bulunan milli eğitim müdürlüklerine ta
yin yapılırken bu konuda yeteri kadar araştırma ya
pılmakta mıdır.? 

4. Yunanistan, Bulgaristan ve Romanyadaki 
Türkler, büyük baskılar altında yazılarını, dillerini, 
hatta isimlerini bile unutmak üzeredirler. Bu ülke-
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lerle aramızda karşılıklı kültürel anlaşmalar 'bulun
masına rağmen, Türk Hükümetlerince iyi takip edil
mediğinden sadece karşı tarafın lehine çalışmakta
dır. Bu konudaki görüşleriniz nedir? 

Sayın 'Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Milli Eğitim Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz 
ederim. 

İbrahim GÖiKTTElPE 
12 Eylül öncesinde, çeşitli 'ideolojik derneklerde, 

özellikle TÖB-DER'de yuvalanmış olan sapık ideolo
jilerin, milli eğitimimizde yapmış olduğu büyük fahri -
bat ve açmış olduğu derin yaralar malumlarınızdır. 

IBu derneklerin yöneticileri, bugün bağımsız mah
kemelerim izde yargılanmak•tadırlar. 

.I. ıHalen Bakanlığınız merkezinde görevli ge
nel müdür, genel müdür yardımcıları, şube müdürle
ri, Bakanlık müfettişleriyle ilköğretim müfettişleri 
arasında, 'bu ideolojik derneklerin üyeliğini yapmış 
olanlar var mıdır? 

2. İl milli eğitim müdürleri, milli eğitim müdür 
yardımcıları, okul müdürleri arasında, gene bu der
neklerin üyeliğini yapmış olanlar var mıdır? 

3. Vaktiyle Ibu ideolojik derneklere üye olmuş, 
bu derneklerde aktif şekilde çalışmış olup 'da halen 
yukarıda 'belirttiğimiz idari görevlerde veya teftiş 
görevlerinde 'bulunanlar varsa, bunların, 'bu görevler
den, alınmaları düşünülüyor mu? 

Yüksek 'Başkanlığa 
(Aşağıdaki sorumun ıSayın (Milli Eğitim .'Bakanı ta

rafından cevaplandırılmasını delaletlerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Kâzımı ÖZTÜIRIKJ 
İstiklal Savaşı sonrası, Türkiye Cumhuriyeti Dev

letinin yeniden kurulması gerçeğinden kaynaklanan, 
devletin ve milletin malı olması gereken değerli bilgi 
ve belgeler bir kısım kişilerin elinde bulunmaktadır. 

Çeşitli nedenlerle bunlar zaman içinde zayi olmak
ta veya en acı 'bir gerçekle yurt dışına çıkmaktadır. 

İstiklâl Savaşının kahramanları, Devletimizi ku
ranların son temsilcileri de ebediyete intikal etmekte 
olduğu bir tarih çizgisinde bulunuyoruz. 

'Organik olmasa da konusu itibariyle 'Bakanlığı
nızı yakmen ilgilendiren bu meseleye bir çözüm ge
tirmek üzerei:ı 

Sözü edilen 'bilgi ve belgelerin Devletimize mal 
edilmesi için maddi değerlerinin Devletçe ödenmesi, 
ayrıca sahiplerinin isimlerini ebedileştirecek galeri, 
•bölüm ve vitrin teşkili suretiyle, kişilerin özendiril
mesi düşünülür mü? 

Sayın 'Başkanlığa 
ilişikteki konumun Sayın Milli Eğitim Bakanı ta

rafından cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygı
larımla arz ederim, 

Mahmut AKİKILIÇ 
Almanya'daki işçi çocuklarını eğitmek üzere bu 

ülkeye ilkokul öğretmenleri'gönderilmiştir. 
Öğrendiğimize göıje 'bu öğretmenlerin tümü, po

litik nedenlerle gönderilmişlerdir diye, geri getirilip 
yerine yenileri gönderilecekm'iş, Bu doğru mudur? 

Bu öğretmenler Almanya'da Alman meslektaışla-
rıyla birlikte çalışmaktadırlar. Bunların başarılı ol
maları Almanca bilmelerine, meslektaşları ile iyi iliş
kiler kurmalarına bağlıdır. 

İyi yabancı dil öğrenmek ve Alman meslektaşla
rıyla 'iyi ilişkiler kurmak da 3-4 yıla ihtiyaç göster
mektedir. 

Almanya'daki Türk öğretmenler arasında aşırı 
uçların temsilcisi kimseler vardır ve bunlar zararlı 
davranışlarda bulunmaktadırlar. Ancak, bunların sa
yılan çok değildir. Sayıları ve zararlı davranış biçim-' 
leri Bakanlık incelemeleri ile tespit edilebilir. Yeni 
gönderilecek öğretmenlerin tam olarak yararlı hiz
met vermeleri 3-4 seneye 'bağlıdır. 

/Bu davranışın zararını oradaki Türk çocukları çe
keceklerdir. 

'Bu nedenle: 
Öğretmenlerin tümünün bir anda değiştirilmesi ye

rine önce zararlı davranışlarda bulunanlardan başla
yıp ve sonradan kademeli bir değişim programı uy
gulamak daha yararlı olmaz mı? 

Danışma (Meclisi' Sayın Başkanlığına 
(Aşağıdaki yazılı sorularımın Sayın Milli Eğitim 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına müsaadelerini
zi saygıyla arz ederim, 

Halil E/RTEİM 
d. Ortaöğretimde uygulanan modern matema

tik eğitimine alışılamadığı gibi, öğretmenlerin de ço
ğunlukla bu sistemi benimsemediği görüşü yaygın
dır. 

Aynı uygulamayı yapan bazı ülkelerin bu sistemi 
sakıncalı görerek bıraktıkları söylenmektedir. Ayrıca, 
bu sistemin deneme niteliğinde uygulandığı ilk yıllar
da, sonuçları değerlendiren müfettiş raporlarında da 
klasik sistemin daha yararlı olduğunun belirtildiği du
yulmuştur. 

Açıklanan bu durum karşısında, öğrencilerin, ve
lilerin ve en önemlisi çoğunlukla öğretmenlerin be
nimsemediği bu sistemin uygulanmasına, hangi ya
rarlı nedenlerle devam edilmektedir? 
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12, Halen Gazi Eğitini Enstitüsünün çeşitli dal- I 
larında önceki yıllarda mezun olup da uzun süreden 
beri atamalarını bekleyen kaç kişi bulunduğunun, bu 
durumda olanlar hakkında, 'görevlendirme konusun
da bir tarih verilmesi mümkün olup olmadığının 
açıklanması. 

' Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Milli Eğitim Bakanınca 

sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim- I 

AHmet «AMlSUlNIAJ 
Öğretmen olacak gençlerin yetenekli ve başarılı I 

öğrenciler arasından seçilmesi gerekir. Halbuki, son 
yıllarda öğretmen yetiştiren eğitim enstitülerine alınan I 
öğrencilerin seçme sınav puanları 300-350, fen fakül
telerine ve Dil Tarih Coğrafya fakültelerine alınan
ların puanlarının 400 civarında olduğu 'tarafımdan 
üzülerek tespit edilmıiştir. Ekonomik imkânları bol I 
ve sosyal 'görünümleri büyük olan tıp fakültelerine, 
mühendislik fakültelerine alınan öğrencilerin giriş 
puanları ise'600-700 civarındadır. ' I 

Atatürk'ün Cumhuriyeti teslim ettiği bu gençlik, 
alınacak hangi tedbirlerle ve teşviklerle, 600-70D gi
riş puanlı diğer Ihir İfade ile üniversite seçime sınavı- I 
na giren başarılı ilk '10 bin öğrenci arasından yetişti- 1 
rilecek öğretmenlerin ellerine bırakılacaktır.? I 

-Bunun ne zaman mümkün olabileceği hakkında I 
bir tahmin yürütebilir misiniz? I 

Danışma Meclisi İBaşkanlığına I 
Sayın Milli Eğitim Bakanının aşağıdaki sorumun I 

sorulmasına müsaadelerinizi saygıyla arz ederim. I 
Fikri DEVRllİMfcEL 

iSoru : 
'Ortaöğretim öğrencilerine kısa saç ve eskiden ol

duğu 'gibi okul şapkası olarak kıyafet zorunluluğu- I 
nun getirilmesi düşünülüyor mu? I 

Bunun öğrenciyi disipline ötmek ve toplumdaki I 
yerini belirtmek bakımından önemli olduğunu dü- I 
şünüyor musunuz? I 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki iki sorumun ,Saym Milli Eğitim Baka

nı tarafından cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz I 
ederim. I 

İbrahim BARANGİE 
«L İ1978-Iİ979 ve 197941980 öğrenim yıllarında 

mezun olan ve fakat atamaları yapılamayan 19 OıSO 
öğretmen adaylarının atamaları ne zaman yapılacaktır? 
Atamalar için ne gibi işlemlerin tamamlanması gerek
mektedir? Bu arada bunlardan atananlar var mıdır? j 

;2w 2 245 öğrencinin diplomalarının iptal edildiği
ni açıkladınız. Bu öğrenciler diploma 'sahtekârlığını 
bizzat mı yapmışlardır, yoksa 'sahtekârlık kendileri 
dışında mı tezgâhlanmıştır? 

Böyle ise, her kademedeki sorumluları tespit edi
lebilmiş midir? Her iki halde de sorumlular hakkında 
ne işlemler yapılmıştır? 

îSaygılaomla. 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki hususun ISayın Bakanımız tarafından 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Türe TUNÇBAY 

Görüyorum ki, Bakanımız temel ve ortaöğretim 
ile ilgili geniş bilgiler verdiler, 'Üniversiteyi de içeren 
eğitim bir bütündür. Ülkenin tüm eğitimini içine alan 
politikayı hangi kurullar ele alacaktır? 

Yüce IBaşkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Bakan tarafından cevaplandı

rılması hususunda vasıta olmanızı istirham ederim. 
Vehbi Muhlis DABAKJOĞIAJ 

1. (Türkiye'de 1 tane fen lisesi vardır. Artırılma
sı düşünülüyor mu? 

ı2. Böyle bir düşünce varsa nerede ve kaç tane 
açıklanacaktır? 

3. (Fen fakültesinin (bulunduğu yerlerde tercihan 
açılması isabeti hususunda fikriniz nedir? Cevaplama
nızı dilerim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
ISayın Milli Eğitim Bakanımızın Meclisteki su

nuş konuşmasında, il $111 öğretmenin görevine son 
I 'verildiği belirtilmiştir. IBu öğreitmenlerin kaç tanesi 

müfettiş, kaç tanesi idarecidir? 
I Bu sorumun «özlü veya yazılı cevaplandırılrnası-
I na müsaadelerinizi arz ederim. 

SaliH Necdet ÖZ3DAGAN 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruya, Sayın Milli Eğitim IBakanımı-
I zın cevap vermesi için, aracılığınızı saygılarımla arz 
I ederim. 

ismail Hakkı DEMlkEL 
Soru: 

I 12 Eylül 1980'den önceki dönemde terör olayla-
I rina karışmayan, ancak terör olayları nedeniyle fa-
I kültelere ve yüksekokullara devamsızlıkları nedeniy

le, süresinde mezun •olamadıklarından, kayıtları ;sili-
II nen öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere sı

nava girme hakkı 'verilmesi hakkında bir çalışıma var 
mıdır?. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı soruların oku
tulması tamamlanmıştır. Buyurun efendim 

MİLLİ l E Ğ M M IBAIKAJNI HASAN SAĞLAM 
— Teşekkür ederim Sayın >Başkan. Notlar burada ol
duğu için izin verirseniz buradan cevaplandırayım., 

BAŞJKAN — Hay, hay buyurun efendim. 
MfLLİ EÖtTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Efendim, 'soruların bir kısmına 'sunuş konuşmam 
cevap veriyorsa da, tabiatıyla, soruların hepsi teferrua
tta inhisar Edebilecek konuları içeriyor. Sayın üyelerin 
öğrenmek hakları. Bunları da cevaplandınmak ve ba
zılarını eğer 'dokümana is'tinat etmek gerekiyorsa bila-
hara sunmak için bana izin vermelerini istirham edi
yorum, 

Eferidim, müsaade ederseniz, benim tuıttuğum not
lardaki sıraya göre cevap arz edeceğim. 'Bu yüzden so
rularda sıra altlaması olursa kusura bakmayacağınızı 
tahmin ediyorum. 

Efendim, Sayın 'ismail Şemgün, «Yabancı dil öğ
retmenliğini daha cazip hale getirmek için (Bunun da 
düğerini beliriedilklten sonra sorularında) acaba bir ay
rıcalık düşünülüyor mu?» diye buyuruyorlar. 

Elbeltte yabancı dile, sizlerin de çok iyi 'takdir 
buyuracağınız 'gibi, bu yönetimde ve özellikle milli 
eğitimde bugün, ayrı bir değer veriliyor. Gerçekten, 
yabancı dil öğretmenimiz de çok az. Bunları bulmakta 
da sıkıntılar çekiyoruz. Ancak, milli eğitimde tabii 
yalnızca yabancı dille öğrenim yapan okullarımız yok. 
Bütün okullarımızda eğitim ve öğretim çerçevesi içe
risinde yabancı dil öğretmenlerimiz de var. 

'Bulgun için o okullarda öğrenime katılmış, gerçek
ten ender bulunan bu değerli öğretmenlerimize bir şey 
vermek gönlümüziden geçse bile, bugün 'bir ayrıcalık 
yaparak, kendilerine üstün niteliklerine karşın bir şey 
vermek imkânlarını bugüne kadar bulamadık. Bundan 
'sonra belki, bir araştırma 'konusudur. Benim bir okul
da yaptığım incelemede bu benim tekrar karşıma çık-
muştı. 'Kendlileriıne de ben bunu mcdeyeceğimıi ifade 
erimiştim. Ancak, bir çare bulmanın da güçlüğünü be
lirlemeye çalışıyorum. Soru haklıdır, ancak milli eği
timin tümü içerisinde dikkate alınırsa herhalde diğer
leriyle de karşılaştırılırsa biraz güç bir Sorun olduğunu 
da belirlemem lazım. 

Halen 23 adet Anadolu Lisemiz var. Seneye bir tane 
daha ilave etmek suretiyle, 24'e çıkaracağız. YaÜn;zca, 
şunu arz etmemde büyük yarar var. Bütün okul I arımız
da olduğu gibi, Anadolu Liselerimizde de maalesef 

bizim ümit ektiğimiz veya beklediğimiz düzeyde eği-
'tim yapılamamaktadır. 

Şunu arz etmem lazımdır kİ, bunu daha önceki 
'konuşmamda da sundum, eğer bugün okullarımızda 
öğretmenini sınıfının içine, öğrenciyi takibe zorlaya-
'bilmişsek, bunun çok sıkıntılarını ve nerelerden geli
nerek bugüne ulaşıldığını lütfen 1,5 ısene öncesi diye
ceğim veya 11 Eylül akşamına kadar olan durumun 
düşünülmesi lazım gelecek, «öylece 23, seneye 24 ola
cak bu okullarnmız da 'sizi temin ederim ki, İstenil
diği düzeyde bir yabancı 'dil öğrenimi yapamamakta
dırlar. Nedeni, kitap meselesi, medeni öğretmen me-> 
'selesi, nedeni program ve bunu uygulama meselesi, di
ğer yanıyla, o bölgede, onlara yararlı olabilecek diğer 
birçok kolaylıkların sağlamması, lisan dershanesi, ve
saire, vesaire meselesidir. 

O bakımdan, bu okullarımız da diğer okullarımız 
derecesinde bir düzeye geldikten 'sonra, daha gen'işlet-
ımek, yani 24'ü 30'a, 3'0'u 35'e çıkarmak için gelecekte 
'düşüncellerimiz var olabilecektir; ama şimdi mevcut: 
olanları bir defa kendine getirmeye ve böylece o okul
ları amaçlanan yönde eğitilin ve öğretime tabi tutma
ya çalışıyoruz. 

(Efendim, Sayın Göksel, «12 Eylül 1980'den bu ya
na gençliğe ne yapıldı?...» diye sordular. 

Öğren'imide her kademede öğrencilerimiz okulları
na, sınıflarına (Bu çok Önemlidir) girmişleridir. Bir se
ne önceki okullarla, bugünkü okullar arasında farklar 
vardır. 'Bu yönetim dönem'inde hiçbir okulda hiçbir 
ideolojik olay olmamıştır. Daha önce arz ettiğim gibi, 
okullarırnızda bütün gücü ile Devlet vardır. Buralara 
idare bütün otoritesi ile zincirlemie gelmiştir, okulları 
istediği yönde sevk edebilecek bir yönetim mevcuttur 
ve hiçbir şeye 'müsamaha edilmeden öğrdtmenım'izi ve 
çocuklarımızı okullara bağlamanın gereğini, yalnızca 
'Milli 'Eğitim değil, bugünkü yönetim, siz Muhterem 
Meclisimizin değerli üyeleri ve herkes müdriktir. An
cak, bunun dışında bir inkılâp tarihi dersini arz et
tim; bu inkılâp tarihi ders kitaplarını yazdırarak bun
ların eline veriyoruz. Yalnızca, şunu arz etmemde ya
rar var ki, inkılâp tarihini okutacak öğretmenlerimizi 
de ayrıca okullara getirmek ve onları kurslara, hiz-
metüçi eğitimlere tabi tutlmak gerekmektedir. 

Bugün, öğretmenlerimiz, öteden beri mezun ol-
dulkları zaman (ki, rakamlarını da arz ettim) ydterlİı 
düzeyde eğitim görerek istenilen düzeyde öğretmen 
olamamaktadırlar. 'Bugün nasıl şanlı Silahlı Kuvvetle
rimizin Harp Okulundan mezun olan, bir kişi subay 
çıkıyor, komutan olamıyor ve müteakiben tatbikat 
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okullarına gidiyorsa, bugün de bu öğretmenlerimizi 
aynı şekilde yetiştirmeye özen gösteriyor ve geçen 
sene 340Q, bu sene 66ÖQ kişiyi halen öğretmen tatbi
kat okullarında, kurslarda öğretmen yetiştirmeye ça
lışıyoruz* 

Öğretmenlerimiz, değerli, fedakâr elini öptüğü
müz kişilerdir. Çok muhterem ve bugüne bizi geti
ren kişilerdir. Evet, bu güzide, ayrı özellik ve nite
lik isteyen kitlenin çoğunluğu bugün memlekette eser
leri ile vardır; ama içerisinden sapıtmış veya yeterin
ce yetişememiş, bir yere gelememiş belirli sayıda ki
şiler de mevcuttur. (Bunları eğer tam istediğimiz dü
zeye getirebilirsek ve oraya sahip kılabilirsek, yöne
ticilerimizi iyi yetiştirebilirsek büyük bir sorunu çö
züme kavuşturmuş oluruz^ 

IBugün yöneticimiz, bizim öğre'tmenimizdir, Ayrı
ca, yöneticilik için onları bir kursa taıbi tutamıyoruz, 
bir yere getiremiyoruz. Normal öğretmeni alıyoruz, 
örneğin tarih öğretmenini, edebiyat öğretmenini veya 
diğer branşdakilerini getiriyoruz. «Sen yöneticisin» 
diyoruz, 2000 - 2500 mevcutlu bir okula veriyo
ruz^ 

jO halde, yöneticileri de yetiştirmek için eğitim 
fakültesi ve diğer üniversitelerle temas; halindeyiz. 
Yeni bir akademi açmak istiyoruz; öğretmenlerimizi 
yetiştirmek, yöneticimizi yetiştirmek üzere ve halen 
7 tane eski enstitüyü yeni baştan açtık, hizmet içi 
eğitimine tahsis ettik. Buralarda bunları yetiştirmeye 
gayret ediyoruz. Kabul buyurulur ki, 1 senenin içe
risinde, daha önce arz ettiğim, ağır yara alan Milli 
Eğitimin her sorununa birdenbire elbette çare 'bul
mak, çözüme kavuşturmak çok zordur. Bugün öğ
retmenlerimizi yetiştirmek üzere gönderdiğimiz eği
tim merkezlerindeki öğretmeni kim yetiştirecek?.. 
Onu da yetiştirmek lazım geliyor, 

Sorunlar öyle sanıyorum ki, dikkatli olarak ince
lenirse çok derindir, çözümü zamana ihtiyaç göste
recektir. işte, burada Sayın Göksel'in buyurdukları, 
«Neler yapılıyor?..» Sorusuna sorunu önce ortaya ko
yuyorum; yöneticisiyle, öğretmeniyle ve orada olan 
kişileriyle ele aldığımız takdirde sorun derinleşiyor. 
Gerçekten yapılacak çok şey vardır; ama hepsinin 
yapıldığını da bugün iddia etmek mümkün değildir. 
Elbet, bulgun TÖfo - Der'e ait ve onunla ilişkili olan 
kişiler hâlâ belki aramızda vardır; fakat bize gelen 
her türlü müracaatı veya yazıyı veya herhangi bir 
yolla bize olan duyuruyu değerlendiriyoruz, gereken 
işlemi yapıyoruz. Sıkıyönetim komutanlarımız bun
ların peşini bırakmıyor. Milli Eğitimde bugün ben 
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başta, yönetici diye getirdiğimiz arkadaşlar bile bile, 
gerçekten ne Töb - Der'liyi, ne sakıncalı başka bir 
personeli bir tarafa kesinlikle atamıyoruz. Eğer gözü
müzden kaçıyorsa, bu bizim insani zaaflarımızdan, 
göremememizden ileri geliyor; fakat kafamızda ve 
içimizde yerleştirdiğimiz ilke, bunlara asla, ne o ta
rafa, ne bu tarafa müsamaha etmemektir. O halde 
de sorunların üzerine gidiyoruz ve diyoruz ki, «Okul
larımızda asla ve kesinlikle politika yer etmeyecektir. 
Çarpık ideolojiler ve politika bu irfan yuvalarına gir
meyecektir. Hatta irfan yuvalarının çatısına değil, 
bahçe duvarlarından içeriye atlayamayacaktır» diye 
kesin tavır almaktayız ve ben her şeyi ile buna ken
dimi adadım, başka hiç bir şey düşünmüyorum, An
cak, burada şunu da belirtmem lazım : Özellikle çok 
değerli Başkanımız, değerli üyelerimiz, sizlere Milli 
Eğitim Bakanlığının teker teker kapılarını ardına ka
dar açıyorum, şikâyet ettiğiniz, sakıncalı gördüğünüz 
kişi varsa lütfen bize geliniz, isim veriniz; sonucunu 
ben size bizzat bildireceğim ve öyle bildiriyorum. 
Benden ufak bir şey isteyeni ya telefonla, ya yazı ile 
mutlaka haberdar ediyorum; çünkü bu Müessese 
mutlaka ve mutlaka ıslah edilmelidir. (Alkışlar) 

lEğer bizim içimizde sinmiş, bizim göremedikleri
miz varsa, Sayın Generalimin buyurdukları gibi, on
lar bize bildirmeli, böylece ne yaptıkları belirlenme
lidir, Sinsi bir yer kuruyorlarsa ben ona asla müsaade 
etmeyeceğim. O lütfen, bana (Tekrar vurguluyorum) 
'bildirilisin, işleme süratle geçeceğim, 

Diğer yandan, 1300 diploma yolsuzluğu ortaya 
çıkarıldı. Bu diploma yolsuzluğunun, şunu sizlere te-
minen arz edeyim ki, elbette ben bunun üstüne gi
derken kendilerini affetmek için gitmedim. Müfettiş
lerimi aylarca dolaştırırken elbette sorumlularını ya
kalayıp cezalandırmak için bunu yaptım. Bu, kimse
ye gösteriş diye olmadı, Gaziantep'teki Enstitümüze 
gittim; daha önce bana bu Enstitünün kapatılmasını 
söylediler. Ankara'da güven besleyemedim, bölgeye 
gittim, beş ille beralber orayı da gördüm. Sorunu 
yakinen izledim. Kapatmaktan başka çare olmadığını ? 
bizzat ben de m'üşahade ettim. O halde, kapatılacak 
kadar ileri gidilen diploma yolsuzlukları vardır; bu
nu tespit ettik. Ancak ellerinden diplomayı alarak ! 
bunları affetmedik ve yöneticilerinin, öğretmenleri
nin, varsa, diğer personelinin elbette peşindeyiz; fa
kat çok erken olduğu için, beni bağışlayınız, hepsini 
açıklamayayım; ama bunları zamanı gelince açıkla
yacağız. Hassasiyetinizi gayet iyi anlıyorum, elbette 
hassasiyet göstereceksiniz. Bunları da bizden i'steye-
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çeksiniz. Bunu da yerine getirmek bizim vazifemiz 
olacaktır. Huzurlarınıza bunu da elbet getireceğimiz 
gün bulunacaktır, (Alkışlar) 

'Efendim, Sayın Alâeddin Aksoy, «Aşırı uçtaki 
öğretmenlere ne yapılıyor?.. Bir şey yapılmadığı yay
gın. 657"deki önlemler öğretmenler için ne getire
cek?... Bunun dışında 'bir şey düşünüyor musunuz?..» 
özetle arz ediyorum : «12 Eylül 1980 öineesine dö
nüş yapılmaması için önlemler nedir?...» Daha önce 
en son suali açıkladım. Aşırı uçlarla ilgili yalnızca 
ben şunu yüksek huzurlarınızda arz etmeye mecbu
rum : 

Sayın Üyeler? 
Öyle olaylar bize geliyor ki, bir yandan olan

lar, eğer kendi yanında değilse, mutlaka karşı taraf
tandır ve dünyanın en kötü ve tehlikeli insanıdır. 
Hakkında her şey söylenebiliyor. Bu basma kadar da 
intikal ediyor, araştırıyoruz bakıyoruz, söylendiği 
kadar ortada kötü olay yok. Şikâyet edenin iddiası 
ise, onun hayatını söndürmek için yeterli... 

iTakdir buyurursunuz ki, 11 Eylül öncesi olayla
ra karışanların hepsi derece derece suçlu olmuşlar
dır. Bunların bir kısmı sıkıyönetim komutanlıkları
nın eline geçmiş, cezalarını çekmekte veya soruştur
mayı gerekli kılacak ne varsa o yapılmaktadır. Onun 
arkasından bizim yönümüzden de idari bakımdan 
yapılabilecekler gelmektedir. Bu da devam ettiril
mektedir. Suçluları da bir yerde aynı derecede ka
bul etmek mümkün değildir. Bunun araştırması el
bette Milli Eğitim Bakanlığına düşmektedir. Ancak, 
şurasını takdir buyurursunuz ki, Milli Eğitim Bakan
lığının, müfettişlerinden başka oralara ulaşabilecek 
kolu yoktur. Çok değerli Silahlı Kuvvetlerimizin 
mükemmel olan Teşkilatının 1402 sayılı Yasaya daya
lı güçlü ve etken faaliyetleri sorunlarımızın çözümü
nü çok kolaylaştırmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı
nın merkez ve taşra teşkilatı çok geniştir. Buna para
lel olarak sorunları'da fazladır. Sorunların bölgeler
de çözümü mülki amirlerimize ve Milli Eğitim Mü
dürlerimize kalmaktadır. Herhangi bir ilimizi ele al
mak istiyoruz; kime hitap edeceğiz tam olarak?.. El
bette valimiz, Milli Eğitim Müdürümüz. Milli Eği
tim Müdürlerimizi takdir ediyoruz, çok gayret içe
risinde olan değerli kişiler var. Bulduk, çıkardık, koy
duk; fakat açıklarımız da var. Tarafsız, nitelikleri 
yeterli, geçmişi temiz yeni Milli Eğitim Müdürleri 
bulmakta güçlük çekiyoruz. Bazı personelin dosyala
rı, kayıtları ve soruşturmaları yetersizdir. 

IBazı sualler oluyor. «Su, Milli Eğitim Müdürü 
hakkında acaba, daha önce bilgi yok muydu; bir ay 
sonra hemen görevden alındı?..» diye. 

(İnsafınıza sığınıyorum. Sakıncalı durum ortaya 
çıkınca demek ki, o kişiyi yerinde tutmakta ısrar et
memişiz. Daha önce bilseydik, elbette atama yapıl
mazdı. Durum, süratle önlem alınarak düzeltilmiş
tir. 19 hm kişinin kararnameleri hazırdır. Soruştur
ma durumları devam ediyor. Yeni atanacaklardan 
1700 kişinin soruşturması yapıldı, 70 kişisi sakın
calı çıktı. Ben bu öğretmenlere nasıl «Al kararname
ni, git» diyeyim?.., Sizler burada çıkıp bana, «Niçin 
bunları bu şekilde gönderiyorsunuz?.. 1700) kişinin 
içinde 70 sakıncalı kişiyi nasıl atadınız öğretmen ola
rak?» diye soracak yine sizlersiniz. Lütfedin, biraz 
bekleyiniz. Biz, okullarımıza öğretmen adaylarının 
en temizini göndermek istiyoruz. (Alkışlar) 

Aylarca uğraşıyoruz. Bizim bilgisayar sistemleri
miz tam çalışmadığı için günde 2*50 kişiye ancak tam 
olarak bakabiliyor. 19 bin kişiye kaç ayda bakar? 

(Sayın Üyeler;' 
10 bakımdan, ben dikkatlerinize sunmak için bu 

rakamları veriyorum. Daha fazla değerli zamanları
nızı almak istemiyorum. Onunla şunu arz etmekte ve 
suale cevap vermekte olduğumu sanıyorum. Aşırı uç
lardaki öğretmenlere ne yapılıyor olduğuna hiç şüp
heniz olmasın. Yalnız, tekrar istirham ediyorum; sa
kıncalı bildiğiniz varsa bana isim veriniz, gerekli iş
lemini yaptıracağım, 

(Bana, çok yüksekten birisi geldi, «ölüleri atıyor
sunuz» diye dışarıda bir şikâyet var dedi. Şahsa de
dim ki, üstün ve bugün görevli, ayrı bir ilde. «Siz 
çok görevli ve sorumlu bir yerdesiniz, şunun ismini 
bana verir misiniz?» dedim, «'Kimdir bu atanan?» 

Sizi temin ediyorum, iki ay öldü, geçti; hâlâ ba
na isim verecek. «Bunlara nasıl inanıyorsunuz? De-^ 
diködu, kasıtlı söz ve davranışlara inanmayınız.» de- . 
dim> 

ıŞimdi, diğer bir örneği arz edeceğim. Bizim ka
pıların önünde dizi dizi insanlar durduğu söyleniyor. 
Evet, dizi dizi duruyor ve bu kısa bir süre için böy
ledir. Kendisinin gelip kararnamesini almasını isti
yoruz. Bu suretle şahsi görüyor dokümanlar üstün
den yapılan işlemi fiilen teyit ediyoruz. Yaptığımız 
7 bin küsur atamanın, bizim yanımıza gelip kararna
mesini almasını istediğimiz adaylardan gelmeyenler, 
gelip de almayanlar ve çok şüpheli hallerde ve hare-
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betlerde bulunanlar var. Bu şekilde birçok kişiler çık
tı. Gerçekten inanç verenlere, sakıncalı olmayan ve 
göreve katılmak isteyenlere kararnamelerini veriyo
ruz* 

ıSayın Başkan, sayın üyeler;) 
'Personel işi o kadar kolay değil. Milli Eğitim Ba

kanlığı yeni atama ve yer değiştirme amacı ile bu 
sene üç dört bakanlığın mevcudu kadarını birden ata
mıştır, Doğuda öğretmen yok, okul çok. Batıda öğ
retmen çok, okul yok. işte Ankara, izmir, istanbul. 
Bütün ülke çapında bir denge kurmaya mecburuz. 

IBunların dengesini nasıl yapacağız? Size şunu te-
minen arz ediyorum ki, atadığımız bazı öğretmenler 
var. Batıda ağustos ayında atadık; hâlâ gitmediler, 
gidemediler. Rapor ve benzeri birçok yollar bulan
lar, gitmeyenler oldu. Bunları biz biliyoruz ve bizi 
bunda bağışlayınız. Bütün Bakanlıkta, ben başta, bu 
sorun üzerine eğiliyoruz, 

ıPeki, aynı şeyde, geçen seneki yerde bunları bırak
saydık; Muğla'da 400, izmir'de 1 200, istanbul'da 
bir o kadar daha fazla, inanınız ki, boşta gezen, der
se girmeyen öğretmenlerimiz vardı, 

Peki, orada mı bırakalımdı? Bırakamazdık; Doğu'-
da öğretmen bekleniyor. Doğu'dan da yerlerini terk 
etmesi lâzım gelen bazı öğretmenlerimiz vardı. Mü
saade ederseniz bu kısmı açıklamayayım. O halde, bu 
dengeyi sağlayacak bizde başka kudret yok. Bizdeki 
kudret, işte arkadaşlarımız gecesini gündüzüne kata
rak, cumartesi, pazar demeden onun üzerine yöneli
yor. Hatalar yapılmıyor mu? Yapılıbiliyor, başta ben 
belki hatalar yapıyoruz; ama ikazlarla, eleştirilerle 
ve sizlerin öne sürdüğü güzel önerilerle mutlaka biz 
de tecrübe ile bir yere geleceğiz; ama hüsnüniyeti
mize çalışma gayretimize güven besleyiniz. (Alkış
lar) 

Efendim; 

!«657 sayılı ,Kanunun dışında bir şey getirmek müm
kün müdür öğretmenlere?» diye soruluyor. 

IMaalösöf bugün böyle bir çalışma yok. Çalışma
lar varsa da bir icraat safhasına girebilecek düzeyde 
değil, istiyoruz sizler gibi, gönlümüzde yatan öğret
menimizi biliyoruz. Herhangi bir köye gittiğimizde 
kamu sektöründen bir tek kişi var, o da öğretmen; 
eğer jandarma yoksa. Mulh'tarı, köyün muhtarı, ihti
yar heyeti elbette oranın kişileri, 

Biz öğretmenin ne demek olduğunu biliyoruz. 
Çok tecrübeler edindik. Kusa bir süre; ama bunları 
gördük ve bakıyoruz ki Doğu bölgesinde, oraya öğ
retmeni gönderemiyoruz. Genç bir kızımızı, genç bir | 

çocuğumuzu yollamadan önce oraya bir lojman yap
mak istiyoruz, aksi halde nasıl gönderelim? Size bu
ralardaki olan ilköğretime ait bir rakam arz eder
sem işin ne kadar ciddi olduğunu anlatabilirim sa
nıyorum, 

'Bu sene bize verilen ödenek, yatırım bütçesi ola
rak 26 milyardır. Beş yıllık genel bir plan yaptırdım, 
ilköğretimi bütün Türkiye'de ıslah edebilmek için; 
o kötü yerlerden kurtarabilmek, onarımına gidebil
mek ve prefabrik yerlerden kurtararak belirli bir ye
re götürebilmek için yıllık 91 milyara ihtiyacı var
dır. 91 milyar; ilköğretim için arz ediyorum. Beş 
yıllık plana göre böyle. Bugün Milli Eğitim Bakan
lığının yatırım bütçdsi 26 milyar olduğunu ve yalnız 
nüfus artışına karşı yıllık 19 milyara ihtiyaç bulun
duğunu dikkatlerinize sunarsam, Milli Eğitimin yurt 
ölçüsünde ihtiyaçlarına bir kıstas olur, kanısında
yım, 

(Evet, 29 Ekim'de genç öğrencilerimiz, merasim 
geçişlerinde görülmüyordu, küçük çocuklar geçiyor
du. Bandosu olmadığı halde bu yıl geçiş töreni gayet 
iyi oldu. Okulların her tarafı sıvandı, yıkılmış yer
ler tamir edildi. Bana sorarsanız, bunlar bugün sağ
lanan bir disiplinden öte bir şey değildir. Disiplin 
tedbirleri ile, milli eğitimi bir yere tam olarak götü-
receğemize ben şahsen inanmıyorum. Milli Eğitime 
bütün millet sarılmadikça, varını yoğunu oraya sarf 
etmedikçe, gönülden sorunu ele almadıkça, öğretme
nimizi bir yere getirmedikçe, biz milli eğitim yönün
de bir yere varamayız. Buna kesin olarak inanıyo
rum. incelemelerim gayet açıktır. Disiplin bir yere 
kadardır. Bir yere gelmiştir. Tam mıdır? Değildir. 
Çok yapılacak şeyler daha vardır, halledilecektir; 
ama ben bunu pek zor görmüyorum. Fakat, diğer 
milli eğitim sorunlarını gayet ciddi görüyorum. O 
bakımdan artan Türkiye'nin nüfusu karşısında, yılla
rın birikimi ve yaraları ile Türkiye'de ele aldığımız 
bir disiplin ve otorite düzeni ile güvenle bir yere gi
deceğimizi pek sanmıyorum. 

(Burada öğretmen konusuna değinirken diğer açık
lamaları da sunma ihtiyacını hissettim. 

Efendim; 
12 Eylül 1980 öncesine dönüş yapılmaması için, 

politikayı asla ve kesinlikle okullara sokmayacağım 
ve bu milli eğitimin duvarlarından içeri politika gi
rerse, bu irfan yuvalarının tekrar çökeceğine inanı
yorum. Buna emin olunuz ki; bu yönde her türlü 
tedbiri almaya kararlıyım. Eğer göremediklerim var
sa, uyarılarınıza muhtacım* 



Danışma Meclisi B ; 42 2 3 . 1 . 1 9 8 2 0 : 3 

Sayın Halil Erdoğan Gürel'in sorusuna müsaade 
ederseniz geçiyorum. 

Gediz okullarına ait olan hususlarda, Kütahya'ya 
ayrılan ödeneklerde bazı tahsisler var. Ancak, Ge
diz'e ne kadarı düşer, şu anda bilemiyorum. Tetkik 
edeceğim. 

Sayın General Fikret Alpaslan'ın sorusunda da 
diploma yolsuzluklarına değiniliyor. Daha önce bu 
konuyu arz ettim. 

Sayın Evliya Parlak'ın önerilerine karşı diyebi
lirim İki, gerçekten Doğu Bölgesine ayrı bir önem 
veriyoruz, (Kendileri temas ettiler, oraya ben de git
tim. Ziyaretimde gördüm ki oraların öncelikle ele 
alınması lazım. Çünkü, oralar ihtiyaç içinde öncelik
li yörelerdir. Bu bakımdan istediklerini tekrar tetkik 
edeceğim. Yapılabilmesi imkân dahilinde olanları 
ele alacağım; ama şu anda nedir ve ne kadar o yö
ne yönelik bir ayırım yapılabilir onu şu anda bilmi
yorum, 

Efendim, «Daha önce istifa eden veya Bakanlık
tan çeşitli nedenlerle müstafi duruma düşen şahıs
lara yeniden Bakanlıkta görev veriliyor mu?..» diye 
soruluyor., 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Yeni aldığımız ve kararnameleri hazır olan 19 

'bin küsur öğretmen var'dır. Öncelikle ele alınan bir 
konudur. Ancak, arz ettiğim gibi işlemleri başka ka
nallardan yürütülürken bunları bu aşamada görev 
yerlerine gönderemiyoruz. JBu kişiler arasında müsta
fi duruma geçmişte çeşitli nedenlerle düşmüş olan
lar vardır. (A) partisinden olan birisi ı(B) partisinden 
olan kişiyi bilinmedik bir yere atıyor. O ikisinin ora
da yapabileceği tek şey ya ölüm veya kaçma veya is
tifa, ya da müstafi duruma düşmesi için olan durum
lar Var. Bu durumda meslekten ayrılanlar var., IBu gi
bi suçsuz ve hiç bir şekilde sakıncalı durumu bulun
mayan, masum ve fakat bir öğretmen olarak çok kö
tü duruma düşmüş, memleketin yararlanabileceğine 
kani olduğumuz şahıslar var. İlgili soruşturma ma
kamları da uygun karşılarsa 'bunları almayı düşünü
yoruz, öncelikle verilen 22 bin kadroya sığarsa ala
cağız., 

, Sayın Ender, «Bakanlığınızda TOB-DER'li olan
lar var mı?..» diye sordular. 

Arz ettim, sakıncalı olan kişiler varsa eğer, bana 
lütfetsinler. IBu şekilde, o zaman için çeşitli derecede 
ve seviyede olarak bu işlere karışmış kişilerin elbet
te var olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak, bunlar 
içerisinde (bize sakınca durumu ile birlikte getirenler 
varsa 'Bakanlıkta biz bunları elbette tutacak değiliz. 

Ceza alanlar veya 'bu maksatla gerçekten boykot 
yapan veya benzeri derneklere girenler; bunları af
fetmiyoruz. Bunları çeşitli şekilde bir yere götürme
ye çalışıyoruz. Yalnızca sayın üyeler dikkatlerinize 
sunmam lazım olan 'bir şey vardır: Milli Eğitim Ba
kanlığının merkez teşkilatından diyelim ki, bana isim
ler verdiler. Alıp başka yere atadık. Bir ilden alıp 
öbür ile atamasını yaptık, IBu kişi ıslah mı oluyor?.. 
O halde memleketin bu yönüyle davası çok derin
dir. Peki ibunların hepsinin görevlerine son verin.. 
Hangi kanunla?.. Yine karşımıza sizler çıkacaksı
nız ve «Hangi kanunla?..» diyeceksiniz. Bunların 
hepsini TÖB-DEıR'li olarak ifade etmiyorum. O ta-
ralftan veya bu tara'ftan; iki taraftan da ifadeyle arz 
ediyorum. Böylece bu kişiyi alıp ne yapalım?.. De
dik ki, atadık. (Kaç kişiyi atadık?.. Yüzlerce kişiyi 
atadık. Diğer sebeplerle dediğim, burada elinizdeki 
dokümanlarda da vardır. Bunların içerisinde 'böyle 
çok 'var. Peki, ne yapılacak? Düşünmeye 'sevk için 
arz ediyorum. Bunların mutlaka çaresi 'bulunmalıdır 
diyorum. 'Bunu da bizim vazifemiz telakki ediyorum. 
Ama sorunu bir yerden diğer bir tarafa atama veya 
mutlaka bir başka işlemle halledileceği diye bafife 
almamamız lazım geldiğini sunmak istiyor ve düşün
dürücüdür diyorum. 

«Açık milli eğitim müdürlüklerine atama gere
ğini» Sayın Ender 'buyuruyorlar. 

Acele ile uygunsuz kişileri atamak istemiyoruz. 
Arz ettim. Açık bırakacağım ve vekâletle idare etti
receğim ve Ifakat buralara rahatsız ve sakıncalı kişi
leri, ehliyetli olmayan kişileri oralara getirmeyeceğim. 
Biliyorsunuz sayın üyeler; milli eğitim müdürü ola
rak atadıklarımız yüksek tasdikten çıkıyor. Eğer 'biz 
burada çeşitli şekilde bir hata yaparsak üst makam
lardan geri çevriliyor. Biz de hata yapmamaya, iyi 
inceleme yapmaya çalışıyoruz, Bu da zaman alıyor. 
Ama, vazife yapılıyor mu? Oradaki sıkıyönetim ko
mutanlarımız, valilerimiz bize yardımcı oluyorlar, 
vekâletle idare ediyoruz; ama kesin bir Çare olmadı
ğını da (biliyoruz. 

Bununla beraber sual yoktu; ama 'bu arada onu 
da. arz edeyim: Liselerimizde ve ortaokullarımızda 
ve hatta ilkokullarımızda müdür yok. Ehliyetli kişi
ler bulmadıkça oralara da atamıyoruz. Niçin atamı
yoruz; çünkü atadıktan sonra onu almak ayrıca bir 
mesele ve sorun faaline geliyor. Herkes, «iNiçin ata
dınız?..» diye bize soruyor, sorması da lazımdır di
yorum. O bakımdan arıyor ve illerde aynı yetkili
lere, «Lütfen istiriham ediyoruz, bize okul müdürü 
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bulunuz, atayacağız» diyoruz. Fakat gelenleri araştı
rıyoruz, 'bir de bakıyoruz il bilmiyor, onun da bir 
sakıncalı tarafı çıkıyor, yenisini bulmaya çalışıyoruz. 
Kayıtlar, dosyalar itam değil. Bu gibi durumlar 'kad
roları doldurmayı engelliyor. 

Bazı yörelere öğretmen göndermek güçlüğü var. 
Çünkü, gideceği yerde oturacağı yer yok, okutacağı 
çocuğu vardır. Hanımı hasta, kendisi rahatsız olabi
liyor. Bekâr kişiyi tayin ediyorsunuz, Ikiildı ki, be
kâr kişiyi bulmak da güç oluyor veya ailesi öğretmen 
olmayan ve devamlı bir yerde kalan birisini atıyorsu
nuz. aile durumundan dolayı tekrar geri almaya 
mecbur oluyoruz. Ailesiyle beraber ikisi de öğretmen 
olanı atayacaksınız, onlar içinse hep ceza gibi bir 
yöntem oluyor. Onu da bir yerde düşünüyorsunuz. 
O bakımdan sorunu incelemede ve değerlendirme
de bazı faktörlere dayandığımızı, güçlüklerle karşı
laştığımızı ve bize itimat buyurmanızı istirham edi
yorum., , 

Diğer bir soru da, «•Yunanistan, Bulgaristan 've 
Romanya'da Türklere dönük bir kültür gelişmesi 
sağlamak için ne yapılıyor?» deniliyor. 

Yunanistan ile kültür anlaşması ve buna ait ted
birler var, kitap da gönderiyoruz; fakat sıkıntılı ol
duğunu açıklamakta yarar var, 

Örneğin; bizim kitapta bir matematik sorusu var. 
«Ankara ile İstanbul'arasındaki mesafenin tren veya 
karayolu ile yapılacak olan bir mukayesesi.,» [Kitap
ları gönderiyoruz, oradaki makamlar «Atina 'ile Se
lanik arasında niye misal vermediniz?..» diyorlar. 
Kitap reddediliyor. Olamaz, böyle ne dostluk, ne 
komşuluk, ne de kültür anlaşması olur. itf Alkışlar). 

Bulgaristan ve Romanya'da bunlara ait kültür 
anlaşmalarında bu gibi öğretmen gönderme ve diğer 
şeylerle ilişkin İhalen belirli bir şey olmadığını bilgi
lerinize arz ederim; ama gereksiz midir?.. Elbette ge
rekli. Bu konuyu 'Sayın Dışişleri Bakanımızla da 
ayrıca konuşacağım. 

.Sayın İbrahim Göktepe yine aynen Bakanlıkta 
TÖlB-OER'li, genel müdür, genel müdür yardımcısı, 
şube müdürü, müfettiş var mıdır?.. Diye buyuruyor
lar, arz ettim, bağışlasınlar tekrar arz etmeyeyim. 
Bana lütfen isimlerini bildirimiz. Araştıracağım, Sa
yın Göktepe'ye de sunacağım. 

Efendim, Mlüli Eğitim Müdürleri, okul müdür
leri yine aynı şekilde bana lütfetsinler biliyorlarsa, 
bizde bir •kitabı var, kitapta aradık, baktık isimleri 
tespit ettik birçoklarının, onlar hakkında işlemler 
yürüdü; ama gerçekten bilmediğimiz şekilde varsa, 
bize zararlı şekilde faaliyet gösteriyorsa bunlar üze

rinde de özellikle ve bizzat ben duracağım. 
Sayın 'Kâzım Öıztürk'ün, «Değerli kaynakların 

dışa kaçması veya bunların belgelenmesi» konusu ger
çekten önemli bir konu. Bunu Sayın Kültür ve Tu-
rizm Bakanı ile konuşacağım, bunun bir tertibi on
ların büyük yararlı destekleri ile olacak. Konu ne 
tarafa daha fazla kayıyorsa o tarafa mı, yoksa bizim 
tarafa mı?.. Varlığına ıgöre buna da el atmak 'için 
gayret göstereceğim. 

iSayın Mahmut Akkılıç, «Dışa gönderilen öğret
menler politik olaırak gönderilmiştir, geriye almak su
retiyle yerine yenilerini göndermek için bir gayret 
'var» gibi kendilerinin endişeleri olmuş. 

iŞunu arz ederim ki, hiç daha' önce gidenler, bun
ların içerisinde yönetmeliklere veya gerçekten sakın
calı şekilde yönetmeliklere aykırı düzende gitmiş 
olanlara bakıyoruz ki, hakikaten gidenler var. Ancak, 
Türkiye'den öğretmen olarak gidenlerde çok az sa
kıncalılar var. Temsilciliklerimiz bildirdikleri takdir
de, sakıncalı faaliyetleri belirlenenler hakkında he
men 'işlem yapıyoruz ve geri çekiyoruz. Öğrencilerin 
ise derhal burslarını iptal ediyoruz, öğretmenlerimi
zi böyle kitle halinde oradan çekmiyoruz. 

Dış görevlere ilişkin Silahlı Kuvvetlerimkine ben
zer bir yönetmelik çıkardık; ona yakın ve paralelin
de dış görevlere atamalar yapıyoruz. Hiç haksızlık 
yapmamak için gayret gösteriyoruz. En büyük en
dişem ne şahsa, ne Devletime haksızlık ve adaletsiz
lik yapmamak için bütün gücümle çalışıyorum. (Al
kışlar). 

Bâr şahıs, «Bana haksızlık yaptınız.» diye gelsin 
benim karşıma gerçekten yapmışsam bilmeden, onun 
hakkını teslim edeceğim. Bazı gereksiz, haksız şika
yet ve müracaatların olduğunu kabul ediniz. Milli 
Eğitimde çeşitli örnekleri vardır. Gaztelere intikal et
miş bir tanesini arz edeyim: 

İzmir'in bir ilçesi müsaade edin ismini arz etme
yeyim. Oradaki komutanlık tarafından birinin o böl
geden dışarıya gönderilmesi isteniliyor. Gönderiyo
ruz. Ondan sonra gazetelerde, «Eşimden ayrıyım, be
ni eşimin yanına almıyorlar. 884 kilometrede şöyle 
oluyor, böyle oluyor» gibi birçok şikâyetleri iki, üç 
makale içerisinde ben okudum. Diyoruz ki, «Sen şu 
ile atandın (Çok olduğu için arz ediyorum bu örne
ği) eşin de öğretmen, senin yanına alalım, bak şikâ
yet ediyorsun, eşin yanında olmalı. «Hayır eşim be
nim yanıma değil, ben onun yanına gideyim.» di
yor., 
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ıDemek ki, sıkıyönetim komutanı bunun oradan I 
gitmesini öngörmüş, o da eş dolayısıyla tekrar dö
necek aynı yere sıkıyönetim komutanının emirlerini, 
1402'yi bozacak. Mümkün mü?.. istirham ediyorum. 

(Aynı örnekler bizde çok. Her şikayeti haklı ola
rak lütfen kabul buyurmayınız. Bize gönderiniz ben 
araştıracağım ve bulacağım, sizlere sunacağım. 

İşte dıştan gelenler için de buna benzer çok so
runlar var. Bu sorunları biz .dikkatle inceliyoruz, I 
dışarıya kötü kişiyi göndermemek için gayret sarf I 
ediyoruz. '16-17 Ocak günü yeni dışarıya gidecekle- ı 
rin imtihanlarını yaptık, heyetlerin önüne çıkanyo- I 
ruz, hakkı olanlar gidecek, hakkı olmayanlar gitme- I 
yecek. İnsani üstünlük ve nitelik benim için önemli 
ıMüfettiş diye aldığımız bir kişinin ne ve nasıl ola- I 
bildiğini sizler biliyorsunuz. I 

O bakımdan endişe buyurmasın Sayın Aıkkıılıç, I 
bildikleri varsa lütfen versinler, ben onlara sahip çı- I 
kaçağım. Ancak şunu arz edeyim ki, dışarıda bulu- I 
nan Öğretmenlerimizden çok şikâyetler var; fakat I 
açıkça arz etmemde şu yarar var ki, Almanya'daki I 
öğretmenlerin büyük çoğunluğu oradaki federe dev- I 
letlerce kontratla alınıyor; sekiz, on sene süre ile kont- I 
rat 'imzalıyorlar. Dış devletlerin hükümranlık hakları I 
araya giriyor, çare bulmalk güç oluyor. Yaptığımız I 
girişimler ve onlardan alabildiklerimıiz az olmakla I 
beraber yine çalışmalar yapılıyor. Diyoruz iki, «'Biz I 
Türkiye'den öğretmen göndereceğiz, ne olur şu sa- I 
'kıncalı kişilere görev vermeyin..» Diyorlar ki, «©iz I 
hükümetiz, kontrat yaptık atamayız. Süre sonunda I 
düşünürüz.» Süre ne zaman bitecek?.. Süresi iki sene I 
olmuş, daha altı senesi var, altı sene nasıl sabrede- I 
ceğiz?.. Sizler nasıl sabredeceksiniz?.. Biz nasıl sab- I 
redeceğiz. Oradaki her öğretim kademesindekıi türlü I 
çocuklarımızı onların eline nasıl vereceğiz, diye ısrar I 
ediyoruz. İşte şikayetler buradan geliyor. .'Bizim Tür- J 
kiye'den gönderdiğimiz öğretmenler ise, onu lütfen 
biliniz, derhal tel ile görevine son veriyoruz. IBiz bu- I 
nun da önüne geçmeye mecburuz. Çünkü, Hüküme- I 
tiz, uygulamadan direkt sorumluyuz, buna da çözüm j 
getirmek lâzımdır. Sizin de 'bize sorular sormak el-
betteki hakkınızdır. I 

Dıştan döneceklerin kademeli olarak çekilmeleri- I 
ni planladık ve böyle uyguluyoruz. Şunu. arz ede- I 
yim ki, yeni 'kadrolar alındı. Dışarıdaki temcilcilik- I 
lerimize göndereceğimiz 62 kadro var, bunlara mü- I 
fetfcişler ve a'teşeler, aynı zamanda eğitim uzmanları I 
dahildir. İBunlan tek tek elden geçiriyoruz, yeniden I 
organize ediyoruz, kadroları birleştiriyor, hjyerarşik | 
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düzene, kontrol, gözetim ve denetime bağlıyoruz. 
jSayın Samsunlu; «Eğitim (Enstitülerine '300 ilâ 350 

puanla alınıyor, 600 puanla almak acaba ne zaman 
düşünülür, tahmin yapamaz mısınız?», dediler. 

Efendim, sizlerin takdirine bırakırım, benim gön
lüm 600-700 değil, «00-900 olmasını elbette 'ister. 
Diğer fakültelere, diğer yüksekokullara giden kişiler 
de memleketimizin sosyo-ekonomik yapısı, istihdam 
sorunları Ve diğer faktörler hepimizin bildiği şeyler. 
Tabii bu puan meselesi bizim elimizde değildir, iste
ğe bağlı kalmaktadır. Bugün isorunla bilindiği gibi 
YÎÖİK uğraşmaktadır., Elbette tahmin benim için son 
derecede güç, fazla bir şey söylemeyi bu bakımdan 
arzu etmiyorum. Çünkü belirli bir tarihi ortaya koy
mak çok güç* 

Sayın üyelerden ismini tespit edemedim, modern 
matematikte zannediyorum bir soruları oldu. Zanne
diyorum Halil bey olacaklar. Modern matematik il
gili okullarda aşağı yukarı tümü ile yerleşmiş, yete
rince neticeler alınabiliyor, yararlı görülen kısımları 
da var, olmayanları da var; fakat bugün için olduk
ça yararlı görülmektedir. Şimdi o sistemi bırakıp da 
tekrar klasiğe geçersek, okullarımız zaten yıllarca 
karma karışık bir düzen içine girmiş, sorunu daha 
çıkmaza götürmek endişesi vardır. Bu vesile »ile arz 
edeyim iki, okullarda tek kitap üzerine gidiyoruz, yar
dımcı kitaplar elbette olacaktır. Ancak 4-5 sene kita
bı değiştirmek istemiyoruz. 'Bu, standart bir eğitimi, 
çalışma düzenini, basım, alım ve kullanmada tasarrufu 
sağlayacaktır. 

Sayın Devrimsel, okullarda kıyafet ve şapka gi
yilmesi 'meselesine temas ettiler. 

Yeni bir 'Kıyafet Kararnamesi çıktı malumları
nız 6 Aralıkta yayınlandı, yeni bir düzendir, üstün
de çok çalışıldı ve bizim bütün IMilli Eğitimin ve ay
nı zamanda Milli Eğitimin dışındaki 'okulları da kap
samına alan, yüksekokulları ve hatta bütün Milli 
Eğitim -memurlarını da bir düzeye getirebilecek, bir 
standarda ulaştıran düzenlemeler orada yapıldı, bu
gün 'için şapka meselesi ele alırynadı, yüksek onay
dan çıktı. 

ISayın Barangil'un yine atamalarla ilgili sorununa 
cevap arz ettim. Diploma sahtekârlığı meselesini de 
sunmuştum-

Sayın Dabakoğlu, fen lisesi sorununa değiniyor
lar. 

Efendim, bunu ele aldık, istanbul'da ikinci bir 
fen lisesi açmak ficin gayret sarf ediyoruz, her yere 
başvuruldu, bakıldı, bugün için yer bulmalk müm-
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kün olamadı; ancak Tuzla'da bir arsa sağlamak im
kânı var; ama 'hemen kısa zamanda olamayacağı için 
yeni 'bir inşaatı gerektirdiği için başka geçici 'bir yer
de, 'önümüzdeki yıl için açmak kararıyla çalışmalar 
yapıyoruz. Temenni ediyorum ki, bu yer şimdilik 
yeterli olabilir. Fen lisesinin açılabilmesi bir Öğret
men sorunu, ibir ıbölge sorunu; o 'bakımdan tetanburu 
uygun bulduk. Gelecek içinde sanıyorum kıi, diğer 
illere de 'belki götürülebilir. 

iFen liselerindeki beyinleri kendi kalkınması yo
lunda devlet teslim alsın istiyoruz. Bazı öğrenciler fa
kir, oradaki imkânları karşılayacak durumda değil. 
Çocuğa her şeyi ve imkânları verelim; yatması, 
kalkması, bütün ücretler de dahil karşılayalım. Onu 
liseden mezun edelim, Avrupa dahil, Türkiye'deki 
her branşta yüksek öğrenime verelim. Bu beyinleri 
iyice yetiştirelim, devlete borcu olsun, çalışarak öde
sin. Bu amaçla bir yasa üzerinde çalışıyoruz, son 
şekle gelmiştir, ©akanlar Kuruluna gönderilecektir. 
iBu beyinleri dışarıya kendi isteğine göre sevk etmek 
veya bırakmak her halde Ülkemiz için zararlı ola
caktır. 3 - 5 sene yasada getirilecek şartlar, o da siz
lerin takdirleriyle burada tartışılmak suretiyle daha 
biçimli bir şekle gelecek sanıyoruz. Böylece o çocuk
lara sahip çıkmak işitiyoruz. 

(Sayın İsmail Hakkı Demiirel, kayıtları silinen öğ
rendiler için af sorununu soruyor. Bugün, umumi bir 
afla paralel bir düşünce tarzı olduğunu düşünüyo
ruz. Bir dönemde gelen affın faydaları yanında sa
kıncaları da görüldüğü hepinizce malumdur. Okul-
larıimızı bir yere götürmeye çalışıyoruz. Gerçekten, 
tertemiz yapmaya gayret ediyoruz, muvaffakiyet 
derecesini bilemiyoruz; ancalk (tekrar dışarıdan bir 
sene verilince ondan 3 sene öncesi, 2 sene öncesi; 
başka bir ders diye birbirini zincirleme devam ede
cek olan birçok yerler (gelecek durumlar yaratacak
tır. Bir taraftan da insani düşünceler, bu çocukları
mızı kaybetmeme gibi faydaya dönük olan kısımlar 
da var. Bunun bazı tartışmaları yapıldı; fakat reel 
olarak şu anda mutlaka şöyle yapılacağına dair de 
kesin bir karar almak mümkün 'olamadı; ama dü
şünülmesi lazım gelen bir konudur. Bugünden kim
seye ümit verecek bir gelişme yoktur. 

ıSayın Türe Tunçbay, bütün kademe okullarında 
bütünlük arzu ediyorlar, çok haklıdırlar. Eğitimde 
birlik ve bütünlük; Tevhidi Tedrisat Kanunu nede
ni itibariyle biz buna çok değer veriyoruz, üzerinde 
çok çalışıyoruz. Elbette bugün bizim ortaöğretimle 
YÖK'ü birleştirmek için de çok sorunlar var. Daha 

önce kürsüden de birçok sorular soruldu, o bize so
rulan sorular İçinde bu da vardı. O balkımdan «Orta
öğretimi nereye 'götürüyorsunuz?..» dendi. 

(Ortaöğretimi yemi baştan düzenlemek istiyoruz 
ve 10 ncu Milli Eğitim Şûrasında aldığımız karar
lar bir uygulama planı halinde tespit edilmiştir. Milli 
Eğitimin temel ve ortaöğretim sistemini değiştiri
yoruz. 

ISayın bir üye, Milli Eğitimde daha önce çalışmış 
bir üye buyurdular «9'ncu Milli Eğitim Şûrası ve 
ondan sonra onun aynı kararları 10 ncu Milli Eğitim 
Şûrasında alındı, neden gecikti?..» 

(Efendim, planlı, programlı gitmezsiniz, koca bir 
ülkenin eğitiminin sistemini altını üstüne nasıl ge
tirirsiniz?.. incelemeden 'nereye gidilir, hangi so
rumlu bunu alır da götürebilir?.. Bir sınıf değil ki 
bu, 56 bin ünitemiz var. Yarım milyona yakın öğ
retmenimiz var. Koca bir ımemleket, heıikes ilgili, 9 
ımilyona yakın çocuğumuz, anne ve babasıyla 27 mil
yon, büyükleriyle hepsi bir bütün nüfus. Alınan ka
rarlar gayet ciddi kararlardır. 'Peki, bunu ertesi gün 
uygulamaya mı geçelim, nasıl geçeriz?. O bakımdan 
bir uygulama planı yap'tık. Bu uygulama planının 
üçerisıinde yıllara göre, 119181'de, 1982'de, 1983'de ne 
yapacağız diye (bütün konuları buralara sıraladık. 
Bunları 'tek tek ele alıp uygulama gereği vardır. 

Ancak bir sayın üye, bunun içerisinde bazı ifa
deleri dile ilişkin ve Doğu bölgelerimizde olan bir 
hususa temas buyurdular. Bizi bağışlasınlar, çalışma
lar esnasında çeşitli ellerden geçiyor, son nüsha, ya
yınlamadan basına intikal etmiştir. O bölümler de
ğiştirilmiştir. Biz bu şekilde hataları ve Memleke
timizin çeşitli düşüncelerine götürecek şeyleri yap
maktan azade kalmak için büyük gayret sarf ediyo
ruz. Balkanlar 'Kuruluna sunulacak metinler son tas
laklar elimizdedir. 'İçerisinde ifade edilen sözler ve 
metinler yoktur. Bakanlar Kurulundan karar alaca
ğız. Kararları tek başına bir Milli Eğitim (Bakanı ne
reye gider, kim müsaade eder?.. Bu mümkün değil. 
O bakımdan önce elbette plan ve programlar ve çok 
etraflı incelemeler yapılacak. İlgili makamlar, bütünü 
ile inançla bunun içerisine (girerek, belki de huzurla
rınıza kadar çok şeyler (gelerek, örneğin «8 senelik 
eğitime geçme gibi» uygulamaya geçmek gerekecek
tir. Çeşitli aşamalardan geçilecektir. Kırsal ve kent
sel alıanlar değiştik özellik ve imkânlar taşıyor. Lise
nin orta kısmını alacağız, ilkokul bilmem 5 kilometre 
uzakta, onları birleştireceğiz. Nasıl yapacağız?.. 
Bunları incelemeden nasıl bir yere gelebiliriz. Bu se-
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ne 10 tane okulda temel eğitim uygulamasına geçe
bildik, seneye 100 - 200'ü bulacağımızı sanıyoruz. 
Senelere göre 8 senelik öğretime geçme imkânlarını 
arayacağız. Belki köye kadar gidişte ne bileyim, 6-8 
ısene süreli 'bir döneme gerek duyulacaktır. O bakım
dan, bizleri, çalışmada planlama ve programlamaya 
kesin gerek duyarak gittiğimize inanarak bağışlaya
cağınızı sanıyorum. 

Bununla birlikte, yine 10 ncu Milli Eğitim Şû
rasında alınan kararların bunda uygulaması var. 
Böylece ortaöğretimi değiştiriyoruz. Genel liseler 
ve «MTO» dediğimiz Meslek Teknik Okulları ayrı 
'branşta olmak üzere 2 (kol üzerinden yükseköğreti
me yafclaştıırmaya gayret ediyoruz. Meslek teknikte 
olanlar her sınıftan çıktıkça; 9'dan, lO'dan, 11'den 
çıktıkça bir meslek salhibi olabilecek. Üst kademeye 
doğru dikeyine ve yatay üniversitelere girme imkân
larını bulabileceklerdir. 

Genel liselere gelince, onları da ticaret, ekonomi 
ve yeni programlar üzerinde çalışacaklardır. O ba
lkımdan bana ısorulan suale özetle cevabım şudur: 
Bütünlük içerisinde yükseköğretim, ortaöğretim ve 
daha alt kademeyi irtibatlamaya çalışıyoruz. 
tamamen konunun içerisindeyiz. Üst kademelerin, 
yetkililerin müsaadesini ve onayını almak suretiyle 
emin basarak bir yere gitmeye gayret ediyoruz. 

Efendim, bendeki notlara göre sayın üyelerin 
ıtevcilh buyurdukları sorulara cevap arz etmiş bulu
nuyorum. Konuşmam 'böylece son buluyor. Saygılar 
sunarım (Alkışlar) 

BAŞ/KAN — Sayın Balkan, üyelerimizin yazılı 
sorunlarına verdiğiniz çok geniş açıklamalardan do
layı, değerli 'bilgilerden dolayı teşekkür ederim. 

Sözlü soru varsa çok kusa olarak... Sayın Yılmaz, 
buyurunuz:, çok kısa olarak: rica edeyim. 

ABDURRAHMAN YILMAZ — Efendim, Sa
yın Üyemiz Vehbi Dabakoğlu tarafından «Bir fen 
lisesinin, 'fen fakültesi olan bir yerde açılmasını dü
şünür müsünüz?» şeklinde bir soru sorulmuştu. 

-Sayın Bakan cevabi konuşmalarında «istanbul' 
N da böyle bir fakülteyi açmayı düşündüklerini, ancak 

arsa bulamadıklarını» beyan ettiler. 
©enim önerim şu olacaktır: Atatürk'ün ıDoğumu-

f nun 100 ncü Yıldönümünde, (ki Atatürk de 'hare
kâtını Anadoludan .başlatmıştı), 10 sene sonra göller 
bölgesi diyebileceğimiz Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgesinde ihalen, Keban, Karalkaya, Karaba-
'ba, Atatürk barajlarının yapılacağı yerlerde, bunların 
etrafında böyle bir lisenin (temellerini bugünden at-

I manız nasıl olur? Zira orada yapılacak bu büyük 
yatırım ancak bu barajlar bittiği zaman, 10 sene 
sonra ikmal edilebilir kanısındayım. O süaman 

I Doğu Anadolu 'mahrumiyet bölgesidir, öğretmen 
I yoktur gibi bir problem de olmayacaktır. 
I Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz 'Sayın Bakan. 
IMIÎLLt EĞİTİM (BAKANI HASAN SAĞLAM 

I — Sayın üyemizin buyurdukları hususu şu şekilde 
I açıklamamda zannederim ki yarar vardır. 
I Buyurdukları bölge bizim içlin gayet değerli bir 
I bölge; ülkemizin her yeri aynı şekildedir. Ancak, 
I fen liselerinin öğretim üyesi meselesi son derece 

önemlidir. Bölgeden sağlanabilecek imkanları şim-
I dilik gerçekten her yerde bulmak olanağı yoktur. 

I Şimdi bulunulan bölgede '((İstanbul'da) birçok 
I yüksek meslek okullarımız, üniversitelerimiz, fakül-
I telerimiz var. Sayın üyenin teklif ettiği o bölgede 
I maalesef yükseköğretime, mesleki teknik öğretime 
I bile ışu anda yeterli öğretmen bulamıyoruz. Göndere-
I miyoruz, mümkün olamıyor. 

Şimdi orada, memnuniyetle öğreniyoruz iki, biz 
I bir fen lisesinin duvarlarını yükseltebileceğiz. Ora-

dakii hayırsever vatandaşlarımız bize kucaklarını 
açacaklardır. Oraya da yerleştirebileceğiz. Ancak 

I orada çocuklarımıza acaba her sınıfta öğretim üye
si, barınma 'imkânları ve oraya gidip gelecekler için 

I yeterli ulaştırma imkânları bulmak kabil olabilecek 
I imidir? 

ABDURRAHMAN YILMAZ — Eğitim ensti-
J tülerini Atatürk ilk defa buralarda açtı Sayın Bakan. 
I BAŞKAN — Sayın Yılmaz, rica edeyim, Sayın 

Bakanı dinleyelim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Yılmaz, bunu reddetme anlamında değil 
de lütfen bir değerlendirme olarak kabul ediniz; 
Her yerin kendine göre bir imkânı veya imkansızlığı 

I vardır. 
Eğer isiz mesleki teknik okulları açmayı arzu edip 

o desteği yapmak gayreti gösterseydinliz, buna 
memnuniyetle ben de katılabilirdim. 

ABDURRAHMAN YILMAZ — lEğitim ensti-
I tülerini Atatürk Anadoluda yaptı diyorum ben. 
i BAŞKAN — Sayın Yılmaz, soru sordunuz, Sa

yın Bakan cevap verecekler.,Bu konuda başka teklif
leriniz varsa ileride Milli Eğitim Bakanlığına giderek 

I tekliflerinizi yaparsınız. 
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iBuyurun Sayın (Bakanım. 
IMÎUJÎ EĞİTİM IBAKIANI HASAN SAĞLAM 

— »Efendim, her halde bu kadar karşılık olabilecek 
gibi ben acı konuşmadım. Ben, ilimden, bilimden 
ve teknolojik olan (hususları kendi değerlendirmeleri
miz; açısından yaptığımız bir incelemenin sonucunu 
sunuyorum. IKabul veya ret elbette sizlere ait olacak
tır. Bununla, eğer Türkiye'de, bir tane Ankara'da, 
bir tane de buyurduğunuz bölgede olması kabul ıbu-
yuruluyorsa, bunun incelenmesi hususunu tekrar biz 
ele alırız; ama ben öyle sanıyorum ki, ben politika
cı değilim, doğrusunu söylüyorum, açık olarak söy
lüyorum. (Alkışlar) 

Türkiye'ye beyin olabilecek o çocuklarımızı bu
rada imkânları olan yerde elimize ve kucağımıza 
almaya, nerede imkân varsa okutma imkânlarını 
açılklıyorum. Onun için benim maruzatımı kabul bu
yurunuz. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

)BAIŞ'KAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İKAMER GENÇ — Tutanaklara geçmesini is

tediğim bir hususu arz etmek istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın IBakanı çok yor
duk. O itibarla, sorunuzu yazın lütfen, Sayın Ba
kandan yazılı cevap isteriz, lütfen. 

IKAIMER GENÇ — (Benimki soru değil, tutana
ğa geçmesi içim bir hususu arz etmek istiyorum ben. 

IBAŞKAİN — Efendim, konuyu (Başkanlık Divanı 
böyle talkdir ediyor, müsaade buyurunuz. Sorunuzu 
yazınız, (Sayın Bakandan yazılı cevabı alalım. («Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Değerli üyeler; 
'içtüzüğümüz gereğince son «toz bir sayın üyemin 

zindir. Son sözü isteyen Sayın Ökte, görüşecek mi
siniz?..! 

(Buyurun efendim. 
ERTUĞiRUL ZEKfAÎ ÖKTE — Yüce Meclisin 

Sayın (Başkanı, saygıdeğer üyeleri, Cumhuriyet Hü
kümetinin Sayın Milli Eğitim Bakanı; 

Uzun bir gün geçirdik. Yorucu, zevkli, katkılı 
bir gün. Sizleri saygılarımla .selamlıyorum. 

Meclis üyelerine son söz hakkının tanınması, 
uzun siyasi mücadelelerin ve «ıdllet iradesinin her 
zaman ve her alanda üstünlüğünün bir sonucudur. 
Danışma Meclislimizde bu hakkın İçtüzüğümüzde 
yer alması ve IBütçe görüşmeleri sırasında düzenli 
şekilde uygulanması, Türk parlamenter geleneğinin 
bu eşsiz ve önemli ilkesinin devam ettirilmesi anla-

\ mini taşımaktadır. Başkanlık Divanını bu tarihi 
«sasa titizlikle bağlı görmekle mutluluk duyuyoruz. 

Sayın üyeler; 
(Karşılaştığımız bütün sorunların sebebini ve bu 

sorunların çözümlerinin anakaynağını teşkil eden 
Milli Eğitim Bakanlığımızın 198*2 Yılı Bütçesine iliş
kin görüşmeleri tamamlamış bulunuyoruz. 

(Bu görüşmeler sırasında belirtilen fikirlerin, dü
şüncelerin, sorunlarımıza yaklaşım tarzlarının ve ileri 
sürülen Çözümlerin geleceğimiz bakımından büyük 
önemi vardır. Çünkü, eğitim ve öğretim, milli var
lığımızın ve doğmamış nesillerin kaderini 'etkileye
cektir. Onları mutlu kılacak veya felakete sürükleye
cektir. 

Tarih, özellikle bunalım dönemlerinde tek kurta
rıcı olarak eğitimi görmekte ve bunun binlerce ör
neğini vermektedir. 

Aziz üyeler; 
(Milli Eğitimimizin özellikleri, nitelikleri ve kali

tesi, kişi ve toplum olarak özgürlüğümüzün, milli 
varlığımız ve güvenliğimizin, ekonomik ve sosyal 
alandaki gelişmelerimizin esasını, gücünü teşM et
mekte; bu esas ve gücü tespit eden ve edecek olan 
kıstasları bünyesinde taşımaktadır. 

Hiç bir millet, uygulanan eğitim ve öğretim stan
dartlarından daha fazla bir yüksekliğe ulaşamamış
tır. Hiç bir yurttaş, eğitimin verdiği özgürlük anla
yışından daha ötesine gidememiştir. Hiç bir dev
let, eğitimin ilham ettiği bağımsızlıktan daha geniş 
bir bağımsızlığa kavuşamamıştır. 

Sistemleri ne olursa olsun, dünya üzerindeki bü
tün devletlerin ortalk bir yaşama amaçları ve sorun-i 
lan vardır. !Bu ortalk olan amaç ve sorun, o devlet 
çatısı altında yeni doğan veya topluma yeni katı
lan kişiyi o toplumdan yapmak, kendi vatandaşı kıl
maktır. Bu amacı devletler yalnız ve yalnız ve eğitim 
ve öğretim yoluyla sağlayabiknıişlerdir. Bu sorunu 
yalnız izledikleri eğitim politikalarıyla çözümleye-
bilmişlerdir. 

(Millet ferdi olmak veya başka bir deyişle vatan
daş olmak nüfus kâğıtlarıyla değil, o toplumun kı
vançlarını ve kaderlerini paylaşmak erginliği ve şuu
ruyla mümkündür. Bu da ancak tüm toplum birey
lerine verilecek eğitimle sağlanabilir. Eğer bu ülkede 
ben Türk değilim, benim bayrağım Türk Bayrağı 
değildir, benim marşım istiklal Marşı değildir diyen 
kimseler çıkmışsa veya çıkabilmişse, bundan en -bü
yük sorumluluk üzülerek belirteyim ki, izlenen ve 
milli kültürümüze, inançlarımıza, varlığımızı borçlu 
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'olduğumuz Atatürkçülüğe aykırı olarak uygulanan 
•milli eğitini politikaları sonucudur. (Alkışlar) 

'Milli eğitimimiz son 20 yıl içinde büyük yaralar 
almıştır. Ülkemizde ve milli varlığımız üzerinde' 
sürdürülen psikolojik savaş ve harekât en büyük tah
ribatını Milli Eğitim camiasında yapmıştır. Hedef 
olarak milli eğitim seçilmiştir. Düşmanın amacı, Tür
kiye'mizin geleceğini etkilemektir. Bunun da en 
/tabii yolu, (Milli Eğitim camiamızı çökertmek veya 
kendi istediği yönde harekete zorlamaktı. 

(Bu yolla Türk çocukları ve gençleri önce bilgisiz, 
yeteneksiz ve milli kültürlerinden kopuk bırakılacak-
1ar, sonra da düşman amaçları doğrultusuna hare
keti tercih eden robotlar haline getirileceklerdi. 
Düşman bu hareketlerinde kısmen başarı sağlamak 
üzereyken 12 Eylül Harekâtı olmuştur. 

İBugün ve bu yıllar milli kültürümüze, inançları
mıza ve Atatürkçülüğe ve onun ortaya koyduğu de
ğerlere, ilkelere tümüyle inkılâplarımıza sahip olarak; 
bilinçli, dikkatli bir şekilde ve çağdaş ilim ve tekno
lojiyi en geniş ölçüde kullanarak milli eğitimimi
zin aldığı yaraları sarmak, tahribatını onarmak, çok 
kısa sürede Milletim izin özlemini duyduğu Türk 
mitli eğitimini gerçekleştirmek olmalıdır. 

Vaktimiz dardır, kaynaklarımız 'kısıtlıdır, kay
bettiklerimizi telafi edecek yollar çetindir, büyük 
emekler istemektedir, Milletçe hu yolda ilk hedefi
miz 2 000 yılının güçlü ve çağdaş Türk Devletinin 
milli eğitimimin yeniden kurulmasıdır. Eğitim ve 
öğretimde temel kaynağımız ve dayanağımız Mille
timizin 'binlerce yıllık tarihinin oluşturduğu kültü
ründe, eğitime ve eğitiminin uygulayıcıları olan ho
calara olan bağlılığı ve saygısıdır. Bu eşsiz özellik 
hiç hir zaman eksilmemiştir. 

Yakın tarihimizde Milli Mücadele döneminde, 
İstiklâl Savaşımızın en buhranlı yıllarında öğretmen
lerini askerlikten ımuaif tutan, askerlik hizmetini tecil 
eden, onları gelecek nesilleri yetiştirmek için savaş 
meydanlarına sokmayan hir Milletin çocuklarıyız. 
Bu özellik ve nitelikleri taşıyan bir Milletin eğitim, 
'bilgi ve öğrenmek aşkını hiç bir zaman ve hiç bir 
şart altında söndürmeye, bilgi, öğrenme ihtiyaçlarını 
karşılamamaya kimsenin hakkı olmaması gerekir. 

Bizim için eğitimin bütün kademeleri ne bir lüks
tür, ne de hir fazlalıktır. Aksine varlığımızı devam 
ettirmenin anaşartıdır. Bu nedenle, Cumhuriyetimizin 
'kuruluşundan günümüze 'kadar en sıkıntılı günlerde 
dahi Milletçe Milli Eğitimimize, Milli Savunmamız
dan sonra en büyük finansman imkânlarını sağlı

yoruz ve Milli Eğitimimizi güçlendirmeye çalışıyo
ruz. Atatürk iki kuruma «milli» vasfını vermiştir, 
Milli Savunma ve Milli Eğitim. Eğer Atatürkçüysek 
onun gereklerini yerine getirmek zorundayız. 

Saygıdeğer üyeler; 
Gözlerimizi ve duygularımızı buhranlı yılların 

şaşırtıcı ve dağıtıcı olayları içerisinde kapalı tuta
mayız. Özellikle milli eğitim alanındaki gelişmeleri 
ve gerçekleri görmemezlikten gelemeyiz. Bu ülkede 
1940 yılında 10 596 ilkdkulda ancak 20 bin öğret
men, 956 bin öğrenci vardı. Bugün 44 400 ilkokulu
muzda 200 hin öğretmen görev başında, 6 milyon öğ
renciye hizmet vermeye çalışmaktadır. 

'Aynı yıl 238 ortaokulda 3 867 öğretmenimiz, 95 
hin öğrencimiz vardı. Bugün 4 200 ortaokulda 31 
bin öğretmenimiz, 1 milyon 300 000 öğrencimize 
eğitim yaptırmaktadır. 

'Açıkladığım yılda 82 lisemizde ancak 1 544 öğ
retmenimiz ve 25 bin lise öğrencimiz vardı. Bugün 
1 (120 lisede 37 hin öğretmenimiz 600 bine yaklaşan 
evladımız okumaktadır. 

IBundan 10 yıl önce 69 adet fakülte, akademi ve 
yüksek okulda anca'k 7 559 öğretim elemanı vardı 
ve 75 bin öğrenciye hizmet sunuyorlardı. Bu
gün bu rakamlar c/c 200 artarak 200 bin öğ
renciye ortalama 20 bin öğretim elemanı hiz
met vermektedir. Ancak, hu gelişmelerin hiç 
birisi sayısal bakımdan yeterli olmamaktadır. 
Bulgun temel eğitimde çağımız nüfusunun ancak % 
90'ına ve hatta bazı bölgelerde % 70'ine eğitim im
kanı verebilmekteyiz. 

!Orta okul ve liselerimizde bu oran % 30 - 35 ci-
vaıındadır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu-
muzda orta okul ve lise okullaşma oranı % 20'nin 
de altındadır, 

Her yıl giderek artan ihtiyaçlara rağmen yüksek
okul ve üniversite çağ nüfusumuza ancak % 10, % 8 
hizmet götürelbiliyoruz. Bunlardan daha önemlisi ve 
daha acısı; önemli bir olay olarak karşımızda bulu
nan her yıl 1 ilâ 1 milyon 200 bin yeni kayıtla baş
ladığımız ilkökullarımızdaki 6 milyon öğrencinin an
cak yarısı, 3 milyonu orta eğitimin birinci kademe
sine, onun da ancak 1 milyonu ikinci kademesine 
devam edebilmektedir. Daha da acısı üniversiteleri
mize ve yüksekokullarımıza bunun ancak % 10'u 
katılabilmektedir, yani 6 milyonla başladığımız yol
culuğun ilk kademesinde 3 milyon evladımızın ne ol-
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duğu bilinmemektedir, ikinci kademede 1 milyon, 2 
milyon insan gitmektedir ve daha da önemlisi yılda 
ancak 30 - 35 bin yüksekokul veya üniversite öğ
rencisi mezun olmaktadır, 

'BAŞKAN — Sayın Ökte, bir dakikanızı rica ede
yim. Bir konuyu oylatacağım, 

'Değerli üyeler, saat 19.00, kısa bir süre sonra 
Bütçeyi tamamlamış olacağız. Bu itibarla, müzakere
lere Bütçeyi bitirinceye kadar devam hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, teşekkür ederim,, 

İBuyurun efendim, 
IERTUĞRUL ZEıKAÎ ÖKTE — Saygıdeğer üye

ler; 
Açıklamaya çalıştığımız gerçekler işin bir yanıdır. 

Diğeri görüşmelerde huzurunuzda söylenmiştir. Sa
yın Bakanımız defalarca tekrar etmiştir. Kalite me
selesine dokunmuyorum* 

İMilli Eğitimimizin şu anda 520 küsur binlik bir 
ordusu vardır; ama bu yeterli değildir. Bütün kurum
larımız, bütün insanlarımız hep beraber bu savaşın 
içerisinden zaferle çıkmak zorundayız. Bu seferberlik 
değildir, bu doğrudan doğruya harptir. Her Türk ço
cuğunun katılması gereken, her kurumun katılması 
gereken, özellikle Danışma Meclisinin katılması ge
reken bir harp içerisindeyiz. Bunun adına Milli Eği
tim Harbi dedim. 

(Saygıdeğer üyeler; 
ıtşte bu görüşler içerisinde Milli Eğitim Bakan

lığımızın Bütçesinin Milletimize, Bakanlığımıza ve 
bütün Bakanlık mensuplarına özellikle öğretmenleri
mize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 
(Alkışlar.) 

.BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
Değerli üyeler, Bütçe üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. Bölümlere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştin 

MİLLÎ EĞITÎM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101' Genel Yönetim ve Destek 
(Hikmetleri 6 327 965 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmeyen-) 
ler... Kabul edilmiştir., 

Bölüm Lira 

,111' Temel Eğitim ve Öğretimin 
Gerçekleştirilmesi ve Geliş
tirilmesi 91 012 017 000 
'BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmeyen-> 
ler... Kabul edilmiştir, 

112 Genel Mesleki ve Teknik 
Ortaöğretimin Gerçekleşti
rilmesi ve Geliştirilmesi 73 623 340 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla^ 
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen-* 
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Yükseköğretimin Gerçekleş
tirilmesi ve Geliştirilmesi 2 625 63T 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen-* 
ler... Kabul edilmiştir, 

!l]M, -Yaygın Eğitim 8 100 117 000 
'BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen-! 
ler... Kabul edilmiştir, 

115 Yurt Dışı İşçi Çocukları 
'Eğitimi ve Öğretimi 160 800 000 
İBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.- Kabul 
edenler... Kabul etmeyen-" 
ler... Kabul edilmiştir, 

1116 Akademiler 4 778 172 000 
ıBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen-, 
ler... Kabul edilmiştin 

90Û (Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 654 119 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmeyen-* 
ler... Kabul edilmiştir* 

Efendim, böylece Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe
sinin bölümleri kabul edilmiştir., 

Şimdi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kandilli 
Rasathanesi Bütçesinin bölümlerine geçiyoruz. 
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KANDİLLİ RASATHANESİ 
Bölüm Lira 

löl iGenel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 22 810 000 
'BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen-t 
ler... Kabul edilmiştir, 

111' Uzay ve Yer Bilimleri Hiz
metleri 24 944 000 
(BAŞKAN — Bölümü oyla* 
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen-» 
ler... Kabul edilmiştir^ 

90Ö (Hizmet Programlarına Da-< 
. ğıtılamayan Transferler 1 470 000 

IBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

|Efendim şimdi de Milli Eğitim Bakanlığına bağ
lı olan Validebağ Sanatoryumu ve Öğretmenler Has
tanesi Bütçesinin bölümlerini okutuyorum. 

İVAUİDEBAĞ SANATORYUMU VE 
ÖĞRETMENLER HASTANESİ 

Bölüm 

101İ 

Lira 

İGenel Yönetim ve Destek! 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbuî 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

25 336 000 

ıır 

'113 

Yataklı Tedavi Hizmetleri 194 110 000 
(BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen* 
ler... Kabul edilmiştir w 

lOrta Dereceli Meslek Öğ
retimini Gerçekleştirme ve 
Geliştirilmesi 16 136 000 
IBAŞKAN — Bölümü oyla< 
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen-* 
ler... Kabul edilmiştir-

900 
6 165 000 

Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 
IBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen--. 
ler... Kabul edilmiştin 

İDeğerli üyeler; 

11982 Mali Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi 
Danışma Meclisimizde kabul edilmiştir. 

IBütçenin kabulü münasebetiyle yurt sathındaki 
bütün öğrenci evlatlarımıza ve değerli, fedakâr öğ
retmenlerimize Danışma Meclisli adına en iyi dilek
lerimizi ve sağlık, başarı temennilerimizi sunmak is
tiyorum; 

IBütçenin Türk Milletine ve Milli Eğitim camiası
na Hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar.) 

Gündemimizde görüşülecek başka bir konu 
yoktur. 24 Ocak 1982 Pazar günü saat lOjOO'da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum., 

Kapanma Saalti : 19.05 

» • • • « 
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Telce! Genel Müdürlüğü 1982 Mali Ydı Bültçe Kanunu Tasarısına (S. S: 35) Verîlen, Oyların Sonucu 

(Kalbul edMşjtir) 

A 
Hamdi Açan 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akmcıı 
Matanut Akkılıç 
Alâeddin Aks'oy 
Ertuğrul Alathı 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfilk Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Etlhem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
İmren Aykut 
Mustafa A. Aysan 
Fuat Azgur 

B 
îlbraihim Barangil 
Şükrü Başibuğ 
Recai IBaturalp 
Rıfat Bayazıt 
Mulfasfin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık, 
M. Nediim Bilgiç 

G 
Malbir Canova 

c 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vehlbi Muhlis Dabakoğlu 
Kemal! Dalı 
Fikri Devrimsel 

Üye sayısı 
Oy verenler 
•Kabul edenler 
Reddedenler 
Çelkilmisietridr 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
125 
125 

35 

(Kabul edenler) 

Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Semvar Doğu 

E 
Sadi Erdem 
Abdüllkadir Erener 
Feridun Ergin 
'Akif Erginay 
Hamza Eroğluı 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

G 
Necdet Gdboloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel' 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtani 
Tuıihan Güven 
Vafaap Güvenç 

H 
Beşiir Hamitoğulları 
Ali Mazhar Haznedar 

1 
Rafet İbrahimoğlu 
A. A sum İğneciler 
Salih İnal 
Fenni Islimyeli 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantareıoğlu 
Halil İbrahim Karal 

Cevdet Karslı 
M. 'Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Vefik Kitapçıgil 
M. Utlkan Kocatürk 
Mehmet Veliid Koran 
Nihat Kübilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enüs Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Turgut Oral 
Adnan Orel 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Tülay Öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
M. Yılmaz Özman 
'Nermin Öztuş 
Falhfıti lözlbüirjk 
Kâzım Öztürk 

P 
Mehmet Pamaki 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Salbuncu 
lMul2|a|ff0r .Siagıilşlmlajn 

Ahmet Samsunlu 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sariioğlu 
Ahmet Sarp 
Hayruliah Seçkin 
Dühdar Soyer 
A. Uâmi Süngü 

A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
İbrahim Şen ocak! 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan; 
M. Ali Öztürk Tekeli 
CaVidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfulah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçlbay 
Cahit Tuttum 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Osman Yavuz 
Zeki Yıl'dınm 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuait Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Halit Zarbun 
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(Oya Katılmayanlar) 

A 
Halil Akaydın 
Şener Akyol (İz.) 
Hikmet Altuğ (İz.) 
îsma'il Arar (Raporlu) 
Mehmet Aydar 

B 

Remzi Banaz 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

Abdülbaki Cebeci 

Ender Ciner 
Orhan Civelek 

D 
Bekir Sami Daçe 
İsmail Hakkı Demirel 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Siyami Ersek (Rapor) 

F 

Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
İ. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

H 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

K 
Rahmi Karahasanoğlu 
(îz.) 

O 
R. Adli Onmuş 

Ö 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Nazmi Önder 
Zeki Özîkaya 

T 
Bekir Tünay (İ. A.) 

U 
M. Fevzi Uyguner (Rap.) 

Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Mustafa Yücel (iz.) 
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GÜNDEMİ 

m NCİ BİRLEŞİM 

23 Ocak 1982 Cumartesi 

Saat : 10.00 
1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI 

2. — ıSEÇl'M! 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — IKANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/74) (S. Sayısı : 4) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1982) 


