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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üze

rindeki görüşmelere devam olunarak; 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
Bütçeleri kabul edildi. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlğü ile 
Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı 

Bütçe Kanunu Tasarılarının bölüm ve maddeleri onay

landı, tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonu
cunda kabul edildikleri bildirildi. 

19 Kasım 1982 Cuma günü saat 10.00'da toplan
mak üzere Birleşime saat 17.20'de son verildi. 

M. Vefik KÎTAPÇIGİL 
Başkaınl 

'BalşkanıvdkiHi 
Ali Nejat ALP AT A. Güngör ÇAKMAKÇI 

'Kâtip Üyd Kâfâp Üye 
Erdoğan BAYIK 

İKâtip Üyfl 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Mal

zeme ve Preparat ile Bunların İmal Edildiği Yerlere 
İlişkin Kanun Tasarısı. (1/552) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 12.11.1982) (Sağlık ve Sosyal İşler (Esas) ve Ada
let komisyonlarına : 19.11.1982) 

2. Kamu Görevlileri ile ilgili Mal Bildirimi Ka
nunu Tasarısı. (1/553) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.11.1982) (Malî İşler (Esas) ve Adalet komisyon
larına : 19.11.1982) 

3. Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzle
rin önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/554) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 12.11.1982) (Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri (Esas) ve Adalet komisyonlarına : 
19.11.1982) 

4. Idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkati
nin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/555) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.11.1982) (Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonuna : 19.11.1982) 

5. 29.4.1959 Tarihli ve 7258 sayılı Futbol Mü
sabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında 

Kanuna Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasa
rısı. (1/556) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.11.1982) (Millî 
Eğitim (Esas) ve Adalet komisyonlarına : 19.11.1982) 

7.1.1982 Tarih ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı. (1/557) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.11.1982) (Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri (Esas) 
ve Adalet ve Malî İşler komisyonlarına : 19.11.1982) 

Teklif 
7. Danışma Meclisi Üyesi Recep MERİÇ ve 

32 arkadaşının, 31.8.1956 Tarihli ve 6831 sayılı Or
man Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İliş
kin Kanun Teklifi. (2/71) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.11.1982) (Tarım ve Orman, Köy işleri ve Koopera
tifler (Esas) ve Adalet komisyonlarına : 19.11.1982) 

Rapor 
8. 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa 

Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Maliye Bakanlığı Kısmın
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/539) (S. Sayı
sı : 235) (Dağıtma tarihi: 17.11.1982) 

»>•<« 
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BÎRİNC1 OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin 19 uncu Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

UI. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kamer Genç'[in sağlık sorunu konusunda gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Bir gündem dışı konuşma isteği var
dır, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
19.11.1982 günü sağlık konusunda Danışma Mec

lisinde gündem dışı konuşma yapmak istiyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, gündem dışı 

söz verdiğiniz için zatıâlinize saygılarımı ayrıca sunu
yorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Birkaç günden beri Günaydın Gazetesinde, hasta

nelerde kullanılan serumların kalite kontrollarının tam 
olarak yapılmadığı, iyi sterilize edilemediği, bu ne
denle hastaların sağlığını tehdit ettiği yolunda yayınlar 
yapılmakta ve yine bu Gazetedeki yayınlardan an
laşıldığına göre, Sayın Sağlık Bakanımız, «IBöyle şey 
olur mu?...» biçiminde yanıt vermektedir. 

Bunun üzerine Gazete, olayın canlı şahitlerini re
simlemektedir. tşte, burada hastanede yatan kişilerin 
tek tek ifadelerine başvurmuş ve böyle bir olayın var 
olup olmadığını kanıtlamaktadır; hatta bugünkü ga
zeteyi de okuyan arkadaşlarımız görmüşlerse, bir ecza
cı arkadaşımız, böyle bir fiilî vakıanın var olduğunu 
kabul etmektedir. Buna rağmen, bildiğim kadarıyla 
hiçbir ilgili bu konuyu yalanlayan veya gerçek yönü
nü açıklayan bir bilgi açıklamamıştır resmen. 

Sayın Başkan, olay çok vahim ve çok boyutludur. 
Vatandaşın büyük bir umutla koştuğu hastanede kar-

şılaşacağını tahmin edeceği böyle bir olayın yaratacağı 
ağır ve affedilmez sonuç ortadadır. 

Anayasamızın 56 ncı maddesinde; Devletin, herke
sin hayatını, beden ve ruh sağlığını koruma görevi bu
lunmaktadır. 

Vatandaşın, ıstıraplarını dindirmek için koştuğu 
hastanalerde, ıstırabını dindirmeye yarayan serumun, 
değil ıstırabını dindirmek, kendisi için yeni ıstıraplar 
doğuran bir kaynak olması veya hayatını sona erdi
recek bir eleman haline dönüştürülmesindeki hata, 
ihmal veya hilenin, hiçbir suretle hoşgörü ile karşılan
ması söz konusu olamaz ve olmamalıdır. 

Olayın gerçek yönü sorunlu mevkiinde bulunanlarca 
en kısa zamanda kamuoyuna açıklanmalıdır, tnsan sağ
lığıyla oynanarak veya tehlikeye atılarak ticarî yarar 
veya kazanç temin edilmemelidir; bu, insanlıkla bağ
daştırılacak bir husus da değildir. 

Bu konuda ihmalleri olan özel ilaç firmalarıyla, 
kamu görevlileri hak ettikleri cezalara çarptırılmalı-
dır. 

Olayın, insan hayatını tehlikeye atması veya sona 
erdirmesinin gerektirdiği ağır manevî sorumluluklar 
yanında, Devlet için altından kalkılmayacak boyut
larda maddî tazminat ödeme" yönü de bulunmaktadır. 
Bilindiği gibi, Anayasamızın 125 inci maddesinde, ida
renin, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları 
ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu suretle, has
tanelerde herhangi bir ölüm veya sakatlama olduğu 
takdirde, «Hukuk devleti» ilkesini kabul eden Ana
yasamıza göre, bu ölüm ve sakatlamanın gerektirdiği 
ağır tazminatların Devletçe ödenmesi zorunluluğu bu
lunmaktadır. 

Ayrıca bir önerim şudur ki; Sayın Sağlık Bakanlığı 
veya Hükümet yetkililerimiz, bu şekilde piyasada bu-
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lunan bütün serumları alıp, kalite kontrollarını yaptı
rıp, bu konuda vatandaşa güvence vermelidir. Yarın, 
öbürgün birtakım şüpheli ölümler olursa, bu ölümlerin 
sebebi bu serumlarda bulunur ve vatandaşla Devlet 
arasında büyük huzursuzluklar meydana gelir. 

Huzurlarınızı işgal ettiğim için özür diler, saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

1. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu, (1/499) (S. Sayısı : 
185) (1) 

A) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1983 MaTı Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (11538) (S. Sayısı: 224) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanun Tasarısı üzerindeki müzakerelere devam ediyo
ruz. 

Bugünkü programımızda 1983 Malî Yılı Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı Bütçesiyle Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesi yer almıştır. Gümrük ve Tekel Bakanlığı Büt
çesi görüşmelerine başlıyoruz efendim. 

Sayın Bakan ve Komisyon yerindeler. 
Söz alan sayın üyelerin adlarını okuyorum : 
Sayın Halil Akaydın, Sayın Mehmet Aydar, Sa

yın Salih tnal, Sayın M. Nedim Bilgiç ve Sayın Meh
met Pamak. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, söz almak için adını 
kayıt ettiren sayın üyelerimizden Sayın Aydar, yerini 
Sayın Kırcalı'ya verdiklerini söylemişlerdir; bu neden
le Sayın Aydar'm yerine Sayın Kırcalı konuşacaklar
dır. 

Sayın Akaydın, buyurunuz efendim. 

HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, Sayın Başkanım, Bakanlığın güzide tem
silcileri; 

Birkaç yıl yurt içinde yokluğunu çektiğimiz tekel 
mahsulleri, Allaha şükür ki, son zamanlarda ihraç ma
teryalleri arasına girmiş durumdadır. 

Benim esas konum; bir köy çocuğu olmam, zor 
şartlarda işçiliğini yapmam dolayısıyla, tütündür. Bu 

(1) 185 S. Sayılı Basmayazı 12.11.1982 tarihli 
13 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın üyeler, Bütçe görüşmeleri esnasında gündem 

dışı konuşma, pek mutat olan konuşma biçimi ve tar
zı değildir. Ancak Sayın Genç, konunun çok önemli 
olduğunu, güncelliği bulunduğunu ve mutlaka Yüce 
Genel Kurulunuza arz edilmesi gerektiğinde ısrar et
tikleri için kendilerine söz verilmiştir. 

Arz ederim efendim. 

konuda birkaç kelam edip, bugünlerde fiyat kontrolü 
bahis mevzuu olan tütünün, fiyatının tespit edilme
sinde bazı kriterlerin gözönüne alınmasında fayda mü
lahaza ettiğimi belirtmeye çalışacağım. 

Efendim, tütün, bazıları için dert kaynağı, bazıla
rı için zevk kaynağı; olduğu vakit de memleketimiz 
için döviz kaynağıdır. 

Memleketimize 17 nci Asırda gelmiştir, ilk za
manlar sıhhate zarar verdiği, dinen haram olduğu 
için yasaklanmış. 1874'ten sonra yurt içinde ekimi ser
best bırakılmıştır. 1884'te Osmanlı Tütünleri Tekeli 
isimli Düyun-i Umumiyeyle beraber, müşterek men-
faatli bir şirket 1923'e kadar işletmiş; 1923'ten beri de 
Tekel'dedir. 

Tütün üretiminde, Çin, Amerika, Hindistan, Bre
zilya, Sovyetler Birliği'nden sonra altıncı gelmekte
yiz. İhracatında da beşinciyiz. 

Tütün üretimiyle aşağı yukarı 500 bin çiftçi ailesi 
meşgul olmaktadır. Bir istihdam kapasitesidir. Dış pa
zar hususunda da 1981 yılında 120,3 milyon dolar
lık bir gelir temin etmiştir. 1982 yılı içinde de 41,5 mil
yon dolarlık bir satışı yapılmıştır. 

Tütün yetiştirilmesi iki kademelidir. Birisi, serada 
fidan yetiştirme, ikincisi tarlaya göçerilmesi, tarlada 
yetişmesi. Tütün zor yetişmektedir, el işçiliği ister. 
Büyük çapta makine hiçbir zaman hiçbir işine giremez; 
ancak toplanıp fabrikaya geldiği zaman makineyle iş
lenir. 

Geçen yılki tütün fiyatları Ege'de 240, Karadeniz' 
de 295, Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da 
290, Marmara Bölgesinde 285 lira idi. Bu fiyatlar va
tandaşı fazla tatmin etmemiştir. Yalnız, Bakanlığımıza 
teşekkür etmek gerekir ki, geçen yıl aldıkları malın pa
rasını çabuk ödemişlerdir. Eskisi gibi üç ay, altı ay bek
le tünemişlerdir üreticiyi. Takdire şayan bir husustur. 

Benim dileğim, Bakanlık mensuplarının bu yıl tü
tün fiyatlarını, tespit ederken, artan fiyatları, artan 
masrafları nazarı itibara almaları ve tütün fiyatlarını 
ona göre tespit etmeleridir. Esasen fiyatlar düşük ol-

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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duğundan, üretimi zor olduğundan ekim sahaları da
ralmakta, üretim düşmektedir. Bunun teşvik edilmesi
ni ve vatandaşın yüzünün güldürüknesini dileyeceğim. 
Vatandaş, kendisinden sürekli olarak üretim istenilme
sine rağmen, ürettiği zaman da sanki neden bu kadar 
çok ürettin gibilerden bir pişmanlık duygusuyla kar-
şılaştırılıyormuş gibi bir pozisyona düşürülmemelidir. 
Fiyat unsuruyla üreticilerin teşvik edilmesini dileyece
ğim. 

Bakanlığın bu sene aldığı kararlardan bir tanesini 
gazetelerde okudum, eğer doğruysa takdir edeceğim; 
dış ülkelerde bayilikler açma, acentalıklar verme. Bu. 
hakikaten dışa açıldığımız, ihracata yöneldiğimiz bir 
devirde çok güzel bir şey. Dışarısı için bu kadar gay
ret gösterirken, içeride de üreticinin teşvik edilmesini 
Sayın Bakandan dileyeceğim. Çünkü, zor yetişen bir 
mahsuldür, Türkiye'de 500 bin aileye hitap eden bir 
mahsuldür, ihracatta da önemli bir unsur olacak mah
suldür. Kendilerinden bunu istirham edeceğim. 

Eğer dileğim yerine gelirse, üreticiler namına mem
nun olacağım. 

Teşekkür eder, cümlenize saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akaydın. 
Sayın Kırcalı, buyurunuz efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, Sayın Gümrük ve Tekel Baka
nımız ve Bakanlığın sayın mensupları; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı çalışmaları nedeniy
le gördüğümüz ve bu kürsüden söylenmeye değer bul
duğumuz konular için hazırlığımı yaparken, geçen 
seneki Meclisimiz Tutanaklarına da bakmayı yararlı 
gördüm; fakat bu Tutanakları inceleyince anladım ki, 
geçen sene sorunların bütününe yakın bölümü bu 
kürsüden dile getirilmiş bulunmaktadır. 

Sayın inal, Malî işler Komisyonu Sözcüsü olarak 
yaptığı konuşmada, neredeyse sorunların tamamına 
yakın bölümüne büyük bir titizlikle dokunmuş; Sayın 
Özgöker de aynı şekilde eksik kalanlarını tamamla
mış; bu arada Sayın Halil Akaydın da tütün konu
sunda, biraz evvel değindiği hususlarla ilgili olarak 
daha kısa bir bilgi vermiş bulunmaktadır. 

Bunların arasında, gümrük kapılarındaki güçlük
lerden, gümrük alanlarında saklanan araçların akse-
suariarıyla diğer alınabilir parçalarının toplanıp götü
rülmesine ve araçların çırılçıplak bırakılmasına, si
gara imaline, bira, şarap, rakı imaline kadar her 
şey var. 

Gerçekten, ben de incelemelerimde, özellikle bira 
imalinin, Türkiye'de Tekel tarafından yapılan birala-
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rın bir türlü pazarlanamadığını, buna karşılık diğer 
şirketlerin (isimlerini şu anda vermek istemiyorum) 
büyük bir (başarıyla bu işi sürdürlüklerini görüyoruz. 
Halbuki Tekel birasının diğerleri kadar değerli oldu
ğunu rahatlıkla kabul etmek mümkündür; fakat gerek 
takdimi, gerek ambalajı, yıllardan beri bu işin ne
dense Tekel tarafından iyi yürütülmemesine neden 
olmaktadır. Hatta ihracı dahi düşünülebilecek olan 
bu madde için, katiyen başarılı bir sonuca ulaşılama
maktadır. Bunlar da geçen sene görüşülmüştür. 

Sayın Özgöker, yıl içerisinde yapılan ithalatı göz 
önünde tutarak, ne 'kadar paranın Türkiye'ye, güm
rüklere girmesi gerektiğini, bunun karşılığında ne 
kadar cüzi bir paranın bütçede hâsılat olarak görün
düğünü açık açık belirtmişlerdir. 

Ben, artık bu konuşmaları tekrar etmek istemi
yorum. Bakanlığımızın bu konuşmaları göz önünde 
tutarak, icraata geçtiğini ve bu sene görüşmelerde bu 
hususta açıklamalarda bulunacağına inanıyorum. Ce
vaplandırılmamış hususlar olursa, ayrıca bu konu
da sorular soracağım muhakkaktır. 

Bu arada ben de bir - iki husus üzerinde özellikle 
durmayı yararlı görüyorum. 

Geçen sene biliyorsunuz Habur Kapısında, (ki bu 
kapının önemi çok malum. Ayda yüzbine yakın ara
cın o kapıdan çıktığı söylenmektedir. Günde 3 000 -
3 500 araç çıkıyor. Her 15 saniyede bir TIR'ın dışa
rıya sevkedildiği söylenmektedir.) büyük bir kaza 
olmuştur. Zannediyorum küçük bir tankerin çarp
ması sonucu, beklemekte olan Irak plakalı bir oto
büsün üzerine binanın verandası yıkılmış ye altında 
15'e yakın Iraklı kişi can vermiştir. Bunların taşın
ması, hastanelere götürülmesi, gerçekten o Kapıda 
bulunan tedbirlerin azlığı nedeniyle âdeta imkânsız 
hale gelmiş, Iraklılar gelmiş kendi ölülerini almış gö
türmüşlerdir. 

Bu hususta benim sorum şu : Bugün Habur Ka
pısının durumu nedir, bu ihtiyacı karşılayabilmekte-
midir, düzeltilmiş midir? Bu hususta Sayın Bakan
lığın bir cevap vermesini işitiyorum. Gidip göremedim 
maatteessüf gitmeyi çok arzu ederdim. 

Diğer yandan bir husus çok önemli; üç sene önce, 
üç vardiya halinde çalışırken, buna rağmen Türkiye'yi 
fason sigara imalatına mecbur hale getiren (Biliyorsu
nuz fason sigara Bulgaristan ve Yugoslavya'da yap
tırılmak suretiyle yurda getiriliyordu) tutumun nasıl 
yaratıldığını bilmek istiyorum. O sırada Devletin, 
hem bu kötü duruma nasıl getirildiğini bilmek isti
yorum, hem de 240 milyon dolar olduğu söylenilen 
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ve bu işe harcanılan para miktarının doğru olup ol
madığını bilmek istiyorum. 

Biliyorsunuz, o günden bugüne kadar Türkiye'de 
fabrikalara hiçbir ilave yapılmamıştır. Çalışmalar de
vam etmektedir, yapılacaktır; fakat buna rağmen, bu
gün Türkiye'nin sigara ihtiyacını karşıladığı gibi, ek 
stoklara geçtiğini de duymaktayız. Bunun üç vardiya 
halinde çalışan fabrikalarda zamanında nasıl ger
çekleştirilemediği benim için cidden bir merak konu
su. 

Bu arada, elimizdeki mevcut sigaralar bugün ih
tiyacımızı karşıladığı gibi, biraz evvel söylediğim 
gibi, fazlası da kalmaktadır. Halbuki, birtakım si
gara fabrikalarının yapımına devam edilmektedir; bu
gün halen programımıza göre inşa halinde bulunan 
6'yı aşkın zannediyorum fabrika inşaatı vardır, tev-
silerle beraber 10'u bulmaktadır. 

Şimdi, bu fabrikaların inşaatına başlanmış, belirli 
bir düzeye kadar gelmiştir, bu fabrikaların inşaatını 
durdurursak, bu son derece kötü bir sonuç yarata
caktır. Bu fabrikalara gerçekten bölgenin ihtiyacı 
vardır, bu fabrikalar daha kaliteli sigarayı bize vere^ 
çeklerdir. Bu sebeple, Gümrük Tekel Bakanlığımızın; 
temenni ediyorum, ama başanya ulaşacağına pek 
inanamıyorum kusura bakmasınlar; çüknü biraz evvel 
söylediğim Türkiye içinde dahi birayı satmayı başarı 
ile sürdürememiş olan Bakanlığımızın bu konuda ba
şarılı olacağı hususunda kesin bir kanım yok. 

Bu sözü yalnız Gümrük ve Tekel Bakanlığımız 
için söylemek istemiyorum, Devlet sektöründe ticarî 
zihniyet bir türlü yürüyemiyor, onu da ortaya koymak 
istiyorum bu vesileyle Türk tütünleri son derece ka
liteli tütünlerdir, Virginia tütünü gibi kaba, pek çok 
terbiye suretiyle halka takdim edilebilen bir tütün 
değildir. Nikotin miktarı ölçülüdür, en az şekilde kan
sere sebep olan bir tütün olarak şöhret bulmuştur. 
Belki bu sebeplerle ve bu nitelikleri itibariyle ihracı 
mümkün olur düşüncesiyle söylemek istiyorum; aca
ba Sayın Bakanlığımız bu hususta tertipler ve tedbir
ler almışlar mıdır? 

Bu arada, geçen sene zannediyorum 10 ton kadar 
bir otobüs kadar Suudi Arabistan'a ihracatta bulu
nulduğunu işittim. Bu ihracatın fiyatı nedir? Bu ih-
racaat sürecek midir, herhangi bir ümit var mıdır? 
Ülkenin 5 milyon insanını ilgilendiren bu tütün me
selesi üzerinde gerçekten ciddiyetle durmak lazım
dır. 

Zannediyorum benden sonra Sayın inal söz ala
caklar, (şarap, bira hususunda onların ihtisasları mü

sellemdir Meclisimizce) ben sözü kendilerine bıra
kıyorum, Bütçenin Bakanlığımız ve ülkemiz için ha
yırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. 
(Alkışlar) 

Başkan — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın tnal, buyurun efendim. 
SALİH İNAL — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri, Sayın Bakan, Gümrük Tekel 
Bakanlığının değerli mensupları; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Tekel Genel Mü-
_ dürlüğü Bütçelerinin görüşülmekte olduğu bu Birle

şimde, adı geçen Bakanlık ve Genel Müdürlüğün bazı 
çalışma konularına değinmek istiyorum. Konuşmamın 
ağırlık merkezini, alkollü içkiler arasında yer alan 
şarap ile şarabın hammaddesi olan şaraplık üzümlere 
ve bunlara uygulanan fiyat politikası teşkil edecek
tir. 

Değerli arkadaşlar; 
Birçok medeniyetlerin beşiği olup, bunların geliş

mesine ve inkirazına sahne olan Anadolumuzda orog-
rafik, jeolojik, toprak ve iklim şartları bakımından 
doğal imkânları, kısaca uygun ekolojik şartların yay
gınlığı nedeniyle üretimi artan birçok tarımsal ürün
ler, Başlangıçta primitif metodlarla tarım endüstrisi 
alanında değerlendirilegelmiş ve Milattan önceki yıl
lar ile, Milattan sonraki yüzyıllar geride bırakılarak 
bugünkü modern tarım endüstrisi düzeyine ulaşılmış
tır. 

İşte, bu tarım ürünlerinden birisi de üzümdür. Bu 
konunun önemi 1930 yıllarında gereği gibi idrak edi
lerek değerlendirilmesi ve şarap endüstrisinin gelişti
rilebilmesi için çalışmalara girişilmiştir. 1930 yılından 
sonra Türkiye'nin önemli bağ bölgelerinde şarap 
fabrika ve imalathanelerinin yapımına girişilmiştir. 
Ne yazık ki, bugüne kadar geçen yıllar içerisinde şa
rap endüstrisi ancak Devletin gücüyle ayakta tutu-
labilmiş ve bu çalışmaları büyük ve küçük kapasiteli 
birçok şarap amili takip etmiştir. 

Ancak, Tekel idaresine ait şarap fabrikalarının 
imal ettikleri şaraplardan satılamayan veya bozulan
larımın diasıfcilasyon suretiyle lallkol elde edilmesi lim-
fkânı mevcut olduğu hallide, aynı durumıla karşılaşan 
özeil ıselkltörüın. ise bu' iımlkânllardan ıraahruım: edıiılımıiş 
olıması ve şarabını üç ve dış pazarlarda gereği gibi 
değeriendliırememesıi dolayısıyla, ülkenizde özel sek
tör şarapçılığı gereği gibi gelişmeımııştir. 

Belirgin ıb'ir şekilde taassubun et'kisii altında kalan 
'.bağcılığımız ve şarapçılığımız, filoksera mHaıhvolan 
bağlarım yenıitenmesine olumsuz yönde ©tiki yapmış-
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tır. Bu nedenledir iki, birçok önemi ve şaraplık ka
lite değerli yüksek üzüm çeşitlerimiz^ gereği gibi de
ğerlendirilme olanağı yaraM'aımadığı içtin, yak olmak 
durumuyla karşı karşıya bıra'kiıknıştır. Bunu çok iyi 
bir şdkilde müşahede ve tespit ©den değerli arka
daşımız Sayın Recai Baturalp'in «Orta Anadolu'da 
'bağcılık» sloganı kulağımda çimiliyor, Ben de bu ko
nuyu, Türk bağcısı adıma 'bu kürsüden üzülerek dite 
getirmek ihtiyacımı duymuş 'bulunuyorum. 

Avrupa'da bağcılık ve şarapçılık alanında ileri se
viyede olan ülkeler kendi bağ «bölgelerimde yetişen 
şaraplık üzüm çeşitlerini ve bunlardan elde edilen 
şaraplarını menşei belli çeşitler olarak, ibölli birer ad 
altında ıtdkellerimde buliundünmak'tadıriıar. ©umu baş
ka ibür ülkenin aynı adla piyasaya ısörmesime imkâm 
tanımamıaktadıd'ar. 

(Hail böyle olduğuna göre, ülkemizde de kalite 
şarap üretimi yönünden önem taşıyan yeri menşeli 
şaraplık üzüm çeşitlerimize sahip çıkarak, bunlar
dan elde edilen şarabın bir taraftan iç piyasada, di
ğer taraftan büyük Ölçüde dış pazarlarda değerlen
dirilmesi için iyi bir rekabet ortamı yaratmak yönün
de gerekli olan çalışımalarıımızı yoğunlaştırmak mıec-
burliyötliınıdeyizv 

Ülkemiz, 820 bin hektar bağ alanı ile dünya 'bağ
cı ülkeleri iarasında beşinci sırayı, yııEılk 3 milyon 
60)0 bin ton yaş üzüm üretimiyle de yedinci sırayı 
almaktadır; fakat üretilen bu büyük miktar yaş üzü
mün çök az bir miktarı ancak şaraplık olarak de-
ğerlendMlebilraefctedir. Tabiat bize toprağı ve güne
şiyle büyük limfcânlar bahsetmiştir; fakat biz maale
sef büyük bir potansiyel olarak ortada 'bulunan bağ
cılığımızı ve yaş üzümümüzü gereği gibi değerlendi- j 
rememekteyiz. Tekel İdandsii, çay ve tütüne nasıl sa
hip çıkıp öz evlat muamelesiyle ıbu ürünlerin ge
reği gibi değeriendirilımesine iımkân sağlamış ise, şa
raplık üzüm çeşitlerimizin değerfendirillrraesi konu
suna da aynı hassasiyeiti göiSterimesiimi bekliyoruz. 

Tekel İdaresinin, «'Ben (de özel sektör gibi pi
yasaya giriyorum, mubayaada bulunuyoruim, 
ihtiyacımı karşıladıktan sonra piyasadan çe
kilirim.» 'demesi, geçerli bir görüş değildir. 
Devlet, daima babalığını göstermelidir. Bağ
cılık ve şarapçılık alanında ileri 'bir ülke olan I 
Fransa'da 'bu konuyla i g ü müesseselerde çalışırken, I 
yabancı meslektaşlarımın bana söylediklerini hatırlı- I 
yorum, diyorlardı ki: «Siz içeriden, biz de rakip ola- I 
ralk dışarıdan çalıştığımız sürece, sizin ne bağcılığınız, I 
ne de şarapçılığınız ileri gidemez.» | 
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I ,Maharet, mutlaka üretilen şarabı içmek değildir, 
ülkede iyi bir gelir sağlayacak sekilide kalite şarap 
veren üzüm çekerinden modern bir tarım teknolo
jisiyle iım'al edilen şarabı gereği gibi değerlendiren 
ülkelere ihracatımı geliştirebi'lmdktir. 

Yine 'bir yabancı bağcılık profesörünün Türkiye 
bağ 'bölgelerimde inceleme gezisi yaparken söyledik
leri sözler kulağımda çim çın çınlıyor; «Bazı önemli 
yerli menşeli üzüm çeşitlerimiz Haçlı seferleri sıra-
sımda 've diğer dönemlerde Anadolu'dan Avrupa bağ
cı ülkelerime transfer olmuştur, kendilerime mal et
mişlerdir. Belki bu önemli şaraplık üzüm çeşiıtleri-
nlin bir kısmı 'filoksera nedeniyle ortadan kalkmış 
olabilir.» demiştir. Bu durumları göz önüne alarak, 
yerli menşeli kalite şaraplıık üzüm çeşitlerimize sa
hip çıkmamız ve onları gereği gibi teknolojik alan
da değerlendirmiemiiz gerdkmekıtedir. Böylece, bu fcip 
üzüm çeşitlerimizi bağ bölgelerimizin uygun ekolojik 
koşullarında üretimlerimi geiştiranem!iz mümkün ola
bilecektir. • 

Şimdi, ıbiraz da Tdkel İdaresinin şaraplık üzüm 
çeşitlerine uyguladığı fiyat politikasına değineceğim. 

IBU konuda, üretimi geniş alan üzerinde yapılan 
üzüm çeşitlerinden Yapıncak üzümü ile Karasakız 
üzüm çeşidini ele alarak, sorunu gözlerimizin önüne 
sergilemeye çalışacağım. 

1 Kg. Yapıncak üzümü kıraçta 36,81 TL. ye mal 
olmakta, 1 Kg. Karasakız üzümü, yine kıraçta 34.24 
TL.ye mal olmaktadır. Ortalama alarak 1,2 Kg. yaş 
üzümden 70 cl.'liik bir şişe" şarap rahatça imal edil-
m'dktedir. Gümlülk safra şarapları katagorisimde yer 
alan Güzel Marmıara Şarabı, Tdkel Idaresıince kilog
ram mubayaa fiyatı 21 TL. ile 22 TL. arasımda de
ğişen ve Trakya sahil şeridinde üretimi, yapılan Oin-
saut, Karalanma ve Yapıncak üzüm' çeşitlerinden, 
yine Orta Anadolu, bağ bölgesinde üretimi yapılan 
ve kilogram mubayaa fiyatı yine 2 1 - 2 2 TL. arasın
da değişen Kalecik Karası ve Hasan Dede üzüm çe-
şitleniaden de Çubuk Şarabı yapılmaktadır. 

Bu her, iki şarabım bayilerden tüketiciiye 20 TL. sı 
kâr ile 100 TL. üzerimden satışı yapılmaktadır. Bu
rada, bayi me gibi büyük bir çaba ve fedakârlık gös
termiştir de, bağcı, maliyetin çok altımda bir fiyatla 
yaş üzümünü Tekel İdaresine vermek mecburiyetinde 
bırakılırken, 1 kg. yaş üzümün değeri kadar bir kâra 
müstehak görülmektedir. Bu, anlaşılır bir durum de
ğil, bunun üzerine dikkatle eğiılimmesümi istirham edir 
yorum. Ayrıca, Tdkel İdaresince verilen, mubayaa 
fiyatı da, yukarıda belirttiğim veçhile, maliyetin al
tındadır. 
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Kalite şaraplara geliyoruırnı: 
Trakya '(Kırmızı ve beyaz) Şarabı; kilogram mu

bayaa fiyatları 26 ilâ 28 TL. arasında değişen Pa-
pazkarası, Adafcarası ve Semiillon üzüm çeşitlerin
den yapılmaktadır. (Belki biraz kupaj yapılmış ol
ması da mümkündür) 'Bu şarabın 70 d,'tik 'bir şişesi, 
'bayilerden ıtüketidıye 3ı0 TL. sı kârla satılmaktadır. 
Burada da .görülüyor iki, üreticimin. I Kg. üzümıden 
aldığı para, bayimin 'kârından düşük olduğu gibi, ma
liyetten 'de düşüktür. Diğer taraftan, Tekel İdaresi, 
üstün kalitede şarap veren ibazı üzüm çeşitlerine, ma
liyetleri üzerinde 37 TL. sı gibi, ıbir mubayaa fiyatı 
söylenebilir, buna da peşinen cevabımız şu olacak
tır; 37 TL. sundan mubayaa edilen Gaımay, Burgum-
der, Pinot monie, claiirette giibi üzüm çeşitlednin üre-
'tiım kapasitesi Tüırlkiye çapında 5CK) tonu geçmemek-
tedir. 

'Şarap kalitesi, büyük ölçüde verimle ters orantı
lıdır. Kalite şarap veren üzüm çeşitlerinin 'omcaya 
verimli düşüktür. Bu 'nedenle, üretici, bu çeşitlerin 
üretiımıine peik listekli döğildir. Kalite şarap üretıimlini 
geliştirmek istiyorsak, ıbu gübi üzüm çeşitlerine teş
vik edici !bir niıtelülk kazandıracak şekilde daha yük
sek fiyat verilmesi doğaldır. 

IBu Jconu, bk 'taraf'tan ülkemizin değişik bağ .böl-
geleriınde geçimlinıi yalnız 'bağcılıktan sağlayan mil
yonlarca Ibağcı aülesıiıni liglillendirmıiş olması 'itibariyle; 
diğer taraftan, tarımın önemli ıbir ıkolunu teşkil eıtme-
sli ve mevcut ıbüyük ıbir potansiyeli ülke ekonomi-
isline katkıda bulunacak şekilde değerlendirilmesinin 
gerekli olduğu limancı ile meş'bu 'bulunuyorum:. 

'Bu itibarla, konuyu siz değerli aırkad'aşılarıma en 
halisane duygularla arz etmeye çalıştım. Tekrar edi
yorum, bağcımızın alımıterimi 'bir zevk olarak yuduım-
'lıamaya hakikimiz yoktur. Bağcının haikıkı tam olaraık 
verilmelidir. Yazın sıcağı, kışın soğuğu demeden 
'bağında iıstekle çalışan 'bağcımıza emeğinin hakkı, 
maliyet değerleri ve üzüm çeşitlerimin şaraplık kalite 
özelikleri göz önüne alınarak verilirse, 'bağcımız 
huzura kavuşur ve bağcılığımızın gelişmesi yönünde 
önemli 'teşvik unsuru olur. Böylece bağ 
bölgelerimizde, bilhassa ühracata dönük ka
lite şarap 'veren yerli menşelıi üzüm çeşit
lerimizin üretimini artırmak imkânı sağlanmış ola
caktır. Ayrıca, ibu uygulama özel sektörün de yaş 
üzüm alımlarına esas olması bakımından da ayrıca 
ıbir önem taşıyacaktır. 

Gümrük ve Tekel Balkanlığının, 'belirttiğim husus
tan göz önünde bulundurularak 1983 Yılı Programın
da yaş üzüm mubayaa fiyatlarını daha gerçekçi gö

rüşlerle 'tespit edeceğine ve 'böylece ülkemiz bağcı
sını da memnun edeceğine inanıyorum. 

Satış alanımda; yüksek alkollü içMüer ile şişeli şa» 
rap (satışlarının fiyatı 'bariz olarak daha yüıkseltitme-
li ve bu artıştan doğan fiyat farkımın bir kısmı da 
şaraplık yaş üzüm fiyatlarına yansıtılmalıdır. 

Tekele ait şarap fabrikalarının bulunduğu yerler
de yüksek alkollü içki yapımı veya endüstri alanın
da değerîendiriiebiliecek alkol istihsali içini 'bu fab
rikalar suma üniteleri iiie takviye edilmelidir, 

«Hükümetin Anafaaliyetleri» adlı kitapta göreıbil-
diğlitmı kadar; Uırfa'da ve Gaziantep - Kilis'te Tekel 
İdaresinle ait 'teslislere suma teslislerimin ilave edilmiş 
olmasını takdirle karşılıyorum1; ancak ülke düzeyin
de bu tesisler yeterli değildir, diğer bağ bölgelerimiz
deki şarap fabrikalarımızda da suma üniteleri yer 
atonalidir. Meselâ; Teltoirdağ, Şarköy ve Hoşköy Şa
rap 'Fabrikalarında müibaya'a edilen' şaraplık üzüm 
miktarı çok fazladır. Depoları dolunca, 'boş kap ka-
zana'bilımek amacı ile presten çıkan üzüm suyu veya 
şarap, Telklirdağ Şarap Fabrikasına tankerlerle nak-
ledimekıtedlir. Bu durum,, hem yorucu olmakta hem 
de mıaıtiyete olumsuz yönde etki yapmaktadır. 

Bu nedenlerledir (kıi, mevzubahis fabrikalar bün
yesine biran evvel suma üniteleri ilâve edilmek su
retiyle geliştirilmelidir. 

Sayın Başkam, değerli arkadaşlarım; 
Sözlerime son veriırken, 'Gümrük ve Tekel Ba

kanlığı ve Tekel Genel Müdürlüğü Bütçelerimin, ül
kemiz için hayırlı olmasını ve 'başarılı çalışmalarımı 
diler, saygılarımı sunarım, 

Teşekkür ederini Sayın Başkanım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnal'. 
Söz sırası Sayım 'Bilgiç'ıde, Sayın Bilgiç buyurun 

efendim. 
MAHMUT NEDİM BİLGİÇ — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, değerli yöneticiler; 
Ülkemiz ekonomisinde görev ve yetkileri yönün

den önemli bir yer işgal eden Bakanlığımız, gümrük, 
tekel ve çay konularında, yürütülen faaliyetler so
nucu Devlet Bütçesine önemli bir katkıda bulunma
sı, Tekel ve Çay-Kur faaliyetleriyle büyük bir istih
dam kapasitesi yaratması, önemli sayıda üretici kit
lesine devamlı bir gelir sağlaması, üretilen mamulle
rin halkın sağlığını yakından ilgilendirmesi nede
niyle, Bakanlığın fonksiyonları büyük bir önem arz 
etmektedir. 

Bu kadar geniş fonksiyonları ifa eden Bakanlığı
mız, zaman içerisinde yetkileri törpülenmiş ve bir 
nevi görevi yapmakta güçlük çeker şekle getirilmiştir. 
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Bakanlığımızın iki yıldır yapmış olduğu incele
meler neticesinde, Doğu ve Güneydoğu tütününün 
yurt ekonomisindeki ve tütün piyasasındaki yerini, 
yerlerinde yapmış olduğu tespitlerle ortaya koymuş
lardır. Tütünün özelliği, tütün tarımı ve tütün türle-
lerinin layık bir şekilde değerlendirilmesi için iklimin 
özelliği ve tütünün kalitesi göz önüne alınmış ve ye
rinde yaptıkları inceleme ve kontroller neticesinde, 
gerek tütünün sıcaktan zayi olup fire vermesini, ge
rekse müstahsilin alınterinin de yerinde değerlendi
rilmesini göz önüne alarak, bu bölgenin tütününü da
ha öne almak suretiyle alım kampanyasının Ege tü-
tünüyle beraber açılmasına karar vermişlerdir. Ba
kanlığın bu olumlu çalışmasını şükranla karşılıyo
ruz. 

İki yıl gibi kısa bir sürede olumlu kararlar alıp 
uygulamaya koyan, bütün işlemlerde ilke ve prensip
leri hâkim kılan, başta Sayın Bakan ve üst yöneti
ciler olmak üzere, Bakanlığın bütün mensuplarına 
teşekkür eder, 1983 Bütçesinin başarılı çalışmalarıy
la yurt için çok olumlu neticeler vermesini diler, Yü
ce Heyetinize saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

Uluslararası ticaretin sonucu ve göstergesi olan 
ithalat ve ihracat işlemleriyle, Ortadoğu ülkelerine 
yönelik transit nakliyatla ilgili işlemleri ifa eden bu 
Bakanlığın, görevlerini yaparken Hükümet içinde yet
kiler konusunda bir düzensizlik bulunduğu açıkça be
lirmiştir. Ancak, uluslararası ticarî ilişkilerde çok 
süratle değişen usulleri, millî ekonomimize çok ya
rarlı hale getirebilmek için, bütün işlemlerin gümrük 
kapılarındaki ithal ve ihraç rejimine bağlı olması 
yönünden, Gümrük ve Tekel 'Bakanlığının yetkileri 
sorununun, bunu kullanabilme imkânlarının biran ön
ce Hükümet içerisinde çözüme kavuşturulması gerek
mektedir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının, fonksiyonları, yö
netim ve Devletin vatandaşlarla ilişkisi itibariyle gün
lük hizmet veren özelliği bulunmaktadır. Gümrük 
kontrolü, gümrüklerde tahsil edilen vergi ve resimler 
hâsılatı ile ithalat, ihracat ve transit nakliyatı son 
günlerde yurt ekonomisi bakımından büyük önem 
kazanmıştır. Bu bakımdan, Bakanlık fonksiyonları
nın yeniden gerçekçi bir şekilde ele alınarak, Bakanlı
ğın güçlendirilmesi amacı ile yurt ekonomisindeki 
fonksiyonunun en kısa zamanda bir reorganizasyona 
tabi tutulması, dağıtılmış olan yetkilerin iadesini ge
rekli gördüğümüzü belirtmek isterim. 

Tekel Genel Müdürlüğünün son yıllarda yapmış 
olduğu olumlu çalışmalardan da söz etmek istiyorum. 

Tekel Genel Müdürlüğü, her mamulün üretimin
de sağladığı verim artışı, iyi bir stok ve pazarlama 
politikası ile tüketicinin talebini yurdun her yerinde 
tam manası ile karşılamış; ayrıca, idare destekleme 
yaparak tütün alımlarında sürdürdüğü politika ile 
kısa sürede alımları sonuçlandırmış ve ekiciye ürün 
bedeli olan 18 milyar lirayı zamanında ödemiştir. 

Diğer yandan, mamullerinde ihtiyaç duyduğu 
üzüm, anason, arpa ve şerbetçi otu gibi ilk madde 
alımlarında da aynı politikayı izlemiş ve yaklaşık 2 
milyar lirayı bulan ürün bedellerinin tamamını müs
tahsile ödemiştir. 

'Bu faaliyetleriyle takdire değer görülen Genel 
Müdürlüğün, İstihsal Vergisi olarak 83 milyar lira 
ödemiş olması, bu. yıl sonunda bü rakamın 93 mil
yar liraya ulaşacağının da anlaşılması, Genel Mü
dürlüğün çalışmaları hakkında bize gerekli doküma
nı vermektedir. 

Genel Müdürlüğün 1982 yılı yaprak tütün destek
leme alımıria göre, 1983 yılında daha fazla alım yap
ması beklendiğinden, muvakkat kadro ihtiyacı göz 
önüne alınarak, bu kadroların mutlak surette veril
mesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgiç. 
Sayın Pamak, buyurun efendim. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; 
Benden önce Bakanlığımızın müspet çalışmaları 

üzerinde yeteri kadar duruldu. Ben, bu sebeple sade
ce üç konu, üç soru üzerinde durarak konuşmamı 
bitireceğim. 

Bir tanesi; Gümrük ve Tekel Bakanlığının 12 Ey-
lül'den sonra Müsteşarlığa getirdiği şahsın bütün ku
ruluşlara genelge olarak bir belge gönderdiğini bili
yoruz ve bu basında da yer aldı. Sayın Bakana da 
ben daha önce bunu söylemiştim, haberi olmadığını 
bildirmişti bana. Belki bu arada bir çalışma yapıp 
neticesini bildirebilir zannediyorum. Bu Genelgede 
milliyetçilik, yıkıcı, bölücü bir unsur olarak görülü
yor; fakat komünizm, Marksizm, Leninizm vesaire 
tehlikeli görülmüyor. Genelgenin 7 nci maddesinde 
olduğu gibi, her üç ayda Ek 4'teki formun doldu
rulması ve ivedilikle gönderilmesi isteniyor; bizzat 
Müsteşarın imzasıyla. 

Şimdi efendim, bu genelgenin o formdaki bölü
mü aynen şu şekilde : «Millî güvenliğimizle ilgili ırk
çılık, dincilik, milliyetçilik gibi bölücü, yıkıcı faali
yetler var mıdır?.. Varsa ne gibi bir işlem yapılmış
tır?». Sadece bu soruluyor; komünizm, Leninizm, 
sosyalizm vesaire sorulmuyor. Atatürk'ün ısrarla üze-
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rinde durduğu, Anayasamızda yerini alan ve Millî 
Güvenlik Konseyimizin 12 Eylül'ün anaesprisini 
oluşturan milliyetçilik, bölücü bir unsur olarak gös
teriliyor. Halbuki 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununda yapılan değişiklikle bugün devlet memur
ları, «Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma 
namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.» diye im
za atmaktadırlar. Bu, nasıl bağdaştırılmaktadır ve bu 
yemini yapan, bölücü olarak nitelendirilen, milliyet
çiliğe sadık kalan bu kişiler, bu-memurlar hakkında 
ne yapılmıştır, ne yapılacaktır?. 

Diğer bir belge de şudur : Kilis Gümrük Müdür 
Muavini iken Kapıkule gibi bir yere Başmüdür ola
rak vekâleten tayin edilen bir şahıs hakkında eski Ba
kanımız Sayın Baturalp'e bir mektup geliyor ve bu 
şahsın da yer aldığı bir listede bunların bölücü ve 
Devlete olan güvenin sarsıcı bir tutum içinde bulun
duklarını ifade ediyor.- Ağrı Valisi tarafından yazı
lan mektupda şöyle deniliyor : «Devlete olan güveni 
sarsıcı bir tutum ve davranış içinde olup, görev ve 
sorumluluk duygusundan uzak, özellikle şahsî men
faat peşinde koşan beşerî zaaflarla malûl kimseler
dir. İçlerinde bölücü ve yıkıcı akımlara dahil veya 
bunlara sempati duyanlar bulunmaktadır.» deniyor 
ve bunlar hakkında «Ekli listedeki personelin Gürbu-
lak sınır kapısından görevlerinden alınarak acilen baş
ka yerlere tayinlerinin yapılmasında kamu yararı ola
cağı kanaatindeyim» diyor Ağrı Valisi. Sayın Batu-
ralp, bunu Müsteşera gereği için imzalıyor; fakat ne
ticede bu Sayın Bakanımız zamanında bu, en büyük 
kapıya bu listenin en başındaki şahıs Gümrük Müdü
rü olarak tayin ediliyor. Bunun neden böyle yapıldı
ğını sormak istiyorum? Sayın Bakan basına bir açık
lama yaparak bundan haberi olduğunu söyledi; ama 
böyle bir mektuptan haberi var mıdır; onu da öğ
renmek istiyorum. 

Diğer bir konu da; (Bunlar çok önemlidir) Güm
rük ve Tekel Bakanlığı bir zaman çok meşhur bir 
şeye ulaştı, belli bir bilinen, hepiniz tarafından bilinen 
bir Bakan zamanında; hangi konuda meşhur olduğu 
da malumdur. O Bakanın meşhur dönemindeki Müs
teşar Yardımcıları yine bu Müsteşar zamanında Müs
teşar Yardımcılıklarına getirilmişlerdir. 

Şimdi, eskiden Tuncay Mataracı şu şekilde Ba
kanlık makamına boş belge imzalayıp memurları gö
revlerinden alınması veya yeni memur tayiniyle il
gili «Bakan olur» u boş imzalı hazır bulunduruyor-
muş ve hemen dolduruluyormuş bunlar. Şimdi devamı 
geliyor efendim; bugün de elimde gördüğünüz gibi 

yine böyle bir şey; Gümrük ve Tekel Bakanlığı İn
zibat Komisyonu Yüksek Disiplin Kurulu; yani me
murların işlerine son veren bir kurul. Bu da boş kâ
ğıda boş imzalar alınıyor Sayın Müsteşar tarafından; 
işte imza da var, belgesi de buradadır. 

Bunlar nedendir?.. Bunları soruyorum. 12 Eylül 
esprisi bunlara karşıdır. Bu dönemi en iyi şekilde ve 
her yerde değerlendirmek mecburiyetindeyiz; onun 
için bunları arz ettim. 

Yüce Meclise saygılarımı arz ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın üyeler; Gümrük ve Tekel Bakanlığı Büt

çesi ve buna bağlı olan Tekel Genel Müdürlüğü Büt
çesi üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 

Sayın Komisyon, herhangi bir cevap verecek mi
siniz efendim?.. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BOZER -

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının Bütçesinin hazır

lanmasında değerli katkıları geçen Bütçe-Plan Komis
yonunun Sayın Başkan ve üyelerine ve burada söz al
mak suretiyle değerli fikirler ileri sürerek, Bakanlığı
mızın bundan sonraki çalışmalarına ışık tutan Danış
ma Meclisinin değerli üyelerine Bakanlığım ve şah
sım adına içten teşekkürlerimi sunarım. 

Bütçe-Plan Komisyonunun Yüce ̂ Meclisine sundu
ğu teklifte de görüleceği üzere, Bakanlığımın 1983 Yı
lı Bütçesi 6 milyar 272 milyon lira ile Genel Bütçe 
içinde mütevazi bir yer tutmaktadır. Bakanlığım ve 
bağlı kuruluşları, ana karakteri itibariyle millî eko
nomiye ve Kamu Maliyesine gelir sağlama ve istih
dam yaratma açısından büyük katkılarda bulunurken, 
bu faaliyetleri dolayısıyla söz konusu harcamalarını 
asgarî düzeyde tutmak hususunda gereken dikkati gös
termektedir. 

Bakanlığım ve bağlı kuruluşlarının faaliyetleri 
hakkında Yüce Meclisinize özet bilgi arz etmeden ön
ce, Bakanlığımın ve bağlı kuruluşlarının özellikleri, 
izledikleri politikaların anahatları üzerinde kısaca 
durmak istiyorum. 

İkinci Dünya Savaşından sonra yaşanan siyasal, 
ekonomik ve sosyal olayların etkisiyle kurulan Güm
rük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması içinde (Di
ğer adıyla GATT) Gümrük İşbirliği Konseyi, Avru
pa Ekonomik Topluluğu ve benzeri uluslararası ku-
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ruluşlarla olan ilişkilerimiz, gümrük kavramına, malî 
muhteva yanında, ondan daha da önemli ekonomik 
ve sosyal bir anlam kazandırmıştır. 

Bilindiği gibi, kaçakçılık, devletin ekonomik bü
tünlüğü aleyhine işlenen suçlardandır. Bakanlığıma 
kaçakçılıkla mücadelede önemli görevler düşmekte
dir. Görev ve sorumluluk alanı içinde gümrük teşkila
tı yeni ve iyi ilave imkânlara sahip olmadığı halde 
9 milyar doları aşan ithalatın, 4,7 milyar doları aşan 
ihracaatın ve özellikle artan transit nakliyatının ge
rektirdiği işlemlerin üstesinden gelmeyi başarmıştır. 
Diğer taraftan, Cumhuriyetimizin ilk yıllarından iti
baren devlet tekelinde sürdürülen faaliyetler, dün ol
duğu gibi, bugün de ülkemizin malî, ekonomik ve 
sosyal bünyesinde önemli bir yer işgal etmektedir. 

Tekel Genel Müdürlüğü, başta tütün olmak üzere, 
üzüm, arpa, anason gibi, ülkemizin belli başlı tarım 
ürünlerini üreten 500 bin dolayındaki ekici ailesinin 
emeklerini en iyi şekilde değerlendirmekte; destekle
me alımları yaparak piyasada istikrarlı bir fiyat oluş
masına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bu kuruluşumuz 
aracılığıyla 80 bin kişiye iş sahası yaratılmakta ve 
böylece ülkemizin istihdam sorununa katkıda bulu
nulmaktadır. 

Bu değerlendirmelerin Çay-Kur Genel Müdürlüğü 
hizmetleri için de yapılabileceği dikkate alınırsa Güm
rük ve Tekel Bakanlığının ifa ettiği hizmetlerin kap
samı daha iyi bir şekilde ortaya çıkar. 

Yapısal durumu itibariyle ağırlık ve ekonomik 
faaliyetler içinde bulunan Bakanlığımda temel ilke
lerin tespitinde gereken titizlik gösterilmektedir. Ba
kanlık ve bağlı kuruluşlarda görev yapan personeli 
Atatürk ilkeleri ışığında yönetmek; atamaların âdil ve 
dengeli bir biçimde yapılmasını sağlamak; gümrük
lerde ve gümrük kapılarında hizmetlerin yasalar doğ
rultusunda yapılmasında azamî itinayı göstermek; ka
çakçılıkla mücadelede daha etkin hale gelebilmek için 
araç, gereç ve malzeme yönünden yeterli düzeye ulaş
mak; işletmelerde üretimin maliyetini düşürmek; ka
liteyi artırmak çalışmalarımıza esas olan temel ilke
lerin özünü teşkil etmektedir. 

Müsaade ederseniz sizlere şimdi de kısaca güm
rük teşkilatıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi arz 
etmek istiyorum. 

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam 
edilen personelin atama, yer değiştirme ve yüksel
melerinde kıdem, liyakat gibi objektif kıstaslara göre 
işlem yapılmıştır. Yılların ağır tahribatına maruz ka
lan ye politik tayinlerle 12 Eylül öncesi sarsıntılar 

geçiren merkez ve taşra kuruluşlarındaki personel iş
lemlerine bir disiplin getirilmesi başlıca ilke olmuş
tur. Uzun yıllardır işleme konulmayan disiplin dos
yaları tek tek incelenmiş ve ilgili komisyonların ça
lışmaları sonucunda 69 personelin yasalar gereğince 
memuriyetle ilişkileri kesilmiş, 246 personele de muh
telif disiplin cezalan verilmiştir. 1 Ocak 1982 ile 15 
Kasım 1982 tarihleri arasında 612 aday memurun 
asalet tasdikleri yapılmış, 415 personelin hizmet de
ğerlendirilmeleri, kademe ilerlemesi ve derece yüksel
mesi şeklinde bitirilmiş, bir üst öğrenimi bitiren 42 
personelin de ayrıca intibakları sağlanmıştır. 7 220 
adet kadroya sahip Bakanlığımda muhtelif sebepler
le zuhur eden 1 500 adet açık kadro bulunmaktadır. 
Yurt çapında görev yapan 5 720 fiili kadronun bü
yük bir kısmının hizmet süreleri 5 ilâ 10 yıl arasın
dadır. Acil ihtiyaç nedeniyle 300 adedi gümrük mu
hafaza, 100 adedi de gümrük olmak üzere, 400 yeni 
memur alımı konusunda Başbakanlıktan izin istih
sal edilmiş ve 23 Eylül 1982 tarihinde sınav açıl
mıştır. Millî Eğitim Bakanlığıyla varılan mutabakat 
sonucu sınavlar ilk kez bilgisayar sistemiyle yapılmış
tır. Sınav sonucuna göre 365 kişi memuriyete alı
nacaktır. 

Yönetici kadrolarındaki açıklığı kapatmak üzere 
Başbakanlıktan sözleşmeli personel istihdamı talep 
edilmiş ve sağlanan kadrolara ehil ve uygun kişile
rin atanması sağlanmıştır. 

Gümrük gibi teknik bilgi ve uzmanlık isteyen bir 
meslek dalına son senelerde alınan memurların hiç
bir hizmet içi eğitime tabi tutulmadan birimlerde 
görevlendirilmeleri karşısında, eğitim çalışmalarına 
önem verilmiş ve bu maksatla hazırlanan yönetmelik 
7 Kasım 1982 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bir yıl evvel açılan kurslara ila
veten 1982 yılında da muayene memuru ve muha
faza memuru yetiştirme kursları açılmıştır. 60 kişilik 
muayene memuru kursu Ankara'da, 75 kişilik mu
hafaza memuru kursu İstanbul'da 4 Ekim 1982 tari
hinde açılmış bulunmaktadır. Gelecek dönemlerde bu 
kursların meslek okuluna dönüştürülmesi hususunda
ki çalışmalarımız devam etmektedir. 

Hükümet programında yer alan direktif uyarınca 
hertürlü yasadışı işlemlerin önlenmesi ve takibi ama
cıyla denetim hizmetlerine ağırlık verilmiştir. Teftiş 
Kurulu ve Kontrolörler Kurulunca 1982 yılında güm
rüklerde yapılan denetimler sonucunda 516 adet ra
por ile 408 adet soruşturma raporu düzenlenmiştir. 
Ayrıca, normal teftiş programları dışında iş hacmi-
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nin yoğun olduğu dönemlerde giriş-çıkış kapılarında j 
müfettiş ve gümrük kontrolörleri görevlendirilmiştir. 
1982 turizm sezonunda zuhur eden sorunların mahal
linde çözümlenmesi yetkisine haiz olarak Kapıkule'de 
Bakanlık merkezinden üst düzeyde yöneticiler de nö
bet suretiyle görev yapmışlardır. 

Gümrük muayene ve gümrük muhafaza memur
larının resmî kıyafetleri değiştirilmiş, hudut kapıların
da görev yapanların güler yüz ve nezaketle hareket 
etmeleri konusunda gerekli tedbirler alınarak uy
gulamaya konulmuştur. Ayrıca, Başbakanlıktan sağ
lanan işçi kadrolanyla kapıların temiz tutulması ve 
bakımı da sağlanmıştır. 

Mevcut muayene memuru kadrolarının, değişen 
ve gelişen ekonomik koşullar da dikkate alınmak su
retiyle ıslah edilmesi gerektiğine inanan Bakanlığım
da yeni bir sınıf ihdas edilmesi yoluna gidilmiştir. 
Bu sebeple, 400 adet gümrük kontrolör kadrosunun 
tahsis edilmesi hususunda Başbakanlık nezdinde mü
racaatta bulunulmuştur. 

1615 sayılı Gümrük Kanununun günün değişen 
ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun çözümler ge
tirecek hükümleri kapsayan değişiklik tasarısı Da
nışma Meclisimizin Adalet ve Malî İşler Komisyon
larından geçmiş bulunmaktadır. Tasarının kabulü ha
linde, gümrük hizmetlerinde görülen bazı yetersizlik
lerin ortadan kalkacağını ümit ediyoruz. 

Gümrük sahalarında bekleyen eşyanın yurt çapın
da tasfiye edilmeleri çalışmalarına sürat getirilmiş, 
Gümrük Vergisinden muaf olup 2419 sayılı Kanunla 
getirilen sürenin azlığından kaynaklanan devlet malı 
olma keyfiyeti, 24 Haziran 1982 günlü ve 17734 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan ek tüzükle ortadan kal
dırılmıştır. Yurt dışında çalışan işçi vatandaşlarımı
zın yurda gelişlerinde gümrük işlemlerinin kolaylık
la ve süratle yapılmasını sağlamak amacıyla tedbir
ler alınmıştır, özellikle turizm mevsiminde yolcula
rın beyan usulüne dayalı sondaj suretiyle kontrolleri 
yapılarak süratle yurda girişlerinin sağlanması; tek ve 
maktu vergi vizitesiyle yolcu beraberinde muaf so
kulan zati eşya listesinde günün şartlarına uygun de
ğişiklikler yapılması kamuoyuna da yansıdığı gibi, 
memnuniyet yaratmıştır. 

Başta Kapıkule olmak üzere, Yeşilköy ve Esenbo-
ğa gümrüklerine yolcu işlemleri için muayene memu
ru takviyesi yapılmıştır. Sezon boyunca Kapıkule'de 
90'ı mütecaviz muayene memuru görev yapmıştır. Ka
pıkule yolcu salonundan, 1 Ocak - 30 Eylül 1982 dö
neminde 1 milyon 675 bin 695 kişi giriş-çikış yap
mıştır. 

Kaçakçılığın men ve takibiyle ilgili olarak 1982 
yılında gümrük ve gümrük muhafaza kuruluşları
mıza 9 aylık dönemde el koydukları kaçak eşyanın 
piyasa değeri 500 milyon Türk Lirası civarındadır. 

Kaçakçılıkta istih!baraitın önemini müdrik olan Ba
kanlığımız ibu konuda gerekli çalışmaları yapmakta
dır. istihbaratla ilgili olarak diğer birimlerle işbirliği 
yapılmıştır ve bu maksatla da Bakanlığımızda bir 
ünite teşkil edilmiş bulunmaktadır. 

Sınır kapılarının memleketimize layık bir biçim
de gösterilmesi, tesislerin modern bir görünüme ka
vuşması turizm politikası yönünden olumlu sonuçlar 
verecektir. Gelecekte yolcu ve naklihane işlemlerini, 
kıymet kontrolünü, TIR ve triptik karnelerini de 
kapsayacak tarzda gümrük işlemlerinde bilgisayar sis
temine geçişi sağlayacak olan telsiz sistemine büyük 
önem vermekteyiz. Hudut kapıları arasındaki süratli 
haberleşmeyi ve bilhassa TIR kamyonlarının güzer
gâh üzerindeki kontrolünü temin edecek ve kaçak
çılıkla mücadelede etkinliği artıracak telsiz sistemi 
için gerekli cihazlar Almanya'dan yardım şeklinde 
sağlanmış olup, bu sistemin kurulması amacıyla ye
terli ödenek de Bütçeye konulmuştur. Başta Kapıkule 
Huduit Kapısı olmak üzere, Yeşilköy ve Esenböğa ha
vaalanlarında ve yolcu trafiğinin yoğun olduğu diğer 
kapılarda yolcu muayenelerinin kontrolü için kapalı 
devre televizyon sisteminin tesisine çalışılmaktadır. 

Hudut kapılarında mahrumiyet şartları altında gö
rev yapan gümrük ve gümrük muhafaza memurları 
için lojman yapılması konusunda ön çalışmalara te
vessül edilmiştir. 10 yıllık bir dönem içinde lojman 
konusunu bütünüyle çözümlemek başlıca amacımızdır. 

Yurdumuz üzerinden Ortadoğu ülkelerine yapılan 
transit nakliyat bir evvelki döneme göre artarak de
vam etmektedir. 1982 yılı 1 Ocak-30 Ekim tarihleri 
arasında Halbur'dan giriş - çıkış yapan araç miktarı 
886.232, Edirne'den 618.825, Gürbulak'tan 270.975 
ve Cilvegözü Hudut Kapısından 50.891 olmuştur. Ha-
bur'da zaman zaman uzunluğu 80 kilometreyi bulan 
araç kuyruklarının oluşması önlenmiştir. Halihazırda 
transit nakliyatta Bakanlığım yönünden herhangi bir 
sıkıntı mevcut değildir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Müsaade buyurursanız Bakanlığımın yatırım hiz

metleriyle ilgili çalışmaları hakkında da kısaca bilgi 
arz etmek isterim. 

29 Ekim 1981 tarihinde yolcu tesisleri hizmete 
açılan Kapıkule'de TIR araçlarının giriş - çıkış yap
tığı (bölgedeki altyapı tesislerinin •bitirilmesi çalışma
larına devam edilmektedir. Bayındırlık Bakanlığı ta-
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rafından ihaleye çıkarılan ve yapımına başlanan bu 
tesislerin bitmesiyle Kapıkule Hudut Kapısı Avru
pa'nın en iyi tesislerinden 'biri olacaktır. 

Habur Kapısındaki tesisler, lojmanlar hariç, bi
tirilerek hizmete konulmuştur. Silopi ilçesine yakın 
'bir yerde projeleri bitirilen lojmanların tamamlana
rak hizmete konulmasıyla Irak'a açılan bu hudut ka
pımız da modern bir görünüme kavuşmuş olacaktır. 
Gürbülak Hudut Kapısında da altyapı tesisleri bitmek 
üzeredir. Noksanlıkların 1983 yılında bitirilmiş ola
cağını ümit ediyorum. Cilvegözü, ipsala ve Sarp 
hudut kapılarının 'bütün projeleri bitirilmiş olup, ya
tırım hizmetleri 1983 yılında önemli bir ölçüde so
nuçlandırılacaktır. Ayrıca, Öncüpmar'ın hudut kapısı 
genişleme çalışmaları yapılmaktadır. 

Bunların haricinde 1982 yılında kullanılan hizmet 
binalarının önemli bir kısmının büyük onarımları ya
pılmıştır. 1983 yılında Bakanlığım genel hizmet po
litikası içinde gerek turizm sezonuyla ilgili faaliyet
lerin, gerek diğer gümrük hizmetlerinin daha yapıcı 
ve da'ha olumlu sonuçlara ulaşması şimdiden planlan
mış bulunmaktadır. 

Gümrükle ilgili maruzatıma son vererek katma 
bütçeli bir kuruluş olan Tekel Genel Müdürlüğünün 
çalışmaları hakkında da sizlere özet bilgi sunmak is
tiyorum. 

12 Eylül öncesinde üretim kapasitesinin çok al
tında çalışan fabrikaların sağlanan işbarışının getir
diği imkânlar ve yönetimde alınan olumlu kararlar 
sonucunda tüketicilerin yokluklardan ve kuyruklar
dan kurtarılması sağlanmıştır. Son yıllarda gittikçe bü
yüyen ve ülke ekonomisi için yük olmaya 'başlayan 
aşırı tütün stoklarının makul düzeylere getirilmesi 
için gereken çaba gösterilmiş ve tütün üretiminin iç 
tüketim, ihracat ve makul bir stok düzeyiyle dengeli 
olması hedef alınmıştır. 

2427 sayılı Kanundan sonra alınan denetim ted
birlerinin etkisiyle tütün üretiminde denge sağlanabil
miş ve aşırı stok durumu 'hâsıl olmamıştır. 1981 ürü
nü tütün piyasalarının ödeme, teslim ve tesellüm 
işlemleri büyük bir hassasiyet ve süratle yürütülmüş, 
geçen yıla nazaran bütün piyasalarda 1,5 ay ile 3,5 
ay önce işlemler bitirilmiştir. Fiilen alınan 81 bin 
ton tütün alımı bedelleri tamamen ödenmiş ve üreti
ciye borcumuz kalmamıştır. 

12 Eylül Harekâtından sonra uygulanan üretim 
planlaması ve alım politikası sonucu tütün kalitesi 
düzeldiği gibi, üretimde de arz ve talep dengesi ku
rulmuştur. Bundan dolayıdır ki, tütünümüze karşı dış 

alıcıların ilgisi artmış ve tüccar bu yılki piyasalarda 
âdeta Tekelle yarışır bir şekilde alımlarını sürdür
müştür. 

1982 yılında yapılan bağlantılar sonucunda 39,3 
milyon doları yaprak tütün olmak üzere 41,5 milyon 
dolarlık ihracat yapılmıştır, ihracat konusundaki faa
liyetlerimiz devam etmektedir. 

iki vardiyada 18 bin ton sigara üretimi yapacak 
olan Tokat Sigara Fabrikasının inşaat ve makine 
montajları 1983 yılında bitirilmiş olacaktır. Samsun 
ve Akhisar sigara fabrikalarının yatırım işlemleri de 
devam etmektedir. 

Tekelin üretimi olan mamullerin kalite ıslahı yö
nünden yapılan çalışmalar hakkında da özet bilgi 
takdim etmek istiyorum. 

Tüketici nezdinde hoş olmayan tütün kokusunun 
giderilmesine yönelik araştırmalar için Tekel bünye
sindeki araştırma birimi olan enstitüye etkinlik ka
zandırılmıştır. Bu ünitenin üretim gruplarıyla ahenk
li çalışması sürdürülmektedir. SEKA'nın Dalaman 
tesislerinde imal ettiği kuşe kâğıdının deneme bas
kıları yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Sigara 
paketlerinde bu kuşe kâğıdı kullanılacaktır. Sigara 
paketlerinin iç kısmındaki alüminyum folyo üzerinde 
sigaranın üretildiği fabrika, imal edildiği ay ve yılı 
ifade eden rumuzlu rakamlar konulmasına başlanmış
tır. Kalite kontrolü yönünden alınan tedbirler devam 
ettirilmektedir. 

içki sektöründe de mamullerin kalitesinin iyileş
tirilmesine gayret gösterildiğini belirtmek isterim. Vis
ki, yeni ve kulüp rakıları etiketlerinde ve viski şişe
lerinde değişiklikler yapılmıştır. Şişe dizaynı tüketici-
lerce benimsenmeyen likör şişeleri de değiştirilmiş ve 
bu değişikliğe paralel olarak eşantiyon likörler de 
piyasaya sunulmuştur. 

Başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere, sigara ih
racatına önem verilmektedir. Sigara ihracatında ya
pılan çalışmaların olumlu sonuca ulaşması kısa va
dede mümkün olmadığından bu ülkelerde şimdilik 
Türk sigarası tüketimi temayülünün kazandırılması 
için gayretler sürdürülmektedir. 

Tekel Genel Müdürlüğü mamullerinin yurt dışın
da satış ve dağıtım'nı temin etmek amacıyla hazırla
nan Yurt Dışı Acentelik Yönetmeliği 7 Kasım 1982 
günlü Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş 
bulunmaktadır. Bu yıl 6 266 kilogram tütün ihraç ede
rek 42 bin dolar sağlamış bulunuyoruz. Bu konuda 
bağlantılarımız vardır; ihracat çalışmalarımız devam 
ediyor. 
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Muhtelif hudut kapılarında Tekel Genel Müdür
lüğü taraf ndan açılan 27 gümrük hattı dışı satış, eş
ya satışı mağazalarında 1981 yılında 79 550 Batı Al
man markı tutarında satış yapılmış, 1982 yılının do
kuz aylık döneminde ise, bu miktar 70 milyon 340 
bin Batı Alman markı olmuştur. Geçen yılın dokuz 
ayl k dönemine göre % 12'lik bir artış meydana gel
miştir. 

Tuz üretimi tüketim seviyesinin üzerine çıkarılmış
tır. 30 bin ton yıl kapasiteli Kaldırım Rafine Tuz Te
sisi, Kaldırım Tuzlası Üretim Artırma Projesi; Çam-
altı Tuzlası İdame, Yenileme Projesi için ayrılan öde
neklerin kullanımına ve projenin zamanında bitiril
mesine gayret gösterilecektir. 

Sayın Danışma Meclisinin müsaadesi olursa çok 
k'sa olarak aktüel olması itibariyle Çay - Kur'un faa
liyetleri hakkında da bilgi arz etmek isterim. 

Çay sahalarının yasal düzenleme sonucu ciddî bir 
disipline kavuşmuş olması, yaş çay yaprağının ma
kasla kesilerek toplanması konusunun ortadan kalk
mış bulunması, daha kaliteli çaya kavuşmamızın baş
lıca amilleri olmuştur. 

Yaş çay alımları programlanan şekilde sürdürül
müştür. Alımlarda olduğu gibi, işlenmesinde de kali
teye gerekli önem verilmiştir. Alman çay yaprağının 
tamamı zaman nda işlenmiş, herhangi bir imha söz-
konusu olmamıştır. 

Çay alım eksper kadrosunun oluşturulması ile il
gili çalışmalara başlanmış; Çay Kurumu Genel Mü
dürlüğü çay eksperi yetiştirme, atama, görev, yetki, 
çalışma, sorumluluk ve iş ilişkileri Yönetmeliği 7 Ka
sım 1982 günü Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlü
ğe girmiştir. 

Çay - Kur'un 1982 yılı Bütçesinden ayrılan öde
nekler ölçüsünde yapımı sürdürülen altı adet çay fab
rikası bitirildiğinde, yaş çay yaprağı üretimi ile ima
lat arasında tamamen bir ahenk kurulmuş olacaktır. 

1982 yılı yaş çay yaprağı alımı kampanyası prog
ramlanan hedef doğrultusunda gerçekleşmiş, fiilen 
302 bin ton alım yapılmıştır. 16 milyar 635 milyon 
lira tutarındaki bu alımın 11 milyar 500 milyonu üre
ticiye ödenmiştir. Bakiye borç düzenli bir şekilde ve 
zamanında ödenecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
'Bakanlığımın faaliyetleri hakkında bilgi takdim 

ettikten sonra sizlere 1982 Yılı Bütçesi ile 1983 Yılı 
Bütçesi arasında mukayese yaparak sözlerime son 
vermek istiyorum. 

Bakanlığımın 10 aylık 1982 Yılı Bütçesi 3 035 
milyon lira idi. Bunun 1,9 milyarı carî harcamalara, 

1,1 milyarı yatırım harcamalarına, 28 milyonu da 
transfer harcamalarına ayrılmıştı. Cari harcamalarla 
transferler için tefrik edilen ödenekler ihtiyacı kar
şılamıştır. Yatırım harcamaları için ayrılan 1 milyar 
100 milyon liranın <% 95'i sarfedilmiştir. Yatırımla
rımız Aralık 1982 sonu itibariyle % 100 oranında 
gerçekleşmiş olacaktır. 

1983 Yılı Bakanlık Bütçemiz toplamı 6 milyar 
272 milyon liradır. 2,9 milyarı cari harcamalara, 
3,1 milyarı yatının harcamalarına ve 132 milyonu 
da transferlere ayrılmış bulunan 1983 Yılı Bütçemiz, 
Genel Bütçe içinde % 017 gibi oldukça rnütevazi bir 
seviyede bulunmaktadır. Gümrüklerde tahsil edilip, 
Maliye Bakanlığına aktarılan vergiler toplamı 1981 
Yılında 117 milyar 553 milyon lira olarak gerçek
leşmiş olup, Genel Bütçe içindeki oranı '% 8,3 ol
muştur. 1982 Yılı sonu itibariyle tahsil edilecek ver
giler toplamının 130 milyarı aşacağı umulmaktadır. 
Bu miktarın Genel Bütçe içindeki payı da '% 8 do-
tayları-ndadır. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1982 Malî Yılı 10 
aylık Bütçesi 12 milyar 007 milyon lira idi. Bu mik
tarın 2,45 milyarı cari harcamalara 9,1 milyarı ya
tırım harcamalarına, 340 milyonu kamulaştırmaya, 
49,4 milyonu da transfer harcamalarına ayrılmıştır. 
Ancak, yıl içinde belirli projeler için sağlanan ek 
imkânlarla toplam Bütçe tutarı 16 milyar 391 milyo
na ulaşmıştır. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1982 Malî Yılında
ki yatırım programlarının yıl sonunda gerçekleşme 
oranları, tütün sektöründe % 94'e, içki sektöründe 
% 90'a, kimya sektöründe de % 80'e ulaşacaktır. 

1983 Malî Yılında Tdkel Genel Müdürlüğünün 
Bütçesi 14 milyar 025 milyon liraya bağlanmıştır. 
Bu miktarın 3 milyar 778 milyonu cari harcamalara, 
9 milyar 710 milyonu yatırım harcamalarına, 447 
milyonu kamulaştırmaya, 90 milyonu da transfer 
harcamalarına tefrik edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün Genel Bütçeye kat
kısı yönünden bir hususu, özellikle açıklamak isti
yorum. Ürettiği mallardan dolayı 1981 Yılında 81,5 
milyar lira olarak tahakkuk eden İstihsal Vergislinin 
% 96 tutarındaki 78 milyarı Hazineye fiilen öden
miştir. 1982 Yılı yedi aylık dönemde 64,2 milyar ola
rak tahakkuk eden bu verginin % 97 oranındaki 
62,4 milyarı da ödenmiş bulunmaktadır. 1982 Yılı 
Aralık sonu itibariyle tahakkuk edecek vergiler top
lamının 95 milyara ulaşacağı, bunun en az 90 mil
yarının da Hazineye ödeneceği umulmaktadır. 
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Görüldüğü üzere 1981 ve 1982 Yıllarında tahak
kuk eden İstihsal Vergisinin tamamına yakın kısmı
nın ödenmiş olmasına 'rağmen, 1979 ve 1980 Yıl
larından 1981 Yılma devreden 33,5 milyar lira ver
gi borcu bulunmaktadır {Eski borcumuz bunlar) Bu 
miktara 19811 yılından kalan 3,6 milyar ilave edildi
ğinde, Tekel'in hazineye toplam vergi borcu 37 mil
yara ulaşmaktadır. Bu borç için de % 32 oranında 
tecil faizli ödenmektedir. Tekel'in ürettiği mamuller
de, Özellikle tütünde <% 55 oranında İstihsal Vergisi 
ödenmesi, içkide % 65 oranında İstihsal Vergisi 
ödenmesi ve bunun satış fiyatı üzerinden tahaifckük 
ettirilmesi, Tekel'in maliyetlerini menfi bir yönde et
kilemektedir. Çünkü, fiyatı artırdıkça vergi artmakta 
ve bu suretle Tekel'in Hazineye ödediği vergi de 
önemli miktarlara ulaşmaktadır. 

Bu itibarla, bu konuda Maliye Bakanlığı ile ya
kın bir temas kurmalk suretiyle konunun bir çözü
me kavuşturulmasını amaçlamış bulunmaktayız. 

Sayın Başkanım ve değerli üyeler; 
Müsaade ederseniz arkadaşlarımızın lütfedip sor

dukları sorulara da kısaca cevap vereyim. 
BAŞKAN — Sayın Bakanım, başka soru sormak 

ihtiyacını hisseden üyelerimiz olacaktır. Müsaade 
ederseniz soru tespit işlemini de yapalım, ondan son
ra hepsine birlikte cevap verirsiniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ ALİ BOZER 
— Tabiî efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
(Alkışlar.) 

Sayın üyeler, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile il
gili soru sormak isteyen arkadaşlarımızın isimleri
ni okuyorum efendim : Sayın Dabakoğlu (Bir yazılı 
sorulan vardır), Sayın Hamitoğulları, Sayın Afckılıç, 
Sayın Göksel, Sayın Gürbüz, Sayın Aşkın, Sayın Tan, 
Sayın Geboloğlu ve Sayın Genç'tir. 

Başka sorusu olan Sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Soru kayıt işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın Dabakoğlu'nun yazılı sualini okutuyorum 

efendim. 
Yüce Başkanlığa 

1982 Bütçe görüşmelerinde Diyarbakır'da inşaatı 
durdurulan sigara fabrikasının 6 ncı olarak program
lanmasının sebebini Sayın Bakandan sormuş ve yazılı 
olarak cevaplandırılmasını rica etmiştim, 

Bugüne kadar bir cevap alamamış; fakat 1982 
yılında inşaatın iikmâli için 1 milyar lira tahsis edi
leceğinin Diyarbakır Valisine vaat edildiğini öğren
miş ve Sayın Bakana bu vaatlerinden dolayı müte
şekkir kalmış, konuyu takibe lüzum görmemiştim. 

I Teessürle beyan edeyim ki, bu vaat de yerine ge
tirilememiş ve sigara fabrikası inşaatı yıkılmaya terk 

I edilmiş durumdadır. 
İşsizliğin had bir safhada bulunduğu Diyarbakır' 

ımızda, vatandaşın geçimine vesile olacak bu fabri
kanın daha fazla bekletilmeden yapılması ve faali
yete geçirilmesi hususunu dilerken, bugüne kadar 
bekletilme sebebinin yazılı olarak Sayın Bakan tara
fından açıklanmasına vasıta olmanızı saygılarımla 

I arz ederim. 
Vehbi Muhlis DABAKOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları soru sormak 
üzero buyurun efendim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
sormak istediğim iki sorudan birisi şudur efendim : 
Değerli Bakanımız bize gerçekten aydınlatacak nite
likte istifade ettiğimiz bilgiler lütfettiler, teşekkür 
ederiz, 

Habur Gümrük Kapısı, Orta Doğuya açılan son 
derece önemli bir kapımızdır ve değerli Bakanımızın 
da ifade ettikleri gibi, 900 bine yakın aracın giriş -
çıkış yaptığı bu kapı, maalesef andıkları altyapı te
sisleri arasında yöreye, bırakınız bu büyüklüğe lâ
yık, ilkel düzeyde (0 da Silopi'de bulunan, yani Ha-
bur'un çok uzağında bulunan) bir PTT binası ile 
karşı karşıyadır. Biliyoruz, PTT yapımı, birinci de
recede, inşaat vesaire gibi yönü, elbetteki Ulaştırma 
Bakanlığının yetki alanındadır; ama o Bakanlığı, bu 
bölgenin önemi dolayısıyla harekete geçirmede de 
yanılmıyorsam Gümrük Bakanlığına da bir görev 
düşmektedii\ 

Şimdi soruyorum ve öğrenmek için bilgi istirham 
ediyorum : Bu çok önemli kapıya uygun, ilgili ileti
şimi sağlayan nitelikte bir PTT binası ve birim, üni
tesi yapma yönünde b'ir tasavvurları, bir girişimleri, 

I bir projeleri var mıdır?.. Yoksa, düşünmekte midir
ler?.. 

İkinci ve Son sorum da şu arkadaşlarım : Yine 
I değerli1 Bakanımızdan bir daha öğrendik, ülkemizde 

sayısı 500 bini aşan üzüm. üreticisinin fiyat düzeyin
de desteklendiğini izah buyurdular. Çok teşekkür 
ederim; ama bu destekleme maalesef Tekele bağlı 
olan bölgesel merkezler dışında ve ülkemizin en ge
lişmiş olan {altyapısıyla, araçlarıyla.) bölgeleri dı
şında büyük aksamalara maruzdur. Bunun için bir 

j tedbir almaya ilişkin bir soruyu yöneltiyorum. 
I Somut bir örnek vererek sorumu aydınlatmada 
I yarar yar : Mardin ilinde, kuru üzüm üretimi yılda 
| 1 milyon tona yaklaşmaktadır; ama Ömerbey'in fa-
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lanca köyünde üzüm üreten bir fakir vatandaşımız, 
bu üzümünü Diyarbakır'a götürmek mecburiyetinde 
bırakılmaktadır. Araba yoktur. Ömerbey'e gelmesi 
lazım, oradan Mardin'e geçmesi lazım, orada otel 
varsa orada gecelemesi lâzım, araba bulursa tabiî, 
Diyarbakır'a gitmesi lazım, orada gecelemesi lazım. 
Bu ne biçim desteklemedir?.. Dünden bugüne gelen 
bir eksikliktir bu. Ben bunu anlayamadım. Üreticiler 
perişandır ve zaten ürettiklerini Diyarbakır'a götür
dükleri zaman, bu küçük üreticilerin elinde hiçbir 
para kalmamaktadır, bunu yola harcamaktadırlar. O 
zaman ne olmaktadır?.. Şu olmaktadır değerli arka
daşlarım : Araya tefeciler girmekte ve yok pahasına 
alarak, Devletin yapması gereken, boşluğu maalesef 
üretici aleyhine kapatmaktadırlar. 

Şimdi huzurunuzda değerli Bakanımdan soruyo
rum; bu konuda sözgelimi, Diyarbakır'dan Mardin 
iline ve benzeri illere alım yapabilecek (Bu, sene
nin belli bir döneminde sınırlıdır.) merkezin orada 
oluşturulacağı söylenen üreticiden belli bir katkı da 
alarak (Üreticilerle yakından konuştum, inceledim 
biraz biliyorum, buna razıdırlar.) bu noktada bir gi
rişimleri var mıdır, olabilecek midir, yoksa bu des
tekleme sadece sözde mi kalacaktır?.. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-

kri4 
Buyurun Sayın Akkılıç-
MAHMUT AKJCILIÇ — Sayın Başkan müsa

adenizle kürsüden arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Akkılıç, çok özür dilerim, İç

tüzüğümüzde, «Sorular yerinden sorulur.» diye açık 
bir hüküm var. Elbette duyulması bakımından ben
deniz de arzu ederim; ama bu hükme aykırı bir dav
ranış?. girmek mümkün değil. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, bazı 
numuneler var. Bu bakımdan kürsüye gelmemde ya
rar var. Numuneleri göstereceğim efendim. 

BAŞKAN — Numune göstereceksiniz gelin kür
süye tabiî. Yüce Genel Kurul da bunu elbette tak
dir edeceklerdir. Buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Danış-
ma Meclisinin sayın üyeleri; 

Bütçenin genel görüşmesinde ve daha önce Ana
yasa görüşmeleri sırasında arz etmiştim : Türkiye' 
de, dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan, Tanrı'nın, 
Türk'e bahşettiği bir nimet olan Şereflikoçhisar Gö
lü, 1 600 kilometrekare genişliğinde ve 1 600 metreye 
kadar inen tuz kaynağı var MTA'nın yaptığı araştır
malara göre. Birçok ülke 1 300, 1 500 metre aşağıya 

inip tuz çıkarıyor. Tanrı bize bu nimeti vermiş, su 
var, tuzu eritiyor, yukarı çıkartıyor ve tuz elde edi
yorduk-

Elimde 70 sayfalık bir dosya var ve bu dosyada 
aşağı yukarı 25 yerin raporu var, 3'ü de Gümrük ve 
Tekel Bakanlığına ait. Üretici Bakanlık, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı ve bu bakanlığın raporundan son 
cümlesini okuyacağım : «Gölün bu denli, kimyasal 
yapısının gün geçtikçe bozulduğu, ilgili kuruluşlarla 
yapılan toplantılarda defalarca vurgulandığı halde, 
beklenen neticeler elde -edilememiştir» Yazı, 1979 yı
lında yazılmıştır Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na, 

Ayrıca Konya Sağlık Müdürlüğünün raporu var
dır. «Bu göle, yılda 420 milyon metre mikap su Kon
ya'nın kanalizasyonu ve Konya Ovasının direnaj ka
nalı, 180 kilometre kanal 3 defa terfi yapılmak su
retiyle, 30 - 40 metre pompa ile aktarılmak suretiyle 
göle akıtılmakta ve gölde artık, bundan böyle tuz is
tihsali imkânsız hale gelmektedir.» demektedir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı tuz istihsal edecek, 
Memleketin tuza ihtiyacı var, hatta bir ara bilirsi
niz tuz da ithal ettik. Ne yapıyor? (Tuz istihsali de 
artık mümkün değildir, tedbir alınmazsa) Dağlardan 
yılda 500 milyon liraya yakın para verilmek suretiy
le topraklar göle yığılıyor gölde 100 dönümlük, 200 
dönümlük havuzlar yapılıyor. Bu havuzlardan pom
pa ile dışarıya su aktarılıyor, su seviyesi düşürülü
yor ve ondan sonra Temmuz, Ağustos, Eylül ayla
rında oradan tuz istihsal edilmesi imkân dahiline gi
riyor-

Şimdi, Fransa'da tıp fakültesinde ve Refik Say
dam Hıfzıssıhha Enstitüsünün laboratuvarında yap
tırdığımız araştırmalarda biraz evvel Sayın Bakanın 
da bahsettiği fabrikalardan üretilen tuzlarda civa se
viyesi toksik seviyededir, hatta üstündedir insan sağ
lığı açısından. 

Şimdi bu yediğimiz Billur Tuz'u sabahleyin 
GİMA'dan aldırdım sırf bir mukayese yapmak için 
sayın üyeler; bu tuz bu kadar beyaz görülmesine rağ
men, içerisinde yine civa vardır, bunu bertaraf et
mek mümkün değildir efendim; ama beyazdır, yiyo
rum 

Dikkatinizi çekiyorum, işte bu, tuz yığınlarından 
tarafımdan alınmış bir numunedir... Bunlar da öyle 
ve bunlar yemeklik tuzun dışında peynire, zeytine, 
yeme katılan tuzlardır. Bugün Şereflikoçhisar'da 
40 - 50 tane tuz değirmeni meydana gelmiştir bu tuz 
değirmenleri yukarıdan tepeden gelen Peçenek dere-
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sinin suyu ile bunlar yıkanmakta ve ondan sonra bu ı 
kere, iki Şereflikoçhisar tepede olduğu için önünde 
80 ile 100 bin dönümlük bir ova var Tuz gölü ile I 
Koç'hısar ilçesi arasında... 

BAŞKAN — Sayın AkkıUç, değerli fikirlerinize 
çok saygılıyız, lütfen sualinize geçin efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Bu tuzlar, bu sular bir 
kere ovayı da tahrip etmekte, çoraklaştırmaktadır. I 

Çok özür dileyerek Sayın Başkanım, şimdi Sayın 
Bakandan soruyorum : Acaba bu konuda bugüne 
kadar 1979 dan beri Bakanlığının çeşitli yazıları var
dır dosyada. Herhangi bir tedbir almışlar mıdır, önü
müzdeki sene. tuz ithali durumuna sokulacak mıyız 
ya da bu insan sağlığı bakımından toksik derecede 
olan tuzu insanlarımıza ve hayvanlarımıza yedirme
ye devam edecek miyiz? I 

Çok teşekkür ederim Sayın Başkan müsamaha- I 
niza, sağolun. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Gürbüz, buyurun efendim. 
t. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, benim 

öğrenmek istediğim konu da şu : Bugüne kadar de- I 
vamlı surette, çayda kalitenin bulunmayışının çay 
yaprağı alımından doğduğu söylenir. Son senelerde 
çay yaprağı alımında kalite göz önünde tutulmuş
tur; fakat piyasada satılan çaylarda bu kalitenin tut-
turulduğu söylenemez, önceleri kaliteli çay olan Ka
melya bugün toz çay olarak piyasada bulunmakta
dır. Bazı çay markaları piyasadan kaldırılarak do
laylı bir zam yapılmakta, eski kaliteli çayların kalite
leri düşürülmektedir. • 

özlenen ve vaat edilen kaliteli1 çaylara milletimiz 
no zaman kavuşacaktır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Göksel, buyurun efendim. 
İHSAN GÖKSEL — Sayın Başkan; Gümrük ve 

Tekel Bakanlığı bir yönü ile üretici diğeriyle de güm
rük muameleleri bakımından çift vazifeli bir bakan
lıktır. Şimdiye kadar gelen bakanlarımız bunun bir 
yönüne Veya diğer yönüne önem vererek, kimisi de 
çarkı kendi dönüşüne bırakarak hiçbir şeyle alaka
dar olmadan siyasî ömürlerini geçirmişlerdir. Benim 
aklımda kaldığına göre, bilhassa son zamanlarda Sa
yın Sazak'ın, gümrüklerde cereyan eden rüşvet olay
ları üzerine sıkı şekilde yürüdüğünü ve rüşvet olay
larını oldukça önlemeyi başardığını biliyoruz. 

Memleketimizde en büyük rüşvet yataklarından 
birisi olan gümrüklerde müzminlesmiş ve kanserieş- | 

— n 
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miş rüşvet hastalığının önlenmesi için Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

Sayın Bakanın, bizleri aydınlatmak için verdiği 
izahat arasında nazarı dikkatimizi celbeden, bazı 
memurların vazifelerinden ilişiğinin kesilmesi sıra
sında acaba bu ilişik kesmeler görevdeki yetersizlik
lerinden ötürü mü olmuştur, ideolojik sapıklıklarından 
ötürü mü olmuştur, yoksa rüşvet olaylarından ötürü 
mü olmuştur? Eğer böyle 3 gruptan da varsa, bun
ların hangi üniteler ve adetler içerisinde olduğunun 
bildirilmesini kendilerinden rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göksel. 
Sayın Aşkın, buyurun efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan; iki konu

da soru yöneltmek istiyorum Sayın Bakanımıza. Bi
rincisi, Ticaret Bakanlığından öğrendiğimize göre, 
çay ihracatı listede mevcuttur. Yani çay ihraç edile
bilir ve bazı yıllar Türkiye çay ihraç etmiştir. Bu se
ne için çay -ihracatının mümkün olup olmadığını, bu
nun kaliteli çay için mi, yoksa toz ve diğer yeşil çay
lar için mi mevcut olup olmadığı hususunda bizi ay
dınlatmalarını rica ediyorum. 

İkincisi; biraz önee Sayın Bakanımızın vermiş ol
dukları bilgilerde, 7 Kasım tarihinde neşredilmiş olan, 
«yabancılara tekel maddeleri satınalma ve ülkelerde 
satabilme müsaadesi veren Yönetmelik» neşredilmiş 
bulunuyor. Acaba bu yönetmeliğin neşrinden önce 
Türkiye'de Tekel, yabancı ülkelere ne1 kadar tekel 
maddesi, yani yaprak tütünün haricinde işlenmiş, 
hazırlanmış Tekel maddesi satmaktadır? Hangi ülke
ler bununla yakından ilgilenmektedir? Bu konuda 
bilgi rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan; bir küçük so

ru sormak istiyorum : 
Sayın Bakanımız, açıklamaları sırasında, özellikle 

şişe ve paketlerdeki değişikliklerden söz ettiler. Hiç 
kuşkusuz, şişe ve paketlerdeki bu ambalaj değişiklik
lerinin önemini ihmal etmek mümkün değil; ama sa
nıyorum ki, şişeler ve paketler kadar, onların içinde
kilerin kalitesi bence daha önemlidir. Buradan hare
ketle bir soru sormak istiyorum : Türk purolarının 
içler acısı durumu ne zaman değişecektir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Tan, buyu

run Sayın Geboloğlu. 
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NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan; mem
leketim olan Bitlis tlimizde özel teşebbüs tarafından 
bir sigara fabrikasının kurulması düşünülmekte ve 
bunun tahakkuku için gerekli finansman halka açık 
olmak üzere, 500 milyon lira olarak sağlanmış bulun- -
maktadır. Gerek memleketimiz olan Bitlis için, gerek 
yatanımıza sağlayacağı döviz ve işsizliğe çare bakı
mından bu fabrikanın kurulmasının memleketimize 
faydalı olacağına inanmaktayız. Fabrikanın kurulu
şu izne bağlı olduğuna göre, Sayın Bakanımız bu 
konuda ne düşünüyor? Aydınlatırlarsa müteşekkir 
kalırım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Geboloğlu. 
Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; Sayın Baka

nımızın değerli açıklamalarından kendisine teşekkür 
ederim. 

Bir tek sorum var, o da şu : Eski Gümrük ve Te
kel Bakanlarından Ahmet Çakmak hakkında, benim 
bildiğim kadarıyla bir soruşturma vardı. Epey za
mandan beri bu soruşturma devam etmektedir. Bu 
soruşturma ile ilgili müfettiş raporları düzenlenmiş 
midir? Düzenlenmemişse, niye geciktirilmiştir? Eğer 
düzenlemişlerse hangi safhadadırlar? Bu müfettiş 
raporları eğer varsa, bu konuda bir bilgi verirlerse, 
yani bir suiistimal konusu tespit edilmiş midir, edil
memiş midir? Onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. Yal
nız, biliyorsunuz bakanlar hakkındaki soruşturmaları 
bakanlıklar yapmamaktadır. 

Teşekkür ederim efendim. 
KAMER GENÇ — Bakan değil, inceleme var, 

müfettiş tahkikatı var. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Bakanım; sorular sorulmuştur. Bunlara 

yazılı veya sözlü cevap vermek imkânınız bulunmak
tadır. Sözlü cevap verecekleriniz varsa buyurun, 
efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALÎ BO-
ZER —Sayın Başkan, 

Efendim, elimden geldiği kadar değerli arkadaş
larımın sorularına cevap arz etmek istiyorum. Bu 
konuda cevap veremeyeceğim hususlar olursa, onu 
da yazılı olarak takdim etmeme müsaadelerinizi is
tirham ederim. 

Evvela Sayın Akaydın Arkadşımızın, tütün fiyatı
nın tespitinde bazı faktörlerin dikkate alınmasına iliş
kin temennisi var. Aynı zamanda 1982 yılında verilen 
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fiyatların düşük olduğu ifade ediliyor. Hiç olmazsa 
1983 yılında enflasyon ve artan giderler dikkate 
alınmak suretiyle daha fazla teşvik edici bir fiyat 
politikasının uygulanması temennisinde ve teklifinde 
bulunuluyor. Bunun dışında dış ülkelerde bayilik teş
kilatının kurulmasını memnuniyetle karşılıyorlar, ben 
de teşekkür ederim. 

Tütün fiyatının tespiti hususunda enflâsyon oranı 
mutlaka dikkate alınmaktadır; fakat buna rağmen, 
tespit edilen fiyat bir kesim için tatmin edici, başka 
bir kesim için de tatmin edici olmayabilir. Yalnız 
gerek Bakanlığın, gerek Tekel Genel Müdürlüğünün 
bu konuda izlediği politikayı kısaca açıklamak isterim: 

Biliyorsunuz tütün fiyatı bir destekleme fiyatıdır, 
destekleme politikasına dayalı bir fiyat tespiti işlemi 
söz konusudur. Bu itibarla asıl amaç, bunu Tekel 
idaresinin alması, yüksek fiyat ödemesi değildir. Te
kel idaresi burada piyasayı düzenleyici bir rol oynar. 
Asıl amaç, Tekelin piyasaya girmek suretiyle diğer 
alıcıların yüksek ücret vermeleri sonucu, üreticinin 
korunmasıdır, destekleme fiyatının anlamı da bildi
ğiniz gibi budur. Zannediyorum ki Tekel 1982/1983 
yılında bu konuda kendisine düşen görevi yapmıştır. 
Tekel bir başfiyat vermiştir. Ege'de tütün piyasasını 
açmıştır. Onun üzerinde fiyatı tüccar vermiş bulunu
yor. Bu suretle Ege Bölgesi, Karadeniz, Marmara ve 
diğer bölgeler, Doğu Bölgesi fiyattan genellikle mem
nundur. Bu yalnız Tekelin verdiği fiyattan memnu
niyeti ifade etmiyor, özel sektörü de tütün alırken 
vermiş olduğu fiyattan memnuniyetini ifade ediyor. 
Zannediyorum ki, bu suretle 1982 yılında Tekel bu ko
nuda kendine düşen görevi yapmıştır; hem tatminkâr 
bir fiyat vermiştir, hem de tüccarın üreticiye daha 
fazla ücret ödemek, daha fazla fiyat ödemek sure
tiyle tütün almasına vesile olmuştur. Hiç şüphesiz 
ki 1983 yılında değerli üyemiz Akaydın'ın irşatlarını 
dikkate alarak adil bir fiyat politikasının tespitine 
elimizden geldiği kadar gayret sarf edeceğiz. 

Sayın Kırcalı, bira satışında gerekli ilerlemenin 
kaydedilmediğini ifade ediyorlar. Bir bakıma hak
lılar; fakat size sadece şunu arz etmek isterim, ken
dilerinin ileri sürdükleri hususta Bakanlığımız çaba 
gösteriyor. Bunun bir delili var. O da bu çabamızı 
belgelemektedir. Bizim 1981 yılı bira satışımız 26 
milyon litredir. Bu sene 8 aylık bira satışımız, çok bü
yük bir artış değil; ama 32 milyon litrenin üstüne 
çıkmıştır. Sene sonuna kadar bu rakamın daha arta
cağım düşünüyoruz. Bunun dışında bira şişelerinin 
şeklini değiştirdik ve kasaları plastik kasa haline ge
tirdik, sevkıyatı daha kolay hale getirmek için. özel-
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likle tüketime etki yapan faktörlerden bir tanesi de, 
bira şişelerinin büyük olması ve bunların uzun süre 
saklanamaması idi. Bu konuda da bira şişelerini kü
çültmek suretiyle gerekli tedbiri aldık. İnşallah daha 
da bu satışı artırmak imkânı bulacağız. 

Habur'daki kaza hepimizin malumu, hepimizi çok 
müteessir eden bir olaydır. Yüksek Meclisin malumu 
olduğu üzere, o gün burada yine bizim Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının bir konusu vardı; fakat <ben kaza 
mahalline gitmiş olmam dolayısıyla 'bulunamadım; ka
za dolayısıyla tespit yapılmıştır, adlî mercilere bu 
ihtilaf intikal etmiş bulunmaktadır. Bu bizden daha 
ziyade Bayındırlık Bakanlığını ilgilendiren bir keyfi
yettir; ama biz Gümrük ve Tekel Bakanlığı olarak 
elimizden geleni yapmış bulunuyoruz. 

Bunun dışında, Ha'bur Kapısı hakikaten mem
nuniyet vericidir. Eskiden, yani bundan 1 yıl önce
sine kadar 80 kilometreye ulaşan bu kuyruklar bi
raz evvel konuşmamda da arz etmiş olduğum veçhile 
bugün kalmamıştır. Habur'da ciddî bir ilerleme ken
dini göstermektedir. 

Fason sigara imalatıyla ilgili bir sorunuz var. 
Onu şöyle arz edeyim; fason sigara, aşağı yukarı ar
tık bitmek üzere. Bazı bayilerde stoklara tesadüf edi
liyor; ama genellikle fason sigaranın sonuna gelmiş 
durumdayız. Bu fason sigara için aldığım bilgilere 
göre. nakit olarak 32 milyon dolar ödenmiştir. Bir de 
tütünle ödeme yapılmıştır, bu da 119 milyon dolar
dır. Toplam olarak 151 milyon dolarlık sigara, fasou 
sigara için ödeme yapılmıştır. Bu nereden kaynak
landı?.. Zannediyorum sorunun temeli bu. Bugün Sa
yın Kırcalı diyor ki, «Fabrikalarımız yeteri derecede 
üretim yapıyor mu?..» Bunu Sayın Kırcalı da ben
den çok daha iyi biliyor. 12 Eylül öncesi olayların 
sebep olduğu hususlar fabrikalardaki üretimi önemli 
ölçüde düşürmüştür. Üretim olmayınca iç tüketim 
ihtiyacını karşılamak üzere fason sigara imali yoluna 
başvurulmuştur. Zannediyorum ki, fason sigara ima
latı 12 Eylül Harekâtından önceki günlerin bize bir 
hediyesidir. Onu arz etmek isterim. 

Sayın înal arkadaşımız, bağcılığa gereken ilginin 
gösterilmediğini ileri sürdü ve Tekelin bu konuda 
yürüttüğü politikadan da şikâyetçi oldu. Sayın Inal'ın 
görüşlerine temelde katılıyoruz, yalnız bir hususta 
hakşinas olmak lazımdır. O da şudur; bağcılık tütün 
ziraatı gibi tekel konusu değil. Bu itibarla tütünde, 
çayda, izlenen politikayla bağcılıkta izlenen politikayı 
birbirinin benzeri şeklinde mütalaa etmek biraz güç. 
Bu itibarla bu farkı dikkate almak suretiyle değerlen

dirmeye gitmek lazım. Bu fark hakkındaki mütalaam 
mahfuz kalmak kaydıyla bağcılığın geliştirilmesi ko
nusundaki temennilerine katılıyorum ve biz de Güm
rük ve Tekel Bakanlığı olarak elimizden gelen çabayı 
gösteriyoruz. Zannediyorum 1981 yılında yüzde '70 
oranında yaş tütüne bir zam yapılmıştır, çünkü haki
katen fiyatlar o yılda geride bulunuyordu, 1982 yı
lında, 1981 yılında fiyatlar normal hale gelmiş ol
ması itibariyle, yapılan zam diğer ziraat ürünleri de 
dikkate alınarak yüzde 25 civarında olmuştur. Teke
lin bu sene aldığı yaş üzüm 45 tondur ve bu suretle 
aşağı yukarı üzümünü satamayan kimse de kalma
mıştır. Bu çabalarımızın yeterli olduğunu ifade et
mek istemiyorum. Bunu daha da geliştirmek için eli
mizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Buna emin ol
manızı isterim efendim. 

Sayın Bilgiç'in, Bakanlığın reorganizasyöna tabi 
tutulması ve daha etkin bir ha'le getirilmesi hususun
da temennisini sadece şükranla karşıladığımı ifade 
ederim ve biliyorsunuz reorganizasyon çalışmaları 
devam etmektedir. Ümit ederim ki, Bakanlığımız da
ha etkin bir duruma getirilmiş olur. 

Sayın Pamak arkadaşımızın sorduğu çok spesifik 
sorular var. izin verirseniz bunları belli bir ölçüde 
cevaplandırmak mecburiyetindeyim; bunu takdir bu
yurursunuz. 

Bir genelge yayınlandığı ifade ediliyor. O genelgede 
«Milliyetçilik yıkıcı, bölücü bir unsur olarak» görül
müş. Bir kere Sayın Pamak arkadaşıma ve Danışma 
Meclisinin değerli üyelerine bir hususu bütün sami
miyetimle ifade etmek ve bunun teminatını vermek is
terim : 

Bakanlığımda takip edilen personel politikası Ata
türk ilkelerine, Atatürk milliyetçiliğine bağlı bir polî  
tikadır. Bana itimat buyurunuz, bunun dışında bir 
politikaya kesinlikle müsaade edilemez. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir hususu belirtmek istiyorum: Sizlerle politika 

yapmıyorum; fakat içimden geleni söylüyorum. Bizler 
hep beraber 12 Eylül öncesini yaşamış kimseleriz. 
Artık bu milleti bir daha o günlere götürmek iste
miyoruz. (Alkışlar) Onun için hepimize düşen görev
ler vardır. Bu görevlerde de ihmale asla müsaade 
etmemeliyiz. 

Sayın Pamak arkadaşıma gösterdiği bu hassasi-, 
yet dolayısıyla içten teşekkür ederim, çünkü hepimiz 
atlayabiliriz; birbirimizi uyarmak da görevimizdir. 
Ben sizlerin ikazlarına kulak vermek durumundayım, 
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Ancak, sizi bütün içtenliğimle temin ederim, Arkada
şımın ikazı üzerine ben meseleyi Bakanlığımda ilgili 
arkadaşlarımla ve özellikle Müsteşar beyle görüştüm. 
O kesinlikle bu maksada müstenit bir yazı değildir. 
Burada kısa açıklamama izin veriniz: Burada kaste
dilen Türk Milliyetçiliği değildir, dikkat buyurunuz, 
yikıcı faaliyetlerdir... Bunu başka türlü de ifade ede
mezsiniz arkadaşlarım. Bunun içinde yatan manayı 
takdir buyurunuz. Bunun başka türlü ifadesi güçtür. 

MEHMET PAMAK — Sayın Bakan, «Bölücülük» 
zaten var da, ilave olarak «Milliyetçilik» de var. 

BAŞKAN — Sayın Pamak, müsaade buyurun efen
dim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALÎ BO-
ZER — Sayın Pamak, belki yoruma müsait bir ifade 
tarzı olmuştur. Sizin ikazınız üzerine ilgilendim; te
şekkür ederim. Fakat şuna da itimat buyurunuz... 

MEHMET PAMAK — Yanlış anlaşıldı herhalde... 
BAŞKAN — Sayın Pamak, müsaade buyurun efen

dim, Sayın Bakan sözlerini tamamlasınlar. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALÎ BO-

ZER — Bunu kaleme alan arkadaşlarım bu konuda 
arz ettiğim istikamette bunu kaleme aldıklarında sa
mimidirler ve bunun yoruma müsait olması kendile
rini çok üzmüştür ve müsaade ederseniz bunu da biz 
derhal açıklayacağız; çünkü başka türlü bir politika 
bu Bakanlıkta ve hiçbir bakanlıkta yürümemeli, şüp
he dahi uyandırmamalıdır; teşekkür ederim .(Alkış
lar) 

Muhterem Arkadaşım, şimdi incelemek fırsatını 
buldum; Kilis Gümrük Müdür Vekili konusunu da 
size bütün açıklığıyla arz edeyim: Kapıkule'de değerli 
bir arkadaşımız vardı. Ben burayı hesap vermek 
durumunda olduğum bir heyet olarak telakki ettiğim 
için açıklığıyla her şeyi söylüyorum. Kamu kuruluş
larında gizli hiçbir şey kalmamalıdır. Bu ilkeye de 
inandığım için burada size belki normal kuralları 
aşan bir açıklama yapacağım. Bizim Kapıkule'deki 
Müdürümüz değerli bir eleman olmakla beraber bir 
şantiye adamı değildi. Daha çok büro başında çalışı
yordu ve dürüst, namuslu, çalışkan bir arkadaşı
mızda fakat Kapıkule'de inşaat çalışmaları devam 
ediyordu. Onun başında bulunacak, koşacak, tabirimi 
mazur görün, biraz eli kırbaçlı yahut disiplin kura
bilecek bir arkadaşımıza ihtiyacımız vardı. İdare in
celedi ve Kilis'te görevli ve ismini ifade ettiğiniz ar
kadaşı bana bildirdi; ben de uygun gördüm. Bütün 
maksadımız burada daha etkin bir idare tesis etme
ye matuftu. Şimdi öğreniyorum; biz buna da tayin

den sonra muttali olduk, onu da size açıklıkla söy
leyeyim, tayinden epey sonra «Ağrı Valisinin böyle 
bir yazısı var» diye öğrendik. Bu yazıya şimdi bir 
kere daha baktım. Bir liste eklidir. Bu zatın ne isti
kamette faaliyet gösterdiği o yazıda belirtilmemiştir.; 
yazı çok genel bir yazıdır. Kesinlikle bu arkadaşımı
zın sicil özetleri incelenmiştir; buna itimat buyuru
nuz. Müspettir, böyle bir yolsuzluğa karışma duru
mu yoktur. Sol - sağ faaliyeti yoktur, bunu açık ola
rak ifade ediyorum. Bu itibarla, sizin tamamen tatmin 
olmanızı istiyorum. Binaenaleyh, ben tayinden sonra 
öğrendiğim bu konu üzerinde durdum ve bu kanaate 
vasıl oldum. Bugün tekrar aynı şeyi bir kere daha 
gözden geçirdim. Ağrı Valisinin ifadeleri size ifade 
ettiğim şekildedir. Kaldı ki, arkadaşımızın sicil öze
ti tamamen müspettir. 

Sayın Pamak, bunlar bir tarafa, size tekrar ifa
de ediyorum, bu arkadaşımızı da Kap kule'den aldık. 

BEŞİRİ HAMİTOĞULLARI — Niye o zaman?.. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALI BOZER 

— Niçin aldık?.. Tekrar ifade ediyorum : Solcu, sağ
cı olduğu, suiistimale karıştığı veya hakkında suiisti
mal yaptığına ilişkin bir rivayet olduğu için değil; 
biz orada, biraz evvel ettiğim gibi, şantiyede çalış
ma biçiminde bir düzen kurmak istiyorduk; ona tam 
vasıl olamadık, işte bu nedenle o arkadaşımızı al
dık, onun yerine yeni bir arkadaşımızı gönderdik. Bu
nun kararnamesi Başbakanlığa sevkedilmiştir, zanne
diyorum bakanlar arasında imzadadır; bunu da ifa
de etmek isterim. 

Bilmiyorum başka cevaplandırmadığım bir husus 
kaldı mı? 

MEHMET PAMAK — Bir belge vardı, göster
miştim. 

BAŞKAN — Sayın Pamak, müsaade buyurursa
nız karşılıklı konuşma şeklinde olmasın efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BOZER 
— izin verirseniz ben sizden sonra alayım. 

Sayın Dabakoğlu'nun bir beyanı var. Burada her
halde bir yanlışlık olacak. Ben sureti katiyede Di
yarbakır için, kendilerine de ben bunu bir vesileyle 
arz ettim, 1 milyar lira vereceğimiz taahhüdünde bu
lunmadım, bulunamam da; çünkü, o 1 milyar lirayı 
buraya tahsis etmek benim yetkimde değil. Bakan 
olarak ben bütçe ile sınırlı faaliyet göstermek duru
munda olan bir insanım. Bir kere böyle bir vaadim 
yoktur. Bunu açık olarak ifade etmek isterim; bir. 

İki : Diyarbakır Fabrikasını gördüm ve hakika
ten üzüldüm. Diyarbakır'da bu fabrikanın erken bit-
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mesi, inşaatın mukavemetsiz bir hale gelmesini ön- ı 
lemek bakımından gereklidir. 

Uç : Diyarbakır'da istihdam imkânı yaratmak 
şarttır. Bunun için gereklidir. 

Dört : Ayrıca Diyarbakır'ın taşıdığı özelliği bili
yorsunuz. Burada bunu dile getirmeye gerek yok. O ı 
itibarla da buraya ekonomik bir atılım yapmak gerek
lidir. 

Bütün bunlara samimiyetle inanan bir arkadaşınız 
olarak Vali Beye, bu konuda bana düşen çabayı gös
tereceğimi ifade ettim ve döner dönmez gerekli te
şebbüsü hem şifahî hem de yazılı yaptım; ama tak
dir buyurursunuz ki, bir de Devletin bir yatırım poli
tikası ve Planlama Teşkilatı var. Benim gibi diğer 
bakan arkadaşlarım da Anadolu'daki gezilerinde bir
takım tespitler yapıyorlar ve bunların sonuçlarını ile
tiyorlar. Bunları bağdaştırmak, içlerinde bir seçim yap
mak görevi de Planlamaya düşüyor. Bu bizim dev
let anlayışımızın temelidir. Ben inanıyorum ki, Plan
lamadaki arkadaşlarım da buna gönül koymuş olma
larına rağmen, diğer projelerin ağır basmış olması 
dolayısıyla buna imkân bulamadlar. Biliyorsunuz, ma
lî imkânlarımız son derece kısıtlı, buna mukabil ya
pılacak çok iş var. Yetiştiremiyorlar, imkân bu; yok
sa Diyarbakır'daki bu fabrikanın en kısa zamanda 
devreye girmesinden ben de çok büyük memnuniyet 
duyacağım, onu bilhassa arz etmek isterim. Maalesef 
bu sene konan para da tatminkâr değildir Sayın Da-
bakoğlu. 25 milyon lira civarında bir para büyük bir 
mana ifade etmez; ama vaat değil, inşallah sene 
içindeki imkânlara göre biz bunu kovalayacağız. 

Sayın Beşir Hamitoğulları arkadaşıma çok teşek
kür ederim. Bir husus var. Kendileri de çok iyi bili
yorlar, PTT bizim konumuz değil; ama biz PTT'ye 
kendi binalarımızda esasında yer tahsis ettik, PTT'nin 
orada faaliyetine süratle başlayabilmesi için; fakat 
kendilerinin bu düşüncelerini ben de Ulaştırma Ba
kanı arkadaşıma iletirim ve birlikte ne yapabilirsek 
o bölgeye hizmet yapmaktan memnun oluruz. 

Üzüm desteklemesi : I 
Bunu izin verirseniz yazıyla cevaplayalım,1 ama I 

şimdi benim Sayın Tekel Genel Müdüründen aldığım 
bilgiye göre bazı zorlukları var, nakliye imkânlarını 
kolaylaştırmak suretiyle desteklemeyi daha müteka
mil hale getirmek konusunda. O itibarla müsaade eder- I 
seniz bunu bir inceleyelim, ona göre size cevap sun
muş oluruz. I 

Sayın Akkılıç, tuz konusu; biliyorum bunun üze- I 
rinde, ne kadar hassassınız ve haklı olarak da takip I 
ediyorsunuz; fakat bu bizim Bakanlığı aşan bir ko- | 
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nu. Bunu takdir buyurursunuz. Bu, birkaç Bakanlığın 
birlikte bir araya gelerek çözüme götürmeleri gereken 
bir konudur. Biz kendi Bakanlığımız içinde bunu, si
zin beyanatınızdan da sonra Tekel Daire Başkanlığı
mız üzerinde gerekli çalışmaları yapmaktadır ve ben 
şöyle düşünüyorum : Bunu biz, sizin de bu ikazınız 
üzerine iletelim Sayın Başbakanlığa; Başbakanlığın da 
emirleri veçhile Bakanlararası bir kurul oluşturmak su
retiyle konuyu ele almakta herhalde fayda olaeaktır. 
Bizim için yapacak bu anda ancak bu kadar; fakat 
zannediyorum bu işe teşebbüs etmek gerekiyor. 

Sayın Gürbüz diyor ki, «Çayda kalite düştü.» Ev
vela ben oradan başlayım; şimdi bir kopukluk var 
demek o zaman aramızda. Ya biz sizlerden koptuk, 
yahut siz çaydan koptunuz. Sizlerin bizden kopmanız 
mümkün değil; ama bizdeki müşahedeler şu : Çayın 
kalitesi yükseldi. Şimdi siz çayın kalitesi düştü, di
yorsanız bir tespit hatası var. Ya bizde hata var, ya 
sizde hata var. Bir vakıa üzerinde değişik görüşlere 
sahip olursak çözüm yoluna gidemeyiz. Hakikaten 
kalite düşmüştür, o zaman bize düşen başka görevler 
var; yok, kalite iyidir, o zaman tabiî kaliteyi daha 
iyiye götürme, ihracat imkânlarını zorlama yollan 
var; ama zannediyorum ki, çayın kalitesi düzelmiştir. 

Sonra, müsaade buyurursanız şunu arz etmek is
tiyorum : Biz 2 seneden beri çaya zam yapmadık. 
Ben burada bunun dile getirilmesini beklerken; «efen
dim, Tiryaki'yi kaldırdın z, çaya dolayısıyla zam ol
du.» dediniz. Tabiî, Tiryaki'yi kaldırdık, doğrudur, 
Tiryaki'yi kaldırınca halk daha ucuz çay alma im
kânından mahrum kaldı ama Tiryaki'yi niçin kaldır
dık?.. Tiryaki'yi dolaylı zam yapmak için değil; Tir
yakimizin reçetesinde (öyle tabir edeyim müsaade 
ederseniz) mevcut çay, kaliteli çay üretimi dolayısıyla 
kalktı. Yok, kötü çay kalmadığı için artık Tiryaki üre
timine son vermek mecburiyetinde kaldık ve dolayı
sıyla bir reçete meselesi çıktı karşımıza; yaptığımız 
o reçeteyle Kamelya yapıyoruz, zannediyorum kilo
su 500 liradır; Rize Turist Çayı yapıyoruz 800 lira 
kilosu, daha iyi kaliteli bir çaydır. Onun dışında bil
diğiniz Tomurcuk, Altınbaşak vesaire gidiyor. 

Şimdi çayın kalitesi iyi; fakat ihracat imkânımız 
yoktur. Bunu açıklıkla ifade edeyim. Evet, eşantiyon 
olarak bazı ihracatımız vardır; bunları ben ihracat te
lakki etmiyorum. Benim anlamımda ihracat şudur : 
Belli düzeyde, belli miktarlarda ihracat yapmak la
zımdır ve bu ihracat arızî olmamalıdır, düzenli bir 
ihracat niteliği taşımalıdır. Biz eşantiyon niteliğinde 
ihracat yapıyoruz diye, çayda ihracat yapıyoruz diye
meyiz ve bu ihracatı yapmamız da normaldir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Biz çayda özellikle öyle bir devreden geçtik ki, 

bu devreleri size anlatmama gerek yok, Rize'li arka
daşlarım bunu çok iyi bilirler. Size yalnız şu kada
rını ifade edeyim : Türkiye'de çay üretimi ne kadar, 
çay tüketimi, ne kadar, bunun rakamları dahi sahih 
olarak bu seneye kadar malum değildi. Sebeplerini 
biliyorsunuz. Şimdi iyi kötü rakamlara hâkimiz. Kali
teyi düzelttik, iç tüketimi karşıladık. Yani bugün 302 
bin ton çay aldığımıza göre, bunu 4,5'a bölerseniz, 
Türkiye'nin, belli bir stok seviyesi dahil, iç tüketim 
ihtiyacı karş lanmıştır. 

Şimdi, aslında bugünkü üretimimiz... Üretimden 
kastım şu : Hem üretim gerçek anlamında, hem de 
imalat; yani kuru çay arasındaki denge ancak iç tü
ketimi karşılamaya müsaittir. Binaenaleyh, şimdi bi
zim çaycılıkta ikinci bir safhaya intikal etmemiz ge
rekiyor. O altı çay fabrikasının ikmali, çay üretimi 
alanlarının genişletilmesi ve belki bunlardan da ön
ce çay fabrikaları (Paketleme dahil) arasındaki ima
lattaki dengesizliği giderme... Bir fabrika ünitesinin ka
pasitesi daha fazla, öbür ünite daha az. Binaenaleyh, 
üniteler arasında bir senkronizasyona mutlaka ihtiyaç 
var. Bu 3 tedbiri almak suretiyle iç tüketime, artan 
iç tüketime cevap vermek ve ondan sonra da ihraca
tı düşünmek lazım. Hepimiz acele ediyoruz bu konu
da ihracata dönmek için; ama belli bir zamana ihti
yacımız olduğunu da takdir buyurursunuz. 

Sayın Göksel'in gümrüklerde rüşvet meselesine bir 
- iki cümle ile dokunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir yerde lütfen Gümrük ve Tekel Bakanlığına 

karşı insaflı olun. Bir memlekette bir kesim fazilet 
timsali, öbür kesim de faziletsizlik timsali olamaz. 
Niçin sadece Gümrük ve Tekel Bakanlığı?.. Bu bir 
birleşik kaplar meselesidir. Bununla size temin et
mek istiyorum ki, Bakanlığımı savunmuyorum; ama 
haksız ithamlarda da bulunmayalım istiyorum. Bizde 
de vardır olaylar; ama başka yerlerde de vardır. Bu 
hepsi, demin arz ettiğim gibi; bir bileşik kaplar me
selesidir. Biz Bakanlık olarak bunları asgariye in
dirme konusunda çaba gösteriyoruz, buna inanınız; 
ama mesele şudur : 

Organize bir hırsızlıktır dile getirilmesi gereken 
husus. Eğer böyle bir şey varsa, bu, felaketin ken
disidir. Buna karşı gitmek lazımdır, hep beraber bu
nunla mücadele etmek lazımdır; ama hırsızlık, rüşvet 
olayları organize olmaz da münferit olaylar içinde 
kalırsa, bu, üzerinde durulması gereken bir olaydır; 

fakat onun kadar vahim değildir, münferit olaylar
dır. Bunun ikisini birbirinden ayırmak laz.m. Bizde, 
Bakanlığımızda münferit olaylar vardır, oluyor, bizi 
de çok üzüyor bunlar; ama organize bir hırsızlık 
yok. Bu, 12 Eylül Harekâtından sonra Bakanlığımda 
belirgin olarak görülen bir tutumdur ve oradaki ar
kadaşlar da, bu Bakanlıkta çalışan arkadaşlar da fazi
letli insanlardır. Birkaç kişinin kanun dışı hareketleri 
dolayısıyla bütün Bakanlğı bir şaibe altında tutma
yalım. Bu, çalışma şevkini, güveni, karar almadaki 
süratliliği, seyyaliyeti çok ciddî surette engelliyor; ama 
size şunu Gümrük ve Tekel Bakanı olarak ifade et
mek istiyorum : Bakanlığımda organize bir hırsızlık 
yoktur. Münferit olaylar vardır, bunların üzerine de 
gidiyoruz. Bakanlığımı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nı başkalarından ayrı mütalaa etmeyiniz. 
x Bizim talihsizliğimiz, parayla oynayan, her gün bu 
para içinde bulunan bir Bakanlık olmasıdır. Bizi teş
vik ediniz, kusurlarımızı söyleyiniz ki, biz de onların 
üzerine gidelim. 

Evet, 60 .,- 62 kişinin işine son verilmiştir ve bu
nu da müsaade ederseniz yazılı olarak arz edelim. 
Bunun içinde rüşvet olayı da vardır, ideolojik olay 
da vardır, başka sebepler de vardır. Nispetlerini, yüz
delerini bilmiyorum, izin verirseniz Sayın Göksel ar
kadaşımıza bunu yazılı olarak arz edeyim. 

Eksik not almadıysam eğer, zannediyorum ki, su
allerin önemli bir kısmına... 

NECDET GEBOLOĞLU — Bitlis fabrikası, Sayın 
Bakan. («Puro fabrikası» sesleri) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALI BOZER 
— Bitlis fabrikası, affedersiniz. 

Bitlis fabrikası hakkında aşağı yukarı bundan 20 
- 25 gün evvel Bitlis Valimiz resmî müracaatını Güm
rük ve Tekel Bakanlığına yaptı. Türkiye'de ilk defa 
böyle bir teşebbüsle karşı karşıya kalıyoruz. Yani, özel 
sektör Türkiye'de sigara imal edecektir ve bu teklif 
değerli arkadaşımın da ifade ettiği gibi, esasında 500 
milyonluk bir sermaye sözkonusudur; fakat yatırımın 
5,5 milyarın üstünde asgarî paraya ihtiyaç gösterece
ğini biliyorsunuz; makine ve teçhizatı da bırakıyo
rum... 

Şimdi, yatırımın, bize ifade edildiğine göre (Bu
nun tam belgesi gelmedi daha) ihracata dönük ol
duğu da Sayın Valimiz tarafından ifade edilmiştir. Bu 
itibarla da hayırlı bir teşebbüs olarak görüyoruz; an
cak izin veriniz bunu inceleyelim. Çünkü bu ciddî bir 
politika (Bir anlamda) değişikliğini de ifade etmekte
dir. inceleyelim; daha zaman da geçmemiştir. Buna 
cevap verirken, o yörenin böyle bir fabrikaya ne 
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kadar ihtiyacı olduğunu da dikkate alarak cevap ve
receğiz, bundan emin olmanızı isterim. Gittim, Bitlis'i 
gördüm; oraya hizmetimizin geçmesini isteriz, ihtiya
cı vardır o bölgenin; fakat sigara imalatı yönünden 
bu ciddî bir politika istisnasıdır, bugüne kadar takip 
edilen bir politika istisnasıdır. Onun için Bakanlığım 
olarak bunun üzerinde ciddiyetle durmak, iyi incele
mek mecburiyetindeyiz. Bunu arz ederim. 

KAMER GENÇ — Benim sorum da var Sayın 
Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALÎ BOZER 
— Geleceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, konuşmanın başında 
müsaade ederseniz sözlü veya yazılı dedik. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALÎ BOZEF 
— Puro hakkında Sayın Tan'ın sorusu : 

Ben de zaman zaman bir puro içicisi olarak bun
dan şikâyetçiyim. Onun için Sayın Tan'ın şikâyetini 
çok iyi anlıyorum. 

Şöyle bir durum yar : Bir puro fabrikası kura
bilmek için («Makineler de yetersiz» dediler) akredi
tifler açıldı, zannediyorum transferler yapıldı ve biz 
bu fabrikayı yıl sonuna kadar kurmayı planlamıştık; 
fakat zannediyorum ki, bunun yıl sonuna kadar ik
mali mümkün olmayacaktır; ama daha kaliteli puro 
yapmak için bir teşebbüsümüz vardır. Yalnız, bunu bü
tün puro içicilerinin ihtiyacını karşılayacak bir tesis 
olarak görmeyelim, bu başlangıç için bir teşebbüs ni
teliğindedir, bunu ifade etmek isterim. 

Bir sorumuz daha olacaktı... 

BAŞKAN — Sayın Genc'in bir sorusu var Sayın 
Bakanım. 

KAMER GENÇ — Efendim, eski Bakan Ahmet 
Çakmak hakkında. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALI BOZER 
— Efendim, Gümrük ve Tekel eski Bakanı Ahmet 
Çakmak hakkında tahkikat yapmak Bakanlığımıza ait 
bir keyfiyet değil. O devirde yapılmış olan tayinlerle 
ilgili bir tahkikat vardır. Bu tahkikat devam etmekte
dir, henüz sonuçlanmamıştır; çünkü bütün devri kap
samaktadır. Bütün devri kapsadığı zaman, bunun ne 
kadar çetin bir safhadan geçeceğini takdir buyurur
sunuz. 

Efendim, eğer soruların tümünü cevapladıysam, 
ben Sayın Başkanımıza bu nazik ve anlayışlı idarele
rinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca beni din
lemek lütfunda bulunan Danışma Meclisinin değerli 
üyelerine içten teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının Bütçesinin daha iyi 

bir düzeye getirilmesinde değerli katkıları geçen Bütçe 
Komisyonu Başkan ve üyelerine içten teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Hepimizin zannediyorum bir tek müşterek arzusu 
var; o da Bütçemizin, yalnız Gümrük ve Tekel Bakan
lığının değil, Bütçemizin ülkeye hayırlı olmasıdır. 

Saygılarla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Değerli açıklama ve cevaplarınız 

için teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1983 Malî Yılı. 

Bütçesi ile ona bağlı olan Tekel Genel Müdürlüğü 
Bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmış bulun
maktadır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin bölümle
rine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 381 991 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Gümrük Kanunlarının Uy
gulanması ve İzlenmesi 4 536 786 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... ^ 
Kabul edilmiştir. 

112 Gümrük Kaçakçılığı ile Mü
cadele Hizmetleri 1 221 223 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kahul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 132 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu 
Raporu. (1/538) (S. Sayısı : 224) 
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BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağ
lı katma bütçeli bir idare olan Tekel Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin maddelerine geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Maddelere geçilmesi hususu kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Tekel Genel Müdürlüğü 1983 Mal! Yılı 

Bütçe Kanunu Tasarısı 
MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğüne 1983 

Malî yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (14 025 500 000) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (A) işaretli cetveli 
okutuyorum efendim : 

TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri * 758 172 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Yaprak Tütün Hizmetleri 1 290 699 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Tekel Mamulleri Üretimi 9 196 326 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Satış Hizmetleri 2 690 303 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 90 000 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi bağlı (A) cetveliyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün ge

lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(14 025 500 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN —" Maddeye bağlı (B) işaretli cetveli 
okutuyorum efendim : 

TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelir
ler 250 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
larrnıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 13 775 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı (IB) cetveliyle birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmişitr. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. -r Tekel Genel Müdürlüğünce 1983 

Malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbiri-
nin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel Hü
kümlerine göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1983 Ma
lî Yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünce gele

cek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Harcamalara ait formül bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük 

ve Tekel bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler; biraz evvel de arz etmiştim, Tekel 
Genel Müdürlüğü Bütçesi bir katma bütçedir. Bu ne
denle açık oylama yapılacaktır; küreler dolaştırıla
caktır. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üyemiz 

var mı efendim?... 
Oyunu kullanmayan sayın üye?... Yoktur. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 19 uncu Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
;. _ 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu ,tl\499) (S. Sayısı : 
185) (1) 

B) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üze

rindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan 

sayın üyelerin adlarını okutuyorum efendim. 
Nermin öztuş, Nihat Kubilay, Mehmet Pamak, 

Bekir Tünay, Paşa Sanoğlu, Mehmet Aydar, Necip 
Bilge, Halil Erdoğan Gürel. 

(1) 185 S. Sayılı Basmayazı 12 Kasım 1982 tarihli 
13 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; katma bütçe olan Te
kel Genel Müdürlüğü Bütçesinin oylamasına 99 sayın 
üye katılmış ve 99 kabul oyu çıkmıştır. (Alkışlar) 

Bu suretle Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesiyle 
birlikte Tekel Genel Müdürlüğünün 1983 Malî Yıl Büt
çesi de kabul edilmiş bulunmaktadır. Hayırlı ve uğur
lu olsun efendim. (Alkışlar) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BOZER — 
Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Gümrük ve Tekel 'Bakanlığına göstermiş olduğu
nuz teveccühe içten teşekkürlerimi sunarım. Sizlerin 
destekleriyle daha başarılı hizmetler vereceğimiz ümi
diyle hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Biz teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; sabahki çalışma programımız bit

miştir. öğleden sonra saat 14.00'te toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 12.35 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan müsaade 
ederseniz usul hakkında söz rica edeceğim. 

BAŞKAN — Söz isteğiniz 'Başkanlık Divanının tu
tumuyla mı ilgili Sayın Akkılıç?... 

MAHMUT AKKILIÇ — Evet efendim, söz iste
meyle iigili olarak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Bütçe 

görüşmelerine başlamadan önce, görüşmelerin disipline 
edilmesi, zamanın ayarlanması bakımından haklı ola
rak, bir gün önceden söz istemesi karara bağlanmıştı. 
Bu kararın alınmasının nedeni, söz isteğinde bulunan 
dokuz sayın üyenin sıraya konulması ve bu sayıyı 
aşanlara söz verilmemesi idi. 

Görüyoruz ki, bazı bakanlık bütçelerinde bir gün 
önceden beş, altı, ya da yediden fazla söz alan yok* 
tur. O nedenle, vaki müracaatlanmız oluyor, meşru 
mazeretlerimiz oluyor ve bir gün önceden söz alına
mıyor; dokuzu aşmamışsa kanımca söz verilmesi uy-

»>••-<« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiÜ Turnan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 
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gun olacaktır; ama şunu peşinen arz edeyim : Bu 
Bütçe üzerinde söz istemiyorum, fakat genelde bü 
prensibin Başkanlık Divanınca uygulanmasını, uygu
lanmak istenmediği takdirde Meclisin oyuna müracaat 
edilmesini arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. Yal

nız bir hususu, gerek zatıâlinize gerek Yüce Genel 
Kurulun ıttılaına arz etmekte yarar görürüm. 

Dokuz üyenin konuşması keyfiyeti, yalnız dokuz 
üyeyle sınırlamayla birlikte, adeta yeterlik önergesi 
verilmiş kabul edilmiş durum içindir. Bu bakımdan, 
yeniden bir yeterlik önergesi verilmesine gerek olma
masını sağlamak bakımından, Yüce Genel Kurul böy
le bir karara varmıştır. 

Kaldı ki, dokuzdan aşağı üye olduğunda, mutla
ka dokuza tamamlanacaktır diye Yüce Genel Kurulun 
ıttılaına arz edilen kararda böyle bir husus yer almamış 
idi. Genel Kurulumuz oylarıyla tespit ettiği bu husus
ta Başkanlık Divanı aynı uygulamayı göstermektedir. 
Bir üye de söz alabilir, fakat ikinci bir üye bir gün 
önceden birleşimin bitimine kadar eğer müracatta 
bulunmamışsa, o üyemize, Yüce Genel Kurulun al
mış olduğu karara göre, söz vermemiz mümkün olma
yacaktır. Bu kararı da Bütçe müzakerelerinin yarısına 
geldikten sonra zannederim ki, Yüce Genel Kurul de
ğiştirme ihtiyacını da hissetmemiştir. Birleşimin ba
şından sonuna kadar, kaç saat sürerse sürsün, her üye
miz bir gün önceden söz istediği takdirde kendisine 
söz verilecektir. 

Teşekkür ederim efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim,' Meclisin oyu
na müracaatınızı arz etmiştim. 

BAŞKAN — Müsaade edin, bunun için oylama
ya başvurulması mümkün değildir efendim. 

Sayın öztuş, buyurun efendim. 
NERMİN ÖZTUŞ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Bakan ve değerli tem
silciler; 

12 Eylül 1980 tarihinden bugüne kadar geçen sü
rede Millî Eğitim Bakanlığının şûra toplantıları ve 
bu toplantılarda alınan kararların uygulanması, yeni 
yasa ve yönetmeliklerin çıkarılması, bazı ders kitapla
rının yeniden yazdırılması, «öğretmenler anma» günü
nün konması, okur - yazarlığın artırılması; özellikle 
okul öncesi ve temel eğitim uygulama çalışmalarına gi
rilmesi, ağır işiten, az gören ve eğitilebilir geri zekâlı 
çocukların eğitimlerinin sağlanması amacıyla ilkokul
ların bünyelerinde açılan alt özel sınıfların sayılarının 

! artırılması, teknik eğitim ve çıraklık eğitimi çalışma
larının hızlandırılması, öğretmenler için her ilde ko
nukevi açılması çalışması ve benzeri işler, özlediğimiz 
çok önemli başarılı hizmetlerdir; takdirle karşılıyo
rum. 

1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısını inceledi
ğimizde; Maliye Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı
nın Bütçesinden sonra 286 409 006 000 liralık bütçe
siyle Millî Eğitim Bakanlığının üçüncü sırayı aldığım 
görmekteyiz. 

IıUlcolkül'laır, yatılı 'bölge okulları., »ağırlar oikulu, 
körler oikulu, ortopedik özürlüler okulu, eğimimi güç 
çocuklar okulu, ortaokullar, 'liseler, lendüstri meslelk 
ve ıtelknjilk liseleni, İkiz meslek iseleri, 'ticaret liseleri, 
otelcilik- meslek liseleri., lirnıam - hatip liseleri, sağlık 
ımeslek lisesıi ve benzeni • Ikurum'lar olmak üzere, Ba
kanlığa ıbağlı 53 658 dkul olduğunu; buralarda 350 
'bin civarında öğretmeri'jn görev yaptığını, 8 mıilıyotı 
300 ibiın civarında öğrenci .bulunduğunu göranekteyıiz. 
Bu ısayılar 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısın
dan derlenmiştir, ufak ihatalar olabilir. 

iM'ilî Eğimim Müdürlükleri, dkul ve diğer Iku-
ramiarâaikıi görevlilerle midmurlaır ve yardımcı hiz
metliler, yurt dışı eğitilin müşavirlikleri', öğrenci mü
fettişlikleri ve Ikültür ataşelikleri ve Ikültür (merkez
leri ıbu rakamların dışındadır. 

Yukarıda belirtildiği gibi, binlerce Ikurumu olan 
ve milyonlarca öğrenciye binlerce personelle hizmet 
götüren MM Eğitimi ©ajanlığımın 'Bütçesinden 990 
ımiilyon Ikesümıüi yapıldığını üzülerek görmekteyiz.; 
Milî Savunmadan sonra likıincıi sırayı alam ve en bü
yük kamu hizmdti veren MM Eğitimi Baıkaniığımım 
bu bütçe tdklifıimıim, ımıiılilî eğitimim ekonomıiık ihtiyaçla
rı, eğitim sorunları, ünısamgücü, eğitim buma ve araç
ları, 'tem©1! eğitim1, ortaöğretim, 'meslekî eğitim, öğret
men ihtiyaç ve sorunları ve .'benzeri alanlar üzerimde 
malkro düzeyde veya ımıilkro düzeyde hazırlanmış bi
limsel bir araştırmaya dayandığımı saınmıyoruz. Böy
le bir >araşürmıa yapılmış olsaydı, beM 990 milyon 
kesilmeyecek, lartırılalbdlecelk'tıi, 

'Bakanlık merlkez örgütümde var olan Araştırma -
Planlamıa ve Koordinasyon) Başkanlığımdan bu göre
vi beklemek doğru olmaz. Bu bir uzmanlık işidir, 
üniversitelere verilmelidir. 

Her aıile, her 'gün ımıutlalk eğitimle ilgilidir. Ve
li - öğretmen - öğrenci üçlüsü her güm yaşanıtıımız-
dadır. Hiçbir alile yoktur iki, eğitimle [ilgili olmasın. 
Her ibinihiz ya öğretmenden ya okuldan ya idareci
den, çocuM'arimızım 'yeisime tarzlanmdam ya Milî Eği-
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tim Balkanlığındam söz ederiz. Eğitim ve öğretimin I 
ıraMiği söz ıkonusu edilir her yende, her ailede. Hüç- I 
(bir alile yoktur iki, M'Mî Eğitim Balkanlığını tamuma- I 
imiş olsun. 'Bir ülkemin yenileşme ve kalkınma hare- I 
(ketlıerllhıde en önemi unsur, eğitilmiş insandır. Eği-
ıtiımıe yeterince para ayrılmazsa nitelikle linsangücü I 
ve (kalkınmadan söz e-toelk mümlkün değildir. Şu hal,- I 
ide, ülkenin sosyal ve ©konoımıiık sorunu eğitimdir. I 
Eğitime yapılan harcamaların 'bu açııdaın değerlendi-
ıriiılimıesıii 'yerinde dlur. I 

(Sayım arkadaşlar; I 
Bu ıkısa giriş açılklaımamdam sonra uygulanan eği

tim faaliyetleriınden 'bazılarına, sürem içerisinde ikı-
saoa değimımek ve bazı önerlerde bulunmak istiyo- I 
rum. I 

!Bir süre" önce ortaokul öğreneileriınlin meslek seç
melerime yardımcı olmak: üzere, kız öğrenciler için 
konulan Ev Ekonomisi dersiyle, erkek öğrenciler iiçin 
Ikonulan tş ve -Teknik Eğitim dersinim ıson zamanlar
da önemsenmediğini gömlekteyiz. Bu derslere yete
rince önem verilmeli, 'bu dersler için yaptırılan işlik
ler, amacına uygüın olaralk Ikullanıiimalı, milyonlar 
harcanarak yaptırıllan 'araçları dkuıllarım depo, kö
mürlük ve odunluklarımdan çılkartılarak 'bu araçlara I 
ve derslere sahip çılkılmalıdır< 

Bu dersler içlin öğretmem yetiştirmeye devam olun
malı, Ev Ekonomisi derslerine öğretmen yetişinceye 
'kadar Kız -Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezun
ları hu derslere girmelidir. 

Ortaöğretim dkullarınıa Sağlık Eğiıtiımıi ve îlik Yar
dım dersi Ikonımıalı, ikiz ve erkek bütün öğrencilere 
okutulmalıdır. 

Temel kültür derslerinden olan resim ve müzik 
birer disiplindir de. 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Büt-
çesi görüşülürken, Sayın Mahir Ganova'nım da açılk-
ladıikları gibi, yeteneklerin ortaya çılkması ve geliş
tirilmesi için çocuğun çdk küçük yaştan (itibaren hu 
derslerin eğitimlimi ve öğretimimi alması gerelkir. Bu 
nedenle, illkdkulll'ardan haşlamak üzere, bu derslere 
önem verilmeli, öğretımeni ayrı olmalı, çocukların 
meslek ialanlan, kültürleri geniş tuıtulmailı, çeşitlen
dirilmelidir. I 

Kız ımeslek liselerinin ve pratik İkiz sanat dkul-
larının eğitim programları değiştirilmeli, süs ve mas- I 
raf olımak'tan çıkarılmalı ihtiyaca cevap verebilecek, 
yaşantımızda uygulanabilir bir muhtevaya ıkavuştu- I 
rulmalıdır. 

Orta düzeydeki iş alanlarına eleman yetiştiren li
se düzeyindeki meslek okullarınım çeşidinin, kamu j 
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ve özel sektörün ihtiyaçlarına yeterince cevap ver
diğimi sanmıyoruz. Yıllardır 'turizmden beildediğiği-
'mıiai gerçekleştiremediğimizden yakınırız; hu alan 
iiçin nitelikli meslek; leiemanı önemliıdir. Bu alana ele
man yetiştirmek üzere okul sayısının 1979 - 1980 
yı'llarında 8'e çıkarıldığını görmekteyiz. Bu sayı çok 
azdır. Bazı turistlik bölgelerde öğrenci bile bulama
yan 'krz meslek liseleri, otelcilik ve turizm meslek 
liseleri halline dönüştüralöMlkv 

Rize'de çay elksperi yetiştirecek bir meslelk dkulu 
açılmalı, Maliye" 'M^slök Okullu ve Devlet Demiryol
ları liselerinin Tevhidi Tedrisat Kanunu çerçevesin
de (ilgili balkanılıklarla işbirliği yapılarak sayıları ar
tırılmalı, gümrük hizmetlerinde çalıştırılacak eleman 
yetiştiren gümrük meslek liseleri açılmalıdır. Binlerce 
eleman çalıştıran 1 700 belediyenin hizmetlerinin da
ha iyi yürütülebilmesi içlin belediye sosyal hizmetler 
mesfldk liseleri açıllmalıdır.: 

Biraz da dkul Ikİtaplılklarımdan söz eıtmek istiyo
rum': 

Son zamanlarda dkul kitaplıklarımdan yüzlerce ki
tabın yakıldığını, yolk edildiğimi, bazı okullarda da 
kitaplarım bodrumlara terk ediidiğimıi, demirbaş def
terlerinin sağlıklı tutulmadığını gördük. Bu durumla
ra son vermek için, 11 inci Millî Eğitim Şûrasında 
da söz konusu edildiği gibi, okul kütüphanelerinde 
çalıştırılacak lise düzeyinde elemanlar yetiştirilmeli
dir. Böylece açılacak meslek okullarının sayı ve çe
şidinin artmasıyla, gençlerimizin üniversite önlerinde 
yığılmaları önlenmiş olur. Bu ve benzeri meslek okul
larının çeşitlerini artırmak mümkündür. 

Sayıları 102'yi bulan temel eğitim yatılı bölge okul
larından söz etmek istiyorum. Bilindiği gibi, bu okul
lara, okulu olmayan köylerden çocuklar alınmakta 
ve yatılı okumaktadırlar. Yüzlerce çocuğun barındı
ğı bu okullarda günde üç öğün yemek pişirilmekte 
ve yenmektedir. Bu işlerin organizasyonu, sunuluşu 
ehil ellerde değildir. Yemeklerin pişirilmesi, yenme
si ve artıklar bazı okullarda işler acısıdır. Ödenek 
kaybının önlenmesi, çocukların yaşlarına göre gıda 
alabilmeleri ve beslenmeleri ve her çeşit yemeği yiye
bilmelerinin sağlanması için bu hizmetin uzman ki
şilerce yürütülmesi gerekir. Yatılı bölge okulları, ye
tiştirme yurtlan gibi toplu beslenme yapan kurum
lara en az ön lisans düzeyinde beslenme uzmanı ele
manları yetiştirilmeli ve bu okullarda görevlendiril
melidir. Bu okullarda tarım, bağ - bahçe, hayvancı
lık, beslenme konularına daha çok ağırlık verilmeli, 
bu dersler uygulamalı olmalı, döner sermayeleri can
landırılmalıdır. Validebağ Sağlık Meslek Lisesi me-
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zunları, öncelikle yatılı bölge okullarına atanmalı
dır. Bu okulların sağlık personeline ihtiyaçları çok 
önemlidir. 

Öğretmenlerimizle ilgili bir iki hususa kısaca de
ğinmek istiyorum, öğretmen yetiştirmenin bundan 
böyle YÖK tarafından ele alınması memnuniyet ve
rici bir husustur. Ancak, öğretmen olacaklarda, Or
du hizmetine alınanlar gibi belirli nitelikler aranma
lıdır. Böylece bir kısım görevleri devredilen Millî Eği
tim Bakanlığının, Anayasada ifadesini bulan «İlköğ
retim zorunludur.» hükmünü daha kısa zamanda ger
çekleştirebileceğine inanıyoruz. 

Türkiye'de okuma-yazmanın tüm yurtta en kısa 
zamanda gerçekleştirilmesinin en etkin yolu, evlen
mede en az ilkokul diploması aranmasıyla mümkün
dür. Bu, mutlak gerçekleştirilmelidir. 

Öğretmenlerin özlük haklarına gelince : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 

maddelerinde değişiklik yapan ve 1 Mart 1982'de yü
rürlüğe giren 2595 sayılı Kanunla memurlara, kadro
larına göre verilen ek göstergeler bazı öğretmenleri
mizi sevindirmiş, bazılarını küstürmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Öztuş, süreniz dolmuştur, lüt
fen bağlayın efendim. • 

NERMİN ÖZTUŞ — Bitmek üzere efendim. 
Kanunlar çıkarılırken, bir grup memuru sevindi

rip bir grubu ağlatmamalıdır. Bu Kanunun kısa za
manda düzeltilmesi ve 1 Mart 1982'den geçerli ol
masını diliyoruz. 

Yine aynı Kanunla, öğretmenlere 1 500 TL. eği
tim ödeneğa verilmesi öngörülmektedir, öğretmen, 
657 sayılı Kanuna göre memur ise de, bu memuri
yetinin yanında öğretmenliği de vardır. Onun devlet 
dairelerinde çalışan bir memurla kıyaslamamız müm
kün değildir, öğretmenin toplumda, kültürü ile dav
ranışı ile giyimi ile ayrı bir yeri vardır; olmalıdır da. 

Öğretmenin işi okulda bitmez, evinde yüzlerce 
kâğıt okur. Her bir öğrencisinin ödevini inceler. Kür
süye hâkim olabilmesi için bilgisini tazelemesi, yeni
likleri izlemesi lazımdır. Bu nedenle, aynı kanunla 
getirilen '1 500 Türk Liralık eğitim ödeneği artırılma
lı, her yıl kanun çıkarmak yerine, eşel-mobil sistem 
getirilmelidir. 

1983 Yılı Bütçesinin hayırlı olmasını diler, saygı
larımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztuş. 
• Sayın Kubilay, buyurunuz efendim. 

NİHAT KUBİLAY — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Millî Eğitim Bakanı 

ve Bakanlığın değerli üst düzey yöneticilerini saygı
larımla selamlarım. 

Millî Eğitim Bakanlığının 1983 Malî Yılı Bütçe
si münasebetiyle yapacağım konuşmada, millî eği
timin geçmişteki acı anılarını tekrarlamamaya ve siz
leri tekrar o günlere götürmemeye gayret edeceğim. 

ıDevlet otoritesinin zayıfladığı dönemlerde, Türki
ye paralelinde meydana gelen rahatsızlıklar, genel
likle eğitim kurumlarında odaklaşır; çünkü, ülkesi 
ve milletiyle Devletin geleceğini hazırlama, Atatürk
çü anlayış ve davranışla Türk milliyetçiliğini güçlen
dirme ve yaygınlaştırma, Devlet hâkimiyetini, insan 
hak ve hürriyetlerini önplanda tutmaya çalışma, ül
keyi çağdaş uygarlık düzeyinin azerine çıkaracak 
fertlerin yetiştirilmesini sağlama, bu amaçla bilinçli, 
etkili bir eğitim ve yönetim planlamasını yaparak 
yürütme, millî birlik ve bütünlük içinde, iktisadî, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı destekleme ve hızlan
dırma görevlerini üstlenmiş olan, eğitim kurum ve 
kuruluşlarının hitap ettiği ve bünyesinde barındırdı
ğı büyük kitlelerle oluşturduğu potansiyel yadırgan
mayacak güçtedir. 

İşte bu sebeple, şer güçler daima hu büyük güç
ten yararlanmak amacıyla, kısa ve uzun vadeli yatı
rımlar yapmak için gayret sarf ederler. Türkiye'de 
bu yolda oynanan oyunlar 12 Eylül Harekâtı sonun
da su yüzüne çıkmıştır. 

Bu oyunlara tekrar gelmemek için, hastalığın teş
hisini isabetli koymak zorundayız. 12 Eylül sonrası 
Yönetimin gösterdiği olağanüstü çaba sayesinde eği
tim kurumlarımızın oldukça düzeldiğini ve rayına 
oturtulmaya çalışıldığını büyük bir mutlulukla müşa
hede etmekteyiz. Bu vesileyle, Millî Eğitim Bakanı
na ve ilgili yöneticilerine şükran borcumuzu arz et
mek isterim. 

Ancak, eğitim sorularının gelecekte memleketimi
zin kaderinde ne denli etkili olacağının bilinciyle, ge
riye dönüşün getireceği vahim sonuçları düşünmek, 
daha kalıcı ve köklü tedbirleri almak zorunlulu
ğundayız. 

Değerli arkadaşlarım, eğitimin temel unsuru olan, 
yıllarca büyük bir saygınlık taşıyan ve eli öpülen öğ
retmenlerimiz son zamanlarda nerelere itilmek isten
mişti?. 

Canımızdan çok sevdiğimiz, yarınlarımızı kendi
lerine emanet edeceğimiz, tek güvencemiz yavruları
mız ve gençlerimiz niçin çeşitli kamplara bölünmek 
istenmişti?... 
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x?tc, DU soruların cevaplarını verebilmek için, gü
venle baktığımız yeni bir dönemin arifesinde en isa
betli değerlendirmeyi yapmak zorunluluğundayız. Ak
si takdirde, tarihî yanılgının vebali büyük olacaktır. 

Eğitime yön veren temel unsur öğretmendir, öğ
retmen; öğrencisinin, velisinin ve çevresinin nazarın
da ideal bir kişidir. Eskilerin deyimiyle, «Numune-i 
imtisal» dir. Bu gerçekle hareket edilerek, gereken 
yasal düzenlemeler yapılarak, tüzük ve yönetmelikler 
hazırlanarak, öğretmenin maddî ve manevî yönden 
desteklenmesi sağlanmalı ve layık olduğu saygınlığa 
ulaştırılmalıdır. 

Öğretmen camiası tüketici olarak görülmemeli
dir. 

Öğretmenin dinmek bilmeyen mesaisi uzun vade
li üretime dönüktür. 

Öncelikle mahrumiyet bölgesindeki öğretmenin 
konut sorunu halledilmelidir. 

öğretmenin başarısı mutlaka değerlendirilmeli
dir. 

Daha önce çeşitli mülahazalarla istismar edilen 
gizli tezkiye ve karteks fişleri ve dosyaları, daha ger
çekçi ve objektif ölçüler içerisinde yeniden düzen
lenmelidir. 

Öğretmenin; atama, nakil, terfi, taltif ve tecziyele
ri mutlak bir güvence altına alınmalı, daha önce yer
leşmiş olan güvensizlik ortamı izale edilmelidir. 

Okullarda karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı birlik 
ve beraberlik ortamı mutlaka yeniden sağlanmalı ve 
bu yolda gerekli önlemler alınmalıdır. 

Öğretmenlerin her türlü hak ve hukukunu, bağlı 
olduğu kuruluşlarda, aracıya ihtiyaç duymadan biz
zat arama kolaylıkları sağlanmalıdır. 

Okul müdürlüğüne, millî eğitim müdürlüğüne ve 
daha üst düzey yönetim görevlerine atanmanın an
cak üstün başarıya bağlı olduğu, seçim işinin objek
tif ölçüler içerisinde değerlendirildikten sonra yapıla
bileceği, bir tüzük veya yönetmelikle tespit edilmeli 
ve yayınlanmalıdır. 

Başarılı öğretmenlerin kadrosuzluk nedeniyle, çe
şitli nedenlerle terfileri durdurulmama!ı veya gecikti
rilmemelidir. 

Hak ettiği maaşa denk kadro verilemediği için, 
yanödemelerden yararlanamayan öğretmenler ara
sındaki eşitsizlik büyük huzursuzluklara yol açmış
tır. Gerekli düzenleme ivedilikle yapılmalıdır. 

Eğitim kurumlarındaki münhal yönetici kadrola
ra, ehil asıllarının kısa zamanda atanmasında büyük 
yararlar vardır; zira sayıları oldukça fazla olan ve 
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j vekâletle idare edilen kurumlarda yönetim işleri 
yürümemektedir. 

Yönetici atamaları yapılırken, yönetim bilgileri 
veren eğitim kursları mutlaka açılmalıdır. 

Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; 
Yukarıda sadece satırbaşı açarak vurgulamak is

tediğim hususların, 12 Eylülden önceki ters yönlü 
uygulamalarıyle ilgili kötü örnekler o kadar fazladır 

I ki, burada kısıtlı süre içerisinde açıklamam mümkün 
değildir. 

Okulların her türlü eğitim kurum ve kuruluşları
nın, eğitim sistemlerinin tekrar politik ve ideolojik 
çalkantılardan rahatsız olmaması, huzurlu bir eğitim 
ortamının sağlanması ve rayına oturması için, öğret
mene sahip çıkmak, yukarıda belirtilen kalıcı ve akıl
cı tedbirleri şimdiden almak gereklidir ve zamanı
dır. 

Cumhuriyet Tarihinde ilk defa «öğretmenler gü-
nü»nün kutlanması, öğretmenevlerinin yapılmasına 
başlanması, konut sorununun gündeme getirilmesi, 
bu yolda takdire değer faaliyetler arasında görülmek
tedir. 

Ancak, viraneye dönmüş bir Bakanlığı teslim alan 
Sayın Millî Eğitim Bakanımızın dinmek bilmeyen 
mesaisi ve akılcı tutumu, oluşturduğu değerli üst dü-

I zey yönetim kadrosunun olumlu katkılarıyla daha da 
I mesafe alınacağına inanmaktayız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sözlerime burada son verirken, Millî Eğitim Ba

kanlığı Bütçesinin memleketimize ve milletimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, her zaman eğitim ko
nularında çok yakın ilgilerini esirgemeyen ve beni 
dinlemek lütfunda. bulunan siz muhterem arkadaşla
rıma ve Bakanlık yetkililerine saygılar sunarım. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kubilay. 

Sayın Pamak, buyurunuz efendim. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, danışma 

1 Meclisinin değerli üyeleri; 
Bir millet için en önemli bakanlık olan Millî Eği

tim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle millî Eğitim ko
nusunda bazı görüşlerimi çok kısa olan süreye sığ-
rırmaya çalışacağım. 

12 Eylül öncesi felaket ortamına ülkemizi sürük
leyen en önemli sebeplerden birisi de, hiç şüphesiz 
eğitim sistemimizin, gerçekten millî bir çizgide, genç-

| lerimizi millî şuura sahip imanlı bir nesil olarak ye-
tiştirememiş olmasıdır. En mükemmel anayasalar, en 

I mükemmel kanunlar, millî şuurdan yoksun olan, ken-

29 — 
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di kökünden, tarihinden kültüründen, millî ve mane
vi değerlerinden kopuk olan bir kadro elinde hiçbir 
müspet netice doğurmaz. 

Demek ki, her şeyden önce önemli olan, devleti 
yönetecek kadroların millî şuuru, vatanseverliği, dü
rüstlüğü ve imanıdır. 1'2 Eylülün oldukça açık, ber
rak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarında 
anlamını bulan zihniyetine rağmen, millî eğitim hâlâ 
neden millî mahrekine oturtulamamıştır? 

12 Eylül döneminde çocuklarımıza hangi zihniyet
le, ne verebildik? 12 Eylül dönemi bittikten sonra, bu 
dönemde yetişen gençlerimizin, tekrar ağabeyleri, 
ablaları gibi komünizm bataklığına düşmelerini en
gelleyecek bir millî ruh ve imanı verebildik mi?.. Ben, 
verilemediği kanaatindeyim. Bana göre 12 Eylülün şe
refli, milliyetçi, imanlı ruh ve zihniyeti, milletin be
kası açısından en önemli Bakanlık olan bu Bakanlığı
mızda da maalesef tecelli ettirilmemiş; bugüne ka-
darki günlere de yazık olmuştur. 

Sayın üyeler; 
Şimdi hiçbir isim belirtmeksizin, gerektiğinde bü

tün belgelerini de takdim edebileceğim, IMillî Eği
tim Bakanlığı icraatından bazı örnekler nakledeceğim. 

Bu kürsüde vatanseverlik ruhuyla, memleket ve 
millet meselelerini rahatça konuşmak, bazı haksız uy
gulamaların üzerine cesaretle gitmek, hep birlikte bu 
meseleler üzerinde düşünmek, çare aramak zorunda
yız. Aksi takdirde, burada olmamızın bir sebebi ve 
manası kalmaz. Böyle bir 12 Eylül fırsatının bir da
ha Türk Milletinin eline geçebileceğine inanmıyo
rum. Bu sebeple de, bu dönemi her yerde, her seviye* 
de, en iyi şekilde, milliyetçilik ruhuyla değerlendirip, 
bir daha 12 Eylül öncesi döneme gelmeyecek bir is
tikbalin temellerini atmak zorundayız. Bu ruh ve 
imanı Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün konuşmala
rında ve iftiharla gördüğümüz halde, başta Millî Eği
tim Bakanlığı icraatı olmak üzere, tatbikatta görme
menin büyük ıstırabı içindeyim. Bu sebeple istikbal
den endişe duymaktayım. 

Bu icraattan sadece bazılarını şöylece sıralaya
bilirim: 

12 Eylül Harekâtından hemen sonra Millî Eğitim 
Bakanlığı teşkilatında görev verilenler arasında çe
şitli suçlarla malul kimseler, ideolojik eylemlere katı
lanlar. siyasî görüş ve davranışlarıyla aşırı solcu bir 
yapı sergileyen kimseler çoğunluğu teşkil etmiştir. 
Bunun yanında, ne kadar milliyetçi yönştici varsa, 
hepsi süratle görevlerinden uzaklaştırılmışlardır ve 
halen kıyıda köşede, taşrada unutulmuş olanlar var-
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sa, onlar da görevlerinden alınmaktadırlar. Nitekim 
Sayın Cumhurbaşkanımıza, Millî Güvenlik Konseyi
ne, Sayın Başbakana belgelerle yapılan ihbarlar ve 
şikâyetler ve basında yer alan yazılar üzerine, Bakan
lık üst kademe yöneticiliğine getirilen bir kısım gö
revli, kendiliklerinden istifa ettikleri havası verilerek, 
başka görevlere tayin edilmişlerdir. 

Sıkıyönetim Komutanlıklarınca bölgeleri dışına 
çıkmaları istenilen ideolojik suçluların korunarak, 
daha iyi bölgelere ve görevlere getirildikleri belirtil
mektedir. 

12 Eylül öncesi anarşik olayların kaynaklarından 
biri ve önemlisi, bir öğretmen kuruluşu olan TÖB -f 

DER'dir. Marksist, bölücü bir kuruluş olduğu her
kesçe bilinen TÖB - DER, Türkiye çapında geniş 
bir teşkilatın sahibi ve üye sayısı büyük olan bir ku
ruluştur. 12 Eylül sonrası,. Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından da layık olduğu manada en ağır şekilde 
suçlanan, hesap sorulan, Türkiye'de Cinci - Rusçu 
eğitim uygulamasını tartışan, (Kürtçe eğitim yapılma
sını isteyecek kadar sapıtan bu kuruluşun mensupla
rı, her türlü ideolojik ve siyasî eyleme katıldıkları 
halde, bunlar hakkında ne gibi işlem yapıldığı hâlâ 
merak konusudur. 

Bir kısım TÖB - DER'li, merkez ve taşra teşkila
tında idarî görevlere getirilerek, bu teşkilat mensup
larının suç ve günahları adeta örtülmek istenmiştir. 
12 Eylül sonrası millî Eğitiminde, TÖB - DER'li ol
mak, övünülecek, takdir edilmeyi sağlayacak bir avan
taj halini almıştır. 

Olaylara katılan öğretmenler hakkında Bakanlığın 
res'en muamele yaptığı söylenemez. Sadece Sıkıyöne
tim Komutanlıklarının yaptıkları incelemeler ve so
ruşturmalar sonucunda bir kısım suçlu öğretmenin 
görevine son verilmiştir. Bunların bir kısmı koruna
rak, adeta mükafatlandırılmıştır. Görevden alınanla
rın alınma gerekçelerine bakıldığında, bu gerçek 
görülecektir. 

24-25 Aralık 1979'da Kahramanmaraş Olaylarının 
yıldönümünde TÖB-DER'ce düzenlenen boykota ka
tılan stajyer öğretmenlerin görevlerine 12 Eylülden 
önce son verilirken, bugünkü Bakanlık İdaresi bun
ları, Bakanlık Müdürler Komisyonu kararıyla asıl 
öğretmenliğe geçirmek suretiyle, boykotçu öğretmen
lere, bir çeşit 1974 Affı getirmiştir. 

Diğer taraftan, hiçbir eyleme katılmayan, sadece 
bazı olayların şahidi olarak emniyet makamlarına 
giden kimseler, aylarca güvenlik soruşturması baha
nesiyle öğretmenliğe tayin edilmemişlerdir. 12 Eylül 
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1980'den sonraki 24 aylık süre içinde Bakanlık Müs
teşarlığı makamına üçüncü, Ortaöğretim Genel Mü
dürlüğüne dördüncü, ilköğretime dördüncü, Teftiş 
Kurulu Başkanlığına dördüncü, Talim ve Terbiye Ku
rulu Başkanlığına beşinci ve diğer görevlere de en 
az ikinci, üçüncü tayinin yapılmış olması, bu Bakan
lıktaki tayinlerin isabetsizliğini göstermeye kâfidir. 

Bakanlıktaki bu tayin trafiği, millî eğitimde is
tikrar ve huzuru da büyük ölçüde bozmuştur. 12 Ey
lülden sonra Talim ve Terbiye Kuruluna tayin edilen 
bir kısım üyelerle (ki bunlar* haklarında yapılan so
ruşturma sonucu görevlerinden alınanlardır) bu Ku
rul, sağ ve sol görüşlü diye iki gruba ayrılmıştır. Ku
rulda yapılan müzakere ve oylamalarda bu görüşlere 
göre hareket edildiği, zaman zaman Kurulda ciddî 
görüş ayrılıklarının kavgaya dönüştüğü belirtilmek
tedir. Bu durum, Türkçe kitaplarının n.üzakeresi sı
rasında daha çok şiddetlenmiş ve Sayın Bakan olaya 
müdahale etmek zorunda kalmıştır ve bu hadiseden 
sonra istifaya zorlanan, görevden alınanlar olmuştur. 

Bakanlığın millî eğitimin politikasını tespit eden, 
düzenleme ve muhteva ile ilgili önemli kararlar alan 
bir Kurulun kompozisyonu, Kurulun iki yıldır ciddî 
ve verimli bir hizmet yapamadığının delilidir. Resen 
emekliye ayırma işlemi, daha çok milliyetçi görüşe 
sahip müfettiş, yönetici ve öğretmenlere uygulan
mıştır. 

Bakanlık Teftiş Kurulunda, sol zihniyete sahip ol
dukları belirtilen müfettişlere büyük itibar gösterile
rek, merkez ve taşra teşkilatında görev alanların se
çimi bunlara bırakılmıştır. Millî Eğitimde kadrolaş
ma hareketini yönlendiren, bu çalışmaların öncüle
rinden olduğu söylenilen iki solcu müfettiş, Sıkıyö
netim Komutanlığınca meslekten hraç edilmiştir. 

Bakanlığın sık sık «Öğretmenler Atatürkçü çizgi
de birleşti» şeklindeki beyanları da doğru değildir. 
Kendimizi aldatmayalım. Gerçekleri görelim ve gös
terelim ki, istikbale emin adımlar atabilelim. Okul
larda ve öğretmenler arasında ideolojik görüş ay
rılıkları maalesef devam etmektedir. Çünkü 12 Ey
lülden sonra bu konuda ciddî ve caydırıcı tedbirler 
alınmamış; aksine, görüş ayrılığına sahip olanlar ara
sında yapılan farklı muameleyle bu ayrılık daha da 
derinleştirilmiştir. Sıkıyönetimin sağladığı huzur or
tamını kimse kendine mal etmemelidir. 

1978 - 1979 yıllarında eğitim enstitülerinden uzak
laştırılmak suretiyle öğrencilik hakları zayi olan 20 
bin vatansever gence, 12 Eylül öncesi idare tarafın
dan sağlanan yeni hak üzerine yapılan imtihanlarda 

i usulsüzlük yapılmış ve yanlış not takdir edilmiş ol-
I duğu ileri sürülerek, birtakım maksatlı ve taraflı mü-
I fettişlere inceleme ve soruşturma yaptırılmış, kuru

lan komisyonlarca imtihan evrakları incelenerek, sı-
I nıfını geçmiş veya okulunu bitirmiş öğrencilerin 
I imtihan sonuçları değiştirilmiştir. Buca ve Gaziantep 

Eğitim Enstitülerinde konu daha büyük ağırlık ka-
I zanmıştır. Böylece öğrencilerin mezuniyetleri iptal 
I edilerek, konu, kamuoyuna diploma yolsuzluğu şek-
I ünde duyurulmuştur. Bu arada asıl diploma yolsuz-
I luğu ve usulsüzlük, 45 günde öğretmen yapılanlarda 
I olduğu halde, 60 bin civarındaki bu hızlı grup unut-
I turulmak istenmiştir. 

I Esasen, mezuniyetleri iptal edilen Buca ve Gazi-
I antep ve benzeri Eğitim Enstitüsü öğrencileri, son 
I imtihanlara Eylül ve Ekim 1981 aylarında, yani bu 
I idare zamanında girmişlerdir. IMezun olmuş ve öğ-
I retmen olarak tayin edilmiş binlerce gencin sınıfta 
I bırakıldıkları ders, feüyük çoğunluğunda, ne büyük 
I bir tesadüftür ki, değerlendirilmesi son derece subjek-
I tif olan kompozisyon dersidir. Güneşi kimse balçıkla 
l sıvamaya kalkmasın. Bu konular ve daha yüzlercesi 
I basında da devamlı olarak belgeleriyle neşredilmek-
I te, farkat ne yazık ki bu hadiselerin üstüne gitmeyi hiç 
I kimse üstüne görev olarak almamaktadır. 

I Peki, bu binlerce vatansever öğretmenin böylesi-
I ne sübjektif gerekçelerle öğretmenlikleri, hem de hu-
I kukun temel prensiplerine aykırı olarak, sona erdiri-
I lirken, Konya Selçuk Eğitim Enstitüsünde 12 Eylül 
I öncesi yaptırılan soruşturma sonucunda, not tahrifa-
I ti ive bir kısım usulsüz işlemlerle sınıf geçirildikleri 
I veya okul mezuniyetleri verildikleri tespit edilen sol 
I görüşlü öğrenciler için, belgelerle tespite rağmen, 
I müktesep hak telakki edilerek bir 'şlem yapılmaması-
I nın sebebi, tarafgir davranma dışında izah edilebilir

ini? 

I Bugünkü millî eğitimin bariz vasfı, reklama bü-
I yük önem vermesidir. Yapılagelmekte olan birçok hiz-
I met, yeni uygulamaymış gibi kamuoyuna duyurul-
I maktadır. îki - üç yıl önce açılan ve hatta mezun 
I verme durumuna gelen bir kısım eğit -.TI kurumları

nın. açılışları yeniden yapılmaktadır. 1980 Mart'mda 
I açılan İstanbul Nişantaşı Konfeksiyon Meslek Lise

si, 1979 - 1980 yılında öğretime sokulan Cihanbeyli 
Endüstri Meslek Lisesi, 1979 - 1980 yılında hizmete 

| giren (Konya Çıraklık Okulunun 1981 - 1982 yılların-

I da açılış ve merasimleri yeniden yapılmıştır, örnek
leri çoğaltmak mümkündür. 

31 — 
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Millî Eğitim Bakanlığının aslî ve önemli görevle
rinden biri, her kademedeki öğretim kurumlarının ki
tap ihtiyacını zamanında karşılamaktır. İki yıldan 
beri bu hizmet çok büyük ölçüde aksamıştır, özellik
le 198<2 - 1983 öğretim yılı için din ve ahlâk bilgisiy
le, temel eğitim bir ve ikinci kademe okullarının Türk
çe kitapları zamanında bastırılıp dağıtılmamıştır. 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu yıl ders kitapları 
gazeteler yardımıyla fasiküller halinde gazeteyle bir
likte bastırılarak, öğrenci ve öğretmenlerin istifade
sine sunulmuya çalışılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Pamak süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim. 

MEHMET PAMAK — Bitiriyorum efendim. 
Konu, gerçekten acıdır, Bakanlık için de acıdır, 

Bakanlığın işaret edilen bu tutumu, bu dönemde ga
zete, radyo ve televizyonda güldürü mevzuu olmuş
tur. 

15.9.1982 tarihli Genelgede, Türk büyüklerinin ve 
Türk Tarihi ile ilgili tabloların salon ve sınıflardan 
indirilerek, ders araç ve gereçr odalarına konması is
tenmektedir. Bu, 12 Eylül zihniyetiyle bağdaştırıla-
maz. 

Millî Eğitim Bakanlığı, yurt dışı hizmetlerinde 
büyük bir boşluk meydana getirmiştir. Yurt dışı hiz
metleri çeşitli sebeplerle felce uğramıştır. Yurt dışı 
görevlilerine Ağustos 19811 'de yurda dönmeleri için 
resmî tebligat yapılmış, zamanında yerlerine eleman 
gönderilmeyince, 1982 Haziran'ına kadar çekilme iş
lemi üç defa tehir edilmiş ve bu kararın doğurduğu 
boşluktan faydalanan Alman makamları konuyu is
tismar ederek, Türk çocuklarının eğitimi konusunda 
çok önemli aleyhte kararlar almışlardır. Din ve ah
lâk programlarının Alman eğitim makamlarınca ha
zırlatılması, din ve tarih derslerinin Almanca yazıla
rak Alman öğretmenlerine okutturulması kararı ve 
benzeri durumlar bunlara ait örnektir. 

Konuşmamı bitirirken Sayın üyeler, kısaca anlat
maya imkân bulabildiğim işte bu olaylar dahi, mil
let hayatında son derece önemli olan böyle bir Ba
kanlık açısından kanaatimce meselenin ciddiyetini, 
önemini ve vahametini ortaya koymaya kâfidir. Bu 
ciddî sebepler muvacehesinde kanaatimce Sayın Ba
kan istifa etmek suretiyle Millî Eğitime ve Türk Mil
letine en büyük hizmeti yapmış olacaktır. 

Yüce Meclise saygılarımı arz ediyorum. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. | 
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ABDÜLBAKt CEBECİ — Bakanlar Kurulu is
tifa etsin daha iyi. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan söz istiyorum? 
BAŞKAN — Buyurun efendim, ne hakkında? 
IKAMER GENÇ — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Genç. 
KAMER GENÇ — Şimdi bu konuşmacı konuş

masında verdiği bilgileri IMillî Eğitim Bakanlığında
ki bazı yöneticilerden alıp almadığını öğrenmek isti
yorum efendim? 

BAŞKAN — Bunu bendeniz bilemem, müsaade 
buyurun bunun usulle ne ilgisi var Sayın Genç? Bu
nun, Başkanlık Divanının bilgisi tahtında olduğunu 
siz nasıl iddia ediyorsunuz da usul hakkında söz isti
yorsunuz? Bunun usulle, müsaade buyurun ilgisi yok 
efendim. 

KAMER GENÇ — Sorabilirsiniz efendim. 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan, bundan 
sonra söz verilmemesini teklif ediyorum, her zaman 
suiistimal ediyor. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Aksoy müsaade buyurun. 
«Usul hakkında» diyen her üyeye söz vereceğim; 
ama usule aykırı davranışı olan her üyenin de sözü
nü keseceğim. Müsaade buyurun. («Bravo» sesleri 
ve alkışlar.) 

Sayın Tünay, buyurun efendim. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli üye 

arkadaşlarım; 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi dolayısıyla önem

li bulduğum bir kaç noktaya değineceğim. 
Bu Bakanlık, yayınladığı 1981 tarihli Beyaz Ki

tapta amaçlarını şu şekilde ifade etmektedir: 
«Atatürk inkılaplarına ve Anayasanın başlangı

cında ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine bağlı, Türk 
Milletini, millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel de
ğerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, 
vatanını, Milletini seven ve daima yücelmeye çalışan 
insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel 
ilkelere bağlı yurttaşlar yetiştirmek.» 

Bu, şimdi bir anda bakabildiğim 1982 yılında çı
karılan Beyaz Kitapta bu kısım çıkarılmış, bunu bir 
talihsizlik olarak niteliyorum; bu güzel bir ifadeydi. 

Aslında 1982 Anayasası, özellikle başlangıç bölü
münde «Türkiye ölümsüz ve eşsiz kahraman Ata
türk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun in
kılap ve ilkeleri doğrultusunda, Türklüğün tarihî ve 
manevî değerleri, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve in
kılapları» ifadesi yer almaktadır. Her dakika millî 
iradeden söz. eden birtakım kişilerin bu kürsülerden 
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veya dışarıdan, Milletimizin büyük çoğunluğu ile ka
bul ettiği, Anayasada ifadesini bulan Atatürk milli
yetçiliğini başka şekilde ifade etmelerini, zannediyo
rum bu Meclis hoş karşılamıyor ve biraz da incini
yor. («Bravo» sesleri ve alkışlar). 

Olaya bu açıdan bakarak, 1981 basımındaki bazı 
ifadelerin değiştirilmesine gerek görüyorum; onu da 
Sayın (Millî Eğitim Bakanına arz ediyorum. 

Burada bir tablo dikkatimi çekti; öğrenci - öğret
men dengesi. Bu tabloya göre, kız meslek liselerinde 
5 öğrenciye bir öğretmen düşerken, endüstri meslek 
liselerinde 17 öğrenciye bir öğretmen, imam - hatip 
liselerinde 32 öğrenciye bir öğretmen, teknik lise
lerde 34 öğrenciye bir öğretmen, öğretmen liselerin
de 143 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Buranın bil
hassa altını çizerek söylüyorum; 143 öğrenciye bir 
öğretmen düşüyor, buradaki kıstasın ne olabileceğini 
yine Sayın Bakanımızın dikkatine arz ederim. 

Ayrıca bir şey daha dikkatimi çekti; «Hüküme
tin anafaaliyetleri» adlı çıkarılan kitaptı, «Millî Eği
tim» bölümünde program çalışmalarında bir (B) fık
rası var. Bu (B) fıkrasında «Temel eğitim ve orta
öğretim kurumları için Türkiye Cumhuriyeti inkılap 
Tarihi, yükseköğretim kurumları için Türk İnkılap 
Tarihi eğitim programları» ifadesi kullanılırken, bu
rada ifade kesilirken l(C) fıkrasında «Temel eğitim 
ve ortaöğretimde okutulacak din ve ahlak bilgisi ders
leri eğitim programları hazırlanarak uygulamaya kon
muştur.» diyor. 

Şu halde insanın içine şüphe geliyor; yani bu in
kılap dersleri kitapları hazırlanıp uygulamaya kon
mamış mı? O intibaı veriyor, lütfen bu da bir yan-
lışlıksa, düzeltilsin. 

Bundan sonra, millî eğitimimiz için bence en mü
him konuyu teşkil eden kısma geliyorum. 

Millî Eğitim, Türk çocuklarının, hatta bütün bir 
milletin yetiştirilmesi, millet ve memleket yararlarını 
her türlü düşüncenin üstünde tutan bir anlayışa ulaş
tırılmasını gerçekleştirmelidir. Elbette, böyle bir eği
tim ve öğretim kolay değildir. Bilelim ki, güçlüğü 
ölçüsünde de şereflidir ve gurur vericidir. Aslında 
eğitimden beklenen amaç, Anayasamızın çeşitli mad
delerinde yerini bulmuştur. Mesele, doğru, hızlı ve 
güvenli olarak uygulamadır. 

isteğimiz, Atatürkçü bir eğitim ve öğretimdir; 
yani akla, bilime dayanan, Atatürk milliyetçiliğine da
yalı, Atatürk inkılap ve ilkelerinin uygulanmasıdır. 
Bir yandan, her seviyedeki okullardan üniversiteleri
mize kadar Atatürkçü eğitim ve öğretim, öte yanda 
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ilk ve ortaöğretim kurumlarında din ve ahlak eğitim 
ve öğretimi yapılacaktır. Bu iki nokjıa üzerinde gerçek
ten ciddiyetle durmak gerekir. 

Eğitim ve öğretimin Devletin gözetim ve kont
rolü altında yapılacağı bir Anayasa emridir. Şuna ke
sinlikle inanmak lazımdır ki, her iki eğitim ve öğ
retimin de yolu Atatürk'ün laiklik ilkesinden geçer. 
O halde, Atatürk ilkelerinin beyni olan laiklik ilkesi
ni, her Türkün Atatürk'ün anladığı ve anlattığı biçim
de öğrenmesi, anlaması ve bunun bilincine varması 
şarttır. Bu nokta üzerinde önemle, ısrarla, ciddiyetle 
durulması, sanırım Millî Eğitim Bakanlığımızın en 
büyük görevi olacaktır. 

Anayasanın 136 ncı maddesinde, «Genel İdare 
içinde yer alan Diyanet İşleri» ifadesi açıkça yazılı 
olduğu halde, bu kürsünden sorumlu bir Bakan «Dev
let, din işlerine karışmaz.» diyebilmiştir. Burada dik
kati çekiyorum. 

Maksadım; özene, bezene ele alınacak din ve ah
lak eğitim ve öğretiminin Atatürk milliyetçiliği doğ
rultusunda, onun inkılap ve ilkeleri esasları içinde yü
rütülmesine gereğine işaret etmektir. Bu noktada, eği
tim ve öğretimin Devletin gözetim ve denetimi altında 
yapılması son derece önem kazanır. Bu Anayasa em
rinin yerine getirilmesi için, laiklik ilkesinde Millî 
Eğitim Bakanlığı yönetici ve mensuplarıyla, Diyanet 
İşleri yönetici ve mensuplarının fikir birliğine, an
layış birliğine varmaları mecburidir. Aksi halde, genç 
dimağları karıştırmaktan, dine karşı soğukluk yarat
maktan ve Atatürk'ü dine karşı imiş gibi göstermek
ten öteye birşey yapamayız. Bu da, en büyük vebal 
olur bize. 

Bunun içindir ki, Atatürk bir hitabında öğretmen
lere «Hiçbir zaman hafızalarımızdan çıkmasın ki, 
cumhuriyet, fikri -hür, vicdanı hür, irfanı hür nesil
ler ister.» der. Bütün bu 'hürriyetleri ise, bir hürriyet
ler manzumesi olan laiklik ilkesi sağlar. Laiklik, 
Türk Milletinin zihin yapısında, vicdanında tecelli 
etmelidir. O, sadece din ile devlet işlerini ayırmak 
şeklinde ifade edilemez, ele alınamaz. Böyle, sadece 
çırıl çıplak bir anlayış, devlet içinde devlet yaratma
nın aracı olur. Oysa, laiklik ilkesi, Yüce Dinimizi 
kutsallaştıran, yücelten, vicdanlara huzur ve güven 
veren bir ilkedir. Kaldı ki, Yüce Peygamberimizin ge
tirdiği din kuralları da, dinin anlayış ve anlatılışı da 
böyledir. 

Aslında, ne Yüce Peygamberimiz şekilcidir, ne de 
Mustafa Kemal; ne Hazreti Muhamrcıed gericidir, ne 
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de Mustafa Kemal. Hazreti Muhammed, akılcı, bi
lim yanlısı ve insan sevgi ve saygısını temel görüş 
kabul etmiştir. Atatürk de, İslam Dinin ekmel bir 
din olduğunu; akla, ilme, insan saygı ve sevgisine, 
vicdanına dayalı olduğu esasını kabul eder. O halde 
yapılacak iş; Yüce Türk Milletinin birlik ve bütün
lük içinde geleceğe doğru, hızlı, güvenli ve müessir 
bir biçimde ilerlemesidir. 

Sayın üyeler; bir hususa daha değinerek sözleri
mi tamamlayacağım. O da, Millî Eğitim Bakanlığının, 
Atatürkçülük anlayışında, mevcut kadro ile geleceğin 
kadrosunun yetiştirilmesinde alacağı tedbir ve dü
zenlerdir. Sadece sözlerle, kitaplarla bu sağlanamı
yor ve sağlanamadığını da gördük. Artık, ciddî, ve
rimli, doğru ve güvenilir çareler getirmeye mecbu
ruz. Elbette bu iş kolay değildir; ama yapmaya, ya
panlara yardımcı olmaya da mecburuz. Şu bir ger
çek ki, bugüne kadar Atatürk tike ve İnkilaplarından 
verilmiş olan tavizler geri alınmadıkça, Atatürk çizgi
sine asla dönülemez. Büyük Atatürk, daha 1924 yılın
da «Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, 
âli bir heyeti içtimaiye halinde yaşatır veya bir mille
ti esaret ve sefalete terk eder» der; sonra da «Yeni 
Türkiye Cumhuriyetinin yeni nesle vereceği eğitim, 
millî eğitimdir.» kesin kararını alır. Ancak, böyle bir 
eğitim ve öğretim ile yetiştirilecek gençlik, Atatürk' 
ün eserlerine sahip çıkabilir, İO'nun en büyük eseri 
Cumhuriyeti muhafaza ve müdafaa etme gücünü ken
disinde bulabilir. 

Sizleri, bu düşüncelerin ışığı altında Millî Eğitim 
Bakanlığı Bütçemizin Yüce Türk Milletine hayırlı, 
uğurlu, başarılı olması dileğimle, saygıyla selamla
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 

Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, Sayın Bakanımız ve Bakanlığımızın de
ğerli mensupları; 

Bugün, Büyük Önderimiz Atatürk'ün özlemini 
duyduğu ve Büyük Ulusumuzun hedef olarak görmek 
istediği çağdaş ve modern bir Türkiye'yi ellerinde, 
gönüllerinde ve kafalarında Atatürkçü İlkeler doğ
rultusunda daha da yükseltecek ve güçlendirecek 
olan genç nesillerimizin, bu yolda eğitim ve öğretim 
rehberliği ve yetiştirilmesi görevini yüklenmiş olan 
bir Bakanlığımızın Bütçesini görüşmekten mutluluk 
duyuyorum. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Hiç şüphe etmiyorum ki, yeryüzünde eğitim top

rağına atılan bir tohum kadar, helal, haklı ve kutsal 
hiçbir şey, inşama ve o insanın toplumuna, bundan 
duyulandan daha büyük bir mutluluk veremez. Tür
kiye Cumhuriyetinin temeli, İkanla, gözyaşı ve ıstı
rapla atılmıştır; fakat Büyük Önderimizin dediği gi
bi, çağdaş ilim ve kültürle yükseltilecektir. Ülkemi
zin ve Ulusumuzun kalkınması ve yükselmesi, demok
rasimizin kökleşmesi, bugünkü ve gelecekteki kuşak
lara vereceğimiz eğitim ve öğretime bağlıdır. O halde, 
Ulus olarak bu uğurda ne kadar fedakârlık etsek az
dır. 

Öğretmenlerimizin ve eğitimcilerimizin en büyük 
tarihî görevi, bilime ve akılcılığa dayalı, karekterli 
ve yüksek özellikli, birbirlerini seven, ülke ve ulus 
sevgisini ve Atatürk devrim ve ilkelerini kafalarında 
ve gönüllerinde yaşatan ve bu yüksek idealleri ken
disimden sonra geleceklere emanet edecek genç nesil
ler yetiştirmektir. Onun için, öğretmenlerimizin so
rumluluğu kadar, başarıları ölçüsünde de onur payla
rı büyüktür. Soikrat, öğretmenleri Tanrıya en yakın * 
insanlar olarak nitelemiştir; çünkü Tanrının verdiği 
ruh ve varlığı yoğuran, şekillendiren ve ona karefc-
ter veren, öğretmenlerdir. Hepsine gönül dolusu sev
giler ve saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu girişten sonra, önemli gördüğüm birkaç husu

sa müsaadelerinizle değinmek istiyorum. 
Bugün, temel eğitimin birinci kademesinde; yani 

7 ila 12 yaş grubunda, 1980 yılı itibariyle 5 milyon 
632 bin 840 çocuk bulunmakta ve bu kademedeki 
okullaşma oranı % 86,2'dir. Bu, övünülecek bir sa
yıdır ve % 100'lere varması da içten dileğimizdir. An
cak, temel eğitim ikinci kademesinde; yani 1 3 - 1 5 
yaş grupları arasında bulunan 3 milyon çocuktan an
cak 1 milyon 424 bini eğitim görmektedir. Bu kade
medeki okullaşma oranı ise, % 47,1'dir. Görüldüğü 
gibi, bu oran tatmin edici değildir. Bu sebeple, Sayın 
Bakanlığımızın bu oranı yükseltmede gereken her 
türlü çabayı göstermesini ve bunun nedenlerini araş
tırarak gerekli önlemleri almasını diliyorum; çünkü 
çağımızda artık ilkokul eğitimi, ortaokul eğitimi bir 
toplumun lemel yapısını oluşturmada bir baz olmak
tan çıkmaya başlamıştır. İleri bir toplum için, daha 
yüksek düzeyde; fakat birtakım yeteneklerle donatıl
mış insangücüne ihtiyaç vardır. Sorunun nereden 
geldiğini şahsen bilmiyorum; ama yapılması müm
kün olanların gayreti içine girilmesi gerektiğine inan
maktayım. 
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Bir taraftan büyük bir ihtiyaca cevap veren ya
tılı bölge okullarında bugünkü kapasite 40 bin civa
rındadır. Ancak, bu okulların kapasitesinin ancak 
% 75'inden istifade edilmektedir. Bunun da fakir 
çocuklarımızın okumaları, eğitim görmeleri ve top
luma kazandırılması için mutlaka en üst düzeye ge
tirilmesini gönülden diliyorum. ^Ayrıca bu okullar
da» mezun olanlar 8 yıllık bir eğitimden sonra dışa
rıya bırakılmaktadır. Bunların bulunduğu bölgelerde 
bulundum, fakat zannediyorum ki, bu eğitimden 
sonra kendilerine bölgenin ihtiyaçlarına göre bazı 
yetenekler kazandıracak üst sınıflara devam ettiril
mesi imkânının sağlanması çok yerinde olacaktır. 
Bakanlığımız bu yolda bir v çalışma yapıverirse çok 
memnun olacağım, 

Değerli arkadaşlarım; 
Kalkman bir ülke için nitelikli teknik insangücü-

nün önemi açıktır. Ancak temel eğitim bir ve ikinci 
kademesinde bu okullara yeteri derecede geçiş ol
madığı için ve hâlâ genel ortaöğretime, yani liselere 
akın devam ettiğinden sonuçta iş, üniversiteye giriş 
problemiyle ortaya çıkmakta ve toplumumuzu rahat
sız etmektedir. Bu sebeple plan hedeflerini de aşan 
bu yığılmaları önlemek üzere, bu hususta Bakanlığı
mızın devam ettiğini bildiğim gayretlerinin daha da 
artırılmasını gönülden dilemekteyim. 

Üzerinde çok önemle durulması lazım gelen ko
nulardan birisi de; hiç şüphe yok ki, yurt dışındaki 
işçi çocuklarımızın eğitimi sorunudur. Bugün yurt 
dışında 0-6 yaş grubunda 291 891, .7 ila 18 yaş gru
bunda ise, 494 518 olmak üzere, toplam 786 400 
çocuk bulunmaktadır. Bunun da >% 93'ü Avrupa 
ülkelerindedir. Sadece Almanya'da 584 bin çocuk 
bulunmakta ve bu sayı, yukarıda verdiğim toplamın 
% 74,3'ünü oluşturmaktadır. Bu itibarla bu kadar 
büyük bir kitleyi oluşturan çocuklarımızın eğitim ve 
öğretim sorunu yalnız bu çocukları, onların ailele
rini değil, ülkemizi de çok yakından ilgilendirmek
tedir. Çünkü aile ve topluma kazandırılamayan in
san terk edilmiş, kaybedilmiştir. Biz, işçilerimizin 
alın teri dövizleri kadar, onların çocuklarını da ba
ğırlarımıza basmak mecburiyetindeyiz. Bunun için 
de ne yapsak yerindedir. 

Bugün bu çocuklarımızın en büyük sorunu, dil so
runudur. Ne Türkçeyi, ne de bulunduğu ülkenin di
lini doğru dürüst bilmekte, konuşmaktadırlar. Bu se
beple okulda başarılı olamayınca okul dışına itil
mektedirler. Ancak dram bitmiyor. Çünkü bu sefer 
de, yaşı çalışmaya uygun olan çocukların ne bir mes-

I leği ve ne de bilgi, becerisi olmadığından aileleri ve 
I kendileri için bir sorun, bir üzüntü kaynağı olmaktadır. 
I Bu sorunun üzerinde başta Sayın Bakanımızın 
I ve Bakanlığımızın ilgili kuruluşlarının gösterdikleri 
I çabayı biliyorum. Bunu şükranla karşılıyorum. Bunun 
I daha büyük ölçülere vardırılmasını da yine burada 
I kendilerinden diliyorum. 
I Alınan diğer önlemler yanında, okul çağında olup 
I da okula gidemeyen çocuklarımız için Alman tele-
I vizyonunda Türkiye'deki okur - yazar kurslarına ben-
I zer bir programın uygulanmasının da anadil sorunu 
I ve okuma - yazma yönünden çok yararlı olacağına 
I inanıyorum, eğer bu imkân Alman televizyonunda 
I temin edilebilirse. 

ikincisi de, dışarıya öğretmen gönderen kuruluş
ların bunu mutlaka Millî Eğitim Bakanlığımız ön
cülüğünde ve koordinatörlüğünde yapmalarında bü
yük zaruret vardır. Çünkü başka türlü bunları yön
lendirme imkânı yoktur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimi bitirirken, ülkemdzde cehalet karanlı

ğına karşı okur - yazar kurslarıyla savaş açan ve bu
nu büyük bir başarıyla yürüten, bütün dünyanın il-

I gisini çeken uygulamadan dolayı başta Sayın Baka
nımızı ve bu savaşta görev alan bütün yönetici ve 
öğretmenlerimizi gönülden kutluyor, eğitim ordumu
zun mimarları bütün öğretmenlerimizi gönülden se
lamlıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
1982 Bütçesi üzerinde konuştuğum gün Bingöl'de, 

temsilcisi bulunduğum ilde ' Millî Eğitim Bakanlığı
mız 28 tane okulumuzu kapatmıştı. Bu 28 tane oku
lun 18'i ilk, 10 tanesi de ortaokul seviyesindeki okul 
idi. Daha sonraki girişimlerimiz ve yapılan değerlen
dirmeler bu okullarımızdan ilkokul olarak 15 tane
sinin, ortaokul olarak da 7 tanesinin tekrar eğitim ve 
öğretime devam etmesi hususu kararlaştırılmıştır ve 
bu kararı veren Millî Eğitim Bakanımızı ve ilgili ku
ruluş yöneticilerini içten gelen duygularımla te
şekkürlerimi sunmak suretiyle selamlıyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığının 12 Eylül sonrası çalış
malarında fevkalade büyük mesafeler kat edilmiştir. 

I Bu mesafelerin alınmasında temel dinamik, gönül
lerde yatan ülke ve millet sevgisidir. Atatürk ilkeleri 

I ve hedefleri de, devrimleri de bu sevgiye katılınca, 

35 — 
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Millî Eğitim Bakanlığını çok daha ileri merhaleler
de görmek, 1983 yılının görüşülmekte olduğu şu 
gün mümkün olmuştur. 

Birtakım hatalar elbetteki olmaktadır. Bu hatala
rın fark edildiği anıdan itibaren düzeltilmesi prensibi 
orta yerde olduğu için gayet müsterihim. Önemli olan, 
bu hataları ortaya çıkarmak, ilgililere duyurmaktır 
ve bu duyurulduğu zaman da hatalardan doğruya 
kayış, oraya geçiş mümkündür ve bunu görmüş bir 
kişi olarak Millî Eğitim Bakanlığının başta Sayın Ba
kan olmak üzere, tüm görevlilerine teşekkür ediyo
rum. 

Sayın Bakanımızın dağıtmış olduğu materyal ara
sında hemen ilave edeyim ki, konumuz bütçe oldu
ğu bakımından ve ilke de tasarruf olması bakımın
dan, örneği gösterilen bir karne vardır. Ülkemizde 
gerçekten yıllardan beri eğitim, öğretim hayatının 
yaygınlaştırıldığı günden beri karne bir ticaret me-
taı haline gelmiştir. Eski bir matbaa sahibi olmam 
bakımından bu konuyu bilirim. Ancak şu anda eli
mizde bulunan bir karne örneği, diğerlerinden fark
lı olmamakla beraber, gerek baskı tekniği, gereikse 
kâğıdr itibariyle Türkiye için lükstür. Türkiye'deki 
ortaöğretim ve ilköğretim okullarını dikkat nazarına 
alırsak kromlu karton tipi bir karnenin maliyeti içe
risinde milyonlarca liranın heba olduğunu, yok oldu
ğunu görmemek mümkün değildir. Bu itibarla daha 
az masraflı karton türü değil, kâğıt türü karneye ge
çişin Türkiye'de çok büyük tasarruflara herhalde im
kân sağlayacağı açıktır. Bu bir öneridir; Millî Eği
tim Bakanlığının ilgisine sunarım. 

Üzerinde esas durmak istediğim ıkoınu, Anayasa
mızın 50 nci maddesinde yer alan konuya ilişkin ve 
Millî Eğitim Bakanlığımızın da görevleri meyanın-
da yer alan bir konudur. 

Okuyorum 50 nci maddeyi «Kimse yaşına, cin
siyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Kü
çükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olan
lar çalışma şartları bakımından özel olarak korunur
lar» diye devam eden madde. 

Hepinizlin bildiği gibi, bir Çıraklık, Ustalık ve Kalfa
lık Kanunu vardır. 2089 sayılı bu Kanunun yürütülme
si ve öngörülen düzenlemenin yapılması Millî Eği
tim Bakanlığına bırakılmıştır. Türkiye'de küçük yaş
taki evlatlarımızın sanatkâr olacak çocuklarımızın 
eğitimini düzenleyen bu yasa elbetteki titizlikle uy
gulanmaktadır. Nitekim, Millî Eğitim Bakanlığımı
zın gerek geçen yıl, gerek bu yıl bizlere sunmuş ol
duğu beyaz kitapta yer alan bilgiler bu kanun üze- | 

— 36 

19 . 11 „ 1982 O : 2 

rinde hassasiyetle durulduğunu göstermektedir; fa
kat bu yeterli değildir. Kanunun uygulamasının 67 
il'e süratle yaygınlaştırılması lazım gelmektedir. Bu 
çırak yetiştirilme aşamasından sonra, verilen rakam
lara dikkat etmişimdir. Çıraklık ve kalfalık sayısın
da düşük bir rakam ama ustalık seviyesinde sadece 
icraî sanat faaliyeti göstermesi açısından gerekli olan 
belgenin temini bakımından büyük bir rakamla kar
şı karşıya gelmekteyiz. Bu işin özü olmakla beraber, 
esas başka bir yönü de vardır. Üzerinde durmak is
tediğim ve yüreklerimizi paralayan, parçalayan yö
nü Anayasanın 50 nci maddesinden yansımaktadır. 

Oda, çırak diye kullandığımız insanları biz, insan 
muamelesine tabi tutmamaktayız Türkiye'de. Anka
ra'da bugün sanayi sitelerine gidiniz, 10 yaşından 
itibaren hiçbir eğitime tabi tutulmamış; ama haya
tın ağır yükünü omuzlarında hissederek evine ekmek 
parası götürmek için çalışan, çırpınan, hatta endüst
ri devrimi sırasında İngiltere'de ölümün kucağında 
olur gibi, canlarını feda eden yavrucaklarımız vardır. 
Bunların eğitimi elbetteki süratle yapılmalı, ama on
ların çalışacağı yerlerin de yine Millî Eğitim Bakan
lığımızın diğer bakanlıklarla yapacağı işbirliği meya-
nında, mutlak surette bir düzene alınması lazım gel
mektedir. Kışın soğuğunda, kışın çamurunda, yağı
şında otoların altına girüp onların vidalarını üşümüş 
o minicik elleriyle sökmeye çalışan insanları görür
ken vicdanımız elbetteki sızlamaktadır. Bu, çok acı 
bir tablodur. Bu tabloya âdil, şefkatli devlet mutlak 
surette süratle çözüm aramalıdır, bulmalıdır. 

Konuşmamızın süresi sınırlı olduğu bakımından 
bir hususa daha değinmek suretiyle konuşmamı ta
mamlamak istiyorum. O da, yurt dışındaki Millî 
Eğitim Bakanlığımızın örgütleridir. Eğitim müşavir
liklerimiz, kültür merkezlerimiz gibi faaliyet göste
ren yerlerdir. Bunların sayılarını da artırsak, vasıfla
rını da artırsak, asıl amacına hizmet etmedikleri ka
nısındayım. Bizzat orada yaşamış, görmüş bir arka
daşınız olarak müşahedelerim, böyle bir düzenlemey
le yurt dışında çalışan işçi çocuklarımızın Türk kül
tür, gelenek ve göreneklerine uygun ve yine, Türk 
Millî Eğitiminin temel ilkeleri doğrultusunda milleti
mize kazandırabileceği ve imkânını görememekte
yim. 

Bu itibarla yurt içindeki eğitim - öğretim sefer
berliği içerisinde, yurt dışındaki çocuklarımızın da 
mutlak surette en iyi bir şekilde eğitim ve öğretimin 
çerçevesi içerisine alınarak Türk Millî Kültürünün 
anlayışının, inancının onların o küçük yüreklerine 
şimdiden konulması lazım geldiğini ifade etmek is-
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tiyorum ve Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin ülke
mize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; 
bunun uygulamasında da Millî Eğiitim Bakanlığının 
başta Sayın Bakanı olmak üzere, tüm yöneticilerinin 
başarılarla dolu bir uygulama geçirmelerini temen
ni ediyor saygılarımı sunuyorum efendim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Söz sırası Sayın Bilge'de; buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, arkadaşlardan 

bazıları benim söyleyeceklerimi beyan ettiler, söz 
hakkımdân vazgeçiyorum. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Bilge. 
Sayın üyeler, Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üze

rindeki konuşmalar bitmiştir. Sayın Komisyon, ıbu 
hususta birşey söyleyecek misiniz efendim? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Hayır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MİLLİ EĞtTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Millî eğitim sistemimizi yeniden düzenlemek ama

cıyla 12 Eylül 1980 tarihinden beri sürdürdüğümüz 
çalışmalarımızdan, 1982 yılında gerçekleştirdikleri
mizle, 1983 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız 
faaliyetlerimiz ve 1983 yılı Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesinin genel hatları üzerinde bilgi sunmaya çalı
şacağım. 

12 Eylülden önce her yönüyle ağır yaralar alan 
millî eğitim sistemimizi etkili ve bilimsel yöntemlerle 
ve tarafsız olarak ele almak suretiyle eğitim ve öğre
timde Atatürk Milliyetçiliğinin yansız tutumuyla 
Atatürk inkılap ve ilkelerinin yeniden yurdun en 
ücra köşelerine kadar yaygınlaştırılmasını sağlamak, 
yarının teminatı gençlerimizin ve onları yetiştiren 
öğretmenlerimizin çeşitli ideolojilere, hangi yandan 
gelirse gelsin, bölünmelerine mani olmak ve her dü
zeyde öğrenciye Atatürk ilkeleri ve milliyetçiliğiyle 
pekiştirmiş öğretime yönelik bilgi ve beceriler kazan
dırmak, tüm çalışmalarımızın anahedefi olmuştur. 

Bu anahedefe ulaşmak üzere, Bakanlığımızca ge
nel ilkeler tespit edilmiş ve uygulamalara geçilmiştir. 
Bakanlığımızca 1981 - 1982 yıllarında gerçekleştirilen 
faaliyetleri şöylece özetleyebilirim. 

Teşkilat çalışmaları: 
Bakanlar Kurulunca 28 . 2 . 1982 tarihinde çı

karılan «Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve 
Çalışma Esasları Hakkında Kararname» ye göre, 

Bakanlığımız teşkilat yapısı ve kadroları yeniden dü
zenlenmiş ve bu düzene göre Başbakanlıkta çalışma
lara başlanmıştır. 

Mevzuat çalışmaları : 
Millî eğitimin yeniden düzenlenmesiyle ilgili mev

zuat çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmüş, Millî 
Eğitim Bakanlığıyla doğrudan ilgili 8 kanun tasarısı 
kanunlaşmıştır. Bunlardan ayrı olarak, 4 kanun tasa
rısı Danışma Meclisinde bulunmaktadır. Ayrıca 5 
kanun tasarısı da Bakanlar Kurulundan geçmiş olup 
yakında Danışma Meclisine sunulacaktır. Başbakan
lıkta bulunan 6 kanun tasarısının işlemleri de devam 
etmektedir. Böylece 23 kanun ve kanun tasarısı Millî 
Eğitim Bakanlığından çıkmış bulunmaktadır. 

Bunlardan başka yurt içi ve yurt dışı eğitim hiz
metlerinin düzenlenmesinde, özellikle eğitim teşkilatı
nın hizmetin gereklerine cevap verecek hale getiril
mesinde esaslar ve hükümler getirecek 6 çeşitli kanun 
tasarısının da Bakanlığımızda hazırlanması ayrıca son 
safhaya gelmiştir. 

Bu kanun çalışmalarından ayrı olarak, Bakanlığı
mızca sayıları 100'ü aşan çeşitli yönetmelikler çıka
rılmıştır. Bazıları üzerinde değişiklikler yapılmış, bir 
kısmı da yeniden düzenlenmiştir. Bütün Millî Eği
tim yöneticileri ve okullarda görev ve hizmetleri 
standart hale getiren İçhizmet Yönetmeliği ile Kılık -
Kıyafet Yönetmeliğini burada özellikle belirtmek is
terim. Böylece, en önemli kanunlar ve yönetmelikler 
gözden geçirilerek yılların ihmaliyle ortada kalmış, 
aksayan ve günümüz şartlarına uymayanların değiş
tirilmesi yoluna gidilmiştir. 

1981 - 1982 öğretim yılında Bakanlığımızca sür
dürülen 10 uncu Millî Eğitim Şûrasında (Ki, bu Şûra 
7 yıl toplanamamıştır) öngörülen eğitim programı ve 
kitap yazma çalışmalarını da şöylece özetlemek müm
kündür : 

Temel eğitim okullarının 1 ilâ 8 inci sınıf prog
ramlarının bir bütünlük içinde yazdırılması, çalışma
larını da tamamlamak üzeredir. İlkokulların 4 üncü 
sınıfından başlayarak lise son sınıfına kadar zorunlu 
ders halinde okutulacak din, kültür ve ahlâk bilgisi 
kitaplarının yazımı bitirilmiş, basımına başlanmıştır. 

Şunu arz etmemde yarar vardır ki, 1956 senesin
den beri imam - hatip liselerinin maalesef bizim yaz
dığımız bu kitaplara benzer hâlâ kitabı yoktur. Prog
ramı var, ortadadır. Onları da bu yönetim, yine bu 
Millî Eğitim Bakanlığı bu kadrosuyla yazacaktır. 

Yurt dışı işçi çocukları için ayrıca ilkokul 1 ila 
3 üncü sınıflar için din, kültür ve ahlâk bilgisi ders 
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programı ve kitapları da yazdırılmıştır. Yıllar yılı iş
çilerimiz dışarıda olmasına, çocukların eline verilme
si gerekli kitap bulunmamasına rağmen, kimsenin 
umurunda olmamıştır ve böylece Millî Eğitim Ba
kanlığı bugün yurt dışında olan 1 inci, 2 nci ve 3 ün
cü sınıflar, Türkiye'ye benzer 4 üncü sınıftan başla
yarak diğer programa göre de din, kültür ve ahlak 
bilgisi derslerine ait kitaplar yazılacak ve yurt dışına 
da gönderilecektir ki, mevcut olanlar gönderilmekte
dir. Ortaokul ve liselerde okutulacak Türkiye Cum
huriyeti inkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitaplarıyla 
yükseköğretim kurumları için hazırlanan Türk İnkı
lap Tarihi ve Atatürkçülük kitapları, bu dönemde 
yazdırılmıştır; okullara dağıtılmış ve geçen yıldan 
itibaren okutulmaya devam edilmektedir. Çok de
ğerli üyelerimize de birer nüshası takdim, edilmiş 
bulunmaktadır. Temel eğitim 1 ila 8 imci sınıflar 
Tunikçe kitapları yeniden yazdırılarak keza okutul
maya başlanmışta". 

Şunu ıda belirtmem lazımıdır !kü, 12 Eylül'den son
da yıllarım yılı ^okullara verilemeyen ve 12 Eylülden 
sonra ıda ilik aylamda, Ocak ayıınıda Türk okularıma 
kitaplar dağıtılmış, o da bizim nezaretimizde. Okul
lar başladıktan sonra 45 milyon kitabın dağıtımı hâlâ 
sürüp gitmekteydi, 

Temel eğitim 1 dncti sınıflar Türkçe kitapları 
böylece len geç ıbu ayım sonunda... Buna ait bazı ma
ruzatım bilahara sorulan sualler karşısında olacaktır. 
O zaman 'daha geniş açıklamalarda bulunabileceğirni 
sanıyorum. 

Ortaöğretim kuramlarında okutulan tarih kitap
larının % '85'd Türlk tarihini, coğrafya kitaplarının 
'% 74'ünü ülkemizi kapsayacak şekilde yeniden ya
zılması Açiin program çalışmalarına başlanmış, prog
ramlar bitirilmiş, bugün (bendin onayımdan çıikımış, 
bütün Tür-kiye'deki liselere ve bu ortaokullara dağı-
tılaralk okutulmaya başlanacaktır. Türküye bizdim için 
çolk öneJmlidlir. 

MıiMt Güvenlik Bilgisi (kitapları yeniden yazılmış -
tır. İncelemeleri bitmiş olup ıbaslkı işleri süratle de
vam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleriyle bu yön
de çolk yakın işbirliği (içinde çalışmaktayız. 

İmam - hatip liselerinde seçilen 10 pilot okulda 
uygulanmak üzere, mesleğe dönük seçimli derslerin 
ökütulmıası planlanmış ve 13 alanda eğitim program
ları hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Jmaım -
hatip iselerinin mesleğe dönük, kendilerine dönük 
olan programları aıynen devam ederken, ayrıca (ken
dilerine d!e bu meslek ve teknikle ilgili iyi bilgiler 
vermek suretüyle ileride alabilecekleri görevin yanın-

ı da biir de (kollarına altın bilezik ıtalkımalk istiyoruz. Bu 
I uygulamada 1983 - 1984 öğretim yılında 100 ve mü

teakip yıllarda tüm okullara yaygmlıaştmlacaktırj 
Ayrıca, daha önce arz ettim, meslek dersleri kitabı 

I bulunmayan bu okullar için gene ders kitapları yaz-
I dırılacaktır. 
I Yetişkin vatandaşların okuma yazma ve ilkokul 
I düzeyimde eğitimlerini sağlamak üzere, iş ve hayat 

içinde yetişkinler alfabesiyle yetişkinler ikinci kade
me programları hazırlanmışıtır. Bu programları ta
mamlayanlara ilkokul diploması verilmektedir. 

I Yurt dışı dşçi çocukları için okuma yazma, ilk
okul seviyesinde Türlkçe, Türk Kültürü ve daha üst 
düzeyde birinci yabancı dil olanak Türkçe öknak 
üzere 4 çeşit kitap yazdurılmaktadır.. Şunu açıkla-

I mamda büyük yarar vardır İki, bu zamana kadar dış 
I ülkelerde bulunan çocuklara ikindi dil olarak Türk

çe değil, gene o ülkenin dışında 'bulunan başka ya
bancı ülkenin dili öğretilmeye çalışılmakta idi. Al-

I manya'da ise", ayrıca ikinci dil Fransızca öğretiliyor 
I ve böylece Alman çocuklarıyla aynı tutuluyordu. Ya

pılan aşamaya göre, bundan sonra burada ikinci dil 
olarak Türkçe ve Türk olan ıbu çocukların Türlk-

I lüğüne kavuşacak, dilline sahip olacak şekilde öğreti-
I me geçilmiş bulunmaktadır. 

I Şûra çalışmaları ; 
I 7 yıldan beri tamamlanamayan Millî Eğitim Şû

rası, «10 uncu Millî Eğitim Şûrası» adıyla 23 - 26 
Haziran 1981'de ve 11 inoi Millî Eğitim Şûrası da 

I 8 - 1 1 Haziran 1982'de toplanarak eğitim hizmetimi
ze Atatürkçü bir görüşle millî eğitim sistemlimizin 

I amaç ve ilkeleriyle tutarlı, toplumumuzun ve kişlile-
I rin ihtiyacını karşılayacak dengeli birçok değerli ka-
I rarlaıra varmıştır. Çalışmalarına ve kararlarına ayrı 
I önem verdiğimiz bu şûralarda Türk millî eğitim sis-
I teminin yapısı, eğitim programları, öğrenci akışı, eği-
I tim teşkilatı, öğretmen ve eğitim uzmanlarının du-
I ruım ve sorunları konulanında çok değerli ve uygulla-
I nabiiir karadar alınmıştır. 

I Türk Millî Eğitim Sisteminde, özellikle köklü ıde-
I ğiışilkllikler içeren 10 uncu Millî Eğitim Şûrası öneri 
I kararları 'Bakanlığımıızca çolk dikkatli bir şekilde in-
I cetenerdk değerlendirilmiş, kısa ve uzun vadelerde 
I gerçelkleştiriilmelk üzere hazırlanan uygulama planıy-
I la 'birlikte om aylanarak Tdbliğler Dergisdınde yayın-
I lanmış bulunmaktadır. Uzun bir vaıdede gerçekfeştii-
I rilmesi öngörülen ve büyük malî ihtiyaç gösteren so-
I runlar üzerinde Devlet ve Hükümet, kurum ve ku-
I ruluşlarıyla geniş planlama çalışmaları sürdürülmek -
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tedir; ancak (kısa vadede Balkanlılk imkânlarıyla ger- J 
çeddıeşıtidılieibüliecdk konularda liste, hemen çalışmalara 
geçi'llmiiştiiır. 

Eğitim araçları : 
Yukarıda arz ettiğimi ders 'kitapları dışında, Av- I 

rupa'mın çeşi#i ül'kelterinde çailışan âşçilıeran'iz ile Kıta- I 
ns, Libya, iSuudli Arabistan, Avusruralya ve Ameri
ka'da bulunan soydaşlarıimıza, öğrerüim çağındaki I 
çocuklarımız iiçan 1981 - 1982 öğretiım yılında 
366 119, bu öğretim yılında 274 890 adet ders ki
tabı gönderiimliışHir. Bunların dışında yeni basılan 
Türikçe ve Din Kültürü ve Ahialk Bilgisi kitaplarımın 
ıda basımları itamamiliandikça gönderilecektir. Ayrıca, 
Batı Trakya'dalki orta dereceli özeıl TüJik okulları ile 
okullarda 'toplam 5 500 adet ders k'i'tabı gönderilmıiş 
buhınmialktadır. 

Yıüce Atatürk'ün başlattıkları okuma yazma se- I 
ferberliğini ülke çapında bugünkü yönetimlin direk- j 
ıtifi, Hükümetin licra planının öngördüğü ve MlMî 
Eğitim Bakanlığımın gönlünü kaptırdığı bu sorun 
yan boşu ile devam ettirilmek üzere bugüne kadar 
sürdürülmüş ve bundan sonra da devam edilecekttr. I 
4 227 706 adet Yetişkinler Alfabesi bu maksatla bas
tırılmış, 49 750 adedi yurt dışı işçi çocukları olmak 
üzere, 3 549 706 adet alfabe yurttaşlarımıza parasız 
dağıtılmıştır. 

Bakanlığımızca yurt içinde ve yurt dışında her 
alanda ve düzeyde bütün ders kitaplarının yeterince 
ve zamanında öğrencilerin eline geçmesini sağlamak 
mümkün olduğu ölçüde ucuz satabilmek için gerekli I 
her önlem alınmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla hiz
metlerin daha iyi yürütülebilmesi için gerekli olan 
ve yukarıda arz ettiğim kanun ve yönetmelikler ha- I 
zırlanmış, kitap sağlamak üzere Bakanlıkça yetki ve
rilen bayi sayısı yedi binin üzerine çıkarılmıştır ve I 
kitap fiyatlarındaki aşırı artışı önlemek üzere, 1981 
yılında 350 milyon, 1982 yılında 300 milyon Türk 
liralık kâğıt desteği sağlanmış ve kâğıt bedelleri ki
tap fiyatlarına yansıtılmamıştır. I 

Bakanlığımızca 1982-1983 öğretim yılı için Millî 
Eğitim, kamu ve özel basımevlerinde olmak üzere, 
toplam 45 milyon adet 392 çeşit ders kitabı basımı 
planlanmış, bunlardan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
ile Millî Güvenlik Bilgisi dışındaki bütün kitaplar I 
bastırılarak, Ağustos ayında en geç dağıtılmış bulun- I 
maktadır. I 

Yeni yazdırılan Türkçe kitaplar (Tekrar vur
guluyorum) bu ayın sonunda en geç tamamen biti- I 
rilmiş olacaktır. Bunun % 15'i de bunun içindedir. | 
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Bakanlığımızca üretilmekte olan eğitim araçla
rının dış ülkelerde tanıtılması ve satılması amacı ile 
1981 yılında, içeride izmir Fuarına; 1982 yılında da 
Kahire, İzmir, Cezayir, Bağdat ve Şam Fuarlarına 
katılınmış bulunmaktadır. 

Kahire Fuarına götürülen araçların tamamı sa
tılmış, 1500 dolarlık kadar çok cüz'i de olsa, ümit 
verici döviz sağlanmış, ayrıca bu konuda yeni plan
lamalara siparişler alınmak suretiyle geçilmiş bulun
maktadır. 

Okul ve eğitim merkezlerini geliştirme ve diğer 
faaliyetler : 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Yılların ihmali sonucu millî eğitimimizin ihtiya

cını karşılamaktan çok uzak olan, okul ve eğitim 
kurumlarımızı gerekli sayı, tür ve düzeye çıkarmak 
amacı ile 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren Bakan
lığımızca yoğun çalışmalara girilmiş, gerek Devlet 
imkânları ve gerekse halkımızın, özellikle son iki yıl
da sağladığı yardımları ile büyük bir kısmı yıllarca 
inşaatı bitirilemeyen okullar olmak üzere önemli öl
çüde okul ve eğitim kurumları millî eğitim sistemi
mize kazandırılmıştır. 

1981-1982 öğretim yılında iki anaokulu, iki uy
gulamalı anaokulu, 602 ana sınıfı, altı ilde 10 temel 
eğitim okulu, 67 ilde toplam 809 ilkokul, beş yatılı 
bölge okulu, dört yetiştirme yurdu, altı ortaokul, 
üçü Anadolu lisesi olmak üzere 10 lise, altı teknik 
lise, 19 endüstri meslek lisesi, bir kız sanat ortao
kulu, beş pratik sanat okulu, beş ticaret lisesi, 28 
halk eğitim merkezi, iki sağırlar ve körler okulu, iki 
rehberlik merkezi eğitim ve öğretime açılmıştır. 

Ayrıca, mevcut 13 çıraklık eğitim merkezinin sa
yısı 25'e çıkarılmış ve 21 ilde yeni sağlık eğitim mer
kezi açılarak bu merkezlerin sayıları 39'a çıkarılmış
tır. 

1982-1983 eğitim ve öğretim yılında, eğitim ve 
öğretime açılan okul ve eğitim kurumlarımız da 
şunlardır : 

344 anaokulu, 10 uygulamalı anaokulu, 160 ilk
okul, üç yatılı bölge okulu, 38 ortaokul, bir lise, iki 
Anadolu lisesi, bir fen lisesi, üç teknik lise, 21 en
düstri meslek lisesi, bir deniz meslek lisesi, dört kız 
meslek lisesi, bir kız sanat ortaokulu, bir pratik kız 
sanat ortaokulu ve okullara ait 100'e yakın yeni bö
lüm ile beş ticaret lisesi, bir otelcilik meslek lisesi; 
öğrencilerinin 1983-1984'de alınması ile öğretime 
geçecek iki sağır okulu bir körler okulu, üç yetiştir
me yurdu 27 halk eğitim merkezi açılmıştır. 
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Özellikle son yıllarda meydana gelen tahribatla 
eğitim yapılamaz duruma gelen tüm okullarımız, 
eğitim kurumlarımız çatısından kalorifer dairesine 
kadar yeniden onarılarak, buralarda eğitim ve öğ
retim tekrar istenilen düzeye getirilmiştir. Bu arada, 
tstanbul Galatasaray Lisesi'nin; Beyoğlu ve Orta-
köy tesisleri, tstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Oku
lu, Haydarpaşa Lisesi, tzmir Buca Yüksek Öğret
men Okulu gibi millî eğitimimize büyük hizmetler 
yapmış ve bir kısmı büyük tarihî değer taşıyan okul
larımızın onarılarak, yeniden eski durumlarına ka
vuşturulması çalışmalarına da başlanmış ve büyük 
bir kısmının ihaleleri sağlanmıştır. 

Ülke çapında başlatılan okuma-yazma seferber
liğinde üç dönem açılan 105 544 kursa, 2 240 099 
yurttaşımız katılmış ve kurslarda 1 286 489 kişi oku
ma-yazma belgesi almıştır. Bu kurslar dışında yak
laşık 300 bin ayrıca yurttaşımıza diğer yöntemlerle 
de bilen-bilmeyen, diğer kurslar ve televizyon okulu 
ile okuma-yazma öğretilmiştir. Yeniden başlatılan 
okuma-yazma seferberliği ile iki yıl önce % 67,3 
olan Türkiyedeki okuryazarlık oranı, bu yıl % 
72,3'e yükselmiştir. Cehalete karşı açılan bu savaş, 
diğer ülkelerce de yakından izlenmektedir. 

Bilindiği üzere, 25-27 Ağustos 1982 günlerinde 
toplanan UNESCO Okuma-Yazma ödülleri Jürisi, 
Irak'ın koyduğu Uluslararası Okuma-Yazma Ödülü 
Şeref Masyonunu, Türkiye'ye layık görmüştür. Bu 
seferberlikte üstün hizmet veren mülkî amir, komu
tan, yönetici, muhtar imam, öğretmen ile özel ve 
tüzelkişilerden 2 050 kişiye üstün başarı ve 15 167 
kişiye de başarı belgesi verilmiştir. Okuma-yazma 
faaliyetleri dışındaki yaygın eğitim faaliyetlerine de 
1980-1981 ve 1981-1982 öğretim yıllarında çeşitli 
dallarda 3 099 kurs açılmış ve bu kurslara toplam 
4 279 347 vatandaşımız katılmış bulunmaktadır. 

1981-1982 öğretim yılında hızlandırılmış eğitim
den mezun iki yıllık eğitim enstitüsü mezunlarından 
6 751 ilkokul öğretmeni altı aylık ve 5 666 öğretmen 
idareci ve diğer görevliler hizmet içi eğitim kursla
rına alınmışlardır. 1982-1983 yılında da 32 966 öğ
retmenin çeşitli kurslardan ve iki bin ilk iki yıllık 
eğitim enstitüsü mezunu öğretmenin de yetiştirilmesi, 
bu merkezlerdeki kurslardan geçirilmesi planlanmış 
bulunmaktadır. 

Yurt dışında Türk işçi çocuklarının eğitimlerinde 
792 ilkokul, 145 ortaokul ve dört ana okulu öğret
meni olmak üzere 943 öğretmen görev almış bu
lunmaktadır. Ayrıca, Türk işçi çocuklarının eğiti

minde yerel makamlarca görevlendirilmiş 2 222 öğ
retmen bulunmaktadır. Bu yıl da dış ülkelere gön
derilmek üzere 609 öğretmen seçilmiş ve kurslara 
tabi tutulmuş bulunmaktadır. Halen 355 öğretmen 
yurt dışına gönderilmiştir. Bakanlık Teftiş Kurulun
da yeni uygulamalara geçilmektedir. Öğretmen ve 
yöneticilerle daha yakından ilişki kurmak, onlara 
rehberlik yapmak ve yapılacak rehberliğin sonuçla
rını izleyerek hizmeti geliştirici önlemler almak ama
cı ile Ankara, tstanbul, İzmir teftiş merkezlerine ek 
olarak Erzurum, Diyarbakır, Adana illerinde 15 Ka
sımda faaliyete geçirilen teftiş merkezleri açılmış
tır. Ayrıca bu yıl 78 müfettiş atanmak suretiyle Ba
kanlık müfettişliklerinin kadrosu takviye edilmiş, 
ilköğretim müfettişi ihtiyacını karşılamak üzere de 
yapılan sınav ve mülakat sonunda seçilen 543 ilk ve 
ortaokul öğretmeni, tstanbul ve Ankaradaki hizmet 
içi eğitim merkezlerinde 600 saatlik kursa alınmış
lardır. Bu yolla, gözetim ve denetim, sürat ve etkin
liğin artırılması için her türlü önlem alınmaya çalı
şılmaktadır. 

Millî Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde Dev
letin imkânlarının yanında, halkın ve diğer kuru
luşların maddî ve manevî katkılarını en uygun şe
kilde yönlendirmek amacıyla Millî Eğitim Bakan
lığı Vakfı kurulmuştur. Vakfın merkez teşkilatının 
nakit ve mal olmak üzere varlığı yaklaşık, 600 dola
yında yurt içi şubesi hariç, 600 milyon lira kadardır. 
Şubelerle birlikte para ve mal varlığı 1 milyara ulaş
mıştır. Vakfın dışında da Millî Eğitim Bakanlığı 
1981-1982 yıllarında bina, arsa ve teçhizat olarak 
yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında yardım almıştır. 

1981-1982 öğretim yılında hizmete sokulan top
lam 6 690 derslikten özel idare dahil 1 227 derslik, 
dıştan yapılan katkılarla sağlanmıştır. Bu durumun 
değerlendirilmesi ve ülke çapında artan yardım ta
lepleri karşısında vatandaşlarımızın, kurum ve kuru
luşların bu arzusundan güç alarak «Kendi okulunu 
kendin yap.» kampanyasına geçilmiştir. Ülkemizde, 
Millî Eğitim sorun ve ihtiyaçlarının, sadece Devlet 
gücü ile karşılanamayacağı anlayışına varan halkı
mızın, bu katkısını şükranla karşılıyor ve gelecekte 
yardımlarının daha fazla olacağı ümidini besliyo
rum. 

Türk dilinin özellikleri bozulmadan ve aşırılığa 
kaçılmadan geliştirmek, çağdaş eğitim ve bilim dalı 
olarak zenginleştirmek ve eğitimin her kademesinde 
öğretmek ve bu konuda yasaların öngördüğü düzen
lemeleri yapmak üzere Türk Dili Yüksek Danış-
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ma Kurulu toplanmıştır. Kurul, yararlı kararlar al
mış, görüş ve önerilerde bulunmuştur. Millî Eğitim 
Bakanlığınca alınan sonuçlara göre değerlendirme 
ve programlama çalışmalarına devam edilmektedir. 
Gereken yönlerde uygulamaya yönelik çalışmalara 
geçilmiştir. Bu arada yetkili heyetlerce Sözlük Kla-
vuzu ve Yeni Sözlük hazırlamak üzere çalışmalara 
başlanmıştır. 

Personel işleri : 
Geçen yıl yapılan 67 bin ve bu yıl yapılan 38 

bin olmak üzere ve ayrıca devam edenlerle birlikte 
105 bin atama ve yer değiştirmelerle öğretmensiz 
okul ve ders bırakılmamaya çalışılmış ve öğretmen
lerin iller ve okullar düzeyinde dengeli dağılımları 
ve çalışan eşlerin aynı yerleşim birimlerinde çalışma
ları sağlanmıştır. 

1982 yılı içinde çeşitli nedenlerle açılan boş kad
rolardan yararlanmak suretiyle terfi bekleyen 14 721 
personelin derece terfileri gerçekleştirilmiştir. Kad
rosuzluk nedeniyle derece terfi sağlayamayan per
sonelin mağduriyetinin önlenmesi için kademe iler
lemesi terfileri yapılmıştır. Şimdiye kadar 33 668 
personelin kademe ilerlemesi gerçekleştirilmiştir. 

-Ayrıca, kadrosuzluk nedeniyle bir süreden beri 
terfileri yapılamayan hak sihibi öğretmenlerin terfi
lerinin 45 bin yeni ve uygun kadrolar verilmek su
retiyle, 1983 Malî yılı bütçesiyle birlikte yürürlüğe 
konmak kaydıyla gerçekleştirilecektir ve bu terfi 
hakkından, genel hizmette bulunan hak sahibi her 
derece ve kademedeki personel ile emekliye ayrılmış 
ve ayrılacak olanların da yararlanması kabul edile
rek sağlanacaktır. Bu, öğretmenler için yıllarca bek
lenen çok önemli bir aşamadır. 

Öğretmenlerin çalışma şartlarını daha iyiye gö
türmek ve huzur içinde çalışmalarını sağlamak mak
sadıyla öğretmen lojman konusu 5, 15 ve 20 yıllık 
bir plan içerisinde bir çözüme ulaştırılmak üzere 
çalışmalara başlanmıştır. Halen Millî Eğitim Ba
kanlığına ait, kentlerde 3 893 ve köylerde 37 221 
olmak üzere 41 114 lojman mevcuttur. İhtiyaca gö
re lojman kullanma yüzdesi, köylerde % 25, kent
lerde maalesef % l'dir. 1982 Malî yılında 22 ilde öğ
retmen evi açılmış ve 24 il'de 42 öğretmen lokali 
faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca 55 adet öğretmen evi 
ve lokal kısa sürede açılmak üzere çalışmalar sürdü
rülmektedir. öğretmen evi, yüksek malumları ol
duğu gibi, orduevlerinin bir benzeri olarak faaliyet 
göstermektedir. 

657 sayılı Kanunun aylık gösterge tablosunda 
değişiklik yapılmak suretiyle diğer sınıflarla birlikte 

i eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelinin aylık-
I larında önemli artışlar sağlanmış ve ayrıca eğitim 
I hizmetleri sınıfında 1 ilâ 4 üncü derecedeki kadro

larda bulunanlara 100 ila 400 ek gösterge uygula
ması getirilmiştir. Ancak, bu artışın kadroya dayalı 

I olmasının çıkardığı sıkıntıyı gidermek üzere ek gös-
I tergelerden tam olarak yararlanamayan ve sadece kad

ro derecelerine bağlı olan ve halen yürürlükte olan 
sistem yerine, öğretmenlerin almakta oldukları aylı-

I ğa bağlantılı ve genişletilen yeni yasal düzenlemeler 
I de getirilecektir. Böylece, artan kadrolar ile birlikte 

hak sahiplerine, gelecekte durumlarını da kapsayan 
I ve koruyan daha geniş ve hakkaniyete dayalı yeni 

yasal düzenlemeler getirilmiş olacaktır. 
I Ayrıca, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki 
I personele ödenmekte olan 1 000 liralık tazminatın 

1500 liraya çıkarıldığı yüksek malumlarınızdır. Yö
netici olarak görev yapan 1, 2 ve 3 üncü derecedeki 

I personele % 5 ile % 20 oranında özel hizmet taz-
I minatı verilmiştir. Ek, ders ücretlerinde, öğretim ka

demelerine göre daha belirgin oranda artışlar sağ
lanmıştır. Yöneticilerle öğretmen arasında bozulan 

I ücret dengesi, yeterince düzeltilmiş bulunmaktadır. 

1983 yılında yapılması planlanan çalışmalar : 
Okul eğitim merkezi ve lojman yatırım çalışma-

I lan : 
I Okul öncesi ve temel eğitim düzeyinde çocukları 
I okula gidemeyen, nüfusu 180'in üzerinde bulunan 
I tüm yerleşim merkezlerini okula kavuşturmak, nü

fus artışı ve hareketlerinin doğuracağı ihtiyacı karşı-
I lamak ve yanan, yıkılan harap olan okulların yerini 
I doldurmak üzere 5 253 derslik yapımı, Türkçenin 

yeterince doğru ve güzel konuşulmadığı yerlerdeki 
çocukların konuşma yeteneklerini geliştirmek ve te-

I mel eğitim intibaklarını kolaylaştırmak maksadıyla 
ilk; defa bu yıldan itibaren 1983 yılında 1000 ana sı
nıfın yapılması planlanmıştır. 

Okul öncesi eğitimin yurt düzeyinde yaygınlaştı-
I rılması amacıyla, Bakanlığımızın mevcut fizikî im

kanlarından faydalanmak suretiyle 1983 yılında 1 000 
ana sınıfın daha ayrıca açılması amaçlanmaktadır. 

I Büyük bir fedakârlıkla vatanın en ücra köşele
rinde yavrularımızı eğiten, köylerdeki öğretmenleri
mizin yaşam şartlarını biraz olsun hafifletmek ama-

I cıyla, 500 adedi yeni okula kavuşturulacak köylerde 
olmak üzere, 883 köyde 2 yılda tamamlanacak şe-

I kilde öğretmen evi lojmanı inşaatı başlanacaktır. 
I Temel eğitim okullarını yurt düzeyinde yaygınlaş-
j tırmak, ortaokula gidemeyen çocukların eğitim ihti-
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yacını karşılamak üzere ve bazı bölgelerde ikili öğ- j 
retimi ortadan kaldırmak için, 2 yılda tamamlanmak 
üzere 23 temel eğitim okulu ve 3 yılda bitirilmek 
üzere 1 Yatılı Bölge Okulu ve 1 Yetiştirme Yurdu 
yapımına başlanacaktır. 

Ortaöğretim : 
Yıllık nüfus artışını karşılamak ve ikili öğretimi I 

ortadan kaldırmak başlıca amacımızdır. Bu amaçla, 
2 yılda tamamlanmak üzere bu yıl 8 genel lise ya
pımı planlanmıştır. Bu lise yapımı planı, 1977 yılın
dan beri Devlet Planlama Teşkilatının projelerinde 
ve programlarında görülmemekte idi. Ülke ekono
misinin gereği, insan gücünü yetiştirmek ve meslek 
teknik eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için, meslekî 
teknik eğitime, büyük oranda ağırlığa devam edil
mektedir.. 2 ile 4 yılda tamamlanmak üzere, 10 en
düstri meslek, 5 kız meslek ve 3 ticaret lisesinin ya- I 
pılması planlanmıştır. Ayrıca binalarda okunamaya-
cak durumda olan 2 imam hatip lisesi için de bina 
yapımına geçilecektir. Mevcut meslekî teknik okul- I 
larda günde 2 ila 3 dönemli öğretime ilk defa bu 
yıl geçilmiştir. Bu yönde daha çok çocuğumuzun I 
meslek sahibi olmasına çalışılmaktadır. Türkiye'nin 
kurtuluşunun bu alanda olduğunu, içinde bulunduğu I 
düzeyden ayrıca yücelebilmesini sağlayabilecek gö
nülden katkısına inandığımız meslek tekniğe ayrı I 
önem vermekteyiz. I 

Lojman inşaatı: Bu yıl 250 milyonu kamulaştır
ma gideri olmak üzere, bütçede yine tarihte ilk defa 
Devlet Planlama programlarına konan 1 milyar 250 I 
milyon Türk Liralık yatırım ödeneğiyle öğretmen- I 
lerimiz için 3 yılda tamamlanmak üzere, 750 loj
man inşaatına bu yıl başlanacaktır. Müteakip yıllar 
bu çalışmayı daha da artan bir hızla sürdürmeyi 
ümit ediyoruz. I 

Bu çalışmalarımızdan ayrı olarak diğer taraftan, 
775 sayılı Yasa uyarınca yaptırılan ve aynı yasa hü
kümlerince kiralık olarak hizmete konacak olan ko
nutlardan % 10 unun ayrıca belediyeler tarafından 
kiralık olarak hizmete sokulan ilçelerde konutların 
valiliklerce tespiti gereken % 50 oranındaki kiracı
ların öncelikle o belediye hudutları içerisindeki gö
revli öğretmenlerden seçilmesi hususu İmar ve İskân 
Bakanlığı ile anlaşmaya varılarak tespit edilmiş üst 
makamlara sunulmuş ve tatbikatına geçilmiştir. İlgi
lilere bu hususta gerekli talimatta verilmiştir. I 

Diğer faaliyetler : 
Temel eğitime geçen yıl 10 pilot okulunda sür

dürülen deneme çalışmaları, bu yıl 210 okulda sür- | 

— 42 

dürülmektedir. Bir bütünlük içinde sürdürülen temel 
eğitim 1 ile 8 inci sınıflar müfredat program çalış
maları tamamlanacak, pilot okullarda denemelerin 
müteakip kitap yazımına başlanacaktır. 

Ortaeğitimde 10 pilot okulda çok amaçlı okul 
uygulamasına ve program çalışmalarına başlanacak
tır. İzmir'de 1982-1983 öğretim Yılında bir Fen Li
sesi daha açmak suretiyle Türkiye'nin beyinlerinin 
yetiştirilmesine çalışılacak ve buna ait planlamalara 
başlanmış bulunmaktadır. 

Bu arada yaygın eğitim faaliyetlerine, özellikle 
Okuma-Yazma Seferberliği çalışmalarına önem ver
meye kararlıyız. 

Öğretmenlere meslekî formasyon kazandırmak ve 
bu arada üniversitelerle de koordinasyon yapılarak 
hizmetiçi eğitimde süratle gelişmeleri ileriye götür
mek istiyoruz. 

Meslekî teknik eğitime önem ve ağırlık verilmek 
suretiyle mevcut kapasite ve imkânlardan azamî is
tifade etmek başlıca amacımızdır. 

Bütçe durumu: Bakanlığımıza 1982 Malî Yılın
da, Bütçe Kanunu ile... 

BAŞKAN — Sayın Bakanım bir dakika müsaa
de eder misiniz?.. 

Sayın üyeler, Sayın Bakanımın zannederim ko
nuşmasını bitirmesi için bir 5 dakikalık süreye daha 
ihtiyacı vardır. 

Oylarınıza sunuyorum: 5 dakika ilavesi hususunu 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakanım. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Teşekkür ederim. 
Sayın başkan, değerli üyeler; 
Bakanlığımıza 1982 Malî Yılında Bütçe Kanunu 

ile 179 milyar, 653 milyon 723 bin liralık ödenek 
tahsis edilmiş olup, Bütçe yılı içinde yapılan 21 mil
yar 921 milyon 420 bin liralık ek ödeneklerle Ba
kanlık bütçesi yıl sonunda 201.5 milyara ulaşmıştır. 
Böylece Bakanlığımız bütçesi başlangıç örneğine gö
re, % 12 lik bir artış göstermiştir. 1983 Malî Yılı 
Bakanlığımız Bütçe Tasarısında, 286.4 milyar lira
lık ödeneğe yer verilmiştir. Bu ödenek genel bütçe
nin % 11.2 sini oluşturmaktadır. 1982 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu ile ve bilahara verilen ek ödeneklerle 
Bakanlığımıza tahsis edilen toplam ödenekler 12 aya 
göre hesaplanarak 1983 Malî Yılı Bütçesi Tasarı
sında yer alan ödeneklerle karşılaştırıldığında bu yıl 
% 20 lik bir artış sağlandığı görülmektedir. 1982 
Yılı yatırım programında yer alan 345 adet yapım 
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projesinden 1982 yılında bitmesi gereken 224 proje
nin ancak 152 adedinin bitmesi beklenmektedir. 

1983 yatırım programında, yapımı 1983 yılında 
bitirilecek 158, yapımı 1983 yılından sonraya kala
cak olan 94 olmak üzere, 252 proje yer almakta
dır. 

Sonuç : 
Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üye

leri; 
Millî eğitimimize 12 Eylül 1980 den sonra, be

lirlenen hedef ve ilkelere göre, bir yön vermek, her 
alanda yapılan planlama, programlama ve uygula
ma programlarımıza büyük bir titizlik, dikkat ve gay
retle devam edeceğiz. Görüşlerinize, değerli katkıla
rınıza ve tasviplerinize sunduğumuz yukarıdaki be
lirttiğim ihtiyaçlarımızı, millî eğitimimizi arzu edilen 
bir düzeye çıkarmak için hayatî ve kaçınılmaz ola
rak değerlendiriyorum. Devletimizin bir çok önemli 
alanlardan kısarak, Bakanlığımıza tahsis edeceği ve 
imkânsızlıklar içerisinde olan halkımızın alnından 
teriyle ödediği ve bizim harcamaya amaç edindiğimiz 
ödeneğin her kuruşunu son derece dikkat ve tasarruf
la öngörülen yerlere harcamaya büyük bir özen gös
terilmesi gerektiğini biliyor ve bunun sorumluluğunu 
taşıyoruz^ 

Millî Güvenlik Konseyimin millî eğitim sorunları
na ait ana fikri, Hükümet icra planında yer alan di
rektifler ve değerli üyelerin görüşleri bundan önce 
olduğu gibi, bundan sonra da çalışmalarımızın teme
lini oluşturacaktır. Türk Millî Eğitimi Atatürk ile 
bütünleşmiştir, buna kimsenin şüphesi olmasın. Eği
tim ve öğretimin temelini Atatürk inkılâp ve İlkeleri 
teşkil etmektedir; Onu hiçbir güç bu hedeften asla 
ayıramayacaktır. (Alkışlar) 

Okullarımıza hangi yandan gelirse gelsin, politik 
ve çarpık görüş ve düşünüşler kesinlikle sokulmaya-
caıktu% 

Türk Öğretmeni, Başöğretmeninin izinde sonsuza 
dek böyle kalacaktır. Türk Millî Eğitiminin kurtulu
şunun Türk Milletinin refah ve saadetinin bu yolda 
olduğuna yürekten inanıyorum. 

Hepinize sevgi ve saygılar sunarım (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Değerli açıklamalar için teşekkür 

ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Sayın Bakan konuşmasını bitirmiş

tir. Soru sormak isteyen sayın üyelerimiz lütfen ad
larını kaydettirsinler efendim. 

Sayın Akkılıç, Sayın Alpaslan, Sayın Özkaya, 
Sayın Kırcalı, Sayın Dabakoğlu, Sayın Sarıoğlu. 

Sayın üyeler, iki tane yazılı soru ile 6 tane sözlü 
soru sorma isteği vardır. Yazılı Sorular, Sayın Peköz, 
Sayın Gelendost, sözlü soru sormak isteyen arkadaş
larımızda Sayın Akkılıç, Sayın Alpaslan, Sayın Öz
kaya, Sayın Kırcalı, Sayın Dabakoğlu, Sayın Sarı
oğlu ve Sayın Erdem'dir efendim. 

Başka söz isteyen arkadaşımız olmadığına göre... 
Sayın üyeler, ad kayıt etme işlemi bitmiştir. Ya

zılı soruyu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
İlişikte sunduğum soruların Genel Kurulda okun

mak suretiyle Sayın Millî Eğitim Bakanına tevcih 
buyurulmasını ve cevaplarının yazılı olarak tarafıma 
bildirilmesini tensiplerinize saygıyla arz ederim. 

Atalay PEKÖZ 

1. Son 2 yılda ortalama her ilde 2 millî Eğitim 
müdürü değiştirilmiştir. Bunun sebebini ben yöne
timde buluyorum. Ya layık olmayanlara görev ve
rilmiş, hatası anlaşılınca görevden alınmıştır. Durum 
böyleyse idare iyi eleman seçemiyor, tecrübesiz ki
şileri tayin ediyor demektir, ya da idare arzularına 
uymayan elemanla çalışmak istemiyor. Her ikisinin 
de geçerliliği vardır; ama güvenirliliği için hizmetin 
layık kişilere verilmesi temennidir. 

Genel müdürlüklerde de yapılan tayinler aynı şe
kildedir. Teftiş Kurulu Başkanının gözü ve kulağı 
Teşkilatının başının Talim ve Terbiye Dairesi gibi 
Türk millî eğitiminin beyni durumundaki Dairenin 
Başkanının 3 defa değiştirilmesi Devletin devamlılığı 
ilkesini zedelemektedir. 

Sayın Bakanımızın bu konudaki görüşünü öğren
mek istiyorum. 

2. Son Millî Eğitim Şûrasına ait kararların eski 
şûra kararlarından farklı olmadığı görülmektedir. 
Teşkilat Kanununda şûra kararlan Bakanın onayı 
üzerine işleme konulduğuna göre, acaba eski bakan
lar yaptıkları şûraların kararlarını onaylamadıkları 
için mi yeniden toplantı yapılması ve yeniden karar 
alınması gerekmiştir?.. 

3. Devlet Bütçesinden 20 bin adet Millî Eğitim 
Basımevinde basılmış «Yeni Düşün Adamları» seri
sinden Böryan Megi'nin eserinin 48-49 uncu sayfa
larında görüldüğü gibi komünizm propogandası ya
pan bir kitap olduğu Sayın Bakanımız tarafından 
biliniyor mu?.. 

4. Asıl adı Cevdet Kudret Solak olup, Abdur-
rahman Nisari takma adıyla liselerimiz için 1953 -
1954 yıllarında ders kitabı olarak kabul edilen ve 
süresi dolmadan ders kitapları listesinden çıkarılan 
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bu kitapların 3.5.1979 tarihinde 100 sayılı Talim ve ı 
Terbiye Kurulu kararıyla tekrar ders kitabı olarak 
kabul edilmesi, bu kararda 10 üyeden 4 üyenin hak
lı olarak bu karara katılmadıkları diğer üyelerden 
halen 2 sinin tarafsız kurulda görev yaptıkları doğ
ru mu?.. 

5. TÜBİTAK'ın bilim adamı ^yetiştirme grubu
nun 1980 yılında yayınlanmış değerlendirme rapo
runun 127-128 inci sayfalarında okullarımızda uy
gulanan toplu fen projesinde. konuların çok kısa, ye
tersiz ve sayılarının az olması, öğrencilerin defter 
kitap açmadan, hiç bir şey bilmeden 5 not alarak 
çok zayıf bir şekilde sınıflarını geçtikleri, bu proje
nin faydasız ve göstermelik olduğu belirtildiği halde 
buna Bakanlıkça müdahale edilmediği,, gereksiz mas
raflara devam edildiği görülmektedir. Bu konuda 
Bakanlığınızın görüşü nedir? 

6. Bakanlığın en önemli ünitesi olan Talim ve 
Terbiye Dairesi 8/4334 Sayılı Bakanlar Kurulu ka
rarıyla Talim ve Terbiye Başkanlığı haline getiril
miştir. Adının bu şekilde değiştirilmesi hiç bir şey 
ifade etmemektedir. Zira, aynı kararın 39-46 ncı say
falarında ihdas edilen kadrolarda bu unvanda kadro 
bulunmamaktadır. 

7/3434 sayılı Kararnamede; Talim ve Terbiye 
Dairesi Başkanlığı korunduğuna göre, Talim ve Ter
biye Kurulunun aldığı kararlar muallel olmaz mı I 
veya bu yerlere Maliyece kadrosuz nasıl aylık veril
mektedir?.. 

7. 20 gün önce yapılan Birinci Kültür Şûrasına 
Bakanlığınız adına katılan Talim ve Terbiye Üyesi
nin Genel Kurulda konuştuğu sözleri zabıtlardan öğ
renmek mümkündür. Tarafsız olması gereken Ko
misyonda belli bir Kurumun propogandasını yapmış 
olması bütün üyeleri üzmüştür. Tahkik edilmesini 
gönülden dilemekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Gelendost'un sorusunu oku- | 
tuyorum. 

Danışma Meclisi Yüce Başkanlığına 
Özel dersanelerin kapatılması halinde bu ihtiyacı j 

karşılayacak çalışmalar yapılmış ve önlemler alınmış 
mıdır?.. Sayın Millî Eğitim Bakanımız tarafından 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Halil GELENDOST 

BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz efendim. 
Sayın Akkılıç buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan; hepi

miz biliyoruz Millî Eğitim Bakanlığı çok büyük bir 
Bakanlıktır ve maalesef 12 Eylül 1980'den önce de j 
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sağ ya da sol rüzgârların etkisi altında kalmış, çe
şitli yaralar almıştır. Sayın Bakan ve Teşkilatı 2 yıl
dan beri bu yaraları sarmak ve düzeltmek için bü
yük çaba harcamaktadırlar. Ancak buna rağmen, 
belki haberleri yok, yine kayırmaları ve iltimaslar 
devam etmektedir. Bu hususta örnek vereceğim ve 
ondan sonra soruma geçeceğim. 

Dış ülkelere ya kültür ataşesi ya da uzman gön
dermek için yabancı dil bilen öğretmenler arasından 
imtihan açılıyor. Çok yakından tanıdığım 2 öğret
men; bunlar ideal bir yönetici, ideal bir öğretmen, 
ideal bir baba ve ideal bir ağabey, öğrencilerinin tap
tığı bu öğretmen ve Bakanlığın da sık sık başvurdu
ğu tercüman; gerek anında tercüme etmek, gerekse 
bazı texteleri tercüme etmesi için başvurduğu, mü
şavir olarak kullandığı bir öğretmen gönderilemedi 
ve bu öğretmen manen çökmüş durumdadır. Şöyle: 

«Gitmeyebilirim; ama bana sebebini söylesinler 
de o hatamı düzeltmeye çalışayım.» demiştir. 2 defa 
mektup yazdığı halde cevap alamamış. 

Şimdi, acaba Sayın Bakanın bu gibi olaylardan 
haberi var mıdır?.. Onun onda biri kadar lisan bil
meyenler gönderilmiştir. Bundan da haberi var mı
dır?.. Lütfen cevaplandırılmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Buyurun Sayın Alpaslan. 
TEVFtK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan; Sayın Bakanlığımızın bize sunduğu İnkılap Ta
rihi kitapları için aracılığınızla teşekkür etmek iste
rim. 

Bakanlığın personeline uyguladığı personel po
litikasının anahatları hakkında kısa bir bilgi ver
mesi mümkün müdür?.. Bunu sormamdaki esas ge
rekçe: Ülkenin her tarafına belirli olaylar etkili ol
muştur; fakat en etkili olduğu yer Millî Eğitim Ba
kanlığımızdır. Başka bir ifadeyle, zelzelenin 8/8 geç
tiği yer orasıdır; o bakımdan sordum. 

Konut için düşüncelerinin ne olduğunu bildiri
lerinden öğrenmiş olduk. Acaba Millî Eğitim Bakan
lığının gerek yönetici, gerek öğretmenler için uzun 
vadeli bir konut plan ve programı mevcut mudur? 
Bunu uyguluyorlar mı?.. 

En sonda yine aracılığınızla bir dilekte bulun
mak isterim; ümit edelim ki, bundan sonraki yıllar
da Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi bütün bütçe içe
risinde en başta yer almış olsun, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Özkaya buyurun efendim. 
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ZEKİ ÖZKAYA — Sayın Başkan; Sayın Baka- 1 
nıma 2 soru tevcih edeceğim. Bir tanesi, geçen yıl 
yeni mezun olmuş binlerce kız öğretmen Milletimi
zin âdet ve töreleri dikkate alınmadan (Gerçi kura 
ile) uzak yörelere tayin edilmişlerdir; Van'dan Muğ
la'ya, Muğla'dan Bingöl'e Yalnız kalan bu kız öğ- I 
retmenlerin yanına anası kardeşi, halası gibi yakın- I 
lan refakat etmek zorunda kalmaktadırlar. I 

Köklü bir biçimde ailelerinden kopmaları uygun I 
olmayan bu kız öğretmenlerin, Devletin uzak mesa
feler için fazladan israf ettiği harcırahlarla, ailele- I 
rin birlikte taşınmalarından doğan tedirginlik ve lü
zumsuz masrafları düşünerek kendi doğum yörele- I 
rine yakın, kendi doğum yörelerine göre çevre ille- I 
re tayinlerinde ne gibi bir sakınca vardır?.. Bu bir. I 

ikincisi; son günlerde ve hatta Anayasa oylama
sına 15-20 gün kala kitle halinde öğretmen nakli I 
yapılmıştır. Çocuklarını yeni okul dönemine kaydet
tirmiş, odununu almış, ev kirasını yeni vermiş ve 
hatta tedrisata başlamış bu öğretmenlerin nakilleri 
yaz aylarında neden yapılmamıştır?.. Neden hatıra 
gelmemiştir bu?.. Kış mevsimi başladıktan sonra bu I 
tayinin himmet ve gayretinin yapılması eziyet veri- I 
ci, huzur bozucu değildir de nedir?.. I 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın- Özkaya. I 
Sayın Kırcalı, buyurunuz efendim. I 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, ben 

fen liseleri üzerinde konuşmak ve bir soru sormak I 
istiyorum. I 

Sayın Bakanımız bu sene istanbul'da bir fen li- I 
sesi açıldığını, önümüzdeki yıl da gene bir fen lise
sinin izmir için programlandığını söylediler. J 

Fen liseleri başlangıçta, ilk açıldığı zaman başa- I 
rıh birer lise idi. Çünkü Amerikan yardımından, p 
zaman hocalar 120-150 lira maaş aldığı zaman, 600 I 
lira ek bir ücret veriliyordu fen lisesinin öğretmen- I 
lerine, sonradan bu durum değişti; bu öğretmenle
rin bugün hiçbir ek ücretleri yoktur; bir. I 

iki : Orada yeteri kadar lojman yoktur. Fen Li- I 
sesi Ankara'nın 10 kilometre dışında bir yerdedir ve I 
blok şeklinde tek binadır. Bir de lojmanlar vardır; I 
ancak birkaç kişiye yetecek kadardır. Buranın şe- I 
hirle irtibatı son derece zordur. Bir tek eski bir ara
cı vardır, onunla irtibat sağlamaktadırlar. I 

Ayrıca, bu imkânlar verilmediği için öğretmen 
bulunamamaktadır; kadro itibariyle. Bulunan öğret
menler ise son derece zor şartlar altında çalışmak- I 
tadırlar. Çünkü, 20 bini aşkın öğrenci arasından ye- 1 
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tenekli olan 96 çocuk seçilmiştir ve onlara öğretmek 
durumundadırlar. Kendilerini bu seviyede ve düzey
de hazırlamış olmaları gerekmektedir. Bu lalettayin, 
herhangi bir lisedeki öğretmen arkadaşımıza naza
ran çok zor bir görevdir. Dediğim gibi, Fen Lisesi 
kadrosu; geçen sene son sınıf öğrencileri mezun ol
duktan sonra ders vermek mecburiyetinde kalmıştır; 
çünkü kadroyu tamamlayamamıştır. 

Mezun olan çocukların, 20 bin kişi arasından 96 
tane seçilmiş ve oraya girmiş olan çocukların mezu
niyet listesine Sayın Bakanımız ve Bakanlık teşkilatı 
bakarlarsa göreceklerdir ki, Ankara Türk Eğitim 
Derneği Kolejinin mezuniyeti derecesinde başarı gös
terememiştir. 

Bu nedenle Sayın Bakanımız, evvelki şöhretini 
göz önünde tutarak fen liselerini açmak isterken, aca
ba o günkü şartları gerçekleştirmek ve orada çalı
şan öğretmenlere birtakım imkânlar, vermek ve ne 
besin bakımından, ne bilgi bakımından doymamış 
öğrencileri doyurmak niyetinde midirler?.. Bunu sor
mak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Dabakoğlu, buyurun efendim. 
VEHBİ MUHLİS DABAKOĞLU — Efendim, 

ben de fen liseleri üzerinde duracaktım; fakat Sayın 
Kırcalı izahatta bulundular; gerek kalmadı efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dabakoğ
lu. 

Sayın Sarıoğlu, buyurunuz efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, okuma-

yazma kurslarının bütün Türkiye çapında ne kadar 
ilgi gördüğünü hepimiz biliyor ve takdir ediyoruz. 
Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, tabiatıyla eğitim
cilerimizin, başta Millî Eğitim Bakanlığımız olmak 
üzere bu kurslardaki faaliyetlerinin ve yakın dene
timlerinin bir sonucudur. Ayrıca bu «Televizyon 
Okuluyla» da desteklenmektedir. 

Sorum şudur Sayın Başkanım; En çok ihtiyaç 
duyulan bölgemiz (Muhakkak ki eğitim her bölge 
için ihtiyaçttır) Doğu bölgelerimizdir; fakat buralar
da elektriğin daha yaygın surette yokluğu nedeniyle 
Televizyon Okulundan istifade etmeleri mümkün de
ğildir. Acaba Sayın Bakanlığımız ve başta Sayın 
Bakanımız olmak üzere, Hükümet nezdinde veya il
gili Bakan nezdinde bu yörelerde okuma-yazma kurs
larına ilaveten Televizyon Okulunun da başarılı 
bir surette uygulanması için elektriğin gitmesi ve bu 
uygulamanın bu şekilde yaygınlaştırılması hususunda 
ne düşünüyorlar?.. Bunu arz etmek istemiştim; te
şekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Erdem, buyurunuz efendim. 
SADÎ ERDEM — Sayın Başkan, Sayın Bakanı

mız; 
Zatı devletlerine arz edeceğim bu mevzu hemen 

hemen 300-350 tane gencin arzularıdır. Efendim, Kır
şehir'de bendenizin kurma şerefine nail oduğum; 
1961, 1962 senesinde, Birinci Kurucu Meclis üyeliği 
şerefini taşıdığımız zamanlarda nail olan bir vazifey
di. O zaman Kırşehir'deki Eğitim Enstitüsü evvela 
«öğretmen Okulu» diye kuruldu, sonra «Eğitim Ens
titüsü» ismini aldı. Bu okul iki senelikti. Zannede
rim bu okulun Gazi Üniversitesi çapında dört sene
ye çıkarılması diye bir plan var. Bunu çok arzu edi
yorlar. Bilhassa zatı devletlerine bu hususu arzımı 
benden çok istediler. Bunu zatıâlinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Sayın Bakan, sorulan sorulara sözlü veya yazılı 

cevap verebilirsiniz efendim; buyurunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKAN HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sıra ile ve tespit edebildiğim kadarıyla sizlere ce

vaplarımı sunmaya ve görüşlerimi açıklamaya çalı
şacağım. 

Sayın öztuş: Kızlar için «Ev ekonomisi», erkek
ler için ise «İş ve teknik» eğitiminin yeniden kulla
nılır durumda programlanmasını, bu konuda görev 
alacak öğretmenlerin üst düzeyde eğitim görmüş 
olanlardan seçilmesini ve bunlardan yararlanmak 
suretiyle bu eğitimin geliştirilmesini, bugün için ye
tersiz olan bu durumun daha uygun bir şekilde belli 
bir düzeye getirilmesini arzu ettiler ve bu konuda 
bir soru sordular. Kendilerine hak veriyorum. Tabi
atıyla bir öğretme, bir kapasite, bir bina meselesidir. 

Öncelikle şunu arz etmem lazım ki, Millî Eğitim
de her şeyin bir anda, bir dakikada, bir yılda, iki 
yılda tamamlanmasının ne kadar güç olduğunu tah
min edersiniz. Bu konunun da onun içerisine girdi
ğini sanıyorum; ama tetkik edeceğim. İlke doğru
dur; benimsiyorum ve kendilerinin arzu ettiği şekil
de; erkekler için «İş ve teknik» ve kızlar için de 
«Ev Ekonomisi» eğitimini bir yere getirmeye çalı
şacağız. 

Ortaöğretimde ilk yardım dersleri konmasını 
öneriyorlar. Gerçekten çok yararlı olan bu eğitimi 
biz de benimsiyoruz. Programlarda varsa da yeter
siz olabileceğini kendileri tespit etmişler. Şu anda 
notlar ve programlar yanımızda olmadığı için tespit 
edemedik; fakat dikkatle not ettik, üzerine gidece
ğiz. 

İlkokuldan itibaren resim ve müzik konusu ger
çekten çok önemli bir konudur. Buna ait bir çalış
mayı başlatmak üzere biz Bakanlıkta ilk toplantıyı 
arkadaşlarımız arasında yaptık. Gerçekten, resim is
tidadına sahip olan bir çocuğumuzu elbette ilk an
dan ve küçük yaştan itibaren almak kaydıyla üst 
düzeye kadar çıkarmak Millî Eğitimin görevidir. Bu 
amaçla özel bir okulun da açılması için çalışmalar 
Millî Eğitim Bakanlığında geliştirilmektedir. 

Kız pratiklerde program değişikliğine gelince: 
Gerçekten gün ilerliyor, gelişmeler oluyor ve prog
ram değişikliğine de ihtiyaç vardır. 

Şunu da burada belirtmek isterim ki: Hiçbir şe
kilde yüksek dikkatlerinizden kaçmamıştır; biz Mil
lî Eğitimde meselelerin ne gerisine, ne yanına, ne o 
tarafına, ne bu tarafına değil üstüne gidiyoruz; ama 
yıkık dökük ve âdeta üstünden istila ordusu geçmiş 
bir Millî Eğitim teslim aldık. Bunun her yerini eli
mizle temizlemek ve böylece imar etmek için birçok 
güçlüklerle karşı karşıya kalıyoruz. Ben dahil Millî 
Eğitimin, şu arkamda- sıralanan üst düzeydeki gö
revlileri, sizi temin ediyorum ki, her gün 11 saatten 
aşağıya çalışmıyor. Cumartesi günü eğer (Bakanı da 
dahil) genel müdürleri ve diğerlerini ararsanız Ba
kanlıkta bulacaksınız. En büyük sıkıntımız zaman 
sıkıntısıdır. Diğer taraftan elbette ekonomik ve ma
lî sıkıntı gelecektir. O bakımdan elbette bunların sı
rası ve yeri vardır; yapılacaktır, yapılmalıdır, öneri
yi saygıyla karşılıyorum. 

Çay Eksperler Meslek Lisesi... Not ettik; tetkik 
edeceğiz, üzerine gitmeye çalışacağız. 

Gümrük Meslek Lisesi keza aynı sınıfta ele alın
ması lazım gelebilecek; Belediye Sosyal Hizmetler 
için de aynı şeydir. 

Okul kitapları meselesine gelince: Gerçekten ya
kılıp yıkılan ve çok kötü durumda olan bu kitap 
sorunu Millî Eğitimi çok müşgül duruma getirmiş
tir. Ne zaman?.. Yıllar öncesi; arz edeceğim. Mü-
tedavil sermaye, kitaplarımızın her şeysinin organize 
edildiği, döner sermayesi olan bir yer. Yıllar yılı, 
burada gene Yüksek Huzurlarınızda arz etmiştik, 
99 milyon sermaye ile döndürülmeye çalışıyor ve 
yılda 45 milyon kitap; bunlarla uğraşıyor. İşte bu 
kitaplar yüzünden o kanat geliyor. «Bu kitapları ben 
kabul etmiyorum atın» diyor, depolara yerleştirili
yor. Öbür kanat geliyor, «Ben onun yazılan kitap
larını kabul etmedim» diyor, bir kenara bırakıyor. 
Derken yığınla kitaplar bir yerde kalıyor; sermayesi 
5 milyona iniyor. 
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Bunun üzerine elattık. Maliye Bakanlığında da 
uzun çalışmalar oldu. Yüksek tasvibinizle ve değerli 
görüşlerinizle onu 1 milyar liraya çıkardık; hep bu 
kitap derdinden ve bunlardan geliyor. 

Kütüphaneler... Kütüphaneler diye bir şey yok. 
Kütüphaneleri ben yeni kurdum. Millî Eğitim Ba
kanlığının, koca Bakanlık kitaptır onunla uğraşır; 
okul demek, kitap demek, kütüphane demek olan 
Bakanlığın kütüphanesi yok. Yeni kütüphane kur
duk. Eğer teşrif edenler olursa beğenilerini kazana
cağını sanıyorum; gelsinler, göstereceğim. 

O bakımdan, bu Yayımlar Genel Müdürlüğünde 
de ayrıca bir daireyi, bir şubeyi bu maksatla görev
lendirdik, bütün okul kütüphanelerini yeniden ele 
aldık. Yıkılmış; hiçbir şey yok. Gidiyorsunuz, 10 ta
ne kitabın dahi fihristi yok, bir karteksi yok. Bir 
askerî denetim gibi masaların içerisinde karteks arı
yoruz, kitap arıyoruz, kaplandırmasını arıyoruz. 
Bunların derdi bize ait, bu bizim vazifemiz; ama 
üzerinde durulması lazım gelen, bizi de yakan konu 
budur. 

Temel eğitim okulları gerçekten üzerinde durul
ması lazım gelen okullardır. Yemeklerin pişirilmesi, 
yedirilmesi ve bunlara ait olan sorunlar ilk gelinen 
yıl çok feci idi; birçok yerlerde gördüm. Ancak % 

. 25, % 30, bazıları % 50 veya % 60'a kadar çıkan 
kapasite ile çalışıyorlardı. Şimdi size arz edebilirim 
ki, bu kapasiteler dolmuştur. Bir değerli üyemiz bu
nu % 75 boştur, diye ifade buyurdular; değildir. 
Eğer bir tarafta boş varsa mutlaka bizim gözümüz
den kaçmıştır. O valinin ve diğer sorumluların üze
rinde durmak bizim vazifemizdir. 

Sağlık sorunları: Bu çocukları biz alıyoruz, biz 
bakıyoruz, onları bir hayata kavuşturmaya çalışıyo
ruz. Muş'ta bunun gibi bir okula gittim. Sizi temin 
ederim ki, bu okulda gördüğüm intizamı; onların o 
kıyafeti, çocuklar papyonlarını takmışlar, masaların 
etrafına çevrelenmiş; hiçbir yerde bu yatılı bölge 
okulları kadar temiz ve güzel bir okul görmedim. 
Böyleleri var. 

Şu vesileyle arz edeyim ki, 63 ili gezdim, bunlar
dan 2-3 sefer gittiklerim oldu; her binaya ve yere 
giriyorum, bakıyorum, tetkik ediyorum. Sunmamda 
da arz ettiğim gibi, Türkiye'yi 6 bölgeye ayırarak 
Bakanlık Denetleme Kurulunu bu bölgelere dağıt
tım. Böylece Bakanlık Müfettişleri o 6 bölgedeki 3'er, 
5'er ili sorumluluğuna almak suretiyle denetleme ya
pacaklardır. İstenilen hususlara süratle elatmak kay
dıyla hizmetler sürdürülecektir. Daha önce İzmir'den 

kalkan bir müfettiş Ağrı'daki, Van'daki okulları de
netlemeye gidiyor. Bu nasıl olur?.. Mümkün değildi. 
Bunları sizler gayet iyi biliyorsunuz; ben küçük bir 
hatırlatma yaptım, özür dilerim. Bu bakımdan bun
ların da denetlenmesi, varsa aksaklıkların giderilme
si, noksan kadroların tamamlanması ve uzman ola
rak yetiştirilmesi gereklidir. Çok güzel noktalara el-
basılmıştır; üzerine gideceğiz. 

İlkokul zorunluluğu her yere getirilmeli ve hatta 
evlenme için dahi şart koşulmalıdır... Bu bir doğal 
kanun karşısında acaba ne derecede geçerli olur; 
ben sizin yüksek takdirlerinize sunuyorum. Tabia-
tiyle bu Okuma-Yazma Teşvik Kanunu Danışma 
Meclisine arz edilmiştir. Yüksek Huzurlarınıza gele
cek, takdirlerinize bağlı olarak bir hüküm belki dü
şünülebilir; ama biz bunu düşünemedik. 

Öğretmen kadroları ve yeterlilik durumları... Yük
sek Huzurunuzda arz edeyim ki, Millî Eğitim Ba
kanlığında bulunan bütün öğretmenler, (Yanımda 
gayet geniş raporlar ve rakamlar var; ama ne bun
ları şu anda karıştırmak, sizlere sunmak mümkün 
olabilecek, ne de benim tek tek arz etmem gereke
cek.) 1983 Bütçesiyle beraber alınan 45 bin kadro 
ile aynı düzeyde olmak kaydıyla, mahrut değil; çün
kü hepsinin hizmeti birbirinin dengindedir, uyumun-
dadır, b bakımdan hepsinin terfileri sağlanabilecek
tir. Bir düzensizlik Millî Eğitim Bakanlığında yıllar 
yılı devam ediyor ve geçmiş dönemde, bizim içimiz
de de bu olmuştur; ama sizler gayet iyi biliyorsunuz 
ki, yeniden düzenleme için Devletin Teşkilat düzen
lemesi ele alınmış ve Yüksek Koordinasyon Kuru
lunda çalışmalar devam edip gidiyor. Bu Kadro Ka
nunu beklenmiştir. Bu Kadro Kanunu öncelikle 
gelmiş; fakat geriye tekrar gitmiş, hazırlıklara, yeni 
teşkilatı da içine almak suretiyle bir bütünlük geti
rilmek istenmiştir. Bunun içindir ki, bu kadrolar ge
cikmiş; ama tahammülü olmayan öğretmen kitlesi
nin, ki haklıdırlar, onun tahammülü olmayan kişi
si başta benim, böylece yüksek makamlara sunul
muştur, kabul buyurulmuştur. Ekonomik Yüksek 
Kuruldan geçmiştir, öğretmenlere bu hak tanınmışr 
tır; emekli olmuş olanlar da bu haktan yararlana
caklardır. Bakanlıkta hummalı bir çalışma yapılmak
tadır ve Bütçe Yılı başlar başlamaz, en kısa sürede 
bu kadrolar kendilerine verilmek kaydıyla terfiler 
sağlanacak ve böylece 1 inci ve 4 üncü dereceye ve
rilmiş olan 400, 300, 200, 100 kadro durumu hiçbir 
nedenle kadroya bağlanmaksızm kendi aylığına bağ
lı olarak ve emekliliğine de yansımak suretiyle, ge
nişliğine bu hak tanınacaktır. Temenni ediyorum ki, 
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kadro en son düzenlemelerle çıkar, diğer bakanlık
taki personeller de bunlardan yararlanabilirler; ama 
öğretmenlere öncelik verilmiştir. Bu arada üst ma
kamlarıma ve dikkatlerinizden dolayı sizlere şükran
larımı sunuyorum. 

Sayın Kübilay : 12 Eylül'e gelişin nedenlerini ga
yet veciz ve açık şekilde ifade buyurdular. Öğretmen 
saygınlığını artık getirmek gerektiği üzerinde durdu
lar. Tüzük ve yönetmeliklerde öğretmene saygınlığı 
kazandıracak çalışmalara yer verilmesi lazım geldiği
ni 'ifade ettiler. Kendilerine hak veriyorum. Saygın
lık çok önemli bir şey. Bu, öğretmenin kendisinden 
ayrılamayan başlıca niteliği. Benim esas mesleğimin, 
orijin olan mesleğimin feragati ve saygınlığı ruhuma 
işlemiştir. O bakımdan öğretmen benim arkamda, ben 
oraya doğru götürmeye gayret ediyorum. Bu bakım
dan merak buyurmasınlaır, öneriler aldıkça, ben dü
şündükçe, benim kadrom bunu yapabildiği sürece tü
zük ve yönetmeliklerle öğretmenliği saygın yere ge
tirebilirsem dünyanın en mutlu kişisi olacağım. 

Konut sorunu üzerinde açıklamalarda bulundum 
zannediyorum. Daha fazla değerli zamanlarınızı al
mayım., 

Dosyalara gelince : Gerçekten dosyalar Millî Eği
tim Bakanlığında hiç de rahat değil. Defalarca Yük
sek Huzurlarınızda arz ettim. Ancak dosyaları yeni 
baştan ele aldık, bu dosyaları bir yere getirmeye ça
lışıyoruz. Dosyalar bir yere gelince bilgisayarlairı da 
kısa zamanda faaliyete geçirerek oraya nakledeceğiz, 
bir kişinin kimliğini orada bulacağız. 

'Bazı sualler geliyor : Bir yöneticiyi alıyorsunuz, 
bir yere getiriyorsunuz, ondan biraz sonra alıyorsu
nuz başka tarafa getiriyorsunuz veya görevinden 
uzaklaştırıyoTsunuz... Evet, hak veriyorum ve doğru
dur. Dosyası olmayan (A) gelmiş dosyasını temizle
miş, (B) gelmiş dosyasını temizlemiş; arkasında neler 
olduğu bilinmeyen ve fakat zamanla gerek soruştur
malarda; isimlerini vermeyeceğim, soruşturmanın iki 
makamdan geldiğini gayet iyi biliyorsunuz; Emniye
timiz ve bir de diğer makam. Oradan zaman zaman 
akan bilgiler geldikten sonra, eğer o bilgiyi ben size 
duyursam, desem ki, böyle bir bilgi geldi, şimdi bu
radaki bir okul müdürü veya 'başka bir yönetici; bu 
bilgi 'ister. gelsin, ister gelmesin, ben bunun görevine 
devam ettiriyorum dersem, siz kabul eder misiniz?.. 
Gidecektir efendim, temiz insan gelecek; ne o tara
fa, ne bu tarafa bakmayan insan gelecek, Atatürk'e 
bakan onun izinde gözünü ve nurunu döken insan 
gelecek ve ben onu getirmeye çalışacağım. (Alkışlar) 

Onun için, dosyaları da düzenliyoruz, Sanıyorum 
ki, iyi bir düzen getireceğiz, v 

Efendim, bugün şunu da arz etmem lazımdır ki. 
Çok istirham ediyorum, lütfediniz, fikirleriniz varsa 
Yüksek Heyette dinledik; artık Millî Eğitimin okul
larında birlik, bütünlük kurulmaya çalışılıyor, bazı 
keskin yerler yanitulmaya çalışılıyor; lütfen bunları 
birbirinden ayırmayalım. Sözümüzle ayırmayalım, 
tutumumuzla ayırmayalım, gelen bir dedikoduyu se
bep göstererek ayırmayalım. Çünkü Nisan ayından 
bugüne kadar bana 1808 mektup geldi, tki tane ayrı 
müfettiş var, (Kendileri çok güvendiğimiz kişiler) 
yer yer 'dolaştırıyorum; gittiler, tetkik ettiler geldi
ler; bu mektupların yüzde 4'ü veya 5'i, o da tam suç 
olarak tesadüf etmiyor, istirham ederim. Bununla biz 
meşgul mü edilmek istenüyoruz?.. Yoksa ayrı düşün
celer mi var?.. Yoksa başka şeyler mi okula sokmak 
istiyoruz?.. Bir tarafa mı çekmek istiyoruz?.. Ben bu
lunduğum sürece buna asla müsaade etmeyeceğim. 
(Alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Millî Eğitimimizde 'bugün, temas edildiği gibi, 

bazı yöneticileri açıktır. Biz o açık yerlere işte arz 
ettiğim o dosyalarla atama yapmak istemiyoruz, 
yapmıyoruz. Bir yönetici nereden gelirse gelsin, ismi 
bize geldiği zaman, (Bir sual de yanılmıyorsam Sa
yın Alpaslan buyurdular) onu biz, oradaki yönetici, 
vali ve oradaki komutanlardan alıyoruz, dosyaların
dan bakıyoruz, bir heyetin eline veriyoruz, (Bir okul 
müdürünü arz ediyorum) orada bunu tek tek tetkik 
ediyoruz. Eğer, kendisini yönetici olarak, okul mü
dürü olarak atayacaksak; bir heyet var, bu heyetler 
değişiyor. Bu heyetlerde üç veya dört kişi tetkiki 
müteakip alıyoruz, soruşturma olarak o iki maka
ma, arz edeyim (Daha önce arz etmedim) MİT ve 
Emniyete veriyoruz. Araştırılıyor, bize rapor geli
yor. Yazılı rapor almadıkça biz bunun üstünde iş
lem yapmıyoruz. Oradan geliyor, o heyete tekrar gi
riyor, tek tek inceleniyor, (Sanıyorum burada bir ta
ne örnek olacak) ondan sonra, 15 imzadan sonra 
bana olura geliyor. Hiç bir şekilde kimsenin herhan
gi bir nedenle aklına geldiği şekilde bir atama ya
pılmıyor 

Bunun bir örneğini yüksek huzurunuzda arz et
mek 'isterim. Bunun gibi; bu kararname listesidir. Ge
niş listedir. Bu geniş listenin içinde sıra numarası, 
adı - soyadı, doğum yeri, mezun olduğu okulu, mec
burî hizmeti, yeni görev yeri, kadro derecesi, aylık 
derecesi, kademesi, eski görev yeri, görevi, kadro de
receleri vesaire açıklamalar... Bunlar yapılıp, arka-
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dan benim olurum (Şunda olduğu gibi) alındıktan 
sonra bu gidiyor Personel Müsteşarlığına, (Tabiî per
sonele gidiyor; oradan Müsteşara) ondan sonra ka
rarnameler yerlerine gönderiliyor ve gidiliyor, ondan 
sonra ataması yapılıyor-

Bu kadar elemeden sonra, eğer k'ötü birisi çıkı
yorsa- onu ben bilemem, benim vicdanım rahat. Ar
kadaşlarım da böyle çalışıyor. Personel Müsteşarlığı
na bakan Arkadaşım, Hava Kuvvetlerinde 12 sene 
şerefle personel hizmetlerinde çalışmış emekli tüm
general. Tek tek, Allahın salısı saat 11 'de teftiş ve' 
personel bana brifing, veriyorlar. Bunları tek tek in
celiyoruz. 'Bunun arasında gözümüzden, hüsnüniye-
tim'îzden kaçan olabilir. Mutlaka her şeyi en doğru 
yaptığımız iddiasını illeri sürmüyorum; ama sistemi
miz bu, 

Şimdi bu sistem ne zaman geldi? Sayın Başkan, 
değerli üyeler; bu sistem ben Bakanlığa geldikten 
sonra geldi. Bütün Bakanlıkta her yerde Erkek Tek
nikte, Kız Teknikte, ilköğretimde, ortaöğretimde kü
çük küçük birimler, bütün genel müdürler koltukla
rında personel davası, Bakanın odasında onunla 
meşgul.. Ben o birimlerin hepsini kopardım, Silahlı 
Kuvvetlere benzeterek bir Personel Genel Müdürlü
ğü yaptık, uygun daireleri verdik., Uygun daireler 
onun başkanlığında; bir de müsteşar yardımcılığına 
bağladık. Şimdi Bakanlığın veçhesi değişti, Bakan
lıkta herkes plan, program ve öğretime döndü. O ka
dar kanun, yönetmelik ve diğer hazırlıkları kim ya
pıyor?.. Eskiden personel işleriyle uğraşıyordu koca 
Bakanlik, personel bakanlığı haline gelmiş; çünkü 
yarım milyon. Böyle şey yok... Atamayı kim yapı
yordu?.. Size arz ediyorum, atamayı genel müdür 
yapıyordu; Bakan nerede, müsteşar belki uğruyor ve 
görüyor; 'Bakan nerede görecek... 

Ben tek tek bunlarla uğraşıyorum. Bununla da 
hatalar olabiliyorsa, onu ben bilemiyorum. 

Böylece gelmiş ve bu tetkiklerden geçmiş; niha
yet bir yere bir kişiyi atıyoruz, İşte bu kadar araş
tırma, bu kadar tetkikten sonra bazı yerlere henüz 
rahatsız kişileri getirmemek için, orayı açıkta bırakı
yor ve vekaletle idare ediyoruz. Bütün valilerimiz 
bunda alarmdadırlar. «Orada yönetici bulunuz, tet
kik ettirelim.. Biz bu dosyalarla bulamıyoruz; bulsak 
oralar rahatsız duruma, 12 Eylül öncesine gelecek» 
diye kendileriyle devamlı diyalog halindeyiz. 

Sayın Başkanım, değerli üyeler; 
Bu balkımdan personel konusunda, atamalarda ve 

kullanmalarda kasıt asla ve kesinlikle, eğer hata var
sa gözümüzden kaçandır. İstifham ediyorum, bu gibi 
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hatalar göze çarpıyorsa, gelsinler direkt olarak bana 
buyursunlar, ben yine o kişileri tek tek araştıraca
ğım ve kendilerine göstereceğim. 

Haksız olarak atandığını ifade eden çok kişiler en 
üst kademelere dahi mektup yazıyorlar. Geliyor, ce
vap veriyoruz; neler neler var geçmişinde... Ama 
okuyorsunuz; vatan, millet, Atatürk başta, alttaki 
satırlarda ne olduğunu onun ben anlıyorum. Ondan 
sonra araştırıyoruz, aşağı yukarı böyle çıkıyor. Bunu 
yüksek dikkatlerinize arz etmeyi bir görev telakki edi
yorum* 

Yine Sayın Kubilay'ın, ki zamanla ifade ettiğimi 
sanıyorum, tekrar değerli vakitlerinizi alamayayım; 
okul, eğitim, eğitim sisteminin politikadan arındırıl
ması ve öğretmenin bundan rahatsız olduğu... Arz 
ettim. Gerçekten kendisine - tekrar şükranlarımı su
nuyorum 4 

Sayın Pamak; Millî eğitimin nereden nereye gel
diğini madem ki kendileri buyuruyorlar... 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Burada yok ken
dileri, dinlemeye tahammül edemezler. 

BAŞKAN — Sözünü kesmeyelim, Sayın Baka
nım cevap veriyorlar efendim, lütfen kesmeyiniz. 

ALÂEDDİN AKSOY — Gerek yok efendim. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Dinleyemez efen

dim, dinleyemez... 
AYHAN FIRAT — Gerek yok efendim, kendi

leri burada yoklar. 
BAŞKAN — O zaman sözlü verebilirler, yazılı 

verebilirler; bu Sayın 'Bakanın takdiridir efendim. 
Yazılı vereceklerini beyan buyururlarsa, yazılı verir
ler, müsaade buyurun efendim, onu Sayın Bakan tak
dir etsinler. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Efendim, ben iki - üç kelime söyleyerek, kendile
ri bulunmadığı için, burada fazlasıyla arz etmek is
temiyorum; ancak bazı noktalara temas etmek iste
rim* 

Sayın Pamak'ın dürüst, vatanperver, inanç dolu 
olduğunu buyurdukları ve böyle istedikleri bir yöne
tim... Eğer, vicdan ve iman duyguları kuvvetliyse 
biraz vicdanına güvenerek 12 Eylül öncesine bak
sın. Görülecektir ki, bir harabeden bir yere gelinme
ye çalışılıyor ve kendisi merak buyurmasınlar, ken-
dileridin herhalde^ yaşından daha çok, en şerefli hiz
metin içinden ben geliyorum. (Alkışlar) 

Çocuk yaşta girdiğim ve Atatürk'e gönlümü kap
tırdığım ve bugünkü Yönetimin hedeflerine yüreğim
le bağlı olduğum bu yönden hiçbir söz beni ayırma-
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yacaktır. Şunu belirlemek isterim ki, gerek bugünkü 
yönetimdeki Bakanlar Kurulu ve gerekse Yüksek 
Heyetiniz; nasıl, nasılız, nereden geldik, ne görev ya
pıyoruz, ne yapmamız lazım ve gerçekten kendisi bir 
Baikanlar Kurulunun üyösine ne derecede etkili ve 
düşünceli ve yerine denk bir sözle kendisinin en son 
kararını nasıl bildiırebiliyor? Ben bunu anlamakta 
güçlük çekiyorum. 

Ben şahsen politika yapmıyorum. Herhangi bir 
şey de düşünmediğime göre, hizmete kendimi ada
mış ve yapabildiğim, aklımın erebildiği, arkadaşları
ma güvenebildiğim sürede bir şeyler getirmeye çalı-
ştyorum; ama eğer bunlar hoş gelmiyorsa, görünmü
yorsa, daha fazla benim kendisini tatmin etmem 
mümkün değil. Çünkü kendisinin de görüşleri veya 
düşündükleri vardır. Nedir, neye muzaftır, ne düşü
nüyor bugün ve gelecek için? Onu, ben kendisinin 
takdirine terk ediyor ve böylece Yüksek Heyetinizi 
daha fazla üzmemek için, Değerli Başkan, değerli 
üyeler, burada sözlerime son veriyorum. Kendisi, bir 
memleket vazilfesÜ olduğu için gelsin Bakanlığa, ben 
kendisine her türlü açıklamayı yaparım. Ondan son
ra dönsün gitsin. Eğer, Bakanlığa gelmez, istedikle
rini bize sormazsa sanıyorum ki, söyledikleri husu
sunda, kendileri de burada bulunmadığı için, cevap
lamak ve kendisini tatmin etmek mümkün olamaz. 
O bakımdan Bakanlık milletin, Devletin direklerin
den birisidir. Biz de onun geçici insanlarıyız. Bugün 
oradayız, yarın yokuz. Merak etmesinler, biz ken
dilerinin tasavvur ettiği gibi bir yere yapışacak, ora
da kalacak, şerefimizi ve haysiyetimizi orada yok 
edecek insanlardan değiliz. Bunu tenzih ederim. (Al
kışlar) 

Sayın Tünay'm buyurdukları hususları dikkatle 
tespit ettim. Gerçekten beyaz kitapta bir şeyler var
sa, ki, ikisi de bizim beyaz kitabımızdır, ikisini de 
yürekten benimseyerek yazdık; Millî eğitimi nere
den aldık, nereye götürmeye çalışıyoruz. Bu gibi 
uyarılar bize gelmek suretiyle de bundan yararlanı
yoruz ve yararlanacağız. Kendisinin görüşlerinden 
ve verdikleri rakamlardan, çok dikkatli tetkiklerin
den yararlanmış oluyorum. Bunları tespit ederek, 
bilahara gerçekten hata da varsa, gerek öğrenci ve 
öğretim üyesi olarak veya öğretmen olarak aradaki 
bu oranları tetkik edeceğim, bakacağım ve kendile
rine de ayrıca bildireceğim, merak buyurmasınlaıf. 

«Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve hazırla
nacak olan temel eğitim programları» gibi bir karı
şım olmuşsa cümledendir. Arz edeyim; «Türkiye 
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Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük» adını 
verdiğimiz bu kitap, doğrudan doğruya ortaokul ve 
liselerde okutulmaktadır. Diğeri ise, «Türk İnkılap 
Tarihi ve Atatürkçülük» yüksek öğretimde okunmak
tadır. Tanzimattan itibaren yüksek öğretim ele alın
makta, öbürü ise Türkiye Cumhuriyeti ilanını esas 
mebde kabul etmek suretiyle Atatürk'ün öldüğü ta
rihe kadar, göç ettiği yere kadar olan olayları değer
lendirmektedir. Bu bakımdan aslında temel eğitim 
programlarıyla ilgisi yoktur ve doğrudan doğruya 
kendi başına bir bütündür ve okullarımızda okutul
maktadır. Özellikle yükseköğretim için yapılan, yazı
lan, sizlere takdim edilen o eseri Sayın Prof. Hamza 
Eroğlu yazmıştır. Kendilerini, yazdığı, göz nuru ver
diği bu kitaptan, birçokları beğeni olarak bana ifa
de ettiler, ben de yüksek huzurlarınızda, müsaade 
buyurursa Sayın Başkan, şükranlarımı sunmak isti-
yoruiTh 

Atatürk inkılap ve ilkelerinin temel unsurunun 
laiklik olduğunu vurguladılar; gönülden katılıyo
rum. Eğitimin zaten temel unsurunu da bu teşkil edi
yor. Oradan başlanıyor, oradan ışık alıyor, oradan 
bugünkü eğitimin asıl veçhesi, millet olmanın, Ata
türk 'milliyetçisi bulunmanın ve millî eğitime geçme
nin bir atlama tahtası, bir gerek mesnedini teşkil edi
yor; kendisine yürekten katılıyorum. 

Millî Eğitümle din eğitimi bakımından Diyanet 
İşleriyle işbirliği yapılmasını önerdiler. Evet; doğru
dur, yapıyoruz ve gerçekten buna da kaçınılmaz bir 
yer veriyoruz. Millî Eğitimin gerçekten bir Genel 
Müdürlüğü var, Talim Terbiyede uzmanları var, 
onların da uzmanları var. Bir araya geliyoruz, kurs
lar dahil, ki yasal olan kurslar, sanıyorum ki Sayın 
Özgüneş burada sizlere arz etmiş olacak, onların o 
kursları da dahil, ki bizim müfettişlerimiz de onla
ra gidiyorlar; böylece işbirliğimiz yurt içinde ve dı
şında sürüyor. Merak buyurulmasm bunun üzerine 
eğilmiş haldeyiz. 

Atatürk'e ait olan diğer ne varsa; eser, yazı, söz, 
söyleyiş, düşünüş, bunların hepsini, zamanla belki 
hepsini getirmek mümkün olmamış olabilir, belki 
bizlerin gözünden kaçmış olabilenler olabilir; ancak 
şu kadarını ifade edeyim ki, yeterince ele almaya gay
ret ettik. Bunu Millî Güvenlik Konseyine de zama
nında arz ettik, hatta Bakanlığa bu yönde bir teşek
kür mektubu da gelmiştir. Millî Eğitim bugün heves
le Atatürk'ün üstüne giden değil, millî eğitimin millî 
vasfını, Atatürk'le olan varlığını benimsemiş, gittik
çe hızlanan bir şekilde gençlerimizin ve çocuklarımı-
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zın benimsemesi, özellikle öğretmenlerin bunu iyi 
öğrenmesi, kendileri öğrendikten sonra çocuklarımıza 
intikal ettirebilmeleri, çevreye ve milletimize yayabil
miş olmaları başlıca kaygımızı ve çalışma yönümü
zü teşkil etmektedir. 

Sayın Sarıoğlu'nun sualleri var. Müsaade ederse
niz Sayın Başkan, onları cevaplandırmaya çalışıyo
rum. 

Bilinçli ve akılcı yola dayalı Atatürk'ün yoluna 
göre gençlerin yetiştirilmesi sorunu... Sayın Tünay da 
buna değinmişlerdi. Şunu arz edeyim ki, yeni bir 
çalışma başlatılmıştır ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 
emirleriyle ve kendilerinin direktifleri içerisinde bu 
yürütmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Millî 
Eğitim Bakanlığı şu anda elele vermiştir; diğer ba
kanlıklarla da toplantılar yapılmak suretiyle Türk 
gençliğini; okulda olan, okul dışı bulunan, hapisha
nelere kadar, kafaları bir yere saplanmış, pişmanlık 
duygusu bulmuş olanları doğru yola getirmek için, 
her şey ele alınıyor ve bir bütünlük içerisinde gençli
ği ele almak için çalışmalar sürdürülüyor. Bunun ya
sal düzenlemeleri, ekonomik yanı, hatırınıza gelebi
lecek olan bütün her şey ele alınıyor, alınacaktır ve 
Türk gençliğine sahip çıkılacaktır. Şuna inanıyoruz 
ki, biz Türk gençliğine Devlet olarak sahip çıkmaz
sak, sahip çıkacaklar çıkıyor. Buna meydan veril
meyecektir. 

ilkokulların gerçekleştirilen yüzde nispeti, % 85 
diye, belki daha önceki rakamlarda da vardır, Sayın 
Sarıoğlu'nun bu rakamını müsaadeleriyle düzeltmek 
istiyorum; % 92,4'e yükselmiştir. Diğer rakamları 
aşağı ̂ yukarı tamdır. Bir belirleme yapmak istiyorum. 
Yatılı bölge okullarına gerçekten değer veriyoruz, ve 
yatılı bölge okullarının (Şunu arz etmem lazım ki) 
yapılması, barındırılması ve bir yere götürülmesi ba
kımından yaptığı hizmetler çok fazla; ancak daha 
önce bazı nedenlerle istenilen şekilde oraya öğrenci 
almanın, özellikle kız öğrenci alınmasının güç şart
larda olduğunu biliyoruz. 

Bu bakımdan yeni düzenlemelerde, arz ettiğim 
gibi, Türkçeyi iyi konuşamayan, düzgün konuşama
yanlar için ayrıca sınıflar yaparak ve okullar açmak 
suretiyle köylere kadar yaymak kaydıyla bunu yan
larına getirmeye çalışıyoruz. 

Yatılı bölge okullarının prensibini bir kenara bı
rakmış değiliz. O da aynı şekilde yeterince yapılıyor; 
ancak değeri bir milyara kadar çıkabiliyor. Bu ba
kımdan içerisine alabildiğimiz 250-550 kişilik çocuk
larımızı orada barındırıp, bir hale getirmek suretiyle 
olabiliyor, 

Diğer taraftan aile diyebiliyor ki, çocuk gidiyor 
oraya, her türlü güzel şartlan görüyor; fakat tekrar 
köye gelip orada çalışmak, orada kalmak istemiyor. 
işte, biz hem daha önce yatılı bölge okullarının ka
bul edilen ilkesini, hem de köylere kadar ayağına ge
tirebileceğimiz hizmeti öngörerek, bu hizmeti iki başlı 
götürmeye çalışıyoruz. Daha önceki maruzatımda ilk 
defa arz ettim : Böylece o bin ana sınıfını bu amaç
la getiriyoruz. Bizim yaptığımız hesaba göre iki bin 
kadar hazırlık sınıfı bu amaca yetebilecek; daha da 
gelişmeler, oldukça üzerine ekleme kabil olabilecek. 

Efendim, yatılı bölge okulları veya yetiştirme 
yurtları da olabilir; burada çok güzel bir noktaya te
mas buyurdular : Bunlar öğretimi bıraktıktan sonra 
dışarı gidiyorlar, ayrılıyorlar, sahipsiz kalıyorlar... 
Gerçekten bu ızdıraplı bir şey. Bunları meslek sahibi 
kılabilecek şartlar getirmek için de bazı çalışmalar 
yapılabiliyor; ama takdir buyurursunuz ki, Türkiye'nin 
istihdam sorunu, meslek teknikle ilişkili durum ve o 
denge; yani insan gücü, eğitim ve istihdam dengesi
nin ne olduğunu ve nerede bulunduğumuzu sizin yük
sek takdirlerinize arz ederim. Bu bakımdan bunlar 
için bazı öncelikler getirmek istiyorsak da bunun ne 
derecede sağlanabileceğini şu anda söyleyemiyorum; 
ama gerekli olduğuna katılıyorum, çare arıyacağım. 
Yani, eğitim ve öğretim sonu ne yapılabilir, bunlara 
nasıl iş bulunabilir, nasıl sahip çıkılabilir konusu... 

Diğer bir soru : «Liselere alınan çocuklar plan 
hedeflerini aşması ve fazla mezuniyet dolayısıyla 
(Üniversitelerin kapasitesinin de azlığı nedeniyle) üni
versiteler önünde yığılıp kalıyor. Mezun olsa bile on
ların da ileride iş sahibi olabilmeleri güç bir duruma 
getiriliyor. O bakımdan üniversitelerin önündeki yı
ğılma nasıl önlenebilir?» Buna ait çok etraflı bir etüd 
hazırladık. Bunu en üst kademeye brifing halinde 
arz ettik ve içerisinde çok iyi unsurlar olduğunu bili
yoruz. Bunların bir kısmı, daha önce arz ettiğim gibi, 
meslek tekniğe yönelmektir. Bununla ilişkili olarak 
biz bu sene iki ila üç (Tekrar vurgularsam) meslek 
teknik bakımından endüstri meslek liselerinde çocuk
larımızı alarak eğitiyoruz, öğretime katıyoruz. Bunun
la beraber akşam okullarına gelmiş olanların (Akşam 
okullarının durumunu biliyorsunuz) hâsılatsız bir ça
lışma içinde oldukları belli. Buradakilerin! de mes
lek teknik okullarında yetiştirmek, ortaokul diploma
sı vermek, lise diplomasim vermek; bir de meslek 
olarak koluna bir bilezik takmak istiyoruz. Buna da 
bu yıldan itibaren yöneldik. Bir endüstri meslek lise
sini kurmak bir milyar liraya mal oluyor. 
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Şunu feurada arz etmem lazımdır ki, ülkemizin 
malî ve ekonomik gücünün noksanlığından olacak 
1977 - 1978 ve bazı yılarda genel 'bütçemin '% 13'ü 
olan Miiıllî Eğittim Bakanlığı Bütçesi, yailnız millî eği-
ıtkme dönük alan eğitim bütçesi genel bütçe hesabı 
içimde ıbu sene ;% 10,70'tir. Bununla ne yapılabilir, 
nereye gidilebilir?... Yalnız disiplin, yalnız onların 
yönltendMUımesi, yalnız biinüle kafalarının doldurul
ması 'acaba yeter imli?... Bir lisdnin fizik, kimya, bi
yoloji, isan dershaneleri yok, laboratuvarları yak; her 
taraf dershane ihaliine sokulmuş, uygulamalı eğitim na
sıl yapılabilir, meslek tekniğe nasıl dönüleblilıir?,.. Ben, 
yine bu mıalî ve ekonomik kaynakların kıtlığı içinde 
sizlin yüksek takdirlerinize sunuyorum. Bana veril
isin, öibür taraf beklemesin diye sunmam mümkün; 
ama Hükümetin bir üyesi olarak da Türkiye'nin ne
rede olduğunu hepimiz gayet iyi 'biliyoruz. Onun için 
büyük şeyler düşünüp, büyük planlar yapıp biçbir 
şey yapmadan oturmanın ıhayaliıne kapılımamanın da 
gerekli olduğunu bir yerde değerlendirebiliyorum. 

Efendim, Sayın Sanoğkı dtüt buyunmoşlar, yurt 
içi ve dışındaki dil sorunumuzu gayet tiyi biliyorlar. 
Orada olan işçi sorunlarıyla ilişkili olaralk yine bir 
yüksek koordinasyon kurulu var, onun bir üyesi de 
benilm. Çalışmalar dikkatle sürdürülüyor ve şim
di bir heyet {Sayın imar ve îsıkân Bakamlığı-
mızıin uzun yılar kalmış olması, intibak nedeniyle 
benim Müsteşarım da kendisine katılıyor) tekrar ora
ya bir ziyarette bulunuyorlar, her tarafı gezecekler. 
Almanlardan çeşıMii heyetilier ,geliyor, koordinasyon 
kurulu burada toplanıyor, çeşitli brifingler veriliyor, 
Millî Güvenlik Konseyine de verilecek; birçok esas
lar ıtîesptSt edilımıiştir ve böylece üzerine yöneliniyor. 
Ancak bilindiği gibi şöyle: Almanya'da bir okul; 
'okulda Alman çocukları, onların arasına serpiştiril-
ımiiş Tüfk çocukları... Bavyera hariç onlar ayrı okul
lar açmıyor ve böylece onların arasında kalıyorlar. 
Türikçesinli itam bilmiyor, Alimanca'yı da öğrenemi
yor; gittiklerinden bu yana yılar yılı bir problem 
hainde sürüp gidiyor. Bunun entegrasyon politikası 
var, 'biliyorsunuz; ne olacak?... Politikasına kadar ele 
almıyor, sonuçları şu,anda aîınamıadığı için yüksek 
huzurunuzda açıklayamıyorum; ama iyii yönde plan
lamalar, çalışmalar ve uygulamiallann getirilebilece
ğini sanıyorum1.; iBurada, ancak sizlere şu anda 'bu bii-
'giyii sunıabıiliyorum. 

Okuma - yazma seferberliğine temas buyurdular. 
Ban daha önce sundum; tekrar değeri vakitlerinizi 
almak arzu etmiyorum. 

I Sayın Aydar. Okul kapama ve açma bakımından 
I geniş bazı 'açıklamalarda bulundular, teşekkür sunu-
I yorum. Fevkalade belirli bazı noktaları da burada 
I açıklamakta yarar umuyorum. 

I Değerli 'Başkan, değerli üyeler; 
I Türkiye'mizde 'okul açma ve kapatma işini Millî 
I Eğitim Bakanlığı, aklına geldiği gibi «Bunu kapat-
I tim, bunu açtım» sekinde bir şey yapmıyor, böyle 
I bir şey düşünmüyor. Oralarda (müfettişlerin tetkiki, 
I vallilerlinıiz, komutanlar ve siki yönetimden alınan ge-
I rekl'i önlemlerin ioalbı baızı çalışnıalaırla teklifler ge-
I liyor. Bu tekiffer bazan çok yerinde teklifler olarak 
I gözüküyor, bazan bir bakıyorsunuz az bir mevcut 
I birdenbire çoğalabiliyor veya yeni önlemler alınmak 
I suretiyle bir düzene getirilebiliyor, aynı oku! telkrar 
I açılma durumuna gelebiliyor. 

Şöyle ki: 'Bir 'ortaokul; 20 - 25 kişilik bir orta
okul Üçe bölerseniz 25'te 8 kişi ediyor. Bir öğret-

I menin karşısında sekiz kişi oturuyor. Sekiz kişiye 
I burada nasıl öğretmen 'bulacağız?... Sekiz kişilik sı-
I mıfa biz 'hangi parayı vereceğiz?... 'Sizler gayet iyi 
I takdir buyurursunuz ki, Millî Eğitimin 286,4 milyar-
I lık ödeneğin hesaba göre % 84,3'ü personel gider-
I lerine gidiyor. Biz Türkiye" olarak bu parayı nere

den bulacağız? Sekiz kişinin karşısına her konuda ve 
dalda 'bir öğretmen nasıl çıkarabileceğiz? Bugünkü 
imkânlarımıza, kaynaklarımıza göre ne yapabilece
ğiz?... 

I Onun için, eğer bir yerde 'bir okul kapanıyorsa, 
bir şey yapılıyorsa lütfen başka şeyler düşünülmesin. 
încelernıeler yapılıyor, valilerden geliyor, belki içinde 

I gene hatalar bulunabiliyor; biz bunları düzeltme ta-
I rafına 'gidebiüyoruz. Bir müracaatı değerlenıdiriyo-
I ruz, derhal ikinci ıbir müfettişi Bakanlıktan göideri-
I yoraz; ıttespijt ediliyor, çalışılıyor ve şöyle olabiliyor: 

Üç tane köy... 'Bir tanesi kapanıyor, o onun yanına 
I alınabiliyor veya ikisi kapanıyor birisinin yanına 

alınabiliyor; öğretmenleri aktarıp başka tarafa mak-
1 ıledebiılıiyoruz ve böylece 1Ö5 bin öğretmenin ataima-
I sı diye arz ettiğim şey zorunlu atama değildir. Bun

ların miktarları var. Miktarları içerisinde görülecek
tir ki, 'bunlarım, Çok az diyelbileeeğiımı nispette olanı 
ancak zorunlu, diğerleri isteğe bağlı; eş, asker du-

I rumu ve yeni göreve alınanları teşkil ediyor; ama den-
gelendirmede tamamen yerinde ve dikkatli olarak he
yetler gönderiyoruz, gidiyor, bakıyor, valiliklerle, mil
lî eğitim müdürlükleriyle oturup çalışıyor, o denge-
lendirmeye göre atamalar yapılıyor. Ancak, bizim 

i yaptığımız atamalarda, gönderdiğimiz o yerlerden 

52 — 



Danışma Meclisi B : 19 19 . 11 . 1982 O : 2 

birini buradan bu tarafa aldınız mı, kıyametler kopu
yor. Bir taraftan bir tarafa aldığınız zaman kendi
si bir hizmetin yerine; bazı tabiî bütünüyle anlayış 
gösteren ve orada hizmetini yürüten illerimiz ve ço
ğunlukta olan öğretmenlerimiz var; ama arada bazı
sına hiçbir şey kabul ettiremezsiniz. Ancak evinin 
kenarındaki okula vermeye mecbursunuz, başka türlü 
tatmin edemezsiniz. Onun arkasında, eğer yüksek hu
zurlarınıza kadar çıkan mektuplar geliyorsa, her tür
lü şeyler orada söylenebiliyor. Onun için eğer hak
sızlığa uğrayanlar varsa bu bakımdan, onu lütfen bi
ze bildiriniz; biz sizlere açıklamalar yapmak duru
munda kalabileceğiz. 

O bakımdan, okul açma - kapama dengelendirme
d i , uygun yerlerde iyi şartlarda olan okulların kul
lanılmasıdır, öğretmenin yaşama şartının uygunluğu
dur bir yerde; bir yerde de, bütün dengelendirilmiş 
Türkiye içerisinde eskiden politik kurulmuş bu okul
ların kapatılması ve gerçek ne ise, millî eğitimin amaç 
ve ilkesi istikametinde ne yapmak lazım geliyorsa, 
onun yapılışıdır; lütfen böyle kabul buyurunuz. 

Efendim, karneler için bize bir şey buyurdular. 
Tecrübeleri var Sayın Aydar'ın; ama biz Millî Eği
tim Bakanlığı Vakfı olarak bunun iyi olmasını iste
dik. Çocuk eline alınca bu kâğıt yırtılmasın istedik. 
Kitaplarımızı yapamıyoruz, defterlerimizi veremiyo
ruz; ama iki sayfalık bir karneyi eline verelim, çocuk 
şöyle şerefiyle o karneyi alsın, getirsin ve bununla 
beraber anne ve babasının önüne, Atatürk'ün resmi 
de yazısı da ancak iyi basılabilen kâğıt bu olabili
yor. Dikkat buyurursanız; orta, lise ve ilkokullar için 
ayrı ayrı; fakat Atatürk'ün belli olan res|mi ve silueti 
ve kendisinin Gençliğe Hitabı ve benzeii şekilde İs
tiklal Marşımız, arkada Vakfın ve nasıl | kullanılacak 
diye, iyi yapabildiğimizi sandığımız stanjdart bir dü
zene getirdiğimiz, artık Türkiye'de bir karne sorunu 
kalmadığını belirlediğimiz bir şekilde oltaya çıktı. 
Böyle düşündük, lükstür; ama müsaade^ etsinler bu 
kadar da lüksü bize bağışlasınlar. Biz asker olarak 
lüksü sevmiyoruz; ama bu da her yuvaya girecek bir 
şey olduğu için, o da lüks olsun, lütfetsinler. 

Efendim, Çıraklık, Ustalık, Kalfalık Kanununu 
yeni baştan hazırladık; yüksek huzurlarınıza gelecek, 
Bakanlar Kurulundan geçti ve bazı bakanlarımızın 
imzasındadır, çok az kaldı. Sanıyorum ki bazı endi
şeleri orada bertaraf edebilecek hükümler gelecektir. 
Orada olan şartlar, gerçekten çıraklara, kalfalara ve 
ustalara bazı haklar da getiriyor. 

«Yurt dışı örgütler bakımından eğitilin müsteşarı, 
kültür merkezi sayı ve vasıflarının artırılması yeter

sizdir, Türk işçileri çocuğu temel ilkeleri yönünden 
faal ve etkili değildir, eğitim öğretim içine alınmalı
dır.» buyurdular. Efendim, daha önce nasıl dışarıya 
eğitim uzmanı, müfettiş gittiğini ben Bakanlığa gel
dikten sonra öğrendim. Nasıl yanlı gittiğini, nasıl 
emeklilerin dışarıdan alınmak suretiyle oralara gön
derildiğini gayet iyi biliyorum. Ne yönetmelik ne^ir 
şey; yönetmelik ne derse desin. Biz geldikten sonra 
yaptığımız ilk iş o oldu; Silahlı Kuvvetlerin Dış Gö
rev Yönetmeliğini aldık, adapte ettik; «Bütün dışarı 
gidecekler, imtihana, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakül
tesine girecektir.» dedik ve oraya gönderdik, hepsi 
numara aldılar ve 100 numara üzerinden değerlen
dirmeler yapıldı. Size arz edebilirim ki, eğitim ve öğ
retim Türkiye'de nerededir, ne gibi uğraşmaları ge
rektirir, Almanca'dan 30 numara alıyor, gönderemi
yorsunuz. 30 numara, Almanca öğretmeni... 

Belki yüksek hatırlarınızdan geçmiştir, mahallen 
tayin edilen 2 222 tane öğretmenimiz var, niçin biz 
göndermiyoruz?.. Nasıl bulacağız?., imtihan yapıyo
ruz, bulamıyoruz. Ondan sonra kendisinin değişik şe
kilde tetkiklerini yaptırıyoruz, daha önce nasıl tet
kik yaptırdığımızı arz ettim, o tetkikleri yapıyoruz, 
doğru çıkmayabiliyor veya hatalı belki notları Var
dı, öyle çıkabiliyor. Tenzih ediyorum, belki çok te
miz arkadaşlarımız bu arada var; ancak bizim Yö
netmeliğimizin bir maddesi de var, dilden iyi not al
mak dışarıya gönderilmeye hak vermez, Silahlı Kuv
vetlerde de böyle. Bazı şartlar aramak gerekebiliyor. 
O bakımdan -herkesi de göndermek imkânını bula
mıyoruz; ama buna rağmen haksızlığa uğramış bir 
arkadaşım vardır, ilgileneceğim, bana ismiyle ve di
ğer şeyleriyle bildirilebilirse bakacağım ve bizzat ce
vabını vereceğim. Tabiî Sayın Aydar'a cevap bakı
mından değil, daha sonra konuşan bir üyemize, bu 
vesileyle tekrar etmemek için konuya değinmişken 
bunu da ifade edebiliyorum. O bakımdan, dışarıda 
olan yalnız Millî Eğitimin müşavirleri, müfettişleri ve 
onlar mıdır acaba etkili ve yetkili olarak hizmet yapa
mayan? Diğer başka kademeleri, başka gidenleri, asıl 
orada bulunanları bir değerlendirmek, sanıyorum ki, 
sizce de yapılabilir. Bu bizim genel bir hastalığımız. 

Sayın Bilge'nin sorularına geçiyorum müsaadeniz
le Sayın Başkan. 

Efendim, Sayın Bilge birçok husus buyururlar, tabiî 
biz kendilerine yazılı olarak cevap vereceğiz, yazılı 
olarak ayrıca kendilerine buyuracağız; ama burada 
da belki bazı değerli üyelerimiz bilgi arzu edebilirler, 
ben çok kısa bazı noktalara değinmek suretiyle böy-
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lece bu kısımda Sayın Bilge'ye maruzatımı bildirmiş 
olacağım. 

Yedi yıl toplanamayan 10 uncu Millî Eğitim Şû
rası toplanmıştır. Eski alınan Şûra kararlarından çok 
yararlanılmıştır. Biz bunları ifade ederken lütfen ka
bul edilmesin ki, her şeyi biz yaptık, her şeyi biz koy
duk, her şeyi biz düzelttik; bundan tenzih ediyorum, 
ben bu kadar güçlü insan değilim. Her şeyi ben yap
madım, eskilerin temelinde iyi olanları almaya^ kötü 
olanları çıkartmaya, noksan olanları bir yere koy
maya, kırık olanları yapıştırmaya çalıştım. Millî Eği
timin 10 uncu Şûrasında da alınan kararlar buna 
benzemektedir; daha önce alınan güzel kararları 
şükranla ve saygıyla karşılıyorum. 

Diğer taraftan, «Millî Eğitim Şûrası niçin böyle 
iki defa arka arkaya toplandı?..» İki çok önemli so
run vardı. Birisi, bütün sorunlar bir defa yedi sene 
elden geçmemiş onları elden geçirmek, yeni Millî 
Eğitim Şûrası üyeleri huzurunda tartışmak, memle
ketimizin yeni havası içinde tartışmak ve böylece ge
nelde bir yere gidebilmek, eskilerden de yararlana
rak bunları tespit edebilmek, kararları bu şekilde or
taya koyabilmek, plan ve programlara yön verebil
mekti. 

İkinci Şûra, sizlerin ve benim gönlümü verdiğim, 
saygın yere getirmeye çalıştığım öğretmenim, o öğ
retmen için, uzmanım için ne yapabiliriz diye, lüt
fettiler zamanında Sayın Cumhurbaşkanımız da teş
rif ederek çok güzel bizlere yön verdiler. Onun için, 
öğretmen için getirdik. İşte iki tane yaptık, bu döne
min iki belirli damgasını vurmak istedik; başka hiç 
bir kastımız yok. 

TÜBİTAK ile olan proje işlerini, onlarla yakı-
nen çalışıyoruz ve plan aksaklıklar varsa onları dü
zeltebileceğiz. 

Talim Terbiye Başkanlığı olmak; daire olarak 
bırakamazdık, daire çok küçük. Yeni teşkilatlanma 
içerisinde başkanlık daha üst seviyede, daha belirgin 
yerde olduğu için, «Başkan» unvanını alması kaçınıl
mazdı; onun için «Başkan» dedik. 

Talim Terbiye Başkanlarımızın değişmesi veya 
gelmesi; size arz ediyorum ki, iki başkan kendi iste
ğiyle ve. sağlık durumuyla ayrılmışlardır ve yalvar
mışlardır ayrılırken. Yüksek huzurunuzda, eğer faz
la görmezseniz onu sunayım, bir tanesi benim ya
nımdaki arkadaşımdır, Talim Terbiye Başkanıdır, 
kendisinin arzusu ile isteğiyle ve gerçekten rahatsız
lığı ile kendisi arzu etmiştir ve ben çok yalvarmışım-
dır; kendilerinin huzurunda söylüyorum, «Ne olur 

devam edin.» demişimdir. Dedi ki, «Ben bir gün o 
ağır yükün altında hayatıma mal olabilecek bir du
rumda sıhhatimi kaybedebilirim, kendimi de kaybe
debilirim.» Efendim, böyle şeyler yapılırken, asla 
lütfen kötü şeyler düşünmeyelim, kötü şeyler arama
yalım. Ben size istirham ediyorum, biraz hüsnüniyet 
de arayalım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade ederseniz 
bir düzeltme yapalım, Sayın Bilge söz hakkını kul
lanmadılar. Zannedersem Sayın Atalay Peköz'e ce
vap verdiniz. Böyle düzeltiyorum efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— O zaman ben yanlış yazmışım efendim. 

Sayın Peköz'ün diğer sorularına yazılı olarak ce
vap vereceğim, ben sözümde devam ediyorum ve be
ni bağışmalarını özellikle istirham ediyorum. 

Sayın Halil Gelendost'un «özel dershaneler için 
önlemler alınmış mıdır?» sorusu vardır. Doğrudur, 
alınmıştır ve benim rakamlarıma göre şöyle; geçen 
sene bu amaçla kurs merkezi sayısı olarak 1 749 
kurs açılmıştır. Kursa katılan öğrenci sayısı 214 754 
olmuştur. Kurslarda görev alan öğretmen sayısı 
5 237'dir. Bir öğrenciden alınan ortalama ders saati 
ücreti 24 Türk Lirası olmuştur. Kurslarda fakir olan 
çocukların ücretsiz olarak okutulması da öngörülmüş, 
bunların sayısı da 9 049'dur ve böylece bir önlem 
alınmıştır, bu sene de aynı sistem içerisinde gidile
cektir. 

Sayın Akkılıç'a burada biraz önce cevap verdiği
mi sanıyorum, gerçekten belki hata da olmuş olabi
lir; fakat çok dikkatli olduğumuzu ve sanıyorum ki 
kendileri 'tatmin olabilmişlerdir; Bakanın haberi var 
mıdır diye. Ben size arz edeyim ki, biz (Tekrar be
ni bağışlayınız) orijin meslek olarak yaygaracı ça
lışmıyoruz, belki kapalı çalışıyoruz, bir kusurdur; 
ama her şeyin üstünde gözüm olduğunu, kusurun da 
hatanın da var ise bende olduğunu lütfen kabul edi
niz. İyi bir şey varsa, bana yardımcı olan arkadaşla-
rımdır. O bakımdan, ben kayırma gibi bir şeyin Ba
kanlıkta olabileceğini sanmıyorum. Hata vardır, bel
ki olabilecektir, lütfetsinler ben bu ismi alayım, ken
dilerine arz edebileceğim, herhangi bir anlamda ifa
de etmiyorum, çok genel olarak arz ettim ve Bakan
lıkta devamlı olarak personel işleriyle ve diğer işler
le uğraşmaya çalışıyorum ve eğer hakkı ise hiç me
rak edilmesin ki, yüksek huzurlarınızda arz ediyo
rum, hakkı ise gönderttireceğim. 

Sayın Alpaslan'ın sorularına geçiyorum. 
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İnkılap kitapları ile ilgili olarak gerçekten ken
dileri de buyurdular, bilvesile daha önce arz etti
ğim için, daha fazla, beni mazur görsünler, sunma
yayım. 

Personel konuları keza zamanında dile geldi ve 
arz ettim; ilkeleri de sundum ve bir yönetmelik eli 
nıizde olduğu halde; ki bu yönetmeliğin yetmezliği 
de dikkate alınarak, tekrar bunun üzerinde yeni ça
lışmalar yapıldığını da burada arz etmek isterim. An
cak, biz yönetmeliğe ve mevcut olan mevzuat uya
rınca o çalışmalara çok büyük değer veriyoruz, on
dan şaşmamak için elimizde olan gayreti sarfediyo-
ruz. 

Bunun yanında, personel atamalarında (Burada 
tekrar vurgulamak isterim) belki bizim haberimiz 
olmadan, belki altta bir memurun; olabilir yapabi
leceği bir şey varsa ve bir hata veya hatanın dışında 
bir kayırma varsa, eğer ispatlanabilirse, ben size şu
nu arz etmek isterim ki, kendisini Bakanlıkta bir gün 
tutmam; rütbesi, durumu, mevkii ne olursa olsun, 
Bakanlıktan gider. Ben bunu açıkça ifade ediyorum. 

Konut için düşüncelerini saygıyla karşılıyorum 
ve tekrar vurguluyorum ki, 5, 10, 20 senelik konut 
programlan hazırlanmıştır, nispetleri tespit edilmiş
tir; fakat ülkemizin ekonomik ve malî durumu ne
deniyle her şeyin karşılanabilecğini ben bilemiyo
rum; bu üst makamlara da sunulmuştur; Bakanlar 
Kuruluna kadar gelmiştir, bilgi sayarlardan çıkmış
tır, şu kadar kalınlıktadır, eğer yanımızda olsa size 
onu da takdim etmek isterim. Gerçekten, en değerli 
bilgilerle, ta alttaki ilçelere kadar, okullara kadar 
giderek öğretmenin durumunu tespit eden, bilgisa
yarlardan çıkarttığımız çok detaylı bir planımız 
vardır ve böylece öğretmene bir şeyler getirmek isti
yoruz, ancak takdir buyurursunuz ki, gene bize ayrı
labilecek olan tahsisatla bütün gücümüzle gayret 
ederken, yapabildiğimiz ve alabildiğimiz daha önce 
sunduğum kadar olabiliyor. 

Efendim, Sayın özkaya'nın buyurdukları sorula
rı şu : «Doğu Bölgesine genç bir kız nasıl gider. 
Oralarda annesi ve kendisi, harcırahı veya yanında 
getirebileceği kişi nasıl olabilir?..» Hak veriyorum. 
Buna ait de biz ilke kararı aldık. Daha büyük yer
lere kızlarımızın, öğretmen adayı ve öğretmen olan
ların tek başına oralara gitmemesi için önlemler 
içindeyiz. Daha önce yapılan atamalar, evet buyur
dukları gibi olmuştur. Onları da yeni bir dengelen
dirme ile uygun şekilde o bölgelerde kullanmaya ça
lışıyoruz. Ancak, arzu ettikleri gibi, herkesi kendi 

memleketine ve çevresine vermek mümkün değil. 
Kendi çevresine veriyorsunuz, diyelim ki Eskişehir
liyi veriyorsunuz Eskişehir çevresine, İzmirliyi oraya 
veriyorsunuz; peki Doğu'da Hakkâri'dekini ne ya
palım?.. Hep çevresinde, orada mı bırakalım? Ondan 
sonra Ağrı'da olanı hep orada mı bırakalım? Diğer
lerini ne yapalım? O halde, bunda biraz tabiî insaflı 
ve göreve dönük bir durumu dengelendirmek ve 
mümkün olduğu kadar buna değer vermek suretiyle 
bir sistemi yürütmekte tabiatıyla yarar vardır. Biz, 
eziyet değil, görev vermeye çalışıyoruz. Bir kimseyi 
bir taraftan bir tarafa ceza için atama değil, görevin 
icabı olarak vermek zorunda kaldığımız için gönde
riyoruz; ama kızlarımızı korumak bizim görevimiz
dir. 

Efendim, biz atamaları, zorunlu olmayanları 
Ağustosta bitirdik. Zorunlu atamalar, maalesef bu
günlere kadar geldi. Zorunlu atamalar, sizler gayet 
iyi biliyorsunuz, belirli yetkili makamlar ve böylece 
müfettişlerle yapılan soruşturmalar ve çeşitli şekilde 
kendilerini zorunlu olarak bir yerden diğer tarafa 
almak için olan atamalardan öte bir şey değildir. 
Ancak bununla beraber, mesela asker dönüşü atama 
kurasını çekiyor boş olan yere gidebiliyor, «Asker 
dönüşü geldim» diyor. 

Yeni ikmal imtihanlarını vermiş, okuldan aday, 
taptaze çocuk, «Atayın» diyor; boş yerlere kura çek
tiriyoruz, oraya gönderiyoruz. 

Diğerlerini, gerçekten aileleri yerinden huzursuz 
etmemek İçin büyük gayret serfediyoruz, ancak şu
rasını da belirlemem lazımdır ki, bazılarını aylar ön
cesi atama yapmışız, bu yapılan atamada kendileri 
gitmemiş, rapor almış, tebellüğ etmemiş, hasta ol
muş ve değerli birçok kendine özgü yerler bulmuş, 
bugüne kadar gelmiş belki affederler.. Bunlar da var. 
Bu bakımdan çok çeşitlidir. Bizim elimizde burada 
sizlere sunamayacak kadar çok delilli bazı şartlar 
var, özel konuşmalarda arz edebilirim, bunun için 
belki gecikmeler olabilir; ama bunun yanında ken
disinin belki bilmediği «Kış gününde beni niye atı
yorlar durup dururken?» diyenler var; mutlaka bir 
sebebi vardır. Arz ettiğim gibi bu atama sistemi için
de biz aklımıza gelen bir öğretmeni Ağrı'ya veya Ağ
rı'dan başkasını özellikle bir örnek arz etmem lazım
sa, almaya çalışmıyoruz, bunu hiçbir şekilde yapmı
yoruz. 

Burada şu hususu da yüksek müsaadelerinizle 
arz edeyim : Yaptığımız atamalar Türkiye'de bir 
dengeyi meydana getirmiştir. Üniversite imtihanların
da biliyorsunuz Kastamonu birinciliği ikinci aşama-
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da almıştır. Bitlis sekizinci olmuştur. Diğer iller böy
le dağılmıştır. Belirli illerin inhisarından, artık üni
versite sınavlarında belirli noktalar göstermiştir ki, 
eğitim ve öğretim kalmamıştır, öğretmen dengesi ye
terince; ama içinde hatalar vardır, dengelendirmeyi 
yine yapmak lazım, yalnız şurasını arz etmem lazım
dır ki, iller içinde yine tam dengeyi, illerin kendileri
nin yetki ve sorumlulukları içerisinde yapamadıkları 
da var. Bunu da burada itiraf etmem lazım, ama 
Bakanlık buna müsaade etmiyor ve etmeyecektir. 

Sayın Kırcalı'nın fen lisesinde başarılı öğretim 
meselesi... Kendilerine haber vereyim; fen liseleri için 
yeni bir kanun geliyor. Hazırlıkları yapıldı, Bakan
lar Kuruluna çıktı. Revizyonlar yapılıyor, en son şek
lini alacak yüksek huzurlarınıza gelecek. Orada, fen 
liseleri için öğrencilere, öğretmenlere, onların barın
malarına ait birçok haklar getiriliyor. Biz o kadar 
fazla hak getirdik ki, bazı sayın üyelerimiz Bakanlar 
Kurulunda bunu çok fazla ileri de götüreblildiler; ger
çekten fazla idi. 

Şimdi biz, bu okullara, fen liselerine, çocukları
mızı almak istiyoruz, her şeyini Devletin karşılama
sını öngörüyoruz, orada onu yetiştirmek istiyoruz. 
Üst seviyeye gelmesini, ona tanınacak özel haklarla 
Türkiye'de ve yurt dışında yetişmesini ve bir bilim 
adamı haline getirilmesini ve Devletin buna sahip çık
masını ve bunu müteakip de Devlete hizmet borcu
nu ödemesini öngörüyoruz. Bu, yüksek huzurlarınıza 
gelecek; belki değerli ilavelerle daha düzgün bir şe
kilde, fen liselerine ait kanun tasarısı yasalaşacaktır. 

Bugünkü durumuyla gerçekten burada da sıkın
tı vardır. İstanbul'da açılan, gittim ta alttaki kalori
fer dairelerine kadar gezdim, gördüm; iftihar edile
bilecek gibi bir düzeyde başlamıştır ve aileler mut
ludurlar. Buradaki yıllar yılı böyle olmasına rağmen, 
geçen sene ancak 5 milyon lira sarfıyla bir laboratu-
var daha eklenmiştir, tamamlanamamıştır. Nedendir, 
nedir; geçmişe dönmüyorum; takdirlerinize bağlı ka
lıyor; ama bunların üzerine düşmenin de kaçınılmaz 
olduğunu biliyorum. 

Üçüncü lise de îzmir'de açılırsa, bence Türkiye 
için bu fen liselerinin yeterli olabileceğini sanıyo
rum. 

Sayın Sarıoğlu'nun Doğu'da eğitim ihtiyacı için 
söyledikleri doğrudur. 

Televizyon ile eğitimin yapılması konusu, bir 
enerji sorunu meselesi halinde devam edip gitmek
tedir. Millî Eğitim Bakanlığı ikinci kanalı da öngör
mekte ve bütün gücüyle bunun destekçisi olmakta

dır; fakat imkânların hepsi Millî Eğitim Bakanlığının 
elinde değildir. Enerji sorunu ve TRT'nin imkânları, 
TRT de belki yapabilecek; fakat enerjide bir adım 
öteye gitmek mümkün olamamaktadır. Hatta saat 
UL3J3'da Televizyon Okulunun hangi şartlarda ve 
nasıl, onu benim çabamla koydurabildiğimi ben bu
rada açıklamak istemiyorum. Bütün sorun enerji so
runudur; kimsenin kastı yoktur. Bütün yüreğimle 
desteklerim. 

Sayın Sadi Erdem'in buyurdukları hususun üze
rinde duracağım; ama ne derecede bir şey olabilir 
bilemiyorum. Bunu YÖK ile de konuşmak gerekecek; 
yarın YÖK'ün Bütçesinfin konuşmaları da burada 
huzurlarınızda yapılacak, o zaman sanıyorum ki, yi
ne ben kendileriyle konuşacağım, ama bu durumda 
bilemiyorum, şu anda hazırlıksızım, kendileriyle ko
nuşacağımı sizlere sunabilirim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Millî Eğitim Bakanlığının Bütçesinin yüksek hu

zurlarınızda çok vukufla açıklamalarınız, eleştirileri
niz, bizi uyarmalarınız ve bize yön vermeniz yoluy
la görüşmeleri yapılıyor ve yapılmakta. Bu Yüce He
yetin çok bilinçli ve değerli, gönülden mlillî eğitime 
katkısını bildiğim üyelerinin, bizim yanımızda, mille
timizin yanında ve desteğinde, büze değer vererek, 
bir yere götürmek için ellerinde ne varsa yaptığı 
inancını gönlümde duyuyorum. Millî eğitimi, bizim 
bulunduğumuz şu belirli olan zaman içerisinde, gön-
lümce içinde olduğum millî eğitim davasında, dışına 
da çıksam, ondan ayrılamayacağım bir aşkla yapma
ya çalışıyorum. Ne kadar muvaffak olundu uluna
madı; onu bilemiyorum, ne derece olabileceği hak
kında da yüksek huzurlarınızda büyük ümitlerle bu
lunmuyorum. Ancak, yapabileceklerimizin çok oldu
ğunu, plan ve programlarının yapıldığını, her yere 
girildiğini, bir yere kadar gelindiğini, okullarımızın 
her yerde görünümünü değiştirdiğini ve hatta şlimdi 
ailelerin öğretmenlerden şikâyete başladığını «Bu ka
dar da ders olur mu?..» dediklerini ve sınıfa girme
yen öğretmenin artık sınıfına böylece girdiğini size 
belirlemek istiyorum. 

Yüksek takdiri sizlere bırakmak kaydıyla, Millî 
Eğitim Bakanlığının Bütçesini eğer kabul buyurur, 
tasvip ederseniz, tek kuruşuna kadar belirli yönde 
harcamak benim başta gelen görevim olacak ve böy
lece bir yere yine millî eğitiimi getirmeye çalışacağım. 

Hepinize, bu geç vakitlere kadar Millî Eğitim Ba
kanlığı Bütçesine verdiğiniz değer için şükranlarımı, 
Sayın Başkanın sabırlarına ve uzun süre konuşma 
fırsatını Millî Eğitime vermiş olmaları dolayısıyla 
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en iyi dileklerimi ve saygılarımı sunuyorum, teşekkür 
ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baklan. 
Sayın üyeler, son söz Sayın Gürel'indir. Buyuru

nuz Sayın Gürel. 
HALlL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

sayın üyeler, Millî Eğitim Bakanlığımızın Sayın Ba
kanı ve mensupları; 

Sayın Bakanımızın konuşmalarının son cümlele
rinin manası ışığında huzurunuzdayız. Hiçbir art ni
yetimiz yoktur, Türk Millî Eğitimine elimizden ge
len yardımı yapmak için huzurunuza çıkıyoruz. 

insanoğlunun doğduğu günden öldüğü güne ka
dar, beslenmesi dışında, en çök bir şeye ihtiyacı var
dır ki, o da öğrenmektir: 

Ayağın yürüyebildiği, gözün görebildiği, her dağ
da, ovada, en ücra köşeye dağılmış olan insanımıza 
bilgiyi götürmek de Devletimizin vazifesidir. Devlet 
adına bu görevi Millî Eğitim Bakanlığımız üstlen
mektedir. işte bu sebepledir ki, güzide Bakanlığımız, 
dolaylı veya dolaysız, fert her Türk vatandaşına mu
hataptır. Her kararı, her icraatı, herkesi ilgilendirir, 
herkesi etkiler ve bu bakımdan dikkatle, hassasiyet
le izlenir. 

Tarihine, kültürüne, bayrağına, vatanına ve mil
letine bağlı ve ölürcesine sevdiği bu değer ve varlık
ları her Türk kendisinden sonra, onları emin ellere 
teslim etmek ister. Bu emin eller kendi evlatlarıdır. 
O halde, onların modern bilgilerle mücehhez, imanlı, 
ahlaklı yetiştirilmesi lazımdır. Bunu yapacak olanlar, 

.Büyük Atatürk'ün «Bu vatan sizin ellerinizde yükse
lecektir.» dediği öğretmenlerimizdir. 

Bu kadar ulvî bir görevi yüklenen öğretmenleri
mizin, sokaktaki vatandaştan farklı bir tarafı olması 
lazımdır, ilmi, irfanı, kılık kıyafeti, tavrı hareketi 
topluma yansıyacaktır. O halde, onun toplumda müm
taz bir yeri olmalıdır. Fatihler ve Yavuzlar gibi bü
yük devlet adamlarımız ve kumandanlarımızdan ev
vel ve sonra olduğu gibi, yeni bir Devlet kuran Ata
türk de, öğretmenlerimizin en ön saftaki yerini tes
pit ederken, «Bana bir kelime öğretenin kırk yıl kö
lesi olurum» diyen islâm büyükleri, «Hocanın vur
duğu yerde gül biter, Eti senin kemiği benim» deyip 
gözbebeği evladını teslim eden halkımız, öğretmenine 
olan itimadını ve onun kalplerdeki yerini belirtmiş
tir. 

Öğretmen sıfatını taşıyanların buna layık olmaları 
lazımdır. Aksi halde halkımız hüsrana uğrar, bu se
beple tepkisi büyük olur. 

Büyük Atatürk, Devlet ve Millet hayatımızda, 
her şeyde olduğu gibi, eğitimi millîliğe oturtmuştur. 
Türk gençliğinin milliyetçi ve vatansever bir gençlik 
olarak yetişmesine büyük önem vermiştir. Esefle 
söylemek isterim ki, Ata'mızın aramızdan ayrılma
sından sonra titizlikle yakılan . eğitlim ateşi, gücünü 
kaybetmiş ve küllenmiştir .Bu küller üzerine yuva 
kurmaya çalışan «Ne mutlu Türküm» demeye dilleri 
varmayan baykuşlar, Ata'nrn ruhunu muazzep edip, 
Milleti infiale sevk ederken, 12 Eylül günü Türk Or
dusu meşaleyi yeniden alevlendirmiştir. 

O günden bu güne büyük mesafe katedildiğini 
görüyoruz. «Hükümetin Ana Faaliyetleri» adlı Ki
tapta başlıklarını okuduk, memnun olduk, ilgilileri 
tebrik ve takdir ederiz. Ancak, bazı gerçekler var ki, 
bunları da dile getirmek, Millî Eğitim Bakanlığımızın 
çok daha iyi çalışmasına yardımcı olmak bakımın
dan birinci vazifemizdir. 

Millî Eğitim çalışmalarından şikâyetler vardır. 
Halkımız şikâyetçidir, öğretmenlerimiz okul ve millî 
eğitimde hizmet gören idareci öğretmenlerimiz şikâ
yetçidir, Bu şikâyetleri giderecek olan bizzat Bakan
lığımızdır; ama incelediğimizde görüyoruz ki, Bakan
lık bazı karar ve icraatlarıyla bu tedirginliği daha da 
artırmaktadır. 

Açıklamaya çalışayım; bir 12 Eylül öncesi yaşlan
mıştır; «sendika» ve «dernek» adı altında faaliyet 
göstermiş, öğretmenlerimizi kıskaç içine alan görüşün 
sahipleri Millî Eğitim Teşkilatına yayılmışlardır. Yu
karıda da arz ettiğim gibi, bir kısmı hakkında gerek
li işlem yapılmış, ama bir kısmı hakkında bir şey ya
pılamamıştır. Buna rağmen, 12 Eylül ve sonrasında 
Bütçe Raportörleri arkadaşlarımızın da belirttiği gi
bi, Millî Eğitim Bakanlığının görevlerini yerine getir
mekten başka suçu olmayanlar bu muamelelere ma
ruz kalmaktadırlar. Hatta içlerinde öyleleri vardır ki, 
Sayın Bakanlığımızca 12 Eylül'den sonra tayin edil
mişler, çalışmış, çabalamış, öğretmenlerimizi birleş
tirmeyi başarmış ve yine Bakanlığımızca takdirna
me verilmiş, taltif edilmişlerdir. Şimdi, bu kıymeti 
alır, tabiri caizse, hiçbir gerekçe göstermeden sürgü
ne gönderirseniz, kendislini ve yakınlarıyla beraber 
Milleti tedirgin edersiniz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Okula ihtiyacımız çoktur, öğretmene ihtiyacımız 

çoktur; Millî Eğitim Bütçemizin payı '% 11 'in üze
rinde ise de, hiç yeterli değildir, önümüzdeki yıllar
da daha da yeterli seviyeye çıkarılmasını temenni et
mekten başka elimizden bir şey gelmemektedir. 
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Şimdi Önerilerime geliyorum : 
1. Vazifeye yeni başlayacak öğretmenlerin Ba

kanlık kapısında yığılmaları ve odacılarca horlanma
ları önlenmelidir. Daha başlamadan meslekten so-
ğutulmamalıdırlar. 

2. Stajyerlik müddeti biten öğretmenlerimizin 
bu stajyerliğin kaldırılması işlemi bazen çok gecik
mektedir, tedbir alınmalıdır. 

3. Öğretmenlerimizin kadro ve maaş terfileri, 
maalesef yapılamamakta veya çok geç yapılmakta
dır. Buna otomatik bir işleyiş tarzı getirilmelidir. 

4. Tayin ve nakillerde eş durumu, muhite uy
gunluk için mümkün olduğunca kendi isteği veya 
ona yakın olan yerler seçilmelidlir. 
5. Öğretmenlerimizin çok çeşitli sebeplerle (psi-

kolajik, ailevî vesaire) muhite ve okula uyumsuzlu
ğu halinde anlayışlı davranılmalı, istekleri dikkate 
alınmalı, çok sert, rijit kaideler, prensiplerden vazge
çilmez denmemelidir. 

6. İlkokul öğretmenlerinin, gerek eşinim bir baş
ka il'e veya ilçeye tayini veya kemdi isteği ile tayiini 
halinde, yeniden köy okulundan başlatılma usulü 
vardır, 10 sene de, 15 sene de olsa, köyde görev yap
mış da olsa, yine köyden başlatılmaktadır. Hiç bir 
meslekte yoktur; bu değiştirilmelidir. 

7. ilkokul ve bilhassa köyde görev yapıan, yal
nız, yardımsız öğretmenlerimizin ilköğretim müfet
tişliği denen sistemle tezkiye ve teftişi usulü daha ob
jektif esaslara bağlanmalıdır. Zira, bu cefakâr öğret
menin istikbali müfettişin iki dudağı arasında ve ka
leminin ucundadır. 

8. Pekçök okullarımızda laboratuvar, atölye, 
spor salonu ve kütüphane yoktur. Bilhassa yeni ya
pılacak okullarda bu eksiklikler inşaat halinde ta
mamlanmalıdır. Diğer bakanlıklarla bu hususta mut
laka irtibat kurulmalıdır. 

9. Okullar önünden geçerken dinlediğimiz İstik
lâl Marşı'mızı doğru söyleyen yoktur. İstiklal Mar-
şı'mızın doğru söylenmesi için her türlü çareye baş
vurulmalıdır. 

10. Okula çorapsız, kravatsız sokak kıyafetiyle 
gelen, boynuna bileğine deri veya boncuk takan öğ
retmenler vardır; takip edilmelidir. 

11. Millî Eğitim Müdürü, İlköğretim Müdürleri 
olmayan illerimiz vardır, vekâletle idare edilmekte
dir, okullar ve öğretmenler başarısızıdır; gecikmeden 
kadrolara tayinler yapılmalıdır. 

BAŞK'AN — Sayın Gürel, süreniz dolmuştur lüt
fen bağlayınız efendim. 
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HALİL ERDOĞAN GÜREL — Tamamlıyo
rum efendim. 

12. Öğretmenlerimizin Cumhuriyet 'ilkelerine uy
gun düşünce ve davranışını sağlamak için hizmet içi 
eğitim yetersizdir. Nicelik ve nitelik yönünden geliş
tirilmesi sağlanmalıdır. 

13. Öğretmenlik ulvî bir meslektir, buna uyum 
sağlayamayanın bir dakika bile tutulmaması gerekir. 
Yasal tedbirler (alınmalıdır. 

14. Dinlenme ve kamp yerleri sağlanmalıdır. 
15. Millî Eğitim Bakanlığı kendi öğretmenine 

sahip çıkmalıdır. Zamanında ve yeterincş tahsisat 
ve nakit gönderilmelidir. 

16. Öğretmen olacaklarda asgarî vasıflar aranıl -
malıdır, her önüne geleni öğretmen yapmamalıdır, 
her diploma sahibi öğretmen olamamalıdır. Okuma
yı sevmeyen, insana okutmayı öğretemez. 

17. Eğitim müesseselerinde eşitlik sağlanmalı
dır, fizikî yapı, öğretmen farkı ve malzeme farkı gi
derilmelidir. 

Şer kuvvetler, öğretmenlerimize dün olduğu gibi, 
yarın da musallat olacaklardır. Bu sebeple, öğret
menlerimizin bunlardan korunması çareleri aranma
lıdır. 

Sayın Bakanımızın konuşması sırasında dile ge
tirdiği bir kelimeyi müsaade ederseniz arz etmek is
tiyorum, «Tarafsızca davranıyoruz» dediler. Millî 
Eğitim Bakanlığı ve Teşkilatı bir taraftır, kanun ve 
hukuk tarafıdır, kendisine verilen vazifelerin ta
rafıdır, binanenaleyh, görüşün tarafı olamaz, dola
yısıyla tarafsız değildir, bu hususta taraftır. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Millî Eğitim Bütçemizin Millî Eğitim camiasına 

ve memleketimize hayırlı olmasını diler, saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 

Sayın üyeler; 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerindeki... 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKİANVE-

KİLİ ORHAN BAYSAL — Sayın Başkanım, müsa
ade ettiğiniz takdirde küçük bir açıklamada buluna
cağım, herhangi bir konunun yanlış anlaşılmaması 
bakımından. 

BAŞKAN — Sayın Baysal, çok özür dilerim, İç
tüzüğümüzün 59 uncu maddesine göre daha önceden 
Komisyonun vakî konuşmalar üzerinde bir istemi 
olup olmadığı hususunu bendeniz her bütçeden son
ra, bütçe içinde sormaktayım. Bu hususu teyiden sor
dum, ama Komisyon bir sözü olmadığını beyan et-
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ti ve bunun sonunda da sorular soruldu, Sayın Ba
kan sorulara geniş, doyurucu cevaplar verdiler, son 
söz konuşması da yapıldıktan sonra, İçtüzüğümüzün 
59 uncu maddesine göre hiç kimseye söz vermem 
mümkün değildir. Bü nedenle müsaade ederseniz 
oylamaya geçeceğim efendim. 

Sataşma kabul ediyorsanız, artık son sözün sa
taşması, bilemiyorum Genel Kuruloa takdir buyuru-
lur. 

Sataşma mıdır Sayın Baysal? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ ORHAN BAYSAL — Hayır Sayın Başkanım, 
vakî son konuşmada yanlış herhangi bir anlamaya 
meydan vermemek ve dile getirilen bir hususu düzelt
mek amacı ile konuşmak arzusunda idim. Takdir si- I 
zindir Sayın Başkanım. I 

BAŞKAN — Sayın Baysal, size yüzdeyüz hak ve
riyorum; ama bir açıklama yapma imkânınız maale- I 
sef yok. I 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLl ORHAN BAYSAL — Düzeltrnedür efendim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. » I 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLt ORHAN BAYSAL — Sayın Başkan, sayın I 
üyeler; I 

Millî Eğitim Bakanlığı Raportörü Sayın Tan'ın I 
Raporunu incelediğimde, şunu açıkça belirtmek is- I 
terim ki, biraz önce Sayın Konuşmacının belirttiği I 
gibi «Millî Eğitim Bakanlığında üzerlerine düşen gö- I 
revi yerine getirenler hakkında işlemler yapılmıştır» I 
şeklinde bir ibare mevcut değildir; bilgilerinize arz I 
ederim. I 

Teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baysal. I 

Sayın üyeler, Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üze- I 
rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Bölümlere ge- I 
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden- I 
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

Bölümleri okutuyorum : 

MİLLÎ EĞÎTtM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 11468 875 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Temel Eğitimin Gerçekleş
tirilmesi ve Geliştirilmesi 156 071 564 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Meslekî ve Teknik Ortaöğre
timin Gerçekleştirilmeli ve 
Geliştirilmesi 103 747 442 000 
BAŞKAN - - Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Yaygın ve Çıraklık Eğitimi 12 071 559 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

114 Dış İlişkiler ve Yurt Dışı 
Eğitimi 927 706 000 
BAŞKAN - Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden-
Jer... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 814 571 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 



Danışma Meclisi B : 19 19 . 11 . 1982 O : 2 

VALÎDEBAĞ SANATORYUM VE ÖĞRETMEN
LER HASTANESİ 

Bölüm 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Yataklı Tedavi Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Orta Dereceli Meslekî Öğ
retimi Gerçekleştirme ve 
Geliştirme 

Lira 

40 011 000 

246 609 000 

25 391 000 

Bölüm Lira 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 5 278 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi de
ğerli oylarınızla kabul edilmiş bulunmaktadır; hayır
lı ve uğurlu olsun efendim. (Alkışlar) 

ıSayın üyeler, Programımızda görüşülecek başka 
bir madde kalmadığından, 20 Kasım Cumartesi gü
nü saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 17.45 
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1983 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısı (S. S. 224) na 

Üyo sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çcflditm»erlor 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

il 60 
99 
99 
— 
— 
59 
2 

(Kabul Edenler) 

Tekel Genel Müdürlüğü 

- A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Mustafa Alpdündar 
Aydemir Aşkın 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğkı 
Mehmet Ayda* 
İmren Aykut 
FuatAzgur 

B 
Remzi Banaz 
ibrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Recıaıi Balturalp 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayıkı 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

O 
Malhir Canıova 

D 
Veh'bi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daç« 
Kemal Dal 

ismail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

£ 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Halil Evliya 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geiboloğlu 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali G 
Abbas Gökçe 
ihsan Göksel 
ibrahim Göktepe 
I. Doğan Gürbüz 
özer Gürbüz 
H. Erdoğan Gürel 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Rafet tbrahimoğlu 
Salih inal 
Fenni fslflmyeli 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil ibrahim Karal 
Cevdet Karslı 
A. Mümin Kavaklı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
M. Utkan Kocaıtürk 
Mehmet Velild Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Adnan Oflel 

O 
Nazmi Önder 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğaa 
Zeki özkaya 
Nermin öztuş 

P 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

Verilen Oyların Sonucu : 

(Kabul edilmiştir) 

3 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

S 
A. Avni Şahin 
ismail Şengün 
İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali öztürk Tekeli 
Lütfuiah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Şerafettin Yarkm 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

nen 



Danışma Meclisi B : 19 19 . 11 . 1982 O : 2 

(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Akdemir (İz.) 
Şener Akyol (tz.) 
Ertuğrul Alatlı 
Orhan Aldıkaçtı 
Ali Nejat Alpat 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ (İz.) 
İsmail Arar (İz.) 
E. Yıldırım Avcı (tz.) 

B 
Muhsin Zekâi Bayer (İz.) 

Abdülbaki Cebeci 
Ender Giner 
Orhan Civelek 

A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı (İz.) 
Cemil Çakmaklı (İz.) 

D 
Fikri Devrimsel (tz.) 

B 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem (tz.) 
Abdülkadir Erener (İz.) 
Siyami Ersek (Rap.) 
Azmi Eryılmaz (İz.) 

Feyzi Feyzioğlu (tz.) 

G 

Halil Gelendost 
Feyyaz Gölcüklü 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray (tz.) 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven (Bşkv.) 
Vahap Güvenç (Rap.) 

Sadi Irmak (Başkan) 
i-

A. Asım iğneciler 
K 

Rahmi Karahasanoğlu (İz.) 
M. Vef ik Kitapçıgil (Bşkv.) 
Serda Kurtoğlu (İz.) 

M 
Enis Muratoğlu (İz.) 
Avni Müftüoğlu (İz.) 

O 
Turgut Oral (Rap.) 

ö 
Feridun ŞaHair öğünç 
Ertuğrul Zekâi Ökte (İz.) 
Hamdi Özer (İz.) 
Nuri Özgöker (İz.) 
Necmi Özgür (İz.) 
M. Yılmaz Özman (tz.) 
Fahri öztürk (t. A.) 
Kâzım Öztürk 

Mehmet Pamakl 

S 
Hilmi Sabuncu (İz.) 
Dündar Soyer (İz.) 

T 
Cavidan Tercan (tz.) 
Tandoğan Tokgöz 
Türe Tunçbay 

V 
İsa Vardal (İz.) 

Y\ 

Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım (İz.) 
Abdurrahman Yılmaz 
(Rap.) 
Mustafa Yücel (İz.) 

Z 
Halit Zarbun 

)>*<{ 
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DANıŞMA MECLISI 
GÜNDEMI 

19 uncu BİRLEŞİM 

19 Kasını 1982 Cuma 

Saat : 10.00 
1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI. 

2. (SEÇİM. 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER, 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER. 

(1) 1983 Malî YA Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - PJan Komıisyonu Raporu. (1/499), (S. Sayısı : 
185) (Dağıtana tarihi : 10,11.1982) 




