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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. ~ KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma •Büt
çe! îdaıreler ve Kurulular Bütçe Kanun Ta
sarıları iller 1985 Malî Yılı Geneli ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap 
Kanun Tasarıları (1/798, 1/799, 3/1150, 1/791, 
3/1151. 1/792) (S. Sayısı : 499, 500, 510,509) 586:676 

A) MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANLIĞI 

1. —«• Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüğü 

1. — Beden Terbiyesi ve Spor Geneli Mü
dürlüğü 1987 Malî Yılı iBütçesi 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1985 Malî Yılı Kesinhesabı 

Sayfla 
585 

586 

56:676 

586 

586 

586 

586 

586 

586 

b) Yüksek Öğretim Kurulu 
1. — Yüksek Öğretim Kurulu 1987 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Yüksek öğretüm Kurulu 1985 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
c) Ankara Üniversitesi 
1. — Ankara Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Ankara Üniversitesi 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
ç) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

1987 Malî Yılı Bütçesi 
2.; — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

1985 Malî Yılı Kesinhesabı 
d) Hacettepe Üniversitesi 
1. — Hacettepe Üniversitesli 1987 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Hacettepe Üniversitesi 1985 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
e) Gazi Üniversitesi 
1. — Gazi Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Gazi Üniversitesi 1985 .Malî Yüı 

Kesinhesabı 

Sayfa 
586 

586 

586 
586 

586 

586 
586 

586 

586 
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586 
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f) İstanbul Üniversitesi 
1. — İstanbul Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — İstanbul Üniversitesi 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
g) İstanbul Teknik Üniversitesi 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1987 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1985 

Malî Yılı Kesinhesabı 
ğ) Boğaziçi Üniversitesi 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Boğaziçi Üniversitesli 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
,h) Marmara Üniversitesi 
1. — Marmara Üniversitesi 1987 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Marmara Üniversitesi 1985 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
ı) Yıldız Üniversitesi 
1, — Yıldız Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Yıldız Üniversitesi 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
i) Mimar Sinan Üniversitesi 

• 1. — Mimar Siman Üniversitesi 1987 Malî 
Yılı Bütçesi 

2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1985 Malî 
Yılı Kesinhesahı 

j) Ege Üniversitesi 
1. — Ege Ünivers'itesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Ege Üniversitesi 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
k) 9 Eylül Üniversitesi 
1. — 9 Eylül Ünivers'itesi 1987 Malî Yıllı 

Bütçesi 
2 . - 9 Eylül Üniversitesli 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
l) Trakya Üniversitesi 
1. — Trakya Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Trakya Üniversitesi 1985 Malî Yılı 

Kes'inhesa'bı 
m) Uludağ Üniversitesi 
1. — Uludağ Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 

Sayla 
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2. — Uludağ Üniversıitesi 1985 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

n) Anadolu Üniversitesi 
1. — Anadolu Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Anadolu Üniversitesi 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
o) Selçuk Üniversitesi 
1. — Selçuk Üniverslitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Selçuk Üniversitesi 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 

ö) Akdeniz Üniversitesi 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Akdeniz Üniversitesi 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 

p) Erciyes Üniversitesi 
1. — Erciyes Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Erciyes 'Üniverslitesi 1985 Malî Yıılı 

Kesinhesabı 

r) Cumhuriyet Üniversitesi 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1987 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1985 Malî 

Yılı Kesinhesabı 

s) Çukurova Üniversitesi 
1, — Çukurova Üniversitesli 1987 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Çukurova Üniversitesi 1985 .Malî 

Yıllı Kesinhesat)! 

s) 19 Mayıs Üniversitesi 
587 1. — 19 Mayıs Üriivesitesi 1987 Malî 
5Sj Yılı Bütçesi 

2.j — 19 Mayıs Üniversitesi 1985 Malî 
537 Yılı Kesinhesabı 

t) Karadeniz Üniversitesi 
587 1. — Karadeniz Üniversitesi 1987 Malî 
587 Yılı Bütçesi 

2. — Karadeniz Üniversitesi 1985 Malî 
587 Yılı Kesinhesabı 

u) Atatürk Üniversitesi 
587 1. — Atatürk Üniversitesi 1987 Malî Yılı 
587 Bütçesi ^ 

2. — Atatürk Üniversitesli 1985 Malî Yılı 
587 | Kesinhesabı 
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Sayfa 
ü) İnönü Üniversitesi 587 
1. — 'İnönü Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 587 
2. — İnönü Üniversitesi 1985 Malî Yılı 

Kesinhesa'bı 587 
v) Fırat Üniversitesi 587 
1. — Fırat Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 587 
2. — Fırat Üniversitesi 1985 Malî Yıılı 

Kesinhesa'bı 587 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak üç 
dturum yaptı. 

1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler 
ve Kurühışltar Bütçe Kanun Tasarıları ile 1985 Malî 
Yılı Genel ve KaJtma Bültçeli İdareler ve Kuruluş
lar Kesinhesap Kanun Tasarılarının (1/798, 1/799; 
3/1150, 1/791; 3/1151, 1/792) (S. Sayıları : 499, 
500, 510, 509) görüşmelerine devam edilerek : 

İçişleri Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı, 
Sahil Güverilik Komutanlığı ve 
Çallışma ve Sosyali Güvenlik Bakanlığının 
1987 Malî Yılı Bütçeleri ile 1985 Malî Yılı Ke-

sinhesaplaırı kabul edildi. 
4-25 Haziran 1985 tarihleri arasında Cenevre' 

de yapılan 71 inci Uluslararası Çalışma Konferan
sında kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararları ile 

Sayfa 
y) Dicle Üniversitesi 587, 
1. — Dicle Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 587 
2. — Dicle Üniversitesi 1985 Malî Yılı 

Kesinhesafoı 587 
z) 100 üncü Yıl Üniversitesi 587. 
1. — 100 üncü Yd Üniversitesi 1987 Malî 

Yılı Bütçesi 587 
2. — 100 üncü Yıl Üniversitesi 1985 Malî 

Yılı Kesiınlıesabı 587 

ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ta
rafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Bü
yük Millet Meclisine bilgi sunulacağına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi olcundu; Uluslararası Çalışma Teş
kilatı Anayasası gereğince, tezkere eki üzerinde Ge
nel Kurula bilgi sunma işlemi, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Bütçesi görüşmeleri içinde Ba
kan tarafından yerine getirildi. 

18 Aralık 1986 Perşembe günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşime saat 22.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâlfiip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Kayseri 

Cemal Özbilen Mehmet Üner 

h — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

— 585 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Mec&intitı 45 
inci Birleşülmin'i açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler ve Kuruluşlar Bütçe Kanun Tasarıları ile, 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanun Tasarıları (1/798, 1/799, 
3/1150, 1/791, 3/1151; 1/792) (S. Sayısı : 499, 500, 
510, 509) (1) 

A) MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BA
KANLIĞI 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1987 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1985 
Malî Yılı Kesinhesabı 

a) BEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 
1987 Malî Yılı Bütçesi. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1985 Ma
lî Yılı Kesinhesabı. 

b) YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 
1. — Yüksek öğretim Kurulu 1987 Malî Yılı Büt

çesi 
2. — Yüksek Öğretim Kurulu 1985 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 

c) ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
1. — Ankara Üniversitesi 1987 Mali Yılı Bütçesi. 
2. — Ankara Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin

hesabı. 

ç) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1987 Malî 

Yılı Bütçesi. 
2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1985 Mali 

Yılı Kesinhesabı. 

(1) 499, 500, 510, 509 sıra sayılı basmayanlar, 
8.12.1986 tarihli 35 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

d) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Hacettepe Üniversitesi 1985 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 

e) GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Gazi Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. ~ Gazi Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhe

sabı 

f) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
1. — İstanbul Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — İstanbul Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin

hesabı. 

g) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 

ğ) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Boğaziçi Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin

hesabı. 

h) MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
1. — Marmara Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Marmara Üniversitesi 1985 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 

ı) YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Yıldız Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Yıldız Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhe

sabı. 
i) MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 
1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi. 
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2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1985 Malî Yılı 
Kesinhesabı. 

j) EGE ÜNİVERSİTESİ 
1. — Ege Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Ege Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 
k) 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
1. — 9 Eylül Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2.-9 Eylül Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
1) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 
1. — Trakya Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Trakya, Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
m) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Uludağ Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Uludağ Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
n) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
1. — Anadolu Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi 
2. — Anadolu Üniversitesi 1985 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 
o) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
1. — Selçuk Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Selçuk Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin

hesabı. 

ö) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Akdeniz Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin

hesabı. 

p) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 
1. — Erciyes Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Erciyes Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
r) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1985 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 
s) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
1. — Çukurova Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Çukurova Üniversitesi 1985 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 
ş) 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi. 

2. — 19 Mayıs Üniversitesi 1985 Malî Yılı Ke
sinhesabı. 

t) KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Karadeniz Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Karadeniz Üniversitesi 1985 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 
u) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
1. — Atatürk Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Atatürk Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
ü) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
1. — İnönü Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — İnönü Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
v) FIRAT ÜNİVERSİTESİ 
1. — Fırat Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Fırat Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhe

sabı. 
y) DİCLE ÜNİVERSİTESİ 
1. — Dicle Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
'2. — Dicle Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhe

sabı. 
Z) 100 ÜNCÜ YİL ÜNİVERSİTESİ 
1. — 100 üncü Yıl Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — 100 üncü Yıl Üniversitesi 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 
BAŞKAN — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe 

Kanun tasarılarıyla, 1985 Mali Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığının bütçesi ve kesinhesabı üzerindeki görüşme
lere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Gruplar ve şahıslar adına söz alan sayın milletve

killerinin adlarını, sırasıyla okuyorum: 
SHP Grubu adına: Sayın Kenan Nehrozoğlu, 

Sayın Sırrı Özbek, Sayın Ömer Necati Cengiz, Sayın 
Bahriye Üçok, Sayın Hüseyin Avni Sağesen; 

Doğru Yol Partisi Grubu adına : Sayın Cafer Tay
yar Sadıklar, Sayın Murat Sökmenoğlu, Sayın Mem-
duh Yaşa; 

Anavatan Partisi Grubu adına: Sayın Mihriban 
Erden, Sayın Ercüment Konukman, Sayın Mehmet 
Ali Doğuşlu, Sayın Abdullah Altıntaş. 

Şahısları adına : Lehinde, Sayın İlhan Aşkın; aley
hinde Sayın Durcan Emirbayer, Sayın Salih Alcan; 
üzerinde Sayın Yusuf Demir. 

587 — 



T. B. M. M. B : 45 18 . 12 . 1986 0 : 1 

SHP Grubu adına Sayın Kenan Nehrozoğlu, bu
yurun efendim. 

Grupların ve hükümetin konuşma süreleri ikişer 
saattir. 

SHP GRUBU ADINA KENAN NURİ NEH
ROZOĞLU (Mardin) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1987 
Malî Yılı Bütçesi üzerinde SHP Grubu adına, gö
rüşlerimizi belirtmek üzere huzurunuzdayım, hepinize 
saygılar sunarım. 

Ülke sorunlarından hangisini tartışıyor olursak 
olalım, sonunda sözü getirip eğitime dayandırırız. Top
lum olarak, günlük sohbetlerimizde her şeyin teme
linde eğitim olayının yattığını vurgularız, bunun bi
lincine varmışızdır; ne çare ki bir türlü bu eğitim ola
yını, işte her gün konuşup durduğumuz şu sorunları 
çözecek bir düzeye ulaştıramamışızdır. Neden ulaş-
tıramamışız? Çok açık ve basit birkaç sebebi var. Eği
timin önemini toplum kavramıştır; ama bunları hü
kümet politikası haline getirememişizdir. Böyle olunca, 
bütçelerde eğitime ayrılan payları gerekli asgarî düze
ye çıkaramamışızdır. 

Bugün bir eğitim bütçesi konuşuyoruz; ama ne 
yazık ki, yine konuştuğumuz, hazin bir eğitim bütçe
sidir. Millî gelir içerisinde neredeyse ihmali mümkün 
bir düzeyi bir türlü geçemeyen bir eğitim bütçesi da
ha konuşup, sorunlarıyla birlikte önümüzdeki yılı 
bekleyeceğiz. 

Bu neden böyledir? Biliyoruz, ülke kaynakları sı
nırlıdır. Bu sınırlı kaynaklarla her istediğimiz, şeyi, is
tediğimiz düzeyde yapamıyoruz; ama değerli millet
vekilleri, kaynakların kıtlığı sözkonusu olunca, he
men öncelikler meselesi gündeme gelmez mi? İşte 
biz diyoruz ki, eğitim konusu bugün bütçe imkânları 
açısından, millî gelirden bu sektöre ayrılan pay açı
sından olması gereken yerde değildir, alması gerekli 
önceliği almamıştır; çünkü eğitime yapılan yatırım
lar meyvelerini uzunca zaman sonra verir, süratle so
nuç alınan gösterişli yatırımlardan değildiı. Eksik ya
pılırsa belki aksaklıklar o anda ortaya çıkmaz, yani 
sorumluları anında sıkıştırıveren bir özellik taşımaz
lar. O nedenle de, hep sonraya bırakılan, hep ertele
nen eğitim konularıdır. Halbuki değerli arkadaşlarım, 
eğitim ihtiyaçları ertelenemez cinstendir, ertelenme
mesi gerekli ve zorunlu cinstendir. Bir yolu, bir kaldı
rımı," bir bina inşaatını parasal açıdan daha uygun bir 
zamana erteleyebilirsiniz; zarar, sadece kullanmada 
gecikme ölçüsünde olur ve nihayet bu hizmet yapıldığı 
anda da zarar sona erer; ama eğitim ihtiyaçlarının 

ertelenmesi, uzun yıllar giderilemeyecek sürekli ve 
kalıcı olumsuz etkiler yaratır, geleceğimizi tehlikeye 
düşürür; çünkü ilerlemenin, gelişmenin temel unsu
ru insandır. Ekonominin de, kültürün de, sanatın da 
yapıcısı ve yaratıcısı eğitilmiş insandır, insan unsuru
nu ihmal etmenin bedeli elbette çok ağır olacaktır. 
Her alandaki sorunların sebebi eğitim yetersizliği ve 
hatalı eğitimdir. Her gelişim ise temelinde yetişmiş in
san unsurunu taşır. O nedenle, biz diyoruz ki, tasar
ruf insan unsurundan yapılmaya çahşılmamalıdır. 

insana yapılacak en büyük yatırım ise eğitim ve 
sağlık yatırımlarıdır. Bugün bu iki «sektörün en çok 
ihmal edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Bunun acısını ile-
riki yıllarda yine bu millet çekecektir, faturasını pek 
ağır olarak yine milletimiz ödeyecektir. Bu nedenle, 
hükümetin politikasıyla bağdaşmamız mümkün değil
dir. Uygulanmakta olan eğitim politikası tümüyle ha
talarla doludur. Altyapı politikası hatalıdır, eğitim ve 
öğretim sistemi hatalıdır, öğretmenlerle ilgili politika
lar hatalıdır, gençlikle ilgili politikalar hatalıdır. Ne
den böyle düşündüğümüzü, izin verirseniz birkaç pa
ragraf halinde izah edeyim. 

Altyapı konusunu ele alalım: Eğitimin altyapısı 
kütüphane, laboratuvar, spor tesisi gibi yan tesisle
riyle birlikte, okul binaları ve binaların teçhizat ve 
donanımıdır. Şimdi, altyapı her derecedeki okulları
mızda hayli yetersizdir. Bunda elbetteki yıllardan beri 
süregelen ihmalin payı büyüktür; ama bugün du
rum nedir birlikte bakalım: Gün geçmiyor ki, rad
yolarda, televizyonlarda bazen devlet - halk işbirliğiyle 
yapılan, bazen de hayırsever vatandaşlarımızdan biri
nin tek başına yaptırdığı bir veya birkaç okulun açı
lıp haberini duymayalım, törenini izlemeyelim. Elbet
te ki, bu asil milletimizin eğitim konusuna verdiği de
ğer ve önemin açık bir göstergesidir; bunu büyük bir 
memnuniyetle karşılıyoruz, halkımızın bu yolda kat
landığı fedakârlığı takdirle anıyoruz. Bu davranışı, 
halkımızın bu konuda ortaya koyduğu bir tavır, bir 
işaret olarak da değerlendiriyoruz. Hepsinden öte, 
bu çabaların okullaşma çabamıza büyük hız ve güç 
katacağını düşünerek seviniyoruz; ama sevincimiz pek 
uzun sürmüyor; bir de bakıyoruz, sayın bakanın ken
di ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla, bu yıl okullaş
ma oranı, ilköğretimde plan hedefinin yüzde 2,2 geri
sinde kalmış. Bu geri kalma oranı, ortaöğretimde yüz
de 1,3; meslekî ve teknik eğitimde ise yüzde 1,8 ol
muş. Bu rakamlar ilk bakışta pek büyük değil; ama 
beş yıllık plan hedefleri saptanırken herhalde halk 
katkısı, hamiyetli vatandaş sayısı vesaire dikkate alın-
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mış olmasa gerek. Yani, plan hedeflerine devlet büt
çesinden ve kaynaklarından ayrılan imkânlarla ulaşıl
ması gerekir. Öylejse halkımızın bu hizmete yönelt
tiği imkânı ve katkısı oranında hedeflenen planın üze
rine çıkılması gerekmez miydi? 

Şimdi, 'halkımızın bu konuda yaptığı katkılara, 
-ki duyup gördüklerimize göre küçümsenmeyecek bir 
rakamdır - plan hedeflerinin gerisinde kalan yüzde 2 
gibi bir rakamı da eklersek, aslında ortaya çıkan ra
kam kadar plan hedefinin gerisinde kalınmıştır. Di
ğer bir deyimle, halkın eğitim alanında yaptığı yar
dım kadar bir parayı (ki, mesela ilköğretimde bunun 
devlet payına eşit olduğunu bizzat Sayın Bakan ifade 
etmişlerdir) devlet bu sektörden çekmiş demektir. 
Halbuki, halkımızın bu konudaki takdire şayan ça
bası, devlet tarafından ödüllendirilmeye layıktır, ceza
landırılmaya değil. 

Halk bu yardımları, eğitimin altyapısındaki ciddî 
yetersizlikler bir an önce giderilsin, çocuklarımız bir 
an önce daha iyi, daha uygar eğitim imkânlarına ka
vuşsun diye yapıyor. Yoksa devlet zaten kendi sorum
luluğu olan bir konuda plan hedeflerine bile ulaşma
yıp, buradan artırdığı fonları kendi bildiği yönde kul
lansın diye değil. İşte zaten anlatmaya çalıştığımız da 
hep budur. ANAP hükümetinin temel politikası, kay
nakları halktan çekip, belli çevrelere kanalize etmek
tir; görevi budur, işlevi budur; ama kendisinde bu 
hakkı nasıl görmektedir, halkımıza bunu nasıl reva 
görmektedir, anlamak mümkün değil. 

Gelelim uygulanmakta olan eğitim sistemindeki 
aksaklıklara: 

Sayın milletvekilleri, yine çok söylenen, bilinen ve 
eleştirilen bir konudur; Türkiye'de son yıllarda eğitim 
sisteminde büsbütün ezberciliğe yönelinmiş, yapıcı, ya
ratıcı insan yetiştirme düşüncesi lafta kalmıştır. Eği
tim sisteminin çocuklarımızı şekillendiren özellikleri 
şunlardır: Yaratıcılığı, yapıcılığı öldüren katı disip
lin; araştırma ve özümleme yerine ezberleme; bilgi ve 
gelişme çabası yerine not ve test yarışı; fırsat eşitliği
nin yarattığı umutsuzluk ve karamsarlık, tevekkül, öte 
yandan, sağlıklı bir eğitimi engelleyecek ölçüde kala
balık sınıflar, boş geçen dersler ve yetersiz yardımcı 
ders araç ve gereçleri... Bütün bunların üstüne, bir de 
yarış atmosferi; ilkokuldan başlayan bir yarış; yabancı 
dil eğitimi veren okullara girme yarışı. 9-10 yaşla
rındaki çocukların okul, kurs ve ders arasında koş
makla geçen ömürleri ve sonunda mutlu sona ula
şan yüzde 10; daha hayatın ilk basamaklarında ha
yal kırıklığına uğrayan, üzüntüyü, ümitsizliği tadan 

yüzde 90 çoğunluk. Velilerin hüsranı ve hem mutlu 
yüzde 10 ve hem de mutsuz yüzde 90 için hemen baş-> 
layan daha büyük bir gerilim ÖSYM... 

Bütün bu eğitim sisteminde hedef, öğrenmek, ken
disini geliştirmek, faydalı insan ve iyi yurttaş olmak 
değil. Hedef, sınav kazanmak, o nedenle imkânı olan
lar, her düzeyde yüzlercesi görülen kurslara devam 
ediyor. İmkânı olmayanlar?.. Kim düşünür imkânı ol
mayanları. 

Oğlumun lisedeki eğitimle ilgili değerlendirmesi 
şöyleydi: «Okulda pek bir şey öğrenmemiz sözkonu-
su değil. Sınıflar çok kalabalık, bu yüzden hocayı duy
mak bile bir mesele. Üniversiteye hazırlık kursların
da ise, ders öğrenmiyor, hızlı test çözme tekniği öğre
niyoruz» Böyle yetiştiriliyor şimdi öğrencinin iyisi, 
imkânlısı. Onun için üniversite öğretim üyeleri «Lise
ler nasıl bu kadar zayıf öğrenci yetiştirebilir?» diye 
feryat ediyorlar. Ama hocam; bunlar ÖSYM ile se
çilmiş olan en iyiler... Bunları beğenmezseniz, ya üni
versite kapılarında kalan çocuğu kime beğendirece
ğiz? Sistemin ne kadar aksadığını vurgulayan iki ga
zete kupürü var elimde. Bunlardan birisi 20 Kasım 
tarihli Milliyet Gazetesinden. Başlık: «Milyonluk ya
bancı öğretmen yama gibi kaldı.» Bu yazıdan bir pa
saj : «Bir İstanbul lisesinin yabancı uyruklu Alman
ca öğretmeni, gözlemlerini şöyle aktarıyor: Türk eği
timinde gariplikler var. Öğrenciyi bir robot gibi görü
yor; ona ne yüklersek, o da bize karşılığını verir, 
diye bakılıyor, öğrenci, öğrendiği bilginin yorumunu 
yapamıyor, neden, niçin diye düşünemiyor. Ders, sınav, 
ders, sınav ve ardından not...» Bir yabancının gözle
mi bu; ama buna gerçek değil diyebilir miyiz? 

Burada bir çıkma yapıp, bu not meselesine biraz 
değinmek istiyorum, öğrencinin öğrenme derecesinin 
belirlenmesi ve takip edilmesi elbette önemlidir. An
cak, bunun çocukları yarıştırma tarzında yapılmaması 
gerekir. Keza, çocukları korkuya, utanca, hayal kırık
lığına ve yeise de kaptırmamak lazımdır. Bunun nasıl 
başarılacağı merak ediliyorsa, biraz zahmet ve biraz 
da ödenek ortaya konur ve eğer şimdiye kadar hiç 
yapılmamışsa, birkaç Batı ülkesi eğitim sistemi ince
letilir. 

Tekrar dönüyorum gazetedeki yazıya. Bir başka 
yabancı öğretmen gözlemlerini şöyle aktarıyor: «Türk 
öğrencileri sevimli, uyumlu ve disiplinli çocuklar; ama 
yorgun, çok yorgun. Yoruyor sistem onları. Sürekli 
almaya alıştırılmışlar. Hiç aktif ve katılımcı olmayı 
düşünmüyorlar. Öğrenci düşünemiyor ve araştıramı-
yor...» Yine bir lisenin yabancı öğretmenlerinden biri, 
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«Yapılan testlerde amaç, öğrencinin ne bildiğini değil, 
ne bilmediğini tespit etmek. Yani sürekli olarak öğ
rencinin açığını, eksiğini bulmaya çalışan bir sistem» 
diye değerlendirme yapıyor. Tabiî bunun sonucu da 
sürekli ezber. Oysa, öğretim, çocuğa bir anahtar ve
recek ve çocuk bu anahtarla bilgi dünyasına girecek, 
kendisi araştıracak ve bulacak. Mevcut eğitim siste
mi, sadece çağdaş bilgi dünyasından geride kalma 
sonucunu doğurmakla kalmıyor, aynı zamanda sağ-
lıklı toplum oluşturacak, girişimci, araştırıcı, katılım
cı tipte insan yetiştiremiyor. 

İkinci gazete kupürü ise, Hürriyet Gazetesinin 9 
Aralık tarihli nüshası; başlığı: «Dünya Bankası rapo
runa göre eğitimde çağdışıyız.» bu raporu okuyama-
dım, herhalde Sayın Bakanımız bu rapor hakkında 
bize bilgi verirler; «Eğitim ve öğretim sistemi gerçek 
bir kriz yaşamaktadır, eğitime ayrılan kaynaklar azal
mıştır, - bu cümlenin altını çiziyorum - kaynaklar o 
kadar azalmıştır ki, bazı ilkokullar, tebeşir gibi en 
temel eğitim araçlarından yoksundur. Yatırım bütçe
lerindeki düşüş, ilkokul sonrası eğitimde okullaşma 
oranının sabit kalması sonucunu doğurmuştur. (Bu 
noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlarım) 
Eğitim sektöründe randıman, öğretmen başına öğ
renci oranı ya da sınıf geçme oranı gibi göstergeler 
açısından hızla azalmıştır.» Gazeteye göre, raporda, 
eğitim ve öğretim sistemine ayrılan paranın kritik 
bir seviyeye düştüğü ve bu durumun düzeltilmemesi 
halinde, ülkenin uzun dönemde olumsuz yönde etki
lenme tehlikesiyle karşılacağı; yani okur - yazar olma
yanların çoğalacağı, işsizliğin büyüyeceği belirtiliyor ve 
«Türkiye, eğitim açısından geriye gidiş tehlikesiyle 
karşı karşıyadır» deniyor. 

Görüldüğü gibi, rapordaki tespitler son derece cid
dî ve önemlidir; Sayın Millî Eğitim Bakanımız, her
halde, bu rapor ve tespitler hakkında biz<? daha geniş 
bilgi vereceklerdir; yalnız, bir nokta çok önemli; eği
tim sistemimizde bazı bozukluk ve aksakJıklar, yıllar
dan beri vardır, biliyoruz, sürekli sözünü ediyoruz; 
çocuklarımız ezberci bir sistemde yetişiyor, yaratıcılık 
yok, hayata dönük bilgilerden çok gereksiz teferruatla 
vakit geçiriliyor, öğrencilerin zihni ve hafızası yorulu
yor; kurbağanın bacağı, kelebeğin kanadı, îndüs Neh
rinin uzunluğu, genişliği vesaire diye şikâyet eder du
ruruz; şimdi, bu testler savaşı döneminde buna, «17 
kere 17'yi ezbere söyleyemeyen çocuk üniversiteye zor 
girer» gibi yenileri de eklendi. ANAP iktidarı, işe 
başlarken çözeceğini ilan ettiği sorunlardan birisi de 
buydu; diğer, hızla çözdüğünü ilan edip arapsaçına 

çevirdiği konular gibi, bu konuda da bir çözüme 
ulaşma bir yana, bir geriye gidiş açık ve net olarak 
ortaya konmuştur. İşte, bu nokta çok önemlidir, bu
nu böylece tespit etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, eğer, her alanda kalkınmış, 
yüce Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyi
nin üzerinde bir yere gelmek istiyorsak, insan unsu
runa önem vermemiz ve en büyük yatırımı insan un
suruna yapmamız gerekir. İnsan unsuruna yapılacak 
en etkin ve kalıcı yatırım da, şüphesiz eğitim alanına 
yapılan yatırımdır. Eğitim, altyapısıyla, teçhizatıyla, 
araç ve gereciyle, yan tesisleriyle ve en önemlisi, eği
tim ve öğretim sistemi anlayışıyla, politikasıyla, mut
laka ve mutlaka üstün bir düzeye getirilmelidir. Bu 
ise, ne bu bütçeyle, ne de bu bütçenin arkasındaki an
layış ile olacak şey değildir. Tersine, ifade etmeye 
çalıştığım gibi, korkarım, geriye gidiş devam edecek
tir. Bu olay, özgün eğitimin boyutlarını aşmış, top
lumda bir değerler kargaşası oluşmaya başlamıştır; 
çünkü bugün uygulanan ve sergilenen politikaların te
mel öğesi paradır. Para, nasıl kazanılırsa kazanılsın, 
para kazanmak bizatihi başarıdır. Mesela, eskiden rüş
vet çok utanılacak bir suçtu, şimdi nerede ise övünç 
konusu olma yolundadır. Ne tuhaftır ki, değer hü
kümlerinin böylesine hiçe sayılmaya başladığı dönem; 
kendisine milliyetçi, muhafazakâr diyen bir partinin 
iktidarı zamanına rastlıyor. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, birkaç cümle ile öğretmen 
konusuna da değinmek istiyorum. İyi bir eğitim, el
bette iyi bir öğretmenle yürütülebilir, öyle ise, eği
timde yapılacak yatırımlar içinde en etkin ve faydalı 
olanı, iyi bir öğretmen kadrosu kurulmasına yönelik 
olanıdır. Bu konuda bugün uygulanan politikalar ye
terli midir? Ne yazık ki, buna olumlu cevap vermek 
güçtür. Fırsat zuhur ettikçe, en azından son yıllarda 
doğru bir kararla başlatılan öğretmenler gününde, he
pimiz içtenlikle öğretmenlik mesleğinin önemini vur
guluyor ve «öğretmenlik kutsal bir meslektir» diyo
ruz. öyledir; ama biz toplum içinde öğretmenin say
gınlığını erite erite bitirmek üzereyiz. Bir köşe ya
zarının bir makalesinde söylediği gibi, bugün öğret
mene reva gördüğümüz ücret ne insan gibi yaşamaya 
yeter, ne öğretmen gibi. Böyle olunca, öğretmenin 
morali çöküntüye uğrar; bunun sonucunu hep biliyo
ruz. öğretmenlik mesleği, toplumdaki saygın yerini 
süratle kaybediyor. Artık daha iyi sayılır mesleklere 
girebilecek olan gençler öğretmenliği bir meslek ola
rak hiç düşünmüyorlar. Ancak, başka hiçbir mesleğe 
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giremeyenler öğretmenliği son çare olarak kabul edi
yorlar. Böylece, öğretmenliğin genel kalitesi düşü
yor; hatta, yeterince öğretmen bulunamaması duru
muyla karşılaşılıyor. Her nasılsa öğretmen olanların 
bir Ikısmı da, sonradan başka imkânlar bulabilecekleri 
an mesleği terk edebiliyorlar. Böylece ciddî bir öğ
retmen erozyonu başlıyor. Bakınız, 1980- 1985 yılları 
arasında, ortaöğretimde 4 226 öğretmen kendi isteğiyle 
meslekten ayrılmış; bunun 1223 kişisi, yani yaklaşık 
üçte biri, yabancı dil öğretmeni. Bu rakamlara, sanı
yorum en verimli çağında, yirmi - yirmibeş yılını he
nüz doldurmamışken emekli olan öğretmenlerin sayısı 
dahil değildir. Geleceğin nesillerini ellerine teslim et
tiğimiz öğretmenlerimizi nasıl yetiştiriyoruz? Okullar
daki imkânları nelerdir? Dünyayı ve yurdumuzu ne 
kadar tanıyabiliyorlar? Bir kere öğretmen olduktan 
sonra, onları meslekî açıdan ve genel bilgi ve kültür 
açısından yetiştirmek için neler yapıyoruz? Toplumda 
onlara nasıl bir statü sağlıyoruz? 

Sayın milletvekilleri, «öğretmenlik kutsal meslek
tir» demekle statü • kazanılmıyor. Ayda altmış, yet
miş, yüzbin lira aylıkla, insanın bugünün Türkiye'sin
de karnını doyurması mümkün değildir. Oysa, öğret
men, örnek insandır, örnek bir giyim kuşamı, ihtişam
lı değil; ama saygınlık verecek örnek bir evi olmalı; 
kültür faaliyetlerinde bulunabilmen, kitap, gazete iz
leyip, tiyatro, sergi görebilmelidir. Bunları sadece öğ
retmen yapmalı demek istemiyoruz. Bugün her kade
mede ve meslekteki bütün devlet memurları emsali gö
rülmemiş bir geçim sıkıntısının içindedirler; ama, bu
gün konumuz öğretmen, onun için öğretmenleri anla
tıyorum. 

öğretmenin dramı bundan ibaret de değildir, öğ
retmen, mesleğe alındığı andan itibaren sürekli bir 
tayin telaşının içindedir. Bir türlü adaletli, hakkani
yetli bir atama politikası bulunamamıştır. Daha mes
leğine adımını atarken, 18-19 yaşında bir genci kal
dırıp tek öğretmenli bir ücra köye gönderiyoruz. Bu 
çocuk daha doğru dürüst öğretmenliği öğrenememiş
tir. Memurluğu ise hiç bilemez. Tabiî ki, tek öğret
menli yerde, eline bir de mühür tutuşturuyoruz, okul 
müdürü oluyor. Tecrübesizliğiyle, doğal olarak yaptığı 
idarî hatalarıyla ezilip, sinip gidiyor. Oysa, mesleğin 
ilk yıllarında, büyükçe bir okulda ve yetişkin öğret
menlerin, yöneticilerin yanında birkaç yıl yetişmesi, 
tecrübe kazanması sağlanırsa, sonra gittiği köy oku
lunda bilgisine, kendisine güvenen ve güvenilen biri 
olarak hemen saygınlık kazanır. Sonra, okulla görev 
yerleri birbirleriyle kıyaslanmayacak kadar farklı ola

biliyor. Bir kere, bir doğu - batı, mahrumiyet bölgesi 
olan olmayan yer meseleleri var. Sonra her ilin, hatta 
her ilçenin mahrumiyet yeri olan olmayan köyleri 
var. Bunların hepsi aynı statüde kabul edilir; tabiî ki, 
kimi kimsesi olanlar daha iyi yerlere, olmayanlar da
ha mahrum sayılan yerlere tayin edilir. Böyle olun
ca, bir öğretmenin birinci vazifesi, kimi kimsesi ol-
mayanlıktan kurtulmak oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Nehrozoğlu, grupların ikişer 
saat konuşma hakkı var; beş arkadaş konuşacağına 
göre, sizin süreniz dolmuştur efendim. Lütfen bağ
layın. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Devamla) — 
Bağlayayım Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, son olarak, üzerinde çok ko
nuşulan;. ama yeteri kadar berraklaştığını sanmadı
ğım bir konuya değinmek istiyorum. Okullarda uy
gulanan zorunlu din kültürü ve ahlak dersleri... 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye nüfusunun yüzde 
90'ından fazlası Müslümandır. Müslüman olmayan nü
fus kesimimiz yüzde ile ifade edildiğinde gerçekten 
küçüktür; ama bu küçük nüfus grupları da Türktür, 
yurttaştır ve yurttaşlık hakları vardır. Türkiye Cum
huriyeti laik bir devlettir. Yanlış bir uygulama baş
latılmıştır. Anayasamızın, hemen herkes tarafından 
net ve açık bir şekilde anlaşılan, «Din kültürü ve ah
lak» deyimini ne gariptir Millî Eğitim Bakanlığının 
ilgili birimleri yanlış anlamışlar ve bu başlık altında 
islam dinini ve ahlakını öğretmeye başlamışlardır, iş
te ilkokul 5 inci sınıflar için hazırlanmış Din Kül
türü ve Ahlak Bilgisi isimli kitaptan alınan örnekler. 
Burada hemen şunu memnuniyetle ifade edeyim ki, 
konuyu Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nına aktardığımda konuya eğildiler, gerekli talimatı 
vererek durumu bir ölçüde düzelttiler, kendilerine te
şekkür ediyorum; ancak, bu konu köklü ve kalıcı bir 
çözüme ulaşmış değildir. Halen ders kitabı olarak, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca bastırıl
mış olan ve nasıl bir anlayışla bilemiyorum, Müslü
man olmayan yurttaşlarımızı ve çocuklarını hiç dik
kate almamış olan ders kitapları geçerlidir. Bakanlık 
genelgesiyle, bu kitabın belli bölümlerinden Müslü
man olmayan öğrenciler muaf tutulmuşlardır. Bu, 
bence olayın bu aşamasında acil bir müdahale ola
rak yapılabilecek olandı; ama asıl çözüm, ya Anaya
samızın «Din kültürü» deyimini gerçek anlamıyla yok 

rumlayıp her dinden insan için değişmeyecek bir din 
kültürü kitabı hazırlamak veya her dinden öğrenciler 
için ayrı kitap veya ders koymaktır. 
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BAŞKAN — Sayın Nehrozoğlu, arkadaşlarınızın 
süresini kullanıyorsunuz; ona göre efendim. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Devamla) — 
Peki Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, hepinize saygılar sunarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nehrozoğlu. 
SHP Grubu adına, buyurun Sayın Sırrı Özbek. 

(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA AHMET SIRRI ÖZBEK 
(Adıyaman) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; sizlere YÖK sistemi üzerinde SHP Grubunun 
görüş ve düşüncelerini sunmak istiyorum. 

Bizce YÖK yönetiminin en önemli yönü izlediği 
politikadır. Şimdiye kadar bu yönetimin yaptığı al
datmacaların en büyüğü, Avrupa'daki üniversitelerin 
de kendileri gibi bir şemayı uyguladıklarıdır. Aslında 
böyle bir şema olur veya olmaz; biz zarfa değil maz

rufa bakmalıyız. 12 Eylülden sonra üniversitelere giy
dirilen elbisenin pantolonu dar, ceketi ilikîenmemekte 
ve dikişleri bir bir atmaktadır. Bütün ağır baskılara 
ve reform adı altında bilim adamlarının üniversiteler
den uzaklaştırılmalarına rağmen, boykotlar, açlık grev
leri, şehirlerarası yürüyüşler ve protesto intiharları ya
pılıyorsa, bu karton kule eninde sonunda yıkılacak
tır. işte size çiçeği burnunda Fransa örneği. Bir ba
kanın istifası yetmediği gibi, atılan yanlış adımı da 
hükümet geri almak zorunda kalıyor. Tabiî bizler o 
kadar demokratik bir geleneğe sahip olmadığımız ve 
düşünce özgürlüğünü bir türlü önplana çıkaramadığı
mızdan, Fransa'daki olayları da başka türlü değerlen
direcekler çıkacak; «Öğrenciler ayaklandı, anarşi baş
ladı» diyeceklerdir. Böylece, işin özü bir tarafa bıra
kılacak ve disiplin üzerine nutuklar atılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, biz bu filmi çok gördük, ama 
çök seyredilen bir başka filmi öğrenciler seyretmeye 
gidecek diye kıyamet koptu. Dünya gülmece tarihinde 
YÖK'ün hareketi, «Garip, fakat gerçek olaylar» bölü
münde muhakkak yerini alacaktır. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bu konuyu, gelecekteki ku
şaklara aktarılması amacıyla, herkesin bildiği gibi, kı
saca anlatmak istiyorum. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrenci Derneği, «Yılan
ların öcü» filmine bilet alıyor ve gitmek isteyen öğ
rencilere bilet satıyor; akıl almaz bir biçimde fakülte 
yönetimi bu olayı suç kabul edip suç duyurusunda 
bulunuyor. Emniyet, yedi öğrencinin ifadesini alıyor 
ve sanıyorum soruşturma sürüyor. Merak ettim bu 
nedenle kendim soruşturdum, filmin gösterildiği sine

maya baktım, herkes gidip seyrediyor. Kaldı ki bu 
filmler, bildiğiniz gibi, içişleri Bakanlığındaki bir ku
rulun denetiminden geçtikten sonra piyasaya çıkarılı
yor. 

Şimdi, şu noktaya dikkat etmek gerekir: Başta 
Başbakan Sayın Özal, hükümetin diğer üyeleri ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı, hemen hemen her 
demeçlerinin ilk cümlesine Atatürk'ün, «Muasır me
deniyet seviyesinin üzerine çıkaracağız» sözüyle baş
lıyorlar. işte sizin anlayışınız ve çağdaş uygarlık dü
zeyiniz bir sinemanın kapısından bile geçemedi. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Sizin çağdaşlık 
anlayışınız, uygarlığın çelik köprülerinin üzerinden 
ürküp geçemeyen bir ortaçağ atı gibi steplerde kay
bolup gitti. Sayın hükümet ve YÖK yöneticileri; ne 
yazık ki, atsız ve pusatsız kaldınız artık. 

Sayın milletvekilleri, ister önemli ister önemsiz sa
yılsın, sadece bu olay, YÖK yönetiminin düşünce ya
pısının ne kadar bilim dışı olduğunu; hangi değerle
rin, hangi küflenmiş labirentlerin arasında koşuşup 
durduğunu açıkça gösteriyor. Sayın yöneticiler, «Biz 
çok bina yapıyoruz, öğrenciye şu kadar kredi veri
yoruz, üniversite kontenjanlarını artırdık, neredeyse 
her kasabaya üniversite açıyoruz» diyeceksiniz; ama 
önemli olan bunlar değil; çünkü bunların içerisinde 
ne bilimsel özerklik var, ne bilimsel çalışma var, ne 
düşünce özgürlüğü var, ne de hoşgörü var' Bunlarsız 
üniversite olabileceğini düşünmek hayaldir. 

Sayın milletvekilleri, YÖK ve üniversiteler bütçesi 
üzerinde SHP'nin görüşlerini, üç yıldır en ince ayrın
tısına kadar anlattık. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına verdiğimiz YÖK ile ilgili iki Meclis araş
tırması önergesiyle de, endişelerimizi ve bilinmesi ge
rekenleri açıkladık. Bunları yaparken de, sürekli ola
rak YÖK sistemini ve uygulayıcılar olarak YÖK baş
kanını ve yöneticilerini hedef aldık. Çünkü, YÖK'le 
ilgili bilgileri, uygulamadaki yanlışlıkları, haksızlıkları, 
kasıtlı ve ayrıcalıklı davranışları, verilerin eksik ve ka
sıtlı olarak yanlış verildiğini, YÖK'ün bir öç alma ör
gütü gibi çalıştığını bildiğimiz gibi, bu bilgilerin hiçbi
risinin hükümet ve ilgili bakanı tarafından bilinmedi
ğini de biliyoruz. Ayrıca, bu bilgisizliğin yanında, ik
tidarın YÖK ile ilgili hiçbir iyileştirme yapamadığı 
ve YÖK üzerinde hiçbir tasarruf yapma gücüne de 
sahip olmadığını gördük. Son günlerde, tüm basında 
yer alan, «Doğramacı'dan öğrencilere müjde; Doğra
macı velileri sevindirdi; Doğramacı sevgi kararnamesi 
yayınlıyor» gibi başlıklar da, YÖK ile ilgili herşeyin 
tek sorumlusunun Doğramacı olduğunu göstermekte
dir. 
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VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — O imparator. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, mademki hükümet ve Sayın Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı, herşeyin kendi bilgileri için
de yapıldığını söylüyor; anlaşılmıştır ki hükümet ve 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı, yükseköğretim 
politikasının asıl sorumlularıdır. Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı, yüce Meclisin huzurunda, yeni üni
versite kurulmasının yasa konusu olduğunu söylerken, 
öte yandan YÖK ile kapalı kapılar arkasında anla
şarak ayrıcalıklı bir özel yükseköğretim kurumunu, 
Bilkent'i yasa olmadan nasıl kurabilmektedir? Bilkent 
eğer bir üniversite ise nasıl kurulmuştur? YÖK üye
leri bu üniversitede nasıl görev alabilmektedir? Üni
versite Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanı, bu özel 
üniversitede nasıl dekan olabilmektedir? 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Bilkent bir vakıftır. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Devamla) — Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, bu kadar ciddiyet dışı bir yö
netimi bugüne kadar görmemiştir. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Vakıf olduğunu öğren
meniz lazım; Anayasayı okuyun. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Devamla) — Sayın Aş
kın, Anayasayı ve YÖK Kanununu açar bakarsanız, 
siz de öğrenirsiniz. Bilmediğiniz konuyu söylemeyin. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Siz çok mu biliyor
sunuz? 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Devamla) — Tabiî bi
liyorum, bilmesem buraya gelir miyim... 

Lütfen susturun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen... 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, yükseköğretim bir ülkenin can dama
rıdır. Bu nedenle, SHP Grubu öteden beri bu konu 
üzerinde duyarlılıkla durmakta, soğukkanlı ve dikkat
li davranmaktadır. Geçen yıllar, YÖK bütçeleri üze
rinde yaptığımız konuşmalarda ve YÖK faaliyetleri 
hakkında yüce Meclise verdiğimiz araştırma önerge
lerinde de, konu üzerinde titizlikle durulmuştur. Ge
çen bir yıllık süre içerisinde, önce 44 üncü madde 
konusundaki düzenleme Meclisten geçti; Meclis grup
ları arasında diyalog kurulmasını kulak ardı eden ik
tidar partisi, önerilerimizi dikkate almadı. Ne oldu? 
Aradan bir yıl geçmeden, yeniden öğrenci sorunlan 
gündeme geldi. Hükümet, hem YÖK'ün Meclis de
netimine alınmasını önledi, hem de YÖK konusunda 

yetersiz ve tek yanlı verilerle muhalefeti hiçe sayarak, 
kapalı kapılar ardında YÖK'le anlaşarak kararna
meler çıkardı. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, genel başkanımızın da büt
çe açış konuşmasında belirttiği gibi, beş yılda 5 bin 
dolayında öğretim görevlisi üniversiteden ayrıldı. 1981' 
de her 10 öğrenciye 1 profesör ve doçent düşerken, 
1983'te 31 öğrenciye 1 öğretim üyesi düşmekteydi. 
Hiçbir istihdam planı yapılmadan, YÖK'ün ilk üç 
yılında, öğrenci kontenjanları yüzde 160 oranında ar
tırılmıştır. 

1981 öncesi, yüzde 42 ile yüzde 98 arasında olan 
öğrenci başarı oranı, giderek düşmüştür. Yalnız açik-
öğretimde yüzde 11'e düşmüştür arkadaşlar. 

İdarî özerkliğin yanında, bilimsel özerklik ve bu
na bağlı olarak bilim Özgürlüğü ortadan kalkmıştır. 
Bilimsel özerkliği şart koşan Anayasaya rağmen, bi
limsel özerklik gerçekleşmemiştir. Binlerce öğrenci ez
ber makinesine çevrilmiş; öğrenciler, YÖK'ün çağdışı 
düzeninin kurbanı olmuş ve olmaktadırlar. 

Üniversite kadroları, YÖK Başkanının ve rektör
lerin çiftliğine dönüşmüştür. Herhalde bu durumdan 
YÖK çok memnundur; çünkü YÖK ödenekleri, hiç
bir devlet kurumunda karşılaşılmayacak kadar dol
gundur. Bir yandan emekli maaşı, bir yandan en üst 
görevlinin iki katı maaş, yan gelirler, otomobil salta
natı, vesaire vesaire vardır. 

özal hükümeti ise, ekonomik ve sosyal politikala
rında olduğu gibi, yükseköğretim politikalarında da 
halktan yana olmayan, dar ve orta gelirlilerin kay
naklarını kurutan tutumunu, dış desteklerle ve inatla 
sürdürmektedir. Artık, ne memurun çocuğu, ne işçi
nin çocuğu, ne emeklinin ve ne de küçük esnafın ço
cuğu - ne kadar yetenekli olursa olsun - bu sistemde 
üniversite yüzü göremeyecektir. Çünkü üniversiteler, 
her yıl biraz daha pahalüanmakta, ayrıca güvenlik 
soruşturması denilen yasa dışı uygulama da öğrenci
lerin yollarını kesmektedir. Bu da yetmemiş, zengin 
çocukları için YÖK Başkanı tarafından özel bir üni
versite kurulmuş; MÜlî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nı da, bu üniversiteyi tüm sakıncalarına karşın onay
lamış, yeni bir üniversite kurulduğu halde, Meclis gün
demine getirmemiştir. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Ortak ola
bilir, belki ortaktır. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Devamla) — Bu ayrıca
lık nereden kaynaklanmaktadır? Kuruluş yöntemi ay
rıcalıklı, kurucuları 'ayrıcalıklı, öğretim üyeleri ayrıca
lıklı, öğrencileri varlıklı olan bu üniversite ile ne ya
pılmak istenmektedir? 
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Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, Bilkent için, 
- «Orası bir özel üniversite; nasıl özel okullarda farklı 
ücretler varsa, burada da farklı bir ücret olabileceğini 
düşünüyorum» diyor. Kâr amacı yokmuş; «Kaliteli 
eğitim için öğretim üyelerine fazla para verilebilir
miş» diyor; fakat siz, niye devlet üniversitelerinde 
kaliteli eğitimi savunmuyorsunuz? «Devletin öğretim 
üyelerine yeterli ödeme yapmıyorsunuz da, devlet hiz
metlerini şirketleri aracılığı ile istediği fiyata yapan 
bir vakfın yapacağı varsayılan kaliteli eğitimi özenle 
savunuyorsunuz?» diye soranlar çıkabilir Bu çelişki
nin yanıtlanması gerekir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Üniversite gençliğinin, fikri hür, vicdanı hür, ir
fanı hür kuşaklar olarak yetiştirilmesi, devletin sır
tından zenginleşen vakıfların yardımı olmadan neden 
yapılamıyor, lütfen izah ediniz. 

Sayın milletvekilleri, bir devlet görevlisi, bir üni
versitenin adını kullanarak - sözüm ona - vakıflar ku
rarsa; bu vakıflara bağlı şirketler, her türlü ayrıcalık
tan yararlanarak, devlet işlerini istediği fiyatlarla alır
sa; bu paralarla kurulan vakıf, Yüksek Öğretim Ku
rumunu denetlemekle görevli Denetleme Kurulu da 
yine bu kişiye bağlı olursa, bu özel üniversiteyi de
netleyecek YÖK üyeleri, bu özel üniversitede görev 
alırsa, bu üniversitenin rektörünü -Anayasaya rağ
men - Cumhurbaşkanı değil de, YÖK Başkanının va
kıfları atarsa, «Bu nasıl bir kapkaç düzenidir?» diye 
sorulmaz mı? (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Bu düzende, «YÖK Başkanının şirketleri, hangi 
üniversitelerden, bugüne kadar kaç milyar liralık iş 
almıştır?» diye sorulmaz mı? Bu yolla devletin sır
tından kazanılan milyarların, hangi amaçlar için kul
lanıldığı sorulmaz mı? «Bu vakıflar, üniversitelerden 
ve Hacettepe Üniversitesi döner sermayesinden hangi 
işleri kaç liraya aldı, hangi işleri kaça mal etmiş, ha
len ellerinde hangi işler var?» diye sorulmaz mı? Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanının, bunlar karşısın
da ne önlem aldığı sorulmaz mı? Hayır, sorulmaz; 
sorulamaz sayın milletvekilleri; sorulursa da yanıt alı
namaz. Çünkü bu tür uygulamalar, Özal iktidarı dö
neminde, artık günlük olaylar sayılmakta, YÖK ise, 
soruları yanıtlamakta aciz kalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, YÖK konusunda, iktidar ve 
YÖK yöneticileri, o kadar aciz durumdadırlar ki, biri
nin açıklamaları diğerini tutmamakta, verdikleri bilgi
ler ise birbiriyle çelişmektedir. Buna kısaca örnekler 
vermek istiyorum. 1986 yılı bütçe raporundan ve Sa
yın Bakanın konuşmasından aynen okuyorum. Çün
kü geçen yıl Sayın Bakan sadece bu rapordaki bilgi

leri tekrar etmekle yetindi. Herhalde çok meşguldü, 
hazırlanmaya vakti olmamıştı, onun için aynen oku
yorum : 

«Üniversite reformuna bağlı olarak öğretim üyeli
ğine yükseltmedeki engellerin kaldırılması sonucu 1982 
yılı başında her düzeydeki yükseköğretim kurum
larında görev yapan 17 573 öğretim elemanına karşı, 
Ekim 1985'te bu sayı 23 157'ye erişmiştir» demiştir. 
Şimdi 1987 yılı bütçe raporuna bakıyoruz, şöyle ya
zıyor : 

«1982 yılında öğretim elemanı sayısı 19 659 iken, 
bugün bu sayı 22 968'e ulaşarak yüzde 20'ye yakın 
bir artış göstermiştir.» 1981 yılı içinde öğretim ele
manı sayısı 17573'ten 19 659'a sıçrarken -iki rapor 
arasındaki ayrılık - Ekim 1985'te 23 157 oluyor; fakat 
bugün 22 968'e düşüyor. Bu nasıl bir aldatmacadır? 

Sayın milletvekilleri, YÖK'ün saptırmalara dayalı 
görülmemiş kalkınma edebiyatı bununla da bitmiyor; 
elimizde bir de ithal malı pahalı kâğıtlara basılmış 
devlet parasıyla, ona buna dağıtılan bir propaganda 
bülteni var: Kapağında biri ayağının üstünde, diğeri 
ise kollarının üstünde baş aşağı duran iki «Y» harfi 
bulunan bu acayip amblemli bültende de rakamlar 
var. Buna göre ise, Ekim 1983'te 20 223, Şubat 1986' 
da ise, 23 047 öğretim elemanı var. Bunların hangisi 
doğru arkadaşlar; bilen var mı? Yok. Çünkü YÖK, 
Devlet İstatistik Enstitüsünü dört yıldır atlatıyor; bil
giler vermiyor, ya da veremiyor. Dört yıldır bu ül
kede doğru dürüst yükseköğretim istatistiği bile yok. 
Eğitime, öğretime ve bilimsel araştırmaya ise, YÖK 
kurulduktan sonra hasret kalmış durumdayız. 

Şimdi soruyorum Sayın Bakan; iki yıldır yüce 
Meclise verdiğiniz bilgilerin hangisi doğru? Yüce Mec
listen YÖK için geçen yıl 3 milyarın üstünde ödenek 
istediniz, bu yıl 4 milyar dolayında ödenek istiyor
sunuz; ayrıca, yarım kalan hastaneler için de, 3 mil
yar gerektiğini öne sürüyorsunuz; ama bir tek raka
mı bile doğru veremiyorsunuz. Yarım kalan hastane
lerin neden yarım kaldığını, bu inşaatları bugüne ka
dar hangi vakıf şirketlerinin geciktirdiğini söylemiyor
sunuz; söyleyemiyorsunuz; çünkü bir kısmını siz bile 
bilmiyorsunuz. Böyle devlet yönetimi olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Özbek, bir hatırlatma yapa
yım; grubunuzca size ayrılan süreye göre iki dakika
nız var efendim; ona göre kullanın efendim. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Devamla) — Peki efen
dim. 

Halkımız bu haksızlıklara layık değildir. Elbette 
bir gün bunların hesabı sorulacaktır. Sayın Bakan, 
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parlamenter sistemde bu işlerden siz sorumlusunuz; 
Anayasaya göre eğitim hizmetlerinin yürütülmesinden 
dolayı siyasî sorumluluk sizin omuzlarınızdadır; «Üni
versitelerle ilgim yok» diyemezsiniz. 

Sayın milletvekilleri,. YÖK ile ilgili hiçbir şeyi bil
meyen bu bakanlığın üstlendiği yükseköğretim poli
tikalarından ülkemize yarar değil, zarar gelmektedir. 
özal hükümetinin, millî eğitim politikasında olduğu 
gibi, yükseköğretim politikasında da ülkemize zarar
lı, çağdaş uygarlığa aykırı bilim dışı tutumları değiş
medikçe, ülkemizin geleceği şimdiden büyük tehlike
lerle karşı karşıyadır. 

Sayın milletvekilleri, bir diğer konu, şu ağızları 
doldura doldura söylenen «YÖK reformu» sözcüğü
dür. Nedir bu, reform dediğiniz? Üniversite öğrenci 
sayısının artması mı, yoksa doldur boşalt sistemiyle 
alman öğrencilerin büyük bir başarıyla üniversiteden 
atılması mı? Veyahutta binlerce öğretim üyesinin üni
versitelerden «sıkıyönetim istedi» gerekçesiyle, YÖK' 
ün zorlamalarıyla atılması mı? Buna karşın, uydurma 
rakamlarla öğretim üyesi sayısının artmış gösterilmesi 
mi? Veyahutta «Ben kendimi, hocam isterse pence
reden bile atarım» mantığı taşıyanları rektör yapıp, 
bilim adamlarını üniversiteden uzaklaştırmaya çalış
mak mı? Reform bunların hangisidir? (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Belki de, araştırma fonlarindaki ödeneklerin bilim 
dışı güdümlü projeler için çarçur edilmesi reformdur 
yahut da, öğrenciye 5 -6 bin lira kredi verip, yurtsuz, 
kitapsız, öğretim üyesiz eğitime zorlanması reform sa
yılmaktadır veyahut da YÖK'te kurulan bilgi merkezi 
de reform sayılabilir; çünkü, burayı üniversitelere bağ
lamak için de 3 milyar harcamak gerekiyor. Bu mer
kezi, üniversitelere hizmet götürmek için değil, Bilkent 
Özel üniversitesini desteklemek için kurmaktadırlar. 
Devlet olanaklarını özel sektörün emrine vermek, gü
nümüzde pek moda olduğu için, belki de buna re
form denilmektedir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sayın bakan dahil, bütün gö
revliler reform edebiyatını bırakıp, toplum yararına 
hizmet üretmenin bilincine varmalıdırlar.- Yükseköğ
retim kurumları, yöneticilerin ya da ayrıcalıklı bir 
azınlığın malı değildir, hepimizindir. Hizmet bu anla-
layışla yapılmadıkça, hesabının sorulması da boynu
muzun borcudur. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sayın bakan 
bütçe konuşmasında birtakım zaruretler nedeniyle pa
ralı eğitimin gündemde olduğunu ve bunun, sistemin 
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gereği olduğunu belirtmiştir. Bu sözleri söyleyenin, 
Atatürk Türkiye'sinin Millî Eğitim Bakanı olduğunu 
kavramakta güçlük çekiyorum. Paralı eğitim gündem-
deymiş ve bu da bir zaruretmiş! 

Topladığı vergileri, holdinglere vergi iadesi, teşvik 
primi, şirket kurtarma kredisi olarak veren ve sonra 
da iflaslarla heba eden bir yönetim döneminde, elbet
te yükseköğretim paralı olur. Bu bir sistemmiş; ne 
sistemi bu arkadaşlar? Friedman mı, Reagan mı, 
Teatcher sistemi mi? Bu sistemin Türk sistemi olma
dığı açıktır ve ülkemizin yararına değildir, ülkemiz, 
en ücra yerdeki bir tek kişiyi bile en iyi koşullarda 
yetiştirerek, tarım, sanayi, eğitim, bilim ve teknoloji 
üretimine katmak zorunluluğunu duymadıkça, tersi
ne bunu engelledikçe, başka ülkelere bağımlı kal
maktan kurtulamaz. Ülkemizin yükseköğretim politi
kası bu anlayışla düzenlenemez. 

Sayın bakan, YÖK sistemini komisyonda yine tü
müyle savundu. Sonra da, bazı düzenlemeler yaptık
larını ve bunlar yapılırken, YÖK Başkanının yine ön-
planda rol aldığını söyledi. Kapalı kapılar ardında yap
tıkları değişikliklerden yalnız birisine değineyim: 
YÖK Yasasının reform diye sunulan bir hükmünü de
ğiştirdiler. Profesör olabilmek için üniversite değiştir
mek gerekiyordu. Bu hüküm, gerçek bilim adamları 
zararına beş yıl uygulandı. Bu arada, YÖK'ün ve 
rektörlerin kendi adamlarını kayırabilmek için, bu 
maddeye karşı uygulamaları, hülle yolları günlerce ba
sında yer aldı. Açıkça yasa dışı uygulamalar yapıl
dığı ortaya dökülünce, madde değiştirilerek sorumlu
luktan kurtulma yolları arandı. Her zaman olduğu gi
bi, bu değişiklik de bir reform olarak sunuldu, «Ja
pon usulü reform» denildi; bu ciddiyetsizliktir. 

VECİH! ATAKLI (Şanlıurfa) — Yüzkarası. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, YÖK Başkanı da komisyonda açıklama
lar yaptı. Eskiden rektörler de konuşurdu; ama, şimdi 
ise onlar özerk oldukları için, YÖK Başkanını dinle
mekle yetiniyorlar. 

YÖK Başkanının söylediğine göre, Ankaria, İstan
bul ve İzmir'de öğretim elemanı başına 14,8 öğrenci 
düşüyor; taşra üniversitelerinde ise, 29,5 öğrenci dü
şüyor. O halde, hâlâ büyük şehirler dışında öğretim 
elemanı eksikliği daha ağır basıyor. «Fakat şunu mem
nuniyetle arz edeyim; eskiden ders okutulan sınıflarda 
hoca hemen hemen yok iken, şimdi pek ender hoca-
sız eğitim programı var» diyor. YÖK Başkanı, bu 
sözleriyle, beş yıllık uygulamanın başarısızlığını böyle 
itiraf ediyor. Neden üniversitelerdeki öğrenci ve öğre-
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tim elemanı oranı son beş yılda bu denli kötüye git
miştir; rotasyon kuralları neden işletüemem'iştıir; üni
versitelerden kaç öğretim elemanı hangi gerekçelerle 
atılmış,, ya da ayrılmıştır? Bunları artık açıklayınız 
Sayın Bakan; eğer bitmiyorsanız da bilmiyorum de
yimiz. 

YÖK Başkanı komisyonda bir açıklama daha yap
tı. Açıklamasında, «1402'liıklerden sonrumlu ben de
ğilim, isterlerse prosedürü uygulayıp üniversiteye dö
nebilirler» diyor. 

Sayın milletvekilleri, konu, yalnız 1402 sayılı Ya
sa ile YÖK'ün görevlerine son verdikleri değildir. 
Rektörlerin görevine son verdikleri var; baskı yüzün
den istifa edenler var; zorunlu olarak emekli olanlar 
var; süresi uzatılmayanlar var; hakkında yargı karar
ları uygulanmayanlar var; bu öğretim elemanlarının 
tümünün kaybolan hakları var. J402 sayılı Yasa ge
reğince, istek üzerine YÖK'ün görevine son verdiği 
küşlilerin, herhangi bir eleman sayılması mümkün de
ğildir. Hakkında yargı kararı olmayan bu kişiler hak
kındaki halksızlıkların da en kısa zamanda giderilmesi 
gerekir. 

VECİH! ATAKLI (Şanlıurfa) — Kendilerinin ih
barı var. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Devamla) — Yani, 
YÖK Başkanı tarafından, bunların hepsimin tek tek 
kibar bir dille davet edilmeleri gerekir. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, YÖK Başkanı, yine komis
yonda «Aile gelirleriyle Hacettepe Üniversitesini kur
duğunu» söyledi. Millî Eğitim Bakanının sorusu üze
rine de bunu yineledi. Burada açıkça soruyorum, Ha
cettepe Üniversitesinin kuruluşundan bugüne kadar 
devlet bütçesinden ne kadar ödenek verildiğini, buna 
ek olariaJk üniversitenîin kendi hizmetleri ile ne kadar 
ödenek yarattığını, bunların dışında bir yardım var
sa, bunların kimler tarafından ve ne kadar yapıldı
ğım Sayın Bakan burada lütfen açıklasınlar. Burada 
bir devlet kurumu, sorumsuz 'bir devlet memurunun 
çiftliğiymlş gilbi gösterilmektedir. Bu değerli üniversi
temizi bu iddialardan arındırmak durumundayız. 

\ 
Sayın milletvekilleri, inanın, YÖK denilen kuru

mun ülkemiz yararına olan bir tek iyi yönünü bulsay-
dım onu da söyleyecektim. Olumlu bir tek yönü ol
mayan bu kurumun ortadan kaldırılmaisı şart olmuş
tur. (ANAP sıralarından «Söyleyemezsin» sesleri) 

Bakınız ilginç bir örnek daha; 1986 yılı Sedat Si-
mavi Vakfı Tıp ödülünü alan... (ANAP sıralarından 

gürültüler) Lütfen dinle de öğren kardeşim; bilmiyor
san öğren. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın Sayın 
Özbek. Lütfen efendim... 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Defamla) — 1986 yılı 
Sedat S'imavi Vakfı Tıp Ödülünü alan öğretim görev
lisiyle, yine öğretim görevlisi olan eşini, Ege Üniver
sitesi Tıp Fakülteslinden uzaklaştırdılar. Ancak, ha
yalî bilimsel araştırma yapanlar, hâlâ aynı üniversitede 
görev yapmaktadırlar. (SHP sıralarından «Bravo 
sesleri» alkışlar) Hayalî ihracatçıları koruyan hükü
met, şimdi de hayalî bilimsel araştırma yapanları ko
rumaktadır. Deveye sormuşlar, «Boynun neden eğri?» 
diye, o da, «Nerem doğru ki» demiş. İşte size yine 
çiçeği burnumda blir örnek : Bu Anayasa ile birlikte 
YöK'ü de yapan YÖK'zede oldu, bizim diyecekleri
mizin en somut örneği, Orhan Kaptıkaçtı - pardon -
Orhan Aldıkaçtı'dır. (Gülüşmeler) Yakında bu kori
dorlara gelip YÖKten, YÖK Başkanından ve Anaya
sadan şikâyet ederse hiç şaşmayın. Gülmeyin Sayın 
Başkan; gülme komşuna, gelir başına. (Gülüşmeler) 
Sayın YÖK yöneticilerinin sonu da Doktor Jeykıl'ın 
sonu gibi olacaktır. 

Yüce Meclise grubum ve şahsım adına saygılar 
sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıra
larından «Doktor Jeykıl kim?» sesleri) Siz, Doktor 
Jeykıl'ı da bilmiyorsunuz; Doktor Jeykıl, Frankeş-
tayn'ı yaratan adamdır.) 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim SHP Grubunun 1 saat ko
nuşma süresi kalmıştır. Sayın konuşmacılar bu süre
ye göre konuşacaklardır. 

Zabıtlara geçmesi bakımından bir konuyu belirt
mek istiyorum. Sayın SHP Grubu (konuşma sırasında 
bir değişiklik yapmıştır; yapılan bu değişikliğe göre 
söz veriyorum efendim. 

Sayın Hüseyin Avni Sağesen, buyurun efendim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başikan, inkıtaları da düşüyorsunuz değil mi efen
dim? 

BAŞKAN — Efendim, SHP Grubunun süresi 1 
saat; ona göre ayarlayın. 

SHP GRUBU ADINA HÜSEYİN AVNİ SAĞ
ESEN (Ordu) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubu adına hepinizi saygıyla selam
larken, konuşmama güncel bir olayla başlamak isti
yorum. 
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Dünya halter rekortmeni ve şampiyonu Naim Sü-
leymanoğlu'nun Anavatana sığınmasını sevgi ve se
vinç yüklü bir saygıyla karşılıyoruz. Devletin ve hü

kümetlin kendisine gösterdiği sıcaık yakın ilgi ve deste
ği kalpten alkışlıyoruz; ancak, Bulgar zulmünden ka
çarak Anavatana sığınabilen sadece Naim Süleyman-
oğlu değildir. Son yılllar içinde Bulgar zulmünden ka

çarak Tüıikiye'ye sığınan bir yığın sporcu daha var
dır. Bunların her biri kendi dallarında gelecek vaat 
eden. başarılı sporculardır. Daha 6 ay önce, Palermo 
Güreş Şampiyonasından, her türlü riskli göze alarak 
'konsolosluğumuza sığınan Dünya Gençler Şampiyo
nu Rahmi Harunoğlu'nun ilticası resmen kabul edil
mediği gibi, italya'dan Türkiye'ye gelebilmek için 
şahsî eşyalarını satmış, yol parası yapmıştır. Bu ko
nuda fazla bir şey söylemeye zamanım yetmiyor. Dün
kü Milliyet Gazetesinin iç sayfasında, «Önceki Na
im'leri kendimize benzettik» başlığı altındaki yazıyı 
lütfen okuyunuz; yürekler acısıdır ve hepsi de doğ
rudur. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — O ki
şisel 'bir yazı beyefendi. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Peşin hüküm verme
den hepimiz elbirliği ile kalkındıralım bu işi. 

HÜSEYIN AYNİ SAĞESEN (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığının 1 yıllık: uygulamalarına bakıldığın
da görülecektir ki, başta Sayın Başbakan olmak üze
re, Sayın Bakan ve üst düzey yöneticilerinin verdik
leri sözler tümüyle boşlukta kalmıştır. Hiç kuşku yok 
ki, verilen bu sözler, o günü geçiştirmeye yönelik, hep 
gelecek vaatleriyle toplumları oyalamaya yarayan, da
yanıksız birer lafı güzaf olarak, verildikleri yerde kal
mıştır. Karar ve uygulamalarıyla Türk sporunu ve 
gençliğini bunalıma sürükleyen, böylesine tutarsız bir 
yönetim modeliyle zaten daha iyisi yapılamazdı da. 
Hangi hizmet alanına bakılırsa bakılsın, toplum yara
rınla olduğunu kanıtlayan bir tek örnek dahi gösteri
lemez. İşte, en baştia büyük umutlarla çıkarılan yeni 
spor yasasının getirdikleri ve götürdükleri ortadadır. 
En başta, Sayın Başbakan, o günlerin tozu dumanı 
içinde, «Kulüpler şirketleşmek için ellerini çabuk tut
sunlar, parsayı onlar toplayacak» diyorlardı. Şimdi 
şirketleşme yolunda bunca zaman sonra, değil bir tek 
adım atıldığını söylemek bir yana, herhangi bir kulüp 
yönetiminin böyle bir girişiminden örnek verebilir mi
slimiz? 

500 kişiden fazla personel çalıştıran işyerleri spor 
sahaları yapacaklardı. Yapmayanlara cezalar verile-
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çekti. Daha çok yakında Ankara'da toplanan il mü
dürleri bu mladdeyli işletme olanakları olmadığını be
yan etmişlerdir. 

Belediye gelirlerinden spora büyük paralar aktarı
lacağım söylüyorlardı. Yine şimdi görüyor ve il mü
dürlerinin resmî toplantılardaki şikâyetlerinden anlı
yoruz ki, böyle bir kaynak için henüz çalışmalara bile 
başlanamamıştır. 

Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana, hızla çı
karılmış olması gereken yönetmeliklerin hiçbirine el 
sürülmemiştir. Ne en önemli saydıkları federasyon
lar fonuna ilişkin yönetmelik çıkarılmış, ne spor 
kulüplerinin tesciline ilişkin yönetmelik, ne de yeni 
oluşturulan spor kontrolörleri yönetmeliği çıkarılmış 
değildir. Üstelik daha da önemlisi, Tekel maddeleri 
gelirlerine dayanan en büyük kaynağa yönelik pro
tokol ve bütçe çalışmalarına henüz başlanmış bile 
değildir. 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün bu 
denli teknik eleman gerektiren kadrolarına ilgili spor 
adamlarının atanmaları gerekirken, tam tersine dev 
gibi bir kurum, müfettişlerle idare edilmeye çalışıl
mış, dahası, üst düzey yöneticileri, kadroları dışında 
görevlerde çalıştırılmaktadırlar ki, Sayın Başbakan, 
yenli hükümet oldukları zaman, müfettişlere karşı ol
duğunu bu kürsüden ifade etmekte idi. 

Tüm ilçelere, 'ilçe müdürlükleri kadrolarını vere
rek atama yapılacağını söyleyenler, bugün 580 ilçe 
müdürlüğünden henüz sadece altısına atama yapabil
mişlerdir. 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Yeter. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Devamla) — Siz 
bununla yet'iniyorsunuz ama, millet yetinmiyor. 

Sporu bir şov ve reklam aracı olarak kullanmayı 
kendilerine meslek edinmiş olan insanlarla Türk spo
runun bir adım ileri gitmesi olası değildir. Her ko
nuda olduğu gibi, bunda dıa bir devlet adamı sorum
luluğu içerisinde yaklaşılması gereken Türkiye - Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maçı ile ilgili olarak 
dahi, kendilerine uluslararası kurallar, en yakın yet
kili şahıslar tarafından defalarca anlatılmış olmasına 
rağmen, açık ve net 'bir tavır alamadıkları gibi, to
pu da ustaca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yet
kililerinim ayağına atanlarla, Türk sporunun gelece
ğinden medet ummak hayaldir. 

Nitekim, işte en sonunda gördük ki, Sayın Rauf 
Denktaş, üstün devlet adammlığı kişiliğinin »bir gereği 
alarak, sorumluluk duygusuyla hareket etmiş, bir 
zaafa ve komplekse düşmeden, olması gerekeni yapa-
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ırak, üstelik de Türkiye Cumhuriyeti DevJetim'izin I 
başta Başbakan ve yöneticilerine hitaben, «FİFA ka
rarları doğrultusunda karar verip, Türkiye'nin zarar 
görmesi doğru değildir. Sporun süyasete bulaştırılma
sına karşıyım» diyebilmiştir. j 

Eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına bir 
jest yapılması gerekiyorsa, hu jest, böylesine tutarsız, 
dayanıksız, ucuz parsa toplama yollarını deneyerek 
değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kıiımiliğini, 
halk ve özgürlüklerinli, uluslararası platformlarda yü
reklice koruyup savunarak yapılmalıdır. 

Ülkemizin özellikle son yılarda dünya geneılıinde 
aldığı sonuçlar yürekler acısıdır. Bu altı yılda yöne
timlerin eline, yapılması gereken yığınla fırsat geç
miştir. Oysa yönetimler bu ışanslarını dahi kullana-
madıklanndan, Türk gençliği ve sporu adına doyu- j 
rucu ve onurlandırıcı bir tek somut dş yapılamamış
tır. Yaptıklarının tümü, her konuda olduğu gibi, al
datıcı girişimler olarak tarih sayfalarında kalacaktır. 

Yulardır Dünya ve Avrupa çapında bile değil, 
sıradan ilkeler düzeyinde dahi uğranılan bozgunların, 
yenilgilerin haddi hesabı yoktur. 

Sayın Başlkan, sayın milletvekilleri; çok yetenekli 
ve değerli güreşçilerimizin Türkiye'yi 'temsil etme 
halkları, mahkeme kararlarına rağmen verilmemiştir. 
«Türkiye'yi temsil etmök istiyoruz, seçmelere katıla
lım» demişler, kabul edilmemiştir, Mahkemelere 
başvurmuşlar, haklı bulunmuşlar; fakat, yönetimlerin 
sübjektif değerlendirmeleri nedeniyle bu haktan 
malhrum bırakılmışlardır. Şimdi sormak gerdkmez mi; 
sizler hu ülkede bu İka fallarla demokrasin in tüm ku
rum ve kurallarımı nasıl çalıştıracaksınız? Fonlarla, 
zamlarla, kötü amaçlarla kullanılmak istenen orga
nizasyonlarla hiçbir yere varamazsınız. Türk Spo' 
runu Teşvik Fonu kurup, «3, 5 imilyar topladık» di
yeceksiniz, ardından da aynı kuruma bağlı spor-toto 
ve loto gelirlerinden 4,5 milyarı yine devletin öbür 
eline, Savunma Fonuna aktaracaksınız. Bu ne yut
turmacadır? Böyle yapacağınıza, bırakın akaryakıtla 
tekel ürünlerlinden gelecek para doğrudan doğruya 
Savunma Fonuna gitsin, siz elinizdeki spor-toto ve 
loto gelirleriyle yetinmeye tekin. Çünkü sonuçta de
ğişen nedir ki? Ali'nin külahını Veli'ye geçireceksi
niz, Veli'nin külahını Ali'ye.. Buna göz boyama de
mezler de ne derler? Akaryakıttan 4 milyar geliyor 
diye sevin, 'ardından Savunma Fonuna aynı kurum
dan daha fazlasını aktar; olacak 'iş midir hu arka
daşlar? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir ülkede 
sporun var olduğundan söz etmek için, her şeyden/ J 
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önce insan unsurunu iyi değerlendirmek gerekir. Tür
kiye bugün, kişisel dosıflüMarın, siyasî tercihlerin, ah
bap çavuş ilişkilerinin sonucu, sporda, bir türlü arzu 
edilen yönetimlere sahip olamamıştır, olamamaktadır 
da. Oysa Türkiye'de, Türk sporunu yönetecek kapa
sitede -tarafsız gözle arandığında- yönetim kademe
sinde başarı gösterebilecek insanlar bulmak pekâlâ 
mümkündür. Sporda haşarıya ulaşmak içlin altyapı
nın güçlü olması gereklidir. Spor tesisi, teknik eleman 
ve sporcu sayısının yeterli sayıya ulaştırılması ve bu 
konuda çabaların güçlendirilmesi şarttır. Bu özellikler 
arandığında da, Türk spor yönetiminin hâlâ yeter
sizlik, çaresizlik içerisinde olduğu ve ısrarla bırakıl
dığı gözlenmektedir. Şu an Türkiye'de tesis sayısı
nın yeterliliğinden söz edebilir misiniz? Şu an Türki
ye'de sporcuyu yönlendirecek teknik adam sayısın
dan ve 'bunların kapasitelerinin yeterliliğinden bahse
debilir misimiz? Ya da şu anda Türkiye'de sporcu 
sayısının yeterliliği anlatılabilir mi? Nüfusu 50 mil
yonu geçen bir ülkede sporcu sayısı 500 bin dola-
yındaysa, buradaki eksikliğin nedenleri üzenine cid
diyetle ve kararlılıkla gitmek gerekmez mi? Sporda 
çağdaş düzeye ulaşmış hangi ülkede, nüfusun sade
ce yüzde 1 gibi komik hir oranı spor yapmaktadır? 

Eğer bu ülkede spor yapmak isteyen ombinlerce, 
yüzbinieree, [milyonlarca genç bu isteklerini gerçek-
leştiremıiyorİarsa, bu, haşjta siyasal iktidar olmak üze
re, hepimizin ayıbı değil midir arkadaşlar? Bir ül
kede sporcu sayısını artırmak için özendirici ön
lemler 'almak, sporu sevdirmek, spor yapmak isteyen 
gençliğe tesis vermek, teknik elemon bulmak, onla
rın beslenme, sağlık sorumlarına çözüm getirmek la
zımdır.; Oysa hu konuda bu ülkede atılen ciddî hir 
adıma maalesef bugüne dek rastlanamamıştır, rast-
lanaımamaktadır. 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne 
bağlı 24 federasyona bir göz atıldığında, sporcu ve 
teknik eleman yönünden hangi düzeyde olduğumuzu 
görmek, içler acısı bu durumu saptamak hiç de güç 
değildir. Bugün efcsrimde, teniste, 'dağcılıkta, okçu
lukta, 'binicilikte, bisiklette, jimnastikte, halterde, ka
yakta, kürekte, sualtı sporlarında ve yelkende sporcu 
sayıları* binlerce değil, sadece ve sadece yüzlerle 
ifade edilebilmektedir. Birkaç yüz sporcuya sahip 
bu dallardan başarı beklemeye hangimizin hakkı 
vardır? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye spor
da, sadece yönetim, teknik kadro, sporcu, tesis po
tansiyeliyle değil, sporcusuna sağlık yönünden de 



T. B. M. M. B : 45 18 . 12 . 1986 O : 1 

daha fazla değil, hemen hiç hizmet vermeyen, vere
meyen ve çağın gerisinde bir tablo çizen ülke ko
numundadır. 

Geçen yıl bir antrenman sonrası ölen Eskişehk-
spor kalecisi Sinan ile daha geçtiğimiz günlerde ant
renmanda kaybettiğimiz Galatasarak genç takımı 
oyuncusu Dursun, sporda sağlığa ne denli ilgi gös
terdiğimizin açık seçik kanıtları değil midir? Sinan, 
yılların ihmali ile ölmüştür, 'Dursun da öyle. Türk 
sporu bugün daha çok Sinanların, Dursumların ar-
diından ağıt yakacaktır. Çünkü bu ülkede sporun ve 
sporcunun sağlığı kadar önemsiz, sporcunun sağlı
ğı kadar geçersiz hemen hiçbir şey yoktur. 

iSezon başlarında yapılan sözümona sağlık kont
rollerinin hangi koşularda gerçekleştiğini burada an
latmaya gerek duymuyorum. Her türlü ciddiyetten 
uzak kontrol altındaki Türk sporcusu, spor sahala
rında hâlâ ayakta kalabiliyorsa, bu Tanrının, Türk 
sporcusuna bir lütfü ve acımasıdır. 

'Her geçen gün başarıdan uzaklaşan sporumuz, 
ANAP iktidarı sonrası sorunları daha büyük boyut
larda hissetmeye başlamıştır. Millî Eğitim ile Gençıîıik 
ve Spor Bakanlıklarının birleştıiriimesini çare gören
ler, bugün bu çarenin, çaresizlikle yer değiştirdiğinin 
farkındadırlar. Nitekim, değişlik zamanlarda bu ça
resizlik, iktidarın paınlamenterlerj tarafından dahi bu 
çatı altında defalarca dile getirilmiştir. 

Sporun başında görülen Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı, hem konunun dışımda oluşu, hem de 
zaman ayıramaması nedeniyle sporun sorunlarıyla 
gerçek anlamda ilgilenememektedirler. Nitekim ANAP 
hükümeti de bunun farkına varmış olacak ki, bazı 
atamalar, sporun başında görülen bakanın bile son
radan haberdar oluşu ille gerçekleşmektedir. 

Türkiye'de ANAP iktidarı döneminde büyük çe
lişkiler yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam etmek
tedir. Geçmişte bir federasyon başkanı, o zamanki 
adı «'Beden Teribiyesi Genel Müdürlüğü» olan spor 
teşkilatı tarafından saptanır, sonra bakanın onayına 
sunulurdu. Oysa şimdi eşleyiş, tamamen tersine ola
rak 'Başbakandan aşağı doğru gelmektedir. 

'Bırakın federasyon başkanlarını, federasyon yöne
tim kurulu üyelerimi de artık parti üst kademe yö
neticileri, »bakanlar veya 'bizzat Başbakan belirler 
hale gelmiştir. Bu ülkede ANAP hükümeti döme-
minde, son derece önemdi olan 'bir federasyona 
(Futbol 'Federasyonuna) Sayın 'Başbakanın muhterem 
eşinin tavsiyesiyle atama yapılabilmiştir. Aynı fede
rasyona en son atama da, bilindiği gibi Sayın Baş
bakan tarafından yapılmıştır. 

Bu ülkede, Başbakanın tüm işini gücünü bırakıp 
federasyon başkanı bulması sevindirici mi, yoksa 
üzücü müdür; bunun takdirini sizlerin sağduyunuza 
bırakmak isterim. Ama, ortada bir gerçek vardır : 
Bu iktidar döneminde, sporun başındaki bakan bile 
bu atamalar karşısında çaresizdir. Sporun başındaki 
genel müdür ise, bu tür uygulamalarla kendisine bağ
lı federasyonun başkanını en son öğrenen kişi du
rumuna düşmüştür, düşürülmüştür. Bu ne acı bir 
tablo ve ne çarpık bir uygulama ve ne akıl almaz 
bir davranış biçimidir. 

Bu çarpıklıkların getirdiği çelişki sadece atamada 
değildir, örneğin, futbolun başına yapılan atama 
sonrası Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı, «Bu 
başkan, geçici bir dönem içimdir, 8 ay sonra seçimi 
kazanırsa görevine devam edecektik» derken, daha 
üç gün önce Sayın 'Başbakan, «Fulbot Federasyonu 
uzun sürecek bir hüviyete bürünmüştür. Süreklilik 
olmazsa, gelişme beklemek mümkün değildir» diye
rek, başkanın görev süresinin 8 ayın da ötesinde ol
duğunu müjdelemektedir. 

A'NAP'ın futbol konusundaki bir başka tutarsız
lığı da, göreve geldikten sonra, başkanları âdeta bo
zuk para gibi harcamastdır. Üç yıllık ANAP hükü
meti döneminde tam 4 başkan değişmiş ve 5 inci baş
kan bugünlerde göreve getirilmiştir. «Süreklilik ol
mazsa gelişmeyi beklemek mümkün değildir» diyen 
Sayın Başbakanın bu sözleri ile ANAP hükümetinin 
uygulaması arasındaki çelişki, spora bu hükümetin 
ne denli bir kargaşa içinde çözüm aradığını göster
mektedir. 

Bu hükümet, sporda büyük bir hizmeti gerçek
leştirmiştir; doğrudur ve bu da Spor Kanunudur, 
bunu inkâr edemeyiz; ama bu kanun, aylar önce ka
bul edilmesine karşın ne yazık ki hâlâ yürürlüğe so-
kulamamış ve kâğıt üzerinde kalmıştır. Kanunun uy
gulanmadığı bir ortamda, uygulanmayan yönetme
liklerden söz etmeye bilmem ki gerek var mıdır? Her
halde yoktur; ancak, dilerseniz bir çarpıcı örnek de 
yönetmeliklerden vermek istiyorum. 

ANlAP'ın halen Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan Erdoğan Ünver' 
in Futbol Federasyonu Başkanlığı döneminde kabul 
edilen bir 5 yıllık plan var. O zaman adı APED olan 
ve kısa sürede tarihe karışan eğitim biriminde hazır
lanan bir rapordur bu. Rapor çağdaştır, rapor kap
samlıdır, rapor sorunlara çözüm getirecek nitelikte
dir. Raporda imzası olanlardan biri de, ANAP'ın 
Ünver'den sonra federasyon başkanı olan Erdenay 
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Oflas^dır. Oflas göreve geldiğinde «Bu raporda be
nim imzam var, nasıl uygulamam» demek dürüstlü
ğünü gösterebiliyor; aradan günler, haftalar, aylar 
geçiyor rapor ortada yok; hasıraltı edilmiş, yürürlük
ten kaldırılmış, Erdenay Oflas da yok edilmiş. 

«Ali yapar Veli bozar» örneğindeki gibi, bir fe
derasyonun uygulamaya koyduğunu, diğer federas
yon yıkmış. Aslında bu uygulama sadece futbolda 
görülen bir uygulama değil. Sporun her federasyo
nunda, her yönetim kademesinde rastlanan ve sporu 
yaz-boz tahtasına çeviren bir uygulama. 

Sorunlardan, başarısızlıklardan, kalkınmamaktan 
söz ediyoruz. Bizce bunca sorunun kesiştiği tek odak 
noktası var; o da yönetimsizlik, iktidarsızlık, işbilmez-
lik; işbilirîil'ik, işbitirirlik kisves altında, vurdumduy
mazlık, insafsızca sporun siyasî yatırımlara alet edil
mesi ve Türk Sporunun katledilmesi. 

Dilerseniz bir örnek de siyasî yatırımlardan geti
relim. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, Grubun size ayır
dığı sürenin bitmesine 4 dakikanız var efendim. 

HÜSEYİN AVNÎ SAÖESBN (Devamla) — Bi
tiyor efendim. 

ANAP'ın göreve gelişini takihen kurulan bir üçün
cü Türkiye ligi var. Olayları ve ağrıları dinmeyen, 
sorunları bitmeyen ve Türk futboluna onarılması 
güç bir yara açan üçüncü lig. Bu ligdeki manzarayı 
hiç gördünüz mü, ya da yaşadınız mı bilmiyorum? 
'Manzara şu : Kulüpler, futbolcusuna, antrenörüne 
maaş, transfer ücreti, prim ödeyemiyor; deplasmana 
gitmek için para bulmakta güçlük çekiyor, bir büyük 
elkonomik krizle ıstırabı yaşıyor. Antrenman yapa-
ca'k, maç oynayacak saha arıyor; cevaplar hep yok
larla bitiyor. Elini verip kolunu alamayan kulüpler 
içerisinde bugün bir anket yapın, bakın kaç tanesi 
ANAP'ın oy için kurduğu bu ligde halinden mem
nun! Fazla ileri gitmeyin; ANAP'ın yeni futbol fe
derasyonu başkanının sözlerine bir göz atın, bakı
nız ne diyor yeni başkan : 

«Politikacılar, seçmenlerine taviz vermek amacıy
la bu işe hücum etmişler. Şimdi ellerini vicdanlarına 
koysunlar -size söylüyor- gencecik çocukları at ara
balarıyla taşıyıp, soğukta giyindirip, soyundurmak, 
onlara ve bölge halkına ne kazandırır? Bu soruya 
onlar da cevap veremez. Üçüncü lig Türkiye için 
lükstür.» 

Bu sözleri Prof. Dr. Ali Uras, yani ANAP'ın en 
son Futbol Federasyonu Başkanı, kendisini göreve 
getirenlerin politikasına, yani Sayın Başbakanın po

litikasına ters düşe düşe söylemekte, söyleyebilmek
tedir. Demek ki üçüncü ligle birlikte ANAP'ın üçün
cü lig politikası da iflas emtiş, kendisi de iflas etmek 
üzeredir. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz da diğer 
dallara bakalım : örneğin ata sporumuz güreşe, spo
run anası atletizme, sonra basketbole, voleybole, hent
bole, tenise, eskrime, yüzmeye, biniciliğe ve diğerle
rine bakalım. Koskoca bir yıl içerisinde ne yapmak 
istemişiz, ne yapmışız; daha doğrusu başarılı olma
mayı nasıl başarmışız? Başarıyı hangi dalda bulmu
şuz? 

Bir tekvandoyu, bir okçuluğu başarılarından do
layı kutluyoruz, kutlamamız gerekli. Ama ya diğer
leri? 

Güreşte bunca çabaya, bunca yatırıma rağmen 
sıfırı tüketmişiz. Sırtımız arada bir kalktığı mindere 
şimdi iyice zamkla yapıştırılmış. Dünya şampiyona
sında, geçmişte başta olan Türkiye ismi şimdi orta
larda bile değil; sonda, en sonda... Neden? Kısır çe
kişmelerden, organizasyon yetersizliğinden sporcuya 
değer vermemekten, teknik adam eksikliğinden ve 
hepsinden önemlisi yönetim sorunundan. 

Atletizme gelelim : Son yıllarda bu ülkede atle
tizmin varlığından söz edilebilir mi? Koskoca bir 
spor dalı, sporun temel dalı iki üç atletin peşine ta
kılmış, onların başarılarıyla avunup duruyoruz. Meh
met Terzi koşacak, atletizmin yüzü gülecek. Arada 
'bir Necdet Ayaz çıkacak «atletizmde varız» diyebile
ceğiz. Altyapı, pist, tesis yok; geriden gelen atlet hiç 
yok. Son 5 yılda bir tek, atlet çıkarmış mıyız; söyle
yebilir miyiz arkadaşlar? Cevabını verecek var mı? 

Basketbolde geçmiştin hasar ularını, görkemli tab
lolarını bugün yaşayabiliyor muyuz? Yabancılara so
nuna dek açtığımız kapı 'basketbolü iflasa sürükle-
ımıiş; bu gerçeği hâlâ kabul etmiyoruz. Millî talkımda 
skorer oyuncumuz kalmamış. Ligde 'bir takım, Türk-
leşıtlirditoleriyle 'birilikte, kadrosunda 4 yabancı oy-
natryor. Çözüm getir! Getirenimiz yok. Geçimisin 
yüz akı, 'bugünün yüzkarası 'basketbolü karartanlar, 
biraz da hu ülkeye hiç bir ciddî araştırma yapma
dan getirilen kararılaır değil midir? 

Voleybol artık İyice Ikahuğuna çekilmiş, sözünü 
etmenin, varlığından bahsetmenin acaba olanağı var 
mı? 

Atıcılıkta, hiniciılıikte, hisikılefcfce, jimnastikte, esk
rimde, halterde, kayakta, kürekte, iten iste, yelkende, 
yüzmede hangi kalıcı önlemden, hangi ciddî başarı
dan söz edebilİTOİnıiz? Türk sporu bugün yok oüma-
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ya yüz tutmuşsa, buna çanak tutanları bu ülke spor
cuları, ıbu ülke sporseverleri affetmeyecektir, Ehlli-
yetsiz kişilerin elinde can veren sporumuz bir gün 
tamamiyle yok olursa, 'bunun hesabını soranlar mut
laka çıkacak, suçluları mutlaka yargılayacaklardır. 

Bir işli bilmemek ayıp değildir arkadaşlar, 'ama 
öğrenmemek ya da hillenlerlen yargılanmamak hem 
ayıp, hem de günahtır. Bu işi bilemiyoruz demek ise, 
bir fazilettir, o fazileti sizden bekılıiyoıruz. (SHP sı
ralar ından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türk sporunun, bir başbakanın federasyon baş
kanı atamasına ihtiyacı yoktur. Türk sporu, oy kay-
gusuyla kurulan liglerle sadece karanlığa sürüklen
mektedir. Türk sporu, ne konuyu bilen, ne de ko
nuyu öğrenecek zamanı olan balkanlarla da bir ye
re varamamıştır,, varamayacaktır da. Türk sporunun 
'bu hükümetten beklediği istediği tek şey vardır; göl
ge etmeyin başka ihsan lisıtemez. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sılalarından 
«"Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
Sayın Bahriye Üçok. (SHP şuralarından alkışlar) 
SOP GRUBU ADINA BAHRİYE ÜÇOK (Or

du) — Sayı Başkan, yüce Meclisin sayın üyeleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Grubum adına üstlendiğim bugünkü görev, so
runları ipek çok ve pek ağır olan millî eğitimin an
cak 'bir veya iki konusuna ilişkin olabilecek; çün
kü verilen süre, bu büyük, kapsamlı bakanlığın çö
züm bekleyen işlerini dile getirmeye yeterli değildir : 

Konuya, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemalim 
bir cümlesiyle başlamak işitiyorum : «Eğitim, bir 
milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum ha
linde yaşatır; ya da bir milleti esarete ve sefalete 
terk eder» O, başka bir konuşmasında da : «Şimdi
ye kadar uygulanan eğitim ve öğretim usullerinin 
milletimizin gerilemesinde en önemli etken olduğu 
kanısındayım. Onun için, millî eğitim programından 
söz ederken, eski devrin hutfaf atından ve yaradılışı
mızla hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerin 
tesirlerinden tamamen uzak bulunmalıdır. Millî da
vamızın inkişafı için ancak böyle bir kültür ve eği
tim temini gerekmektedir» derken, sosyal kurumları, 
yani birer asker kaçağı ve cehalet yuvası halline dö
nüşmüş olan medreseleri kastediyordu. O, bu ku
rumlarda köklü değişikliğin gereğine, daha Birinci Ci
han 'Savaşı sırasında inanmıştı. Her türlü bağnazlı
ğın var olduğu cahil halk yığınlarını ileri' bir düze
ye ulaştırmaya ve böylece uygarıktakıi geri kaknışlığı-

| mızı yok etmeye azimli olan Mustafa Kemal, bu 
ikiye bölünmüş eğitim ıtarzmıa hemen bir çare bul
ma kararındaydı. Bunu, 3 Mart 1924 tarihinde 429 
sayılı Kanunla, laik 'bir devlet bünyesinde ıbuilun-
maması gerekli olan Şerliye ve Evkaf Vekâletlerini 
kaldırdıktan ısonıra, yine aynı tarihte 430! sayılı Ka
nunla, Eğitimi Birleştirme (Tevhidi Tedrisat) Kanunu 
ile medreseleri kapatıp bütün eğitim kurumlarını 

I Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde birleştirerek ger
çekleştirdi. 

I Bir yurt gezisine çıkarak gittiği yerlerde, halka 
I şöyle sesleniyordu : «Eğitim ve öğretimde binlik sağ

lanmadıkça aynı fikirde, aynı zihniyette fertlerden 
kurulu bir millet yapmaya imkân aramak abesle uğ-

I Taşmak olmaz mı? Dünya medeniyet ailesinde saygı 
toplayan bir yerin sahibi olmayarak, Türk Ulusu, 

I evlatlarına vereceği eğitimi mektep ve medrese adın
da birbiriınden büsbütün başka iki çeşit kuruma böl
meye Ikatlanabilıir miydi?» 

I Eğitlim Birliği Yasa Tasarısını Meclise götüren 
Samban Milletvekili 'Vasıf Çınar da «Bir milletin 

I fertleri ancak bir eğitim görebilir, iki 'türlü eğitim, 
bir millette bir memlekette iki türlü tasan yetiştirir» 
diyordu. 

Sayın mMetvefcilleri, bugün de Anayasamızın eği
tim ve öğretim hakkı ve ödeviyle ilgili 42 nci madde -

I sine göre, laikleşme alanındaki devrimlerden »bini ka-
I nunla gerçekleşti; bunda, «Eğitim ve öğretim, Ata-
I türk ülkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bi-
I lim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve de

netimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve 
I öğretim verileri açılamaz» hükmü yer almıştır. Tüm 

bu yasal emirlere karşın, bugün Türkiye'nin eğitim 
I stratejisine baktığımızda, gö»rdüklerıimiz bizi şaşitrt-

ımaktadur. Neredeyse, Tanzimat Döneminin «mektepli» 
ve «medreseli» diye ayrılan ikili bir eğitim ve öğretim 

I modeli devlet eliyle gerçekleşmiştir. Tevhidi Tedrisat 
I Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak açılan 
I imam hatip okullarının amacı, imamet ve hitabet gibi 
J hidematı diniyenin ifası ile mükellef memurların ye

tiştirilmesini sağlamaktı; ama bugün görülen odur ki, 
I bu okullardan çıkanlardan, imamet ve hitabet kadro

larını değil, doğrudan devletin tüm kadrolarını, bu 
I teokratik eğitim ve öğrenim görenlerden oluşturma 
I gayreti güdülmektedir. 

I Şimdi bir fikir vermek için, bazı liselerin durum-
I larına genel olarak bir bakalım : 1974 -1975 dönemin-
I de sayısı 89 olan öğretmen lisesi bugün 29'a düşmüş-
I tür. 1982 - 1983'te buradan mezun olanların sayısı 
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3 596'dır (1986 İstatistik Cep Yıllığına göre). Tarım 
okullarının 1984'teki adedi 25'tir, 1985'te bu sayı 16' 
ya düşmüş; 1984'te buradan mezun olanların sayısı 
612'dir. 

Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi öğrenci 
toplam sayısı 1982'de 356; bu okuldan mezun olanla
rın sayışı 57'dir. 

Sağlık Meslek Lisesini bitirenlerin adedi 4 655' 
tir. 1983'te Köy Ebe Okulundan çıkanların sayısı sa
dece 9'dur. Bu okulun 1981'deki öğrenci sayısı 875 
iken; 1982'de 134'e, daha sonra da 48'e inmiştir. Oy
sa pekçok gerekli bir meslek dalıdır ve bu okulları ço
ğaltmak lazımdır. 

Ticaret ve Turizm Okulu 1984'te 22 361 mezun 
vermiştir. 

Polis Koleji 1985'te 1 adettir ve 1984 yılında bu
radan 179 kişi mezun olmuştur. Oysa, bilgili ve iyi 
eğitim görmüş zabıta mensuplarına ne kadar gereksi
nim var ülkemizde. 

Şimdi imam hatip liselerinde - ki sayısı 1986 yılın
da 376'ya ulaşmıştır ve hemen birçok**okulda derslik 
şubeleri artırılmaktadır, yani artık okul değil sınıf ço
ğaltma politikası izlenir olmaktadır- bugün tam 
256 560 öğrenci yetiştirilmektedir. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Çok az. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Evet; gene 1986 
yılında bu okullardan çıkan öğrenci sayısı 57 bindir. 
Bu kadar çok imam hatip yetişiyor ve bunlar imamet 
ve hitabet görevine talip olmamakta ya da çok azı 
mesleğe yönelmekte; pekçoğu ise, klasik lise mezunla
rı gibi çeşitli fakültelere girip, devletin bütün kadrola
rına talip olmakta ve yetiştirildikleri alanla ilgili ol
mayan görevlere getirilmektedirler. 

Bu tablo, Anayasa güvencesi altındaki 430 sayılı 
Tevhidi Tedrisat Kanununun fiilî ilgasını sergilemek
tedir. Bu gerçeğe somut bir belge göstermek, samrım 
kuşkuları gidermeye yarayacaktır sayın üyeler. '1973 
yılı 13 Haziran günü Cumhuriyet Senatosunda Temel 
Eğitim Yasasının görüşüldüğü sırada Millî Eğitim Ba
kanına yönelttiğim bir soruya dönemin bakanı aynen 
şu yanıtı vermiştir, tutanaktan okuyorum: «Lise ke
limesi yerine başka bir kelime de kullansak, tevhidi 
tedrisat anlamı bozulmaz. Esas mühim olan ve bozu
lacak; olan taraf odur ki, lise seviyesinde bir öğretim 
verirseniz ve bunları din eğitimine tabi tutarak hepsi
ni üniversiteye sevk ederseniz, o zaman Tevhidi Ted
risat Kanununa aykırı hareket etmiş olursunuz. Biraz 
önce 31 inci maddeyi okuyuşumun sebebi buydu. 

Gene Sayın Bakan söylüyor : 
«Okuyuşumda programlarını hem de yükseköğre

time hazırlayan programlarını bitiren öğrencilere, ye
tiştirildikleri yönde kısmını ısrarla okudum; «yetişti
rildikleri yönde» tabiri Tevhidi Tedrisat Kanununa 
uygunluğu ifade eder. Başka yönde yetiştirirseniz, Tev
hidi Tedrisat Kanununa aykırı hareket etmiş olursu
nuz». 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kim bu 
sayın bakan? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — İsim 
verir misiniz? 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Sayın milletve
killeri, Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in bu açık 
ifadesi tutanaklara geçtiği halde, onun ardından gelen
ler yasanın koşullarını dikkate almamış, laikliğin te
mel taşlarını bir bir söküp atmışlardır ve sonuç orta
dadır. 

Takdir buyurulacağı üzere, bir ülke için ekonomi 
çok önemlidir, ama her şey değildir. Laiklik, Türk 
halkının özgürlüğü demektir. Tevhidi Tedrisat ise, la
ikliğe giden en emin yoldur ve onun temel taşıdır. 
Onu yok farz etmek, ona karşı gereğinden çok teok
ratik okullar açmak, Türkiye'yi 1919'lardan da daha 
gerilere götürmek sonucunu doğurur. (SHP sıraların
dan alkışlar). 

Sözlerime yanlış anlam verilmemesini rica ediyo
rum, bir kez daha rica ediyorum sayın üyeler; ben 
imam hatip liselerine karşı değilim ,asla karşı deği
lim. Ancak, az önce verdiğim rakamlar da gösteriyor, 
bu okulların ihtiyaçtan fazla açılması sonucu yasanın 
amir hükmü çiğneniyor. Ben buna karşıyım, yani ya
sanın çiğnenmesine karşıyım. Laik cumhuriyet devleti 
vatandaşlarının teokratik bir eğitimden geçirilmesine 
karşıyım. (SHP sıralarından alkışlar). Bunun muhte
mel zararlarını, 10 Haziran 1949 tarihinde kanun ge
çerken Rahmetli Hocam Fuat Köprülü, derin tarih 
bilgisine dayanarak şu sözlerle dile getiriyor. Demok
rat Parti adına şöyle diyordu: «Komünizm, mutaas
sıp Müslüman memleketlerine başında koskocaman 
bir yeşil sarıkla girer.» Köprülü'ye göre, «Din propa
gandası yapanlar, asla hakikî dindarlar olamazlar. 
Bunlar, dini çıkarlarına alet eden birtakım simsarlar
dır, bezirganlardır. Bu nedenle, din ile irticai birbirin
den ayrı tutmak gerektir. îslam ahlakını bilen herkes, 
hiçbir Müslümanın başka bir Müslümanı tekfir ede
meyeceğini de bilir. Dinin indî bir siyasete alet edil
mesi, onun kutsiyet ve ulviyetine hürmetsizliktir». 

O zaman Başbakan olan Şemsettin Günaltay, bu 
açık sözlerinden dolayı Fuat Köprülü'ye teşekkür et-
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miş ve bu sözleri, demokrasi yolunun garantisi olarak 
nitelemiştir. 

Sayın milletvekilleri, çok iyi niyetlerle açılan imam 
hatip liseleri, halkımızın kutsal inançlarına ve insan
lık görevlerinin Tanrı katında beğenilmesi yollarının 
öğretilmesine yardımcı olacak din görevlilerinin yetiş
mesinde elbet yararlı olmuştur ve gereklidir, gerekli 
olduğuna inanıyorum; ancak, giderek sayıları artan 
ve bugün sayısı 376'yı bulmuş olan - ama şimdi artırı
mı dersliklerle yapıyorlar - bu okullara, ne yazık ki, 
tarikatlar ve kimi dernekler el atmış ve bu okullarda 
yetişenlerin önemli bir bölümü rejimimize karşı koyu 
militan halinde dönüştürülmüşlerdir. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bugün Türkiye'de, gözlerimizi, kulaklarımızı sım
sıkı kapatsak da, bilincimize işleyecek ölçüde yoğun 
bir irtica akımı vardır. İçeriden ve dışarıdan yöneti
len bu sistemli hareketler amaçlarına en elverişli yer
leri seçmesini bilmişlerdir. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Biraz da abartıldı. 
(SHP sıralarından gürültüler). 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Türk halkının 
kutsal inançlarını istismar uğruna, büyük harcamalar
dan da çekinmemişler; din eğitimi yapan pekçok ku
ruluşlara da sızmışlardır. (ANAP ve SHP sıralarından 
karşılıklı konuşmalar). 

Gerçeklere gözlerimizi kapamayalım. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen dinleyelim 

hatibi. 
VECİHI ATAKLI (Şanlıurfa) — ilhan Bey dinle

sin efendim; o bizi bırakmıyor ki, dinleyelim. 
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Sayın milletve

killeri, tarihimizde irtica hareketleri, daima gelişme
miş ortamlarda ve çoğu kez ilkel kişilerce çıkarılmış
tır. Bugün ise gelişen irticanın karakteri bambaşkadır; 
irtica, yani geriye dönüş, âdeta resmî bir hüviyet ka
zanmıştır. Yani devlet eliyle yürütülmektedir. Artık 
liselerde, pozitif derslerle dinsel yorumlar çatışmakta
dır. İmam hatip liselerinde okutulan Fıkhı Muamelat 
Bölümü, Medenî Hukukumuzla çatışıyor. 

Millî Eğitimin isteği üzerine Bakanlar Kurulundan 
çıkan bir kararla ilkokullardaki Açık Din Kültürü ve 
Ahlak Dersi saatlerini cami imamları doldurmakta. 
Cumhuriyet kurulduktan sonra yapılan cami sayısı, ta
rihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar çoktur. 
850 yılı aşkın bir sürede Anadoluda yapılan cami sa
yısı 12 bindir. 63 yılda yapılan, yani cumhuriyet ilan 
edildikten sonra yapılan cami sayısı ise 45 bindir. 
Kuşkusuz bu sevindiricidir, hele de Atatürk'ü suçla-
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mak isteyenlere güzel bir cevap teşkil ettiği için de 
sevindiricidir; ama yine de hâlâ bir devlet bakanımız, 
TV'ye çıkıp «Her okula bir mescit yapmak hedefimiz
dir» diye, dini siyasete alet etmektedir. 

Çok şaşırtıcı bir durum da, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığının içinde izlenmektedir. Bu şaşırtı
cı durum, Tebliğler Dergisinde okullara önerilen ki
taplarla ilgilidir. Ehli Sünnet Akaidi, Yemek Adabı 
- ki, bunda «Yemek yedikten sonra elinizi yalayın» 
diyor, yıkayın demiyor- «Yere oturacaksınız, dizini
zin üstüne çömeleceksiniz, bir dizinizi dikeceksiniz, üç 
parmağımızla yemek yiyeceksiniz, yere düşen ekmek 
ufaklarını toplayıp yiyeceksiniz ve bulaşmış olan ka
bın içine su döküp çalkalayıp içeceksiniz». 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Nerede 'gördünüz? 
(SHP sıralarından gürültüler). 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Burada efendim, 
burada; söylediğim her şey burada. (Gürültüler). 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Aldın mı cevabını. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen sayın üyeler, 

hatibi dinleyelim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Boşuna söylüyor
sunuz ilhan Aşkın Bey, hepsi burada. 

Ehli Sünnet Akaidi, Hak Mezheplerin Üzerinde 
'Birleştikleri İstemin Esas inançları, İmamların Fıkhı 
ihtilafları Niçin Rahmettir, Cemiül Nütum Fi Hakkı 
Envais Sıfatil ilahiye Vel Akaldil Maturidiye gibi mez
hep ayırımı gözeten kitaplar. Ben merak ediyorum, 
lise ve dengi okullara tavsiye edilen bu" kitaplar ba
kanlıkça gözden geçirilmiş midir? Ben, sanmıyorum; 
eğer okunmuş da öyle önerilmiş olsa, o zaman veba
li daha büyük. Çünkü, yalnız ehli sünnet akidelerini 
içeren kitaplar önerilmiş, yani bir tür mezhep ayırıcı-
lığına hizmet demektir bu. 

İkinci husus -çelişkiler içindeler veya bilgisizlik
lerinden - «Islamın Vaat Ettikleri» adlı 'kitaptır, ya
zarı ünlü komünist Roger Garaudy'dir. Tebliğler 
Dergisinde tavsiye edilen bu kitapta bakınız neler 
yazılmıştır ^'Parlamenter rejim sömürgeleşmenin en 
emin yoludur...» yani, biz parlamento olarak sömürge 
yolunu izliyoruz! «... ve satılmış olmakla birdir» 
biz satılmışız!; «Milliyetçilik ise, bir Batı aldatmaca-
sıdır. Bu, toplumları düşman ülkeler durumuna getir' 
meye yarar» diyor Garaudy. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Demek ki, onun da 
beynini yıkamışlar. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bunu okuyan 
genç kuşaktan, artık «Biz bir milletiz; millî birlik ve 
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bütünlüğümüzü korumak içlin gerekirse savaşacaksın» 
diye 'bir istekte 'bulunabilir miyiz gençlerimizden? 

'Sayın milletvekilleri, Millî Eğitimi Bakanlığının 
çıkardığı Tebliğler Dergisinde, yazılacak kitapların 
programını hayretler içinde izliyoruz; zira bu dergi
de, «Diğer Türk Devletleri» başlığı altında, Fatımî 
Devleti yer almıştır - Hazreti Muhammed'in kızı 
ıHazreti Fatıma'nm soyundan inendir bunlar - yine 
'bu «Diğer Türk Devletleri» başlığı altında, Moğollar 
da Türk sayılmıştır. Gerçi basında çıkan uyarılar so
nunda, bu hatalar kısmen düzeltilımişse de Kitap ve 
Müfredat Kurulunun, konular hakkındaki bilgilerinin 
ya hiç olmadığı ya da çok yüzeysel bilgilere sahip ol
dukları, 'bir gerçek olarak kendinli göstermiştir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz açısından son dere
ce önemli olan bir konu da Kur'an kurslarıdır. Bun
lar üki kısımdır. Birincisi; sayıları 4 bin dolayındaki 
ve Diyanet İşlerine bağlı olan resmî Kuran kursları
dır. ikincisi ise, sayıları 10 bin dolayında olan ve giz
li din eğitimi yapılan yerlerdir. Bu yerlerin çeşitli ta-
rlkatlarca yönetildiği, millî güvenlik örgütleri tara
fından çok gizli damgasını taşıyan raporlarıyla sap
tandı. Yurt içinde ve yurt dışında, yatılı, yatısız; giz
li ya da resımî eğitim yapılan bu yerlerin 'birçoğunda 
8-10 yaşındaki çocuklar, «geleceğin İslam mücahitleri, 
fedaileri» telkinleriyle yetiştiriliyorlar. Başlarına sarık 
sarıp, daha şimdiden sarıklarının sarıksızlar üzerinde
ki egemenliğini sağlamaya çalışıyorlar, kanunları çiğ
neyerek. Örneğin İstanbul'da Kuran kursları.... 

BAŞKAN — Sayın Üçok, bir hatırlatma yapa
yım; grubunuzun size ayırmış olduğu süre dolmuştur 
efendiim. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Efendim, arka-
daşıım Cengiz bana 5 dakikasını lütfettüler, kendisine 
teşek'kürlerim'le 'bunu ifade ediyorum. 

PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Ders alsınlar; İlhan 
Aşkın'm ihtiyacı var. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Peki efendim, 
Kuran kurslarını atlıyorum. 

'Sayın milletvekilleri, 1986 Cumhuriyet Bayramını, 
yeni ve görülmemiş, şimdiye kadar işlenmemiş gerici 
oluşumlarla kutladık bu sene. Zonguldak Ereğli'sinde 
İmam Hatip Lisesi kadın öğretmenleri, kız öğrencile
riyle birlikte, Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıl
madı, benim seçim 'bölgem Ordu'da da. Düşünüyo
rum, acaba bu hanım öğretmenler, Atatürk sağ ol
saydı, böyle bir harekette bulunmayı düşünebilirler 
miydi? içel İlimizin Erdemli Lisesi kız öğrencileri ise, 
geçit törenüne başörtüsüz iştirak etmeleri ihtarına kar

şı çıkıp, alanı terkettiler. Acaba sayın 'bakanımız, 'bu 
konuda bir soruşturma açtılar mı? 

Din kültürü ve ahlak derslerinin Anayasayla zo
runlu hale getirilmesinden esinlenilimiş olacak ki, Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı özel ortaokul ve 
liseler için, ibadethane açma zorunluğu olduğunu Teb
liğler Dergisinde yayınlandı. Ankara'nın içinde, Kim
ya Meslek Lisesinde, rehberlik dersi öğretmeni, ders
lerinde Kuran dinletiyor, Sızıntı dergisi dağıtıyor, nü
fus planlaması aleyhinde konuşuyor. 

Yine bir lisemizde, Gördes'te, din kültürü ve ah
lak öğretmeni, derslerinde Islamı öyle korkutucu ta
nımlamalarla anlatmıştır ki, öğrenciler arasında ruh 
sağlığını kaybeden çocukların velileri hastane ve dok
tor kapılarında kalmışlar; şikâyetler sonunda, idareyi 
biraz olsun etkileyebilmişlerdir. 

Bir Batı ilçemizde, Gökçeada'da müftülükçe «Bi
yoloji nasıl okutulacak» diye bir broşür bastırılıp, 
öğretmen lisesine yollanıyor, öğrenciler geceleyin etüt 
çalışmasından kaldırılıp camiye götürülüyor. Yanlış 
anlam verilmesin; ibadete saygılıyım; ama, laik eği
timde böyle bir uygulama, 63 yıldan beri ilk kez gö
rülüyor. 

Öğretmenler istedikleri bir gazeteyi okumak öz
gürlüğünden bile mahrum bırakılıyor. Denizli'nin Çal 
İlçesine bağlı Belevi Köyü İlkokulu öğretmeni İbra
him Kasapoğlu, bu yüzden cezalandırıldı, öğretmen 
'tomar halindeki Cumhuriyet gazetesi ve Öğretmen 
Dünyası adlı dergiyi, öğretmenler odasında unutmuş
tu. Müfettiş onları alıp açtı ve resmî muameleye koy
du. 'Bugün değerli görevler üstlenmiş profesörleri
mizin yazılarını içeren bu dergiyi bulundurduğu için, 
öğretmen Kasapoğlu'ınun 1/8 oranında aylığı kesil
diği gibi, il içinde görev yeri de değiştirilmiştir. 
Yani, hem disiplin hem de idarî bakımdan ceza ve
rilmiştir. 

KENAN NURİ NEİHROZOĞLU (Mardin) — 
İdam etmeli (!) 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Kimi yerlerde 
Kuran kursu olarak köy halkının yaptırdığı bina 
bir tarikat tarafından ele geçiriliyor ve köy halkı iki
ye bölünüyor, Trabzon'da; çatışma güç hal ile ön
leniyor. Yatılı olan bu yurt binasında, radyo dinle
mek, TV seyretmek öğrencilere yasak edilmiştir. 
Bunlara, «Bölgeseldir, hatalı tutumdur» deyip, geçe
nleyiz; çünkü, hangi ilimize göz gezdirirsek aynı tür
den tutumlarla karşılaşmak, şaşırtıcı örmekler gör
mek hiç zor değildir. Ankara öğretmen Evinde ra
mazanda öğle yemeğinin kaldırılmış olması veya Kü-
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tahya'da SSK Genel Müdürlüğü müfettişinin, SSK 
Hastanesindeki bir olay üzerine personelin ifadesi
ni, önce âbdest aldırıp Kurana el bastırdıktan sonra zap
ta geçirmesini ya da Çubuk İlçesindeki bir hanım 
doktorumuzun, 12 yaşından büyük erkek hastaları 
kabul etmediğini bildiren el ilanını dağıtmasını ar
tık doğal karşılamak zorundayız. Çünkü, yalnız 
Kuran kurslarımızda değil, üniversitelerimizde veri
len dersler, eğitimcilerimizin kitapları doktora tezi 
olarak kabul ettirdikleri kitapları, hep bu türden ko
nuları içermektedir. 

İşte bu sözlerimin belgeleri; bir batı üniversite
mizde '1984'te Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 
doktora tezi olarak kabul edilen kitaptan bir cüm
le şöyle: «'Bugün karma eğitim düzeninde hiçbir kı
zın Islamî manada zarar görmediğimi söylemek aca
ba mümkündür diyebiliyor muyuz?» diyor, burada 
kitapta; bir başka cümlesi de şöyle: «Yabancı ka
dınların ve genç kızların ellerini tutmak ve tokalaş
mak, müstehcen oluşu ve zinaya yaklaştırıcı özelli
ği sebebiyle uygun değildir.» 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bunlar da dok
tor olmuş! 

BAHRÎYE ÜÇOK ((Devamla) — Doktora tezin
de yazılı bu. 

PAŞA SARIOĞiLU (Ağrı) — Türkiye ileriye gi
diyor! 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — «İslam cemiyet
lerinde birbirime nikâhı helal olanların bir arada ye
mek yemeleri şer'an caiz olmayınca, erkeklerle ka
dınlar bir arada ders yapmamalı» diye... 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — İslam 
Dinini kaldıralım öyleyse (!) 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — İslam Dini vic
danınızda kalsın, kaldırmaya gerek yok. 

... çağdışı görüşleri ve hükümleri içeren kitaplar 
doktora tezi olarak kabul edilip alkışlanırken, öte 
yondan, «Öğretmen Dünyası» adlı dergiyi okuyan 
öğretmenin maaşının sekizde biri kesiliyor ve başka 
bir okula nakli yapılıyor. 

METİN GÜRDERIE (Tokat) — Başka suçu yok 
muymuş? 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bu tutum ve 
bu uygulamalar, üniversitelerimizle birlikte millî eği
timimizin ne denli bir karmaşa içinde olduğunu gös
terir ve gelecek kuşakların vebalini yönetenlere tüm 
ağırlığıyla yükler. 

Eğer bir iktidar, tarih huzurunda suçlanmaktan 
korkacak kadar sorumluluk taşıyorsa, aldığı emaneti 
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eksiksiz ve çağdaş olarak art dönemlerine teslim et
melidir. CSHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, bu verdiğim örnek tek de
ğildir. Bakınız, bir başka öğretmen görevlisi - İs
tanbul'da bu - yazdığı ve Millî Eğitim Bakanlığı ta
rafından okullara tavsiye edilen, «Islamda Kadın» 
adlı kitabında neler söylüyor: «fBir yabancının elini 
sıkmak, dokunmak el zinası, tatlı bir kadın sesi - ama 
telefonda - dinlemek kulağın zinası» (SHP sıralarım
dan, gülüşmeler, alkışlar) 

Bu kitabında yazar, kadına boşanma talebinde 
bulunma hakkı da tanımıyor; çünkü, kadın hissidir, 
düşüncesizdir; onun parlamento üyesi olmasını da 
uygun görmemektedir. Bunları kitabında yazıyor, o 
da buradadır. 

Bu çağdışı görüşleri içeren yazıların etkisi, bir 
doğu üniversitemizde, Atatürk'ün adını taşıyan bir 
üniversitemizde kaba kuvvete dönüşmüş, geçen ra
mazanda kantinde yemek yiyen öğrencilerin üzeri
ne 40 kişilik bir grup yürümüş ve oruç tutmayanla
rı dövmüşler, 4 kişi yaralanmıştır. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Bu sene Meclis
te de olacaktı. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Oysa İslam Di
ni, böyle bir hakkı Hazreti Mühammed'e bile ver
memiştir. İşte değerli milletvekilleri, 1980'lerde Tür
kiye'de, Atatürk'ün Türkiye'sinde çağdaş uygarlığın 
üstüne yükselme çabaları... Sayın milletvekilleri, ay
dın din görevlisi yetişsin diye tam 35 yıl emek ver
dik, işte ürünleri... 

12 Eylülden sonra Konsey iktidarının Atatürk il
ke ve devrimlerini yeni yetişen kuşaklara sevdir
mek ve ona sahip kılmak için okullara devrim tari
hi derslerine ayrı saatlerde ve genel Türk tarihinden 
ayrı not takdiri usulü getirilerek, yeni bir uygulama
ya geçildi. Niyet iyiydi; ama YÖK'ün her alanda 
olduğu gibi, devrim tarihi uygulamasında da düzen 
bozucu ve hizipçi tutumu kendini gösterdi. Bu ders
lerde, çoğu yerde Atatürk ilke ve devrimleri hiç oku
tulmadan yıl geçirildi. Devrim tarihi üzerinde ihti
sas yapmış doçentlerden, profesörlerden bu dersler 
alındı ve orta çağ tarihi profesörlerinin veya konuy
la hiç ilgisi olmayan sözleşmeli kişilere verildi. İşte 
bunların vize sınavlarındaki sorularımdan bir iki ör
nek: «1856 ile 1876 arasında Osmanlı Devletindeki iç 
olaylar», «19 uncu yüzyılda Osmanlı - Rumen iliş
kileri», «Osmanlı İmparatorluğunda eğitim kurum
ları (Tabiî medreseler Övülüyor)», «Oğuzların toplum 
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yapısını, Atatürk'ün sınıfsız toplum ilkesi bakımın
dan değerlendiriniz», «Avusturya kaç yılında bağım
sızlığına kavuştu?», «Polonya'nın Avrupa haritasın
dan silinişi kaç yılında olmuştur?», «Venedik'in par
çalanışı kaç yılında olmuştur?» işte böyle inkılâp ta
rihi, yani devrim tarihi öğreniyor gençlerimiz'. Dört 
koldan Atatürk devrimlerinden uzaklaştırılıp Osman-
lılaştırılarak. 

'BAŞKAN — Efendim, SHP Grubunun süresi 15 
dakika kalmıştır. 

BAHRİYE ÜÇOİK (Devamla) — Osmanlılaştır-
mak gayreti içine girilerek, bunu bugünkü uygula
masıyla liselerdeki din kültürü ve ahlak dersiyle 
pekiştirirseniz, gelecekte Türkiye'nin nerelere sürük
lenmek istendiği daha iyi anlaşılmış olacaktır. 

Tüm bunların dört koldan geliştirildiğini söyle
miştim sayım milletvekilleri, somut örnek vereyim: 
YÖK, 1984 başlarında bir bildiri yayımladı. Bu bil
diri üzerinde yazarlar durmadılar nedense; ama, 
önemli olduğu ölçüde de, lâiklik açısından sakıncalı 
bir girişimdi. Bunda YÖK, ilahiyat fakültelerine bi
rer yazı göndererek, din görevlilerine sosyal sorum
luluk verilmesi için, müfredat programlarının buna 
göre hazırlanmasını istiyordu. Din görevlilerini, aslî 
görevleri dışımda işlere getirmek, yani kamu kuruluş
larında söz sahibi kılmak, Anayasamız bakımından 
çok sakıncalı durumlar doğurur, bunu tarihimiz bo
yunca gördük; ama bugün YÖK Başkanlığı, tarih
ten hiçbir esinti almamışçasına, üniversitelere di
rektifler yolluyor; Yüce Meclisimizin iktidarı da, 
Müstehcen Yayınlar Yasasıyla ilgili olarak teşekkül 
eden bir kurula, Diyanet İşlerinden bir temsilcinin 
katılmasını öngörmüş, böylece söz konusu yasaya gö
re, kişilerin kaderi üzerinde ceza tayininde kader sa
hibi olması sağlanmıştır ve daha birtakım dünya iş
lerine müdahale. 

Sayın milletvekilleri, hemen her gün gazetelerde 
izlenen olaylar, ilgililere bir şeyler ifade etmiyorsa, 
Van İlimizdeki Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünün 
yükselen sesine kulak verelim. Sayın Rektör, «Ders 
veremez hale geldik, canlılar önce denizlerde oluş
tu diyoruz, siz Müslüman değil misiniz deyip tartış
ma çıkarıyorlar» diyor. Yalnız öğretim üyeleri veya 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü değil, yargıç
lar da bu görüşe katılmakta ve Türkiye'de gerçek
ten bir gericilik hareketi olduğunu kabul etmek ge
rektiğine işaret etmektedirler, DGM hâkimi söylü
yor bunu. 

Millî güvenlik örgütleri çok gizli irtica raporuy
la alarm veriyor, «İrtica, Atatürk maskesi altında 
Kur'an kurslarında yuvalamıyor» diye; Cumhurbaş
kanı Sayım Evren, «Tehlike büyük, uyanık olmalı» 
diye uyarıyor. 

Sayın milletvekilleri, bugün laik ilkeyi şeriat uy
gulamasını gerçekleştirmeye yarayacak 'bir araç ola
rak yorumlama akımıyla karşı karşıya bulunuyo
ruz. Atatürk devrimciliğinin yerini, tutuculuk almış
tır. Kısaca söylemek gerekirse, Cumhuriyetçilik, şeri
at özlemine doğru gitmektedir; lâiklik ise, dinsel eği
time doğru kaymıştır. Bu anlayışı yaygınlaştıran ik
tidara göre, halkçılık kuşkuyla karşılanan bir kav
ram durumunda gösterilmek istenmektedir, Tüm bu 
olaylara karşın, hâlâ «Türkiye'de irtica tehlikesi 
yoktur» demek; olanları görmek, işitmek istememek 
çok üzücüdür. Ümit edelim ki, Avrupa gazetelerimin 
Türkiye'yi değerlendirmelerinde görülen, • «Atatürk 
güneşinin batmakta olduğu» gerçeklik kazanmasın ve 
bu gidişten pek üzüntü duyan, kendini Atatürk İnkı
laplarının korunmasına adamış bir emekli korgene
ralimizin, «Günün birinde, kendimi Anıtkabirde ya
kacağım geliyor» diye bana yazdığı sözleri gerçeklik 
kazanmasın^ 

Sayın milletvekilleri, önerim şudur ki, her alan
daki eğitimin gelişmesi, gerçek demokrasiyle, özgür 
düşünceyle mümkün olacağına göre, Anayasa ve ya
saların Türk Ulusuna tanıdığı hakları, öğretmenleri
mizden esirgemeyelim. Ezbercilikten kurtulmuş, araş
tırıcı ve yaratıcı olma olanakları sağlayan bir çalış
ma ortamı hazırlayalım onlara, öğretmen Dünyası 
dergisini okuyan öğretmenlerin maaşlarından sekiz
de bir keserek, okullarını değiştirerek cezalandırma 

Sayın ımilletvekilleri, bugün üniversitelerimiz, or
taöğretimimiz, TRT'miz ve resmî bazı yayın organ
larımız, ne yazık ki, bir Osmanlı özlemi içindedir; 
bu, bir tarih görüşü eksikliğidir. Bu eksiklik, fikir 
alanında gerçek bir atılım yapılmasına engeldir. Geç
mişi, geriye dönmek için değil, ancak ondan hız al
mak, ileriye gitmek için bilmeliyiz. Oysa bugün, mil-

I liyetçiyiz diyenler, ulusçuluğu, şovenizm biçiminde 
anlamaktalar. Bu gidişe, Kuzeyde, Doğuda, Gü
neyde ve Batıdaki komşularımız sevinmektedirler. 

I Eğer, bir ulus millî eğitim alanında gelişmemiş ise, 
I- hiçbir alanda ilerleyemez. Sayın Cumhurbaşkanı 
f Evren'im söylediği üzere, cehaletle savaş, teknolo

jiyle yarış, sadece ve sadece millî eğitim ile olur. 
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yolunu izlemekten vazgeçelim. öğretmenlerimizin 
istedikleri dergi, kitap ve gazeteleri okuma özgür
lüğünü ellerinden alarak, onları baskı altında tut
mayalım ve temel eğitimi yaygınlaştırmayı, bir se
ferberlik niteliğinde ele alıp, tüm yurt çocuklarına 
eşit 'koşullar içinde, daha da gecikmeden uygulaya
lım. 

M. SEYPİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
bir konuşmamız daha var. 

BAŞKAN — Ben hatırlatmam, o sizin sorunu
nuz, efendim,.benim sorunum değil. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Sayın Üçok, 
bir konuşmacımız daha var; süre bitti. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Peki, bırakıyo
rum J 

BAŞKAN — 7 dakikası kaldı efendim. 
M. SEYFl OKTAY (Ankara) — 8 dakika kal

dı Sayın Üçok. 
BAŞKAN — Grubun sorunu efendim. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Bitti efendim, 
zaten bitti.; 

Ama bu, bölgelerarası farklar yaratılarak değil, 
eşitlik ilkelerine bağlı kalarak gerçekleştirmeli. Eğer 
bir ülkede Anadolu liseleri gibi yabancı dilde eği
tim ve öğrenim yapan devlet okulları açılırken, aynı 
ülkenin bir doğu bölgesinde iki sınıf bir arada, 80 
kişi bir sınıfta ders görüyorsa, ülkede demokrasinin 
varlığından söz etmek zordur. 

M, SEYFl OKTAY (Ankara) — Süre bitti Sa
yın Üçok. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Tamam, bıra
kıyorum efendimv 

Hepinizi saygıyla selamlarım; arkadaşımdan özür 
dilerim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok. 
Sayın Cengiz, buyurun efendim. 
Sayın Cengiz, süreniz 7 dakika efendim. 
VBCDHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — tik konuşmacı-

mız 10'u 10 geçe başladı, daha 15 dakikamız var. 
BAŞKAN — Lütfen efendim; saat tutuyoruz. 
Buyurun Sayın Cengiz. 
SHP GRUBU ADINA ÖMER NECATİ CEN

GİZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; konuşmama bir teşekkürle başlayacağım ve ko
nuyu, teşkilatın programları, kitap sorunu, nüfus 
artışlarına karşı teçhizat, bina durumu, nitelikli öğret
men ve okullar, meslekî ve teknik öğretimle bitir
mek istiyorum; ancak zamanın yetersizliği nedeniy
le çolk önemlilerini maddeler olarak belirtmek istiyo

rum; bu balkımdan Yüce Meclisin kusura bakmama
sını rica ederini. 

Efendim, memleketimizin gururla, güzel emek 
elişi ve Türk motifleriyle yaptıkları giysilerle dış ül-
ikelerin radyo ve televizyonlarını günlerce işgal eden, 
Türkiye'yi en iyi şekilde tanıtan Kız Teknik öğretim 
Genel 'Müdürlüğü ve Olgunlaşma Enstitüsünün bu 
güzel hareketlerinden dolayı kendilerini kutluyor, bu 
başarılarının devamlı olmasını temenni ediyorum. 

'Değerli milletvekilleri, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı A'dan Z'ye kadar reforma muhtaç
tır. Diğer bir deyimle, nüfus artışına göre, teşkilat
larını, programlarını, kitap sorununu, bina, teçhizat 
ve 'günün teknik yenilikleriyle ilerlemeleri takip et
mek ve önlem almak zorundadır. 

Şu anda teşkilat yetersizdir. Organizasyon bo
zukluğu nedeniyle, her gün gazetelerde şikâyetler, isa
betsiz ve yersiz atamalar, teşkilat içinde gruplaşma
lar dolayısıyla taraf ve örgütlenme hareketleri ba
riz bir şekilde sezilmekte ve bu yüzden «millî» ke
limesi önemini yitirmektedir. 

Millî eğitim sistemi konusunda yapılması gere
kenleri belirleyecek ve topluma mal edecek, bunun 
bir devlet politikası haline gelmesine yardımcı ola
cak üst düzeyde bir komisyon oluşturulmalıdır. Bu 
komisyonda da, başta başkan olarak Devlet Başka
nı temsilcisi olmak üzere, Başbakanlık, Millî Eği
tim Bakanlığı, IMaliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Genelkurmay, DPT, Üniversite.. 
öğretmenler, partiler, işverenler, işçi sendikaları, Zi
raat Odaları ve basın temsilcilerinden oluşmalı ve 
Osmanlı döneminden bugüne millî eğitimde yapılmış 
olan reformlar, başarılı olarak yapüamayan işler ve 
nedenleri; yabancı ülkelerin incelenmesi; okullarımız
daki eğitim sistemini sınıflara kadar inerek incele
me; kırsal kesimde bizzat giderek, yaşayarak ihtiyaç
ları belirlemek; kalkınma planlan ile devletin eko
nomik, sosyal ve kültürel hedeflerini gözden geçir
mek; bunları bir raporda belirtmek; milletçe yapıl
ması gereken fedakârlıkları belirterek, başta basın 
olmak üzere, bütün birey ve kurumların kendileri
me düşen ağırlıkları koyarak gerekenleri yapmaları 
belirtilmelidir. Bu çalışma, bir reform niteliğini taşı
malıdır. 

Değerli, milletvekilleri, talim, terbiye, program
larının gelişmedi, yenilenmeısi, gününrtekmkleriyüfe bağ
daşması, konu ve derslerin kendi bünyemize uygun 
bir nitelikte yeniden ele alınması, öğrencilerin lü
zumsuz bilgilerden arınarak daha geçerli ve faydalı, 
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hayata yönelik bilgilerle yetiştirilmesi muhakkak şart
tır. 

Yanlış kitap basma yerine, ihtisas sahipleri ve 
komisyonlar kanalıyla pratik, günlük yaşama ışık 
tutacak, gençleri yarınlara 'hazırlayacak nitelikte ki
taplar hazırlanmalıdır. Bu sayede öğrenci okulda 
öğrendiğini hayata uygulama imkânına kavuşacak ve 
şu anda mevcut bulunanı uçurum ortadan kalkmış 
olacaMır. Bu da öğrenciyi okumaya ve daha çok 
çalışmaya, deneyim kazanmaya zorlayacaktır. 

Teşkil tun daha rantabl işlemesi ancak ilgili daire 
ve birimlerin kendi iç bünyesindeki toplumun yete
nek ve deneyimleriyle ilgili bulunduğundan, bilhas
sa Spor ve Gençlik Genel Müdürlüğünün bakanlık
tan ayrılarak, münferit bakanlık olarak hizmet ver
mesini, aynı şekilde Meslekî ve Tekniköğretim Ge
nel 'Müdürlüğünün müsteşarlığa dönüşmesini, Tica
ret - Turizm ve Otelcilik Daire Başkanlığının da ge
nel müdürlüğe dönüşmesini ve halen YÖK bünye
sinde ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
bünyesindeki Dış ilişikliler Daire 'Başkanlığının bir 
çatı altına alınmasını, işlerin düzenli yürümesi, ça
buklaşması ve yeknesaklığı yönünden tavsiyeye de
ğer görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bazı noktaları atlamak su
retiyle doğrudan doğruya öğretmen yetiştiren okul
lar ve öğretmenlerin nitelikleri üzerinde birkaç ke
lime söylemek istiyorum. 

Öğretmen önce bir sanatkârdır, heykeltraştır, pe
dagogdur, pisikologdur, kâmil insandır, annedir, ba
badır velhasıl öğretmen, tüm insanlığın beklediği ile
rici, toplumu yöneten, güvenceli, saygın, en iyiyi ve 
en güzeli oluşturan kişidir. 

Bu mümtaz nitelikleri üzerinde toplamasıdır ki, 
yarınların ümidi en kıymetli varlıklarımız çocukla
rımızı hayata hazırlamak gibi mesuliyeti! bir gö
revle, hem de gözümüz arkada kalmadan emanet edi
yoruz. 

Bu ıkadar üstünlükleri üzerinde toplayan öğret
menleri, diğer kişiler gibi görmeyip yetişmelerinde 
de ayrıcalık eğitime tabi tutmak zorundayız. Bir bi
lim adamı gibi değil, bir öğretmen niteliğiyle yetiş
tirilmesi gerekmektedir. Acaba fakültelerimiz ,ve 
özellikle yüksekokullarımız, bu vasıfta bir öğretme
ni yetiştirebiliyorlar mı? Üzülerek «Hayır» demek 
zorundayız; çünkü «yoğunlaştırılmış öğretim» dedik, 
4 ila 6 ayda öğretmen yetiştirdik diye ıkendi kendi
mizi aldattık. Sonuçta öğretmen, toplumun isteme
diği, ümit etmediği, beklemediği birtakım hareket

lerde bulundu, saygınlığını yitirdi, öğretmenlik mes
leğini, başta öğrencilerine ve topluma karşı koruya
madı. Buna paralel olarak parasal yönden problem
ler oluştu. Öğretmeni maddî sıkıntılara soktuk. Ge
çimi için mesleği ile bağdaşmayan uğraşılara yö
nelttik. Öğrencisine faydalı olacağı zamanlarını, ge
çim maişetine harcadı. Sonuçta topluma deneyimsiz 
gençler katıldı. Gülünç maaş ve ücret uygulandı. 
Adeta onunla aday edercesine, hep ondan fedakâr
lık beklendi ve bekledik, ona hiç vermedik. Onu 
âdeta bir kenarda ıkendi kaderiyle baş başa bırak
tık. Bilgisini yenilemedik, araştıraımadık, güvence 
veremedik, hep törpüledik. Neticede bu kutsal mes
lek küçültüldü. Öğretmen dinlenemedi; çünkü sosyal 
tesisleri, yoktur: Halk arasına çıkamadı, başarılı çalış
malar ve deneylerle yeni bilimsel niteliklere zaman 
ayıramadı. Saymakla bitmeyen olumsuzluklar hep 
öğretmenin sırtına yüklendi; gündüz görev yaptı, gece 
ders hazırladı, kâğıt okudu. 

BAŞKAN — Sayın Cengiz, toparlamaya çaksın 
efendim, bir dakikanız kaldı. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (Devamla) — Peki 
Sayın Başkanım; zaten 1,5 sayfam kaldı. 

İdareci ve öğretmen arasında ücret dengesizliği 
uygulandı, öğretmen ücret aldı, idareci imtihanların 
bütün yükünü taşıdığı halde mahrum bırakıldı. Şark
ta görev yapanlar unutuldu, mahrumiyet bölgeleri 
İstanbul ve büyük şehir gibi düşünüldü, yıpranma 
ve bazı olanaklar verilemedi. 

Bütün bu sayılanlar öğretmenleri meslek dışı uğ
raşılara itti. Okullarımız öğretmensiz kaldı. Ders
lerin boş geçmesi ağırlık kazandı. Okulların hiçbir 
zaman öğretmen ihtiyacı tamamlanamadı. Bu düşün
celerle de tamamlanamayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, özet olarak yanıtlarımı 
şöyle sıralayabilirim: Yeni göreve başlayanlara ata
malarda cazip öneriler sağlanmalı; örneğin bayanların 
çok ücra köylere gitmesi yerine erkek öğretmenlerin 
gitmesi ve ayrıca yıpranma, mahrumiyet ödeneği, 
kıdem verme, tkira bedeli, yakacak bedelinde fark
lılık düşünülmeli. Kitap tazminatı verilmeli, edebî 
ve meslekî kitaplar kendisine parasız gönderilmeli, 
yenilikler mesleklere göre bildirilmeli, eşyası taşın
malı, gittiği yerde lojman yoksa kirasını devlet öde
meli. Öğretmenlere, bu ve bunun gibi cazip önerileri 
uygulamak zorundayız. 

Yüce Atatürk, meslekî ve teknik öğrenimin öne
mini »İstiklâl Savaşında hissetmiş, görmüş, yaşamış 
ve 1 -Mart 1922 tarihindeki Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki konuşmasında dile getirmiştir. 

— 608 — 



T. B. M. M. B: 45 18 . 12 . 1986 O : 1 

O günden bugüne kadar bütün iktidarlar teknik 
öğretime eğilerek ağırlık vereceklerini söylemişler, 
muhalefetler gerekli uyarı görevini yapmış, bazı tu
tarsız uygulamalar istenilen gayeye ulaşmayı engel
lemiş, burna rağmen az da olsa ilerleme görülmüş
tür., 

Sayın 'Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Me
tin Emiroğlu, meslekî ve teknik öğretimin önemini 
belirtmiş, benimsemiş, inanmış, gerekli ağırlığı ver
miştir; kendisine şükranlarımı sunarım. Bu arada, 
tekliflerimizin de değerlendirilerek, uygulanmasında 
yarar sağlayacağına inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 1933 yılında genel müdür
lük olarak teşküatlananan meslekî teknik öğretim, 
'1941 yılında müsteşarlığa, 1951 yılında genel mü
dürlüğe, 1958 yılında tekrar müsteşarlığa dönüşen 
ve 1979 yılında da tekrar değişikliğe uğrayan bu bi
rim, esasında istikrar isteyen bir özellik taşır. Çün
kü, teknik öğretim ihtisaslaşmış, bünyesinde, en alt 
kademeden en üst kademeye kadar deneyimi esas 
almıştır. 600 bin personeli ile ilkokulu bitirmiş ye 
50 - 60 yaşına kadar halkımızı hizmetiyle aydınlığa 
götüren meslekî ve teknik öğretimi sizlere tanıtarak, 
iyi ve kötü uygulamalara da özet olarak değinmek 
istiyorum./ 

BAŞKAN — Sayın Cengiz, sürenizi aştınız efen
dim, lütfen. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (Devamla) — Bitti 
efendim, çok az kaldı. 

BAŞKAN — Daha okunacak çok sayfanız var 
efendim, mümkün değil, lütfen. 

İM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Biraz tolerans 
tanıyın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bütçe görüşmelerinde bu 
toleransı tanıyamıyoruz, lütfen. 

' (ÖMER NECATİ CENGİZ (Devamla) — Bitiri
yorum efendim, hepsini okumayacağım. 

Kendi bünyesi içinde karar organı olamamış, ge
nel eğitime bağlı kalmıştır. Bu tutum ise aksaklık
ları, yanlış uygulamaları getirmiş, yenilikleri, büyü
me ve etkin hizmetleri kösteklemiş, okulların daha 
faal olmalarına, genişlemelerine, hükümet bütçesine 
katkı sağlanmasına yönelik ilerlemeleri engellemiş, 
isteneni, verememiş, kısır sanayi içinde sıkışıp kal
mıştır. 

Çok önemli bir hususa değinerek, neticeyi bağ
lamak istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ÖMER 'NECATİ CENGİZ (Devamla) — Mesle
kî teknik öğretimde döner sermaye çok önemli, et
kin bir rol oynar, öğretmeni, öğrenciyi deneyimli 
kılar, bütçeye katkı sağlar, maddî olanaklar oluş
turur, okulları çevreye ve bütün vatan sathına ta
nıtır, yurda döviz getirir, döviz çıkışını azaltır ve 
önler, iktisadî hayatımızda iş bulma ve dolayısıyla 
işsizliği önlemede aktif bir rol oynar. Bu da, çalış
ma ve sermayeyi çalıştırmakla mümkün olur. 'Bu
gün, ilgili işletme ve donatım daire başkanlığı bu 
işin üstesinden gelemiyor, yanlış hesaplar yapıyor, 
okulları kâr yerine zarara uğratıyor, döner serma
yeyi çalışmaz hale getiriyor, okul yetkililerinin tek
liflerini hiçe sayarak ve müşkül duruma... 

BAŞKAN — Sayın Cengiz, sözünüzü kesmeden 
lütfen efendim, beş dakika aştınız efendim. Lütfen 
bağlayın efendim. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (DeVamla) — Bitti 
efendim, bağlıyorum. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Beş dakika geç 
başlamıştık efendim. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (Devamla) — Okul 
yetkililerimin tekliflerini hiçe sayarak ve müşkül 
duruma düşürerek çelişkili, tutarsız uygulamalarla ve 
deneyimli okul idarecilerini dışlayarak yanlış giri
şimlerde bulunuyor, köstekliyor. Döner sermaye faa
liyetlerinin aksamasında bu olumsuz yanına karşın, 
yeterli öğretmen bulunmaması, teknisyen, işçi ve usta 
ıgibi elemanların yokluğu ve sayısal yetersizliği diğer 
bölümleri de etkilemekte, bu çalışma kösteklenmekte-
dir. Ayrıca, müdür ve şeflere özendirici bir imkân 
verilmemekte, ödenen saat ücretleri yeterli görülme
mektedir. 

'BAŞKAN — Sayın Cengiz, sözünüzü keseceğim 
efendim. Başkanlığı müşkül vaziyette bırakmayın, is
tirham ediyorum efendim. Sürenizi çok aştınız. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (Devamla) — Sayın 
Başkanım, tamam efendim, bitirdim. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yük
seköğretim kesinhesabının milletimize faydalı olma
sı temennisi ile SHP Grubu ve şahsım adına yüce 
kurula saygılar sunarım. '(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Cen
giz. 

DYP Grubu adına Sayın Cafer Tayyar Sadık
lar; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR '(Çanakkale) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin'çok değerli üyeleri; Millî Eğitim Gençlik ve 
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Spor Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi üzerinde Doğ
ru Yol Partisi adına görüşlerimizii arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım, Doğru Yol Partisi Grubu- adına 
ve şahsım adına en denin saygılarımızı sunuyoruz. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ımliiî eğitimin genel konu
ları üzerinde 45 dakika içinde görüşlerimi özetleme
ye çalışacağım.. Benden sonra gençlik ve spor ko
nularında Sayın Sökmenoğlu ve YÖK ile üniversi
teler konusunda da Sayın Profesör Memduh Yaşa 
konuşacaklar. 

Millî 'eğitim, Türkiye'nin gündemindeki en önem
li sorundur. Dün de böyle idi, bugün de, yarın da 
böyle olacaktır. Yarının Türkiye'si, bugünün eğitim-
cileıri ve onların yetiştirdikleri çocuklarımızın elleriy
le inşa edilecektir. Anayasamız bu gerçeği göz önün
de tutarak, «Kimse, eğitim ve öğretim hakkından 
yoksun bırakılamaz» demiştir. Eğitimde, devletin gö
zetim ve demetlimi şart koşulmuştur. Eğitimde fırsat 
eşitliği yaratılacağı gene Anayasa hükmüdür. Diğer 
taraftan, «Eğitim ve öğretim kurumlarımda sadece 
eğitim, sadece öğretim, araştırma ve incelemeyle il
gili faaliyetler yürütülür» emri de gene Anayasamız-
dadır. 

Bilindiği üzere, millî eğitim konuları, 1930 yılın
da çıkarılan 430 numaralı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 
1961 tarihli İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 1973 
tarihli Miiî Eğitim Temel Kanunu tarafından dü
zenlenmiştir. Millî Eğitini Temel Kanunu, devletin 
millî eğitimdeki politikasını bir anlamda yasalaştır-
mıştır. Özal Hükümeti döneminde Milî Eğitim Ba
kanlığıyla Gençlik ve Spoır Bakanlığını birleştiren ve 
'bugün yürürlükte olan Teşkilat Kanunu çıkartılmış 
ve 'bugünkü durum ıbu Kanunla yürütülmeye çalışıll-
maktadır. 

Beş Yıllık Kalkınma Planımız bu mevzuat ışığı 
altında bazı prensipleri tespit etmiştir, önemli gör
düğümüz bazı prensipleri anahatlaırıyla arz ediyo
rum : . 

Bütün eğitim kademelerinde niteliğin yükseltıilme-
si esas alınacaktır. Eğitim-öğretim kurumlarının her 
seviyesinde öğrencilere kazandırılacak bilgi ve bece
rilerin hayata dönük olması sağlanacaktır. Çeşitli 
alanlarda, 'kalkınımamızın ger ektirdiği! teknisyen eği
timine öncelik verilecektir, işte önemli ilkelerden ba
zıları bunlar. 

ıBu ilkeler doğrultusunda hükümet ne gibi uygu
lamalar yapmıştır? Bunların tantışıılmasında şüphesiz 
fayda var. Ancak, bu tartışmalara girmeden önce, 
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dünyada insan faktörüne verilen önemi ve insan fak
törüne yapılan yatırımın önemini anaihatlarıyla belirt
mek istiyorum. 

Profesör Röbinson, yaptığı araştırmalara dayana
rak, «Kalkınmada sermayenin payı sadece yüzde 25' 
tir» diyor; geriye kalan yüzde 75, sermayenin etkin
liğini artıran, özellikle eğitim, yönetim, araştırma, 
bilgi ve tekniğin süratle yayılmasına 'bağlıdır, Nitekim 
«Japon. mucizesi» diye tonınan mucizede sermayenin 
katkısı, ancak yüzde 32 olmuştur, bunun dışında ka
lan yüzde 68, daha çok insan faktörü ve insan fak
törüne yaptırılan eğitimle sağlanmıştır. Japon muci-
zesiimde anafaktör, anahtar faktör insan faktörüdür, 
eğitilmiş insan faktörüdür. İnsan faktörü, kalkınma
da sadece bir darboğaz, bir tüketici ve bir anlamda 
engel olmaktan çıkmakta eğitim sayesinde, kalkın
manın itici gücü olabilmektedir. Kalkınmış ülkelerin 
müşterek yönü, eğitime önem vermeleri, eğitim kali
tesini yükseltmeleri ve teknik eğitime ağırlık verme
leridir. 

Türkiye acaba bu konularda ne yapıyor? Ülke
mizde her yıl 1 milyonun üzeninde çocuk ilkokula 
kaydoluyor. 1986-1987 ders yılında sayısı 10 milyo
nu bulan öğrenci var. Ülke nüfusunun yüzde 56'sı, 
21 yaşın altındadır. Biz, okula devam eden nüfusu 
dünyada en fazla ülkelerden birliyiz. Bu denli kala
balık bir nüfusu eğitmek Türkiye'ye ıbüyük masraf
lara mail olmaktadır; 'büyük bir eğitim ordusunu ge
rektirmektedir. 'Nitekim, bugün eğitim ordusunun 500 
bini buliduğunu biliyoruz. 

Bu itibarla, Millî. Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığına büyük ödevler düşmektedir. Bu ödevleri 
yapmak her şeyden önce yönetim, finansman ve tu
tarlı bir program meselesidir. Burada finansman ko
nusunu Öncelikle ele almak istiyorum. 

Eğitime ayrılan pay ve verilen önem yıllar geç
tikçe azalmaktadır arkadaşlarım. Gerek gayri safi 
mlillî hâsıla içinde ve gerekse genel bütçelerden eği
tim hizmetleri için ayrılan pay, özellikle son yıllarda 
gittikçe azalmıştır. 1976 yıllında geneli (bütçeden eği
time ayrılan pay yüzde 14 iken, bu oran 1980 yılında 
yüzde 11 e, 1986 yılında yüzde 8,7'ye ve 1987 yılında 
ise yüzde 8,6'yâ düşmüştür. 1987 bütçesinin asıl bü
yüklüğünün 11 tailyon değil ide 15 trilyon olduğunu 
hesaba katarsak, bu payın sadece yüzde 5 ve 6 civa
rında kaldığını göreceğiz. Kaldıki bu pay Portekiz'de 
yüzde 22, Tunus'ta yüzde 19, Kore'de yüzde 21 ci-
varındadıır. Gayri safi millî hâsıla içindeki millî eği
tim harcamalarının payı ise sadece yüzde 1 civarın-
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dıadır. Bu pay Kore'de yüzde 7 civarı udadır ârka-
daşılarıım. 

Görülüyor ki, Türkiye millî eğitime her yıl daha 
az önem vermektedir. Bu konudaki biır tespit Beş'lnci 
Beş Yıllık Kalkınma Planının destek çalışmalarında 
yer almıştır. Bakın ne diyor : «Üçüncü ve Döırdün-
oü Plan dönemlerinde okul-öğrenci, okul-Öğretımen 
ve öğretmen-Öğrenci oranlarında olumlu gelişmeler 
olmuştur.» IŞüphesiz özall hükümetinden önceki dö
nemden bahsediyor. Son 11 yılda orta ve yüksek
öğretimde sağlanan gelişmelerin, bu alana ağırlık ve
ren politikalardan kaynaklandığı görüleceklıir. 

Son duruma gelince : 

Son durumda ilgili tespitleriımizi de yine bir do
kümana dıstinaden vermek istiyoruz. Basma intikal et-
tliği için artık gizliliği kalmamış dan Dünya Bankası 
Eylül 1986 raporundan ıraeaılen bazı aktarmalar ya
pacağım. Bu raporda deniyor ki, «Eğicim ve öğre
tim sistemi gerçek bir kriz yaşamaktadır. (Türkiye 
'ite 'ilgili yazılmıştır) Bu krizin iki unsuru vardır. Bi
rincisi, 'bu sektörde 'kullanılabilecek ımalî kaynaklar-
la ilişkilidir. Eğitim ve öğretim sistemi için yapılan 
yatunmll'ar 1977 yılından ıbu yana önemli ölçüde ve 
süreklıi bir düşüş 'kaydetmiştir. 1983'ten, 1985'e ka
dar olan dönem içinde Millî Eğitim 'Gençlik ve 
Spor Bakanlığına tahsis edilen cari harcamalar büt
çesi, sabit fiyatlarla yılda yüzde 10 oranında azal
mıştır. Bu durum ve aynı dönem içinde okullarda 
kayıtlı öğrenci sayısının yılda yüzde 3,5 oranında art
ması eğitim alanındaki başarıların bugünkü düşük dü
zeyde olmasında etkili olmuştur. Kaynaklar o derece 
azalmıştır ki, bazı ilkokullar tebeşir gibi en temel eği
tim araçlarından mahrum kalmıştır.» Bu, Dünya 
Bankasının (tarafsız uzmanlarınca tespit edilmiş görüş-
leridür. Hal böyle iken Sayın Başbakan, geçen gün 
düzenlediği basın toplantısında çıkıp, «1 milyon bil
gisayarla okuMarı donatacağını» söylüyor, önce te-
heşirîetrini alsın. Ayrıca, bunu müsaade ederseniz şu 
benzetme ile ifade edeyim; 1 milyon bilgisayar bu-
günlkü şartlarda kel başa şimşir taraktır arkadaşılarum. 
(DYP şuralarından alkışlar) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Bilgisayarda 
tebeşliır kullanılknaz Sayın Sadıklar. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
önce tebeşiri sağlayında, ondan sonra sıra ona gelsin 
diyoruz. 

Yine aynı rapor bakın nasıl devam ediyor : «Eğer 
Türkiye sanayi ve tarımda diğer Avrupa ülkeleri 
ile rekabette başarılı olabilecek modern bir ekono

miye sahip olacaksa, millî eğitim yatırımlarını mut
laka artırmalı ve beşerî kaynaklann geliştirilmesi için 
yeterli cari harcamalar bütçesini tahsis ©itmelidir. Bu 
nedenle kaynakların en azından üç ya da dört yıl 
önceki düzeye getirilmesi (Yani Özal hükümetinin al
dığı dönemdeki düzeye getirıiimesi tavsiye ediliyor) 
ve nüfus artışının da göz önünde bulundurularak her 
yıl artışı sağlanmalıdır» deniyor. 

Dünya 'Bankasının bu ifadeleri Tür'k millî eğiti
minin ne durumda olduğunu, daha doğrusu genile-
me'kte olduğunu göstermektedir. 1950'deki durumdan 
ıbir anlamda geriye gidilmiştir. 1950 yılında ilkokulu 
bitiren her 48 'kişi ortaokula kayıt edilebiliyordu. 
Bu oran, 35 yııl sonra bugün aynı şekilde muhafaza 
edilmiş maalesef. Ayrıca 1950 yılında lliseyi 'bitiren 
her 100 kişinin 14'ü üniversiteye kaydolabilirken, hu 
oran 1985'te yüzde 10'a düşmüştür. Bu konularda 
Kore'den bile geri kaldığımız ortaya çıkmaktadır ar
kadaşlarım. 

İlkokul seviyesinde okullaşma oranını Kore'de 
de yüzde 100, Türkiye'de de yüzde 1C0 kabul ede
ceğiz. Tabiî bundaki başarıyı kabul etmek lazım; fa
kat Özal hükümeti herhalde bundan pay alamaya
caktır. 

1984 verilerine göre Kore'de ortaokul seviyesin
de okullaşma oranı yüzde 96 iken, Türkiye'de yüzde 
48'dir; yani ilkokuldan mezun olanların yüzde 96'sı 
Kore'de ortaokula kaydolurken, Türkiye'de 'bu yüz
de 48; lise için. Kore'de yüzde 78, Türkiye'de yüzde 
26*dır;. yükseköğrenimde ise bu oran Kore'de yüzde 
25, Türkiye'de yüzde 10'dur. 

Bu rakamlar, bir taraftan eğitime ayrılan kaynak
lar m azaldığını, diğer taraftan da mutlak rakam 
olanak öğrenci sayısının arttığını gösterdiğine göre, 
millî eğitimdeki açık her yrl biraz daha artmaktadır. 
Nitekim, ilkokul, ortaokuil ve liselerde akili ve üçlü 
öğretim yapan okul sayısında artışlar olmuştur. Köy 
okuUannın üçte ikisi tek ve iki dersliktir. Okul ye
tersizliği, özellikle 'büyük şehirlerde sınıf mevcutla
rını 40 ilâ 60 civarına yükseltmiştik, hatta 70-80 mev
cutlu sınıfların sayısı az değildir. Kaldı ki, Avrupa 
ortalaması bu konuda 22 ile 30 arasında değişmek
tedir. 

Diğer taraftan, öğretmen başına öğrenci oranı 
şeklinde yapılan randıman hesapları, Türkiye için 
30'a 1 gibi düşük bulunmaktadır. Bu da öğretmen 
dağılımının gereği gibi yapılmadığı, 'bazı yerlerde 
büyük yığılmaların olduğunu göstermektedir. 

Yukarıda değindiğimiz Dünya Bankası raporu, 
millî eğitim sektöründeki krizin ikinci unsuru ola-
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rak randıman düşüklüğünü göstermektedir. öğretmen 
başına öğrenci oranı yanında sınıf geçme oranı sü
ratle düşmektedir. Bu konuda randıman yükseltmek 
için bazı şeyler yapılması gerektiği açıktır arkadaş
lar ırn. 

Teknik eğitime yeterli ağırlık veriılmedliği, özel
likle bu hükümet zamanında da verilmediği ortada
dır. Yukarıda da değindiğimiz gibi, kalkınan ülkeler
de teknik eğitime özel bir ağırlık verilmektedir. Büz 
de ise 'bu konunun sadece edebiyatı yapılmaktadır. 
Ağırlık vermeyi bir tarafa bırakın, eldeki rakamlar 
aksi istikamette 'bir gelişmeyi göstermektedir. 

1977 yılında millî eğitim bütçeslinde meslekî ve 
teknik öğretime ayır ilan pay yüzde 22 ve 1980 yılın
da yüzde. 20 iken, 1986 ve 1987 yıllarında yüzde 11 'e 
düşmüştür; yüzde 22'den yüzde 11'e düşmüştür. En
düstri meslek lisesi olarak okul sayışımda da bekle
nen gelişmeler olmamıştır. 1982 - 1983 döneminde 
meslek lisesi ve teknik ilişe olarak 367 okul vanken, 
bu ısa.yı endüstri meslek liseleri için 1985 - 1986 öğ
retim yılında 341 ve teknik liseler için 95'bir. 

Meslekî ve teknik öğretim için inşa edilen okul 
binaları ve atölyeler (teçhizat noksanlığı sebebiyle 
tam kapasiteyle çalıştınlamaımaktadıır. 5 bin civa
rında atölye öğretmeni de noksandır. 

1986 yılının dahil olduğu Beş Yıllık Planın prog
ramında millî eğitimle ilgili ilginç kritikler mevcut
tur. Bunlardan bazılarını hatırlatmak istiyorum : 

«Büyükşehir merkezlerindeki 'bina yetersizliği ve 
eğitim binalarında ortak kullanımların yapılamaması, 
mevcut eğitim araç ve gereçlerinden etkili 'bir şekil
de faydalanılamaıması, yeni 'bilgilerin ders kiıtapların-
na zamanında aktarılamaması, Öğretmenlik mesleği
nin geıliştirilememesi, eğitim ve öğretimin kalitesin! 
olumsuz bir şekilde etkilemektedir.» (Merak edenler 
için söylüyorum, program sayfası 344). 

Yine aynı sayfalarda, «Meslekî teknik okullara 
öğretmen yetiştiren yükseköğretliım kurullarının müf
redatlarımda yapılan değişiklikler sebebiyle bu kurul
larda istenilen seviyede öğretmen yetiştiriılememekte-
dir» denmektedir. Bunlar planın, programın sözle
ridir. 

«Ayrıda, teknik öğretimde çalışan öğretmenlere, 
diğer teknik elemanlara verilen özel görev tazminat
larının verilmemesi de öğretmen kaybına sebep ol
maktadır» denmektedir. Öğretmenlerin yurt düzeyin
de dengeli dağııli'mımın sağlanması için alınan 'tedbir
lerin başarılı olmadığı da yine plan dokümanında yer 
almıştır. 

Sayın Başkan, değerli ımıilletvekilli arkadaşlarım; 
plan, program ve Dünya Bankası raporlarında, millî 
eğitimlimizle ilgili gelişmellerıi genel hatları ile gör
dükten sonra, şimdi özal Hükümeti Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığının icraatını anabaşlık-
iar itibariyle bir değerlendirmeye tabi tutmak isti
yoruz. 

Özal Hükümeti üçüncü yılını doldurmuş olması
na rağmen, Millî 'Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilatında kuruluş henüz tamam
lanamamıştır. Birleştirilen ımlJılî eğitim ',Ue spor ba
kanlığı 'bütünleştirilememişifciır. Bu bideştiırme ile Özal 
Hükümeti bir devrim yaptığı iddiasını ileri sürmekte 
ise de, gerekli 'koordinasyon ve işbirliği sağlanama
dığı için ahenkli bir çalışma düzeni kurulamamışitır. 

Bakalıkta düzenleme görevi yapan Talim ve Ter
biye Kurulu, yürütme görevini yapan Müdürler Ko-< 
misyonu ve denetleme görevini yapan Teftiş Kurulu 
kendi mevzuatı ve gelenekleri içerisinde çalıştırılama
maktadır. Bu kurullara aşırı müdahale ve baskılar 
yapıldığı, bakanlıkta idarî hiyerarşinin bozulduğu, 
yetki otorite zincirinin koptuğu, bunların neticesi 
olarak da hizmetlerin aksadığı devamlı şikâyet ko
nusu yapılmaktadır. 

Yapılan yeni düzenleme ile Talim ve Terbiye Ku
rulunca yürütülen hizmetlerin 6 bakandan meydana 
gelen Eğitim öğretim Yüksek Kuruluna bırakılması, 
ciddî aksamalara sebep olmuştur. Bu kurula ilgisiz 
bakanların iştirak etmesi, idarî ve siyasî kararlarda 
karışıklıklar ortaya çıkarmış ve bürokrasiyi artırmış
tır. Eğitim Öğretim Yüksek Kurulunun, öğretim prog
ramlarını ve ders kitaplarını karara bağlama veya 
onaylama yetkisi bulunması, idarî ve teknik bir hiz
meti, siyasî bir görünüm ve muhteva içerisine itmiş
tir. Bu kurulun verilen hizmetleri yürütecek teknik 
ve ilmî bir kuruluş olması, sadece idareden gelen 
taslağı imzalamaktan başka bir şey yapmaması, dev
let geleneğine aykırıdır. Eğitim ve öğretim hizmetle
rinde bir kısım kararların, bakanlıküstü bir bakanlar 
grubuna bırakılması, bakanlıkların kuruluş görev ve 
sorumluluk esprisine ters düşmektedir. Bir anlamda 
Millî Fğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı kendi yetki
sini, ilgisiz diğer 5 bakanla paylaşmaktadır. Kaldı 
ki, bu kurulun fiilen toplanabilmesi de mümkün de
ğildir. Nitekim, toplanamamaktadır. 

Özellikle taşra teşkilatında görevli müdürlerin 
önemli bir bölümü hâlâ vekâleten hizmet yürütmek
tedir. Bakanlık merkez teşkilatında da uzun süre bu 
uygulama yapılmıştır. Millî Eğitim gibi Devletin fev-
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kalade önemli bir hizmetinde, üst kademe yönetici
lerinin görev alanı dışından getirilmeleri ve görevle
rini uzun süre vekâleten yürütmeleri, Devlet idaresin
de aksamalar yaratmıştır. Ayrıca muhtelif görevlerin 
tek kimsede toplanması uygulaması işleri geciktirmek
tedir. 

Yukarıda da değindiğimiz gibi, millî eğitim sis
temimizi düzenleyen 1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî 
Eğitim Temel Kanunu, bir anlamda Devletin eğitim 
politikasını yasalaştırmıştır. Böyle bir kanun varken, 
hükümet devamlı surette yeni model ye sistem ara
yışı içine girmiştir. Kanunun getirdiği sistemi işlet
mek bir tarafa, günlük, palyatif tedbirlerle çözüm 
arayışı içerisinde olmuştur. Bu arada, önemli zikzak
lar da çizilmiştir. Bazı misaller arz etmek istiyorum : 

Altı yaş uygulaması önce getirilmiş, sonradan as
kıya alınmıştır. Nitekim 1987 programında şu ifade
ler yer almaktadır : «ilkokullarda altı yaş uygulama
sı kademeli olarak kaldırılacak ve okullarda fizikî 
kapasite sağlandığı oranda altı yaş için ana sınıflar 
açılacaktır.» Niçin getirdiniz, niçin askıya alıyorsu
nuz?.. 

«1985 - 1986 öğretim yılından itibaren modern 
fen ve klasik farkı kademeli olarak kaldırılmıştır» 
Niçin getirdiniz, niçin kaldırıyorsunuz?.. Bu durum 
üniversiteye giriş sınavlarında büyük karışıklıklar 
meydana getirmektedir. 

Daha sonra da üzerinde duracağımız gibi, kitap 
yazma seferberliği başlatılmış, sonradan durdurulmuş
tur. 

Büyük bir heyecanla başlatılan okuma - yazma 
seferberliği - ki faydalı olmuştur - özal hükümeti 
döneminde eski hızını kaybetmiştir. 

İlkokul öğretmenlerine yeni uygulamaya başlanan 
önlisans programı, bu zikzakların diğer bir örneğidir, 

Gelelim, öğretmen yetiştirilmesi, istihdamı ve bun
larla ilgili ücret politikasına : 

öğretmen yetiştirme sorumluluğunu bugün YÖK 
üstlenmiştir. Bakanlığın bu konuda hiçbir inisiyatifi 
kalmamıştır. Eğitim enstitüleri, yükseköğretim okul
ları eğitim fakültelerine dönüştürülmüştür. Eğitim 
fakülteleri her dalda öğretmen yetiştirmeye devam 
ederken, üniversitelerin diğer fakültelerinden, mesela 
edebiyat ve fen fakültelerinden mezun olanlar, üni
versiteden aldıkları sertifikalarla öğretmen olarak ta
yin edilebilmektedirler, öğretmenlik mesleği, biraz 
da başka iş bulamayanların müracaat ettikleri işkolu 
haline gelmiştir. 

Meslekî ve teknik öğretim okulları özelliğini ve 
statülerini kaybetmişlerdir. Atölye ve meslek dalları 

18 . 12 . 1986 O : 1 

öğretmeni yetiştir ilememektedir; biraz önce de bah
settiğim gibi, 5 bin açık vardır. Bakanlığın yete
nekli öğretmen bulma konusunda ciddî darboğazlar
la karşılaştığı muhakkaktır. 

Öğretmen olarak yetiştirilen gençler, mesleğe ta
yinlerinde ayrı bir yeterlik imtihanına tabi tutulmak
tadır. İmtihanların değerlendirilmesi, güvenlik so
ruşturmaları ve tayin işleri uzun bir zaman almakta
dır. öğretmenlik imtihanı için yeterince yetenekli ele
manlar müracaat etmemektedir arkadaşlarım. Nite
kim, bakanlığın geçenlerde açtığı bir imtihana, yak
laşık 5 bin açık kontenjan varken, 20 bin kişi müra
caat etmiş, ancak bin civarında öğretmen adayı bu 
imtihanı kazanabilmiştir. Bu, bir tabloyu çizmekte
dir. 

İlk ve ortaöğretim kurumlarında 25 bin, teknik 
öğretim okullarında 5 bine yakın öğretmen açığı bu
lunmaktadır. Zamanında öğretmen tayin edilememe
si yüzünden birçok okulun kapalı kalmasına veya 
birçok derslerin boş geçmesine sebebiyet verilmekte
dir. Rotasyon uygulaması da öğretmenler arasında 
huzursuzluklar yaratmıştır. 

öğretmenlere verilen ücret konusu, zannederim 
en önemli konulardan biridir. Hükümet son zaman
larda ek ders ücretini ve öğretmen tazminatlarını ar
tırmak suretiyle öğretmen ücretinde cüzî bir artış sağ
lamıştır. Ancak bu artışı, öğretmenlerin geçim sorun
larını kökünden halletmiş gibi takdim etmişlerdir. 
Nitekim Sayın Başbakan, son basıh toplantısında, öğ
retmenlerin 110 bin liranın üzerinde maaş alabilecek
lerini ifade etmişlerdir. Başbakanın ifadesinden, bunun 
ilk girişte alınabileceği anlamı çıkmıştır. Şimdi soru
yoruz : öğretmenler ilk girişte ne kadar para alabile
ceklerdir? Bu İ'IO bin liranın üzerindeki ücreti öğ
retmenlerin yüzde kaçı alabilecektir? Yaptığımız he-
haba göre mesleğe yeni giren öğretmen 58 bin, 20 
yıllık öğretmen 75 bin lira maaş almaktadır. Bu du
rumda 110 bin liranın üzerine nasıl çıkılabileceğini 
bir türlü anlayamıyoruz. 

43 ülkede yapılan bir incelemeye göre, öğretmen
ler arasında en düşük ücreti alan ülkelerden biri Tür
kiye'dir ve Türkiye'nin 43 ülke içindeki yeri 42'dir; 
yani sondan ikincidir. İsviçreli bir öğretmen ayda 1 
milyon liradan fazla para almaktadır. Pakistan'dan 
ithal ettiğimiz öğretmenler, aynı hizmetleri gördükleri 
halide, bizim öğretmenlerimiz ondan 5 katı daha az 
ücret almaktadır. 

Bir de, altın alımıyla ilgili bir karşılaştırma yapa
cağım burada : 1970 yılında öğretmen -ki, bu 12 yıl-
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hk bir öğretmen- bir aylık maaşıyla 29 gram, 22 ayar 
altın alabiliyordu. 1975 yılında bu 25 gram, 1976 yı
lında 39 gram'dır. 1980 yılından itibaren rakamlar 
değişiyor ve 1986 yılında 5,6 gram altın alabiliyor. 
Bu duruma göre, 1976 yılında maaşı ile 39 gram al
tın alabilen bir öğretmenin 1976'ya göre bugünkü bir 
aylık maaşının 390 bin lira olması lazım arkadaşla
rım. Halbuki, bugün 20 yıllık bir öğretmen bunun 
ancak beşte birini, hatta daha azını alabilmektedir. 

1983 yılında öğretmen sorunları ve eğitimleriyle 
ilgili ilginç bir araştırma yapılmıştır. 22 ilde görevli 
bulunan İ4 bin öğretmene anket uygulanmıştır. Ya
pılan anketin sıonucu değerlendirilmiş ve özetle şu 
sonuçlara varılmıştır : öğretmenlerin en önemli so
runlarından birisi konut islorunudur; aylık gelirleri ih
tiyaçlarını karşılayamamıştır; öğretmenlik mesleğinin 
statüsü ve çekiciliği, öğretmen açısından çok düşük
tür; il ve ilçelerde dinlenme ve eğlence tesisleri yeter
sizdir; öğretmenler diğer kamu görevlilerinden. yeter
li ilgiyi görmemektedirler; öğretmenlerin tayin ve na
killeri önemli sorun teşkil etmektedir. 

11982 yılından bu yana satınalma güçlerinin daha 
çok düştüğü hesaba katılırsa, öğretmenlerin ne güç 
durumda olduğunu anlamak zor olmayacaktır. 

Bir zamanların, hatta 1970'lerin en itibarlı ve üc
ret bakımından tatminkâr olan öğretmen mesleğinin 
tekrar eski yerine oturtulması için hükümeti göreve 
davet ediyoruz. Ancak iher konuda propagandayı ve 
yapar görünmeyi tercih eden ıbu 'hükümetin, bu ko- -
nuda da ciddî adım atacağına inanmıyoruz. 

(MUSTAFA MURAT ISÖKMENOÖLU (Hatay) 
— Adamları atar... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
öğretmen okulu mezunu öğretmenlerin birinci dere
ceye terfi edebilmeleri için, ön lisans programına tabi 
tutulmaları, bu öğretmenler için bir çile haline gel
miştir. Bu maddî ve manevî 'büyük bir yük teşkil et
mektedir. 130 bin ilkokul öğretmenine uygulanan bu 
öğretim, bakanlığa 8 milyar Türk lirasına malolmuş-
tur. öğretmenler de en az bu kadar para harcamışlar
dır. 

'Bakanlığın, kendi öğretmenlerine yapmak zorun
da olduğu bu hizmeti, bedelini ödemek suretiyle üni
versiteye devretmesini tartışmak gerekir. Daha önce
ki dönemlerde intibak programlarıyla bu konu çok 
pratik bir şekilde çözümlenmekteydi ve bu ölçüde 
de maddî ve manevî sarfiyat olmamaktaydı. 

öğretmenlik mesleği, özellikle ilkokul öğretmen
liği bir feragat mesleğidir. Ülkemizin en ücra köşe

sine kadar gidip görev yapan 'bu fedakâr insanların, 
yukarıda bahsi geçen anketten de anlaşılacağı üzere, 
sosyal, ekonomik ve kültürel yaşantıları çok kısıtlı
dır. Eskiden beri söylenegelen bir düşündürücü ger
çek vardır, slogan haline gelmiştir; «Köyde mezarı 
olan yegane devlet memuru öğretmendir» denir. 
ömürlerini mahrumiyet içinde geçiren bu öğretmen
lerin, şehirlere sağlık veya diğer sebeplerle ayda bir iki 
defa indiklerinde kalabilecekleri, sığınabilecekleri bir 
yere, tadabilecekleri sıcak bir aşa ihtiyaçları vardır. 
Onun için, öğretmen evi inşaatı programı başlatıl
mıştır. Heyecanla 'başlatılan ve çok yararlı olan bu 
programın aynı heyecanla devam edip, etmediğini 
bilmiyoruz. Etmediği konusunda işaretler var. Hü
kümeti bu konuda da göreve davet ediyorum. 

Özal Hükümeti zamanında bir telaş içerisinde ki
tap yazma seferberliği başlatılmış ye daha sonra da 
'bu durdurulmuştur. Niçin başlatıldığı ve niçin dur
durulduğu anlaşılamayan 'bu telaş, devlete en az 100 
milyon liraya mal olmuştur. Kitap yazma seferberli
ğinde ehliyet ve tecrübe aramadan, bir araya getiri
len gruplar tarafından iki ay içerisinde kitap yazıl
mıştır. Bu kitaplar sonradan rafa kaldırılmıştır. Ders 
programlarında gerekli değişiklikler ve gelişmeler ya
pılmadan, ders notu hazırlar gibi ders kitabı yazdır
ma çalışmalarının başka şekilde sonuçlandırılması 
mümkün değildir. Bununla beraber, rafa kaldırılan 
kitapların yeniden gözîden geçirilmesi ve ciddî bir 
programla kitap yazdırma seferberliğine devam edil
mesinde fayda ummaktayım. Zira bugün okullarda 
kitap sıkıntısı çekilmektedir ve mevcut kitaplarda da 
yanlışlıklar pek çoktur. 

özetle bizim bulgularımız böyle ve bu bulgular 
ışığında şunu ifade edebiliriz ki, özal Hükümeti dö
neminde eğitim ve öğretimin seviyesinde düşmeler 
olmuştur. 

Üniversiteye giriş için yapılan sınavların birinci 
basamağında -Tek bir misalle kanıtlamaya çalışıyo
rum- 45 bin lise mezununun sıfır puan alması, ula
şılan seviyenin nerede olduğu hakkında bize bir fi
kir verebilir. 

Öyle bir Jise eğitimi ki, özel dersanelere gitme
den üniversiteye hazırlayamıyor; öyle bir üniversite 
eğitimi ki, mezunları boş geziyorsa o sistemde önem
li, ama çok önemli aksaklıklar vardır arkadaşlarım. 

İSon günlerde birkaç eski eğitimci ve okul müdü
rüyle mevcut eğitim sistemimiz konusunda görüşme 
yaptım. Edindiğim izlenimleri satır başlarıyla sunmak 
istiyorum : 
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Eğitim sistemimiz A'dan Z'ye gözden geçirilmek J 
ihtiyacındadır. Bu, eski eğitimcilerimizin, uzmanları
mızın görüşü. 

Eğitim sisteminin yönetimi maalesef tecrübesizle
rin, ehil almayanların eline bırakılmıştır. 

Ders programları eskidir, değişen teknolojinin ar
kasında kalınmıştır, öğrenciler derslere i ligi duyma- I 
maktadırlar. Bir anlamda, programlar öğrencilerin 
gerisindedir. 

Itmtihan şekilleri muhakkak değiştirilmelidir. Bü- I 
tünleme imtihanları hemen ders dönemini takiben ya- I 
pılmalı'dır. Böylece hem öğrenciler, hem öğretmenler, 
hem de yönetim, dinlenmek için yeterli zaman bula
bileceklerdir. } 

Ders yılı başlamasının her il için aynı tarihlere I 
rastlatılmasına ihtiyaç yoktur. Türkiye, dört iklimi I 
aynı anda yaşayan bir ülkedir. Bir yerde hasat yapı
lırken bir yerde de kar yağmaktadır. Tarlada çalışma 
zamanına rastlayan öğretim dönemi, genellikle verim
siz olmaktadır. Konya İli kaklar olan İsviçre'de dahi, I 
her kantonda ders yılı ayrı ayrı tarihlerde başlamak
tadır. Türkiye'de de iklim şartlarına göre yeni bir sis- I 
tem uygulanmalıdır. I 

Öğrencilerin kafası birçok işe yaramayan bilgiler- { 
le tı'ka basa. doldurulmaktadır. İsmini bile duymadı
ğımız 'böceklerin sindirim organları önemli bir ders 
konusu olarak okutulmaktadır. I 

Ders saatleri lüzumundan fazladır, öğrenciler yor- I 
gun ve bıkmış şekilde orta ve lise tahsillerini bitir- I 
mekteler ve üniversitelere isteksiz girmektedirler. I 

Üniversiteye giriş sınavlarıyla, lise son sınıf bitir
me imtihanlarının zamanlaması birbirini tutmamak
tadır. Okul bitmeden başlatılan üniversite sınavları, I 
son sınıf eğitimini aksatmaktadır. I 

Lise ve ortaokullarda lüzumundan fazla ders ol- j 
duğu idra'kine Varan bakanlık, nihayet bazı dersleri I 
kaldırmaya karar vermiştir; ancak, bunun ders yılı I 
ortasında yapılması önemli sakıncalar doğurabilir. 
Böyle bir 'kararın, ders yılı başlamadan alınmış olma
sını temenni ederdik. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamı
zın başında da değindiğimiz gi'bi, eğitimi Türkiye'nin 
bir numaralı meselesi olarak görmekteyiz. İnancımı
za göre eğitim hür, 'kişiliğine sahip, doğru düşünen, 
sıhhatli kararlar veren, ekonomik faaliyetlere katıla- I 
bilmesi için gerekli asgarî bilgi ve mahareti edinmiş 
vatandaş yetiştirme meselesidir; beyinleri yıkamak 
değil, yormak değil, onları zenginleştirmek, insan va
karına sahip fertler yetiştirmek meselesidir. I 

Millî eğitim meselesinin ele alınışı ve çözümün
de şu prensiplere uymayı gerekli görmekteyiz : Eği-
tim'de tek taraflı telkin ve saplantılara imkân verme
yen bir sistem uygulanmalıdır. Hür demokratik cum
huriyetin insanı, komünizmin de, faşizmin de ne ol
duğunu bilen, demokratik hürriyetlerle mukayesesi
ni yapabilen ve neticede kararını verebilecek fikrî 
seviyeye sahip olmalıdır. Bunun için, vatandaşa hür
riyetin ne olduğunu, demokrasinin ne olduğunu, 
cumhuriyetin ne olduğunu iyi öğretmeyi zarurî görü
rüz. Millet şuuru ve müşterek millî ideal, eğitim yo
luyla her vatandaşa intikal ettirilmelidir. Eğitim yo
luyla, 'sebeplerden neticeye gitmeyi bilen, muhakeme 
kabiliyeti gelişmiş, düşünen ve ona göre tercih yapa
bilen insan yetiştirilmelidir. Memleket kalkınmasın
da, insan gücü ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim 
sistemi şart sayılmaktadır. Sadece nazarî bilgiler so
nucu elde edilen diplomayla eğitimin gayesine var
masını mümkün görmüyoruz. Kişiyi iş hasibi yapan, 
bir meslek, sanat veya maharet kazandıran bir eği
tim sistemi uygulamasını zarurî görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, grubunuza ayrılan 
sürenin üçtebirini doldurmak üzeresiniz efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Biliyorum Sayın Başkanım, 1 - 2 dakika içinde biti
riyorum. 

Buna «Üretici, eğitici eğitim» diyoruz. Böylece 
eğitimi, aydın işsizliğine yol açan verimsiz bir faali
yet olmaktan çıkartabiliriz. Her vatandaşa, kabiliye
tine göre en yüksek eğitim kademelerini açık tutan 
bir fırsat ve imkân eşitliği sağlanmalıdır. Bu maksat
la, 1987 programında da değinildiği gibi, parasız ya
tılılık sisteminin ve uygulanan politikaların gözden 
geçirilmesi gerekmektedir. Çoğunlukla Federal Al
manya'da bulunan Türlk işçi çocuklarının millî ben
liklerini koruyup geliştirmelerine yardımcı olmak için 
bir program uygulanmalıdır. Bu konudaki eksiklik
lerin biran evvel tamamlanması gerekmektedir. 

Yukarıda ifade etmiş olduğumuz prensiplere da
yalı milliyetçi, laik, hürriyetçi, medeniyetçi ve ilerici 
fikirlerin eğitim yoluyla Türk vatandaşına intikal et
tirilmesini devletin görevi saymaktayız. 

Millî eğitimimizin bu prensipler ışığı altında ge
lişmesini temenni eder, 1987 malî yılı bütçesinin ül
kemize ve millî eğitim camiasına hayırlı olmasını 
diler, saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Sayın Sökmenoğlu; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA MUSTAFA MURAT 

SÖKMENOĞLU {Hatay) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığının bütçesi münasebetiyle, Doğru Yol Partisi Gru
bunun, gençlik ve spor konularında görüşlerini su
narken, siz muhterem üyeleri şalhsım ve grubum adı
na saygıyla selamlıyorum. 

'Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi
nin görüşülmesi münasebetiyle de, dünya halter re
kortmeni, Türk sporcusu Naim Süîeymanoğlu'nun 
Bullgar zulmünden, insanlık dışı soykırımından kaça-
ra'k ülkemize iltica arzusunu gerçekleştiren Cumhu
riyet Hükümetimizi, Türk Dışişleri mensuplarıyla, 
güvenlik kuvvetlerini yürekten kutluyor, Bulgarların 
maskesini düşüren kıymetli sporcumuza hoş geldin 
diyoruz. (|DYP sıralarından alkışlar) 

ISayın milletvekilleri, Naim Süîeymanoğlu'nun 
baskı ve işkenceden kurtarılması sevindiricidir. Şah
sında 2 milyona /akın soydaşımızın çektiği eza ve ce
faya nasıl son verileceği meselesi de tekrar gündeme 
gelmiştir. Izdırap ve işkence altında hayatları tehlike
de olan Türk gençlerinin, Bulgaristan'daki bütün soy
daşlarımızın kurtarılması çalışmalarının hızlandıril-
masını istiyoruz. Parçalanmış ailelerin birleştirilme
sine fırsat verilmesini, bu ülke tarafından Türkiye'ye 
(gönderilmeyen ve şimdilik 49 adet olarak tespit edi
len gençlerimizin, çocuklarımızın ıstırabına son veril
mesini istiyoruz. Kaderine terk edilmiş Aysel ve di
ğerlerinin çilesine son 'verilmesi için Dünya Gençlik 
Teşkilatını ve diğer uluslararası teşekküllerin etkinli
ğini sağlayacak teşebbüslerin devamı diliyoruz. Ay
rıca, Bulgaristan'dan gelerek Türkiye'de yaşaması
na rağmen, Türlk vatandaşlığına kabulünü 'bekleyen 
diğer 'gençlerin de Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüz
danına sahip olmayı hasretle beklediklerini hüküme
timize hatırlatmak isterim. Dünya halter şampiyo
nuna gösterilen ilginin dörtte biri de bu gençlere gös
terilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, genç Naim Süleymanoğlu' 
nun iltica etmesinden sonra, IBullgar Konsolosu Nec-
hev'in, Bursa'da kapı kapı dolaşarak, Türkiye'ye il
tica etmiş olan ve çocuklarından ayrı kalmış ailele
re baskı yapmasına şimdi ne diyeceğiz? Diplomatik 
slkandala sebebiyet veren Bulgar Konsolosu, kendi
sinde 'bu yetkiyi nereden bulmaktadır? TürkiyeMen 
diplomatik kurye ile adam kaçırarak, yeni 'bir kam
panyaya mı gireceklerdir? Aile boyu tabir edilen ca

susluk karşısında Cumhuriyet Hükümeti ne yapma
yı düşünmektedir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk gençli
ğinin meseleleri üzerinde görüşlerimizi ifade etmek 
ve sizlerin dikkatlerini birkaç nokta üzerine çekmek 
istiyoruz. Gençler arasındaki sosyal, ekonomik ve 
kültürel farklılıklardan meydana gelen gençlik mese
lesi, ülkemizin önemli bir sorunudur. Farklılıkları as
gariye indirmek, gençlerin bulundukları ortama inti
baklarını sağlamak şarttır. Ekonomik ve kültürel açı
lardan meselelerine eğitebilmek, yöresinden kopup 
gelen ve çok değişik koşullarla karşılaşan gençlerin, 
»başarısızlığa uğramalarına mani olacak tedbirlerin 
alınmasında gecikmemek gerekir. Maddî ve manevî 
ihtiyaçları nedeniyle 'başka mihraklarca istismar edil
memelerini sağlamak, devletin görevi olduğunu da 
unutmamak lazımdır. Tüm yurt sathındaki gençlerin 
Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, milletimizin 
örf ve âdetlerinde, kültür mirasında müşterek bir gö
rüşe sahip olmaları gereğine inanıyoruz. Çünkü bun
lar, Türk toplumuna özgü tutum, davranım ve değer 
ölçüleridir. 

Sayın milletvekilleri, gençliğin sosyal ve ekonomik 
sorunlarının en önemlisi hiç kuşkusuz işsizliktir. Kır
sal kesimden kentlere, çoğunluğu genç olan bir iş
sizler ordusu her sene sayıları çoğalarak akmaktadır. 
Bir yandan öğrenim imkânlarının mevcut isteği kar
şılamaması, diğer yandan iş imkânlarının azlığı ve 
gittikçe kronikleşen işsizlik, gençlerde bir umutsuz
luk ortamı yaratmaktadır. Eğer gençlik (kalkınma fa
aliyetlerine katılma fırsatından yoksun bırakılırsa ve 
potansiyelini kullanmasına izin verilmezse, toplumsal 
huzursuzluk sürekli hale gelecektir. 

Muhterem milletvekilleri, son yıllarda hızla geli
şen iletişim araçlarının kamçıladığı, tüketim tutku
sundan ve özellikle düşük gelirli ailelerde gözlenen 
bir takım ekonomik sorunlar 'bulunmaktadır. Bu ge
lir gruplarındaki ailelerde gençlerin, çevrelerinin ve 
kitle iletişim araçlarının telkinlerine uyumlu olarak 
benimsedikleri yeni tüketim kalıpları ailelerin gelir 
kaynaklarıyla ters orantılı bir hiçimde yüksektir. Bun
ların karşılanmaması, genç kuşak üzerinde değişik et
kiler meydana getirmektedir. Gençler, kendilerine 
göre bir köşe dönme ahlakı yaratmakta ve bu ahlak 
doğrultusunda toplumun uygun görmeyeceği davra
nışlara gitmekte ve hütünüyle isyankâr olmaktadırlar. 
Son yıllarda evden kaçmalarda, fuhuşa ye diğer ah
lâk dışı yollara yönelmekte, bu doğrultuda bir artış 
vardır. 
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Sayın milletvekilleri, gençlerle ilgili bir diğer so
run da, kötü alışkanlıklarla ilgilidir. Bunların başında, 
boş zamanların kahve ve diğer yerlerde değerlendiril
mesi gelmektedir, öğrenimde olan gençler açısından 
•bile bu kahvelerde zamanın (geçirildiği istenilmeyen 
eğilimler ciddî boyutlara ulaşmaktadır, özellikle son 
birkaç yıldır yaygınlaşan şans makineleri, salonları, 
birahaneler, bu kahvelerin yerini almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türk turizmini teşvik gerek
çesiyle son iki yılda uygulanan ve hızla yayılan ve 
gençlerimiz için 'büyük tehlike arz eden kumar ma
kineleri bugün tesis amacını çok aşmış, gençliğin ve 
toplumun büyük bir sorunu haline gelmiştir. Bir yan
dan Muzır Kanunları çıkartıp poşetle gazete sattıran 
'bir zihniyetin ülkeyi kumarhaneler zinciri haline 
dönüştürmesini anlamak da mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar genç kuşakla
rımız için ciddî bir tehlike de, tehlike olarak görülme
yen alkol, alkolizm kısa süre içinde temel sorunları
mızdan biri haline gelmek üzeredir. Ayrıca, son yıl
larda üst ve orta gelir gruplarına mensup gençlerde 
uyuşturucu kullanma eğilimleri hızla artmaktadır. 
Açık olan nokta, Türk 'genç kuşağının önümüzdeki 
yıllarda, bugüne kadar toplumumuzda görülmemiş 
(boyutlarda bir alkolizm ve uyuşturucu batağına sap
lanma durumuna gelmiş olacağıdır. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, bir dakikanızı 
istirham edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, öğleden önceki çalışma sü
remiz dolmak üzeredir. Sayın konuşmacının konuş
masının bitimine kadar sürenin uzatılmasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Sökmenoğlu. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam
la) — Muhterem milletvekilleri, gençlerle ilgili önem
li bir Ikonu da eğitim konusudur. Genç olarak tanım
layabileceğimiz 1 5 - 2 4 yaş grubunun eğitim düzeyi
ne baktığımızda hu gençlerin yüzde 20 kadarının 
okuma - yazma bilmediği, yüzde 55 gibi bir oranın 
da ilkokul mezunu olduğunu .görmekteyiz. Demek 
ki, gençlerin yüzde 75'ine ya hiç okuma - yazma 
öğretmemişiz, ya da ancak ilkokul tahsili yaptıra-
bilmişizdir. 

Muhterem milletvekilleri, herhangi bir yaş gru
bundan bir şeyler bekleyebilmek için, o yaş grubunun 
öncelikle ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. 
Başka bir deyişle, hiçbir kesim için haksız sorumlu
luktan bahsedilemez. Hele söz konusu olan yaş gru

bunun, geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimiz ise, 
durum daha da vahimleşmektedir. Biz gençlerimize 
ne türlü imkânları ya da hakları verdikki onlardan 
sosyal kalkınmamız çerçevesinde sorumluluk isteye
bilelim?.. Vermeden almak sosyal ilişkilerde yürütü
lebilecek bir politika olamaz. Bir yandan gençlerin 
karşılaştığı nesil farklarının yarattığı kargaşa, bir 
yandan ise, bu kargaşayı en aza indirgeyebilecek sos-
yo - ekonomik politikaların göz ardı edilmesi... Bu 
şartlar altında üretken bir gençliğin yaratılması, ken
dine güvenin oluşturulması mümkün olabilir mi? Bu 
tür şaftlar altında yetişen gençliğimize gözümüz ar
kada kalmadan gelecek yönetimi nasıl emanet ede
bileceğiz? Geleceğe, bu zor şartlar altında yetersiz 
yetişen bir gençlik ile nasıl yürüyebileceğiz? İşte bun
lar bizi tereddüte düşüren, ürküten sorulardır. Ce
vaplarını ancak sessiz şekilde kendi içimizden verdi
ğimiz, ancak hiçte seslice düşünemediğimiz tartışma
larımız ve sorunlarımızdır. 

Sayın milletvekilleri, gençlik, işsizlik ve yarının 
endişesi içerisindedir; gençlik arayış içerisindedir; 
gençlik büyük bir hayal kırıklığı içerisindedir; genç
lik, yurt, burs, harç, ders kitapları temini endişesini 
sürdürmektedir. Milletimizin gözbebeği ve gelece
ğin teminatı olan gençliğimize endişesiz bir yaşam te
min etmemiz gerekir. Gençliği bir millî kültür, millî 
varlık, millî birlik içinde yetiştirmek mecburiyetinde
yiz. Tarih içinde oluşup gelen örfümüzü, âdetimizi, 
yapımızı, düşüncemizi, amacımızı gençliğe öğretmek 
zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, çocuk deriz, genç deriz bü
yük laflar ederiz; ama hiçbir zaman ne çocuklarımı
za, ne de gençlerimize gereğince sahip çıkmayız. Bu 
hata hatta günah aileler tarafından da ve devletçe 
yürütülür gider. İnsanoğlunun eğitimi daha ana kar
nında başlar. İlmin ve tekniğin bunca aşaması elbet
te eğitim anlayışı ve uygulamasında da süratle me
safe almaktadır. Aile, toplum ve okul, gereğince eği
tim verememektedir. 

Değerli milletvekilleri, geçen akşam televizyonda 
bir program seyrettik. Bu yayında insanın içini sız
latan nice tablolar vardı. 8, 10, 12, 16 yaşlarında kız, 
erkek çocuklar kaset doldurmak, film yapmak için 
İstanbul sokaklarında, bir çeşit batakhanelerde nasıl 
istismar ediliyor, nasıl heder oluyor. İlkokulu, orta
okulu terketmiş, müzikle hiçbir ilgisi, hele eğitimi, 
hiç olmayan bu körpecik çocuklar ne filmi çevirir, 
anlamak mümkün değildir. Sosyo - kültürel toplum
sal çarpıklığın ortaya çıkardığı sözde müzik için bu 
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- eahil çocuklar niçin kurban edilmektedir, onu da an
lamak mümkün değildir. Bu zavallı çocukların, kap
ris uğruna, üç beş kuruş uğruna bazı simsarlar eline 
terkedilmemesi gerekir. Bakanlığın böyle batakhane
lerin üzerine süratte gitmesi şarttır. Ahlak dışına iti
len bu nice körpe dimağlara, bu insancıklara yazık 
oluyor; bunları başıboş bırakmayalım. 

Muhterem milletvekilleri, bilindiği gibi, 351 sa
yılı Kanunla 1961 yılında kurulan ve kurulduğu za
manki statüsü özerklik taşıyan, ancak 13.12.1983 ta
rihli 179 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı ku
ruluş haline getirilen Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar 
Kurumunun süratle çözmeye çalıştığı yurt sorununu 
takdir etmemek mümkün değildir; ancak yeterli ve 
ihtiyaçları karşılayacak hale gelmesi de zaruridir. Ha
len, yurt peşinde koşanlara da süratle çare bulun
masını talep ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, kurum, kuruluş kanunu hü
kümlerine göre, usulsüz olarak yaptığı yurt işletme
ciliğinde son derece sübjektif davranmakta, kanun
da yer almasına rağmen, yönetmelikle yönettiği yurt
lara (iğrenci alımında objektif bir değerlendirme ya
pamamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, Yükseköğretim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu yönetiminin keyfî idaresi sade
ce yurtlar konusunda değildir. Kurumun bölge mü
dürlüklerine yapılan bölge müdürü atamalarında ta
kip edilen usul, tüm anlamıyla kanunların, kanun 
hâkimiyetinin çiğnendiğini göstermektedir. Cumhur
başkanı tarafından yapılması gereken bölge müdürü 
atamalarının, kurum tarafından yapılmış olması ve 
bu atamaların sayın bakanın da bilgisi dahilinde ol
ması da, bu konunun dikkat çekici bir başka yönü
dür. 2451 sayılı Bakanlıklara Bağlı Kuruluşlarda Ata
ma Usulüne İlişkin Kanunun açıkça çiğnendiği, bu 
kadar fütursuz hareket edildiği, Cumhuriyetin hiçbir 
döneminde görülmemiş ve bir benzeri daha olmayan 
bir uygulamadır. 

Sayın milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı
nın kaldırılarak, kendi işinin üstesinden gelemeyen 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması yanlışlığını bir 
kere daha huzurlarınızda ifade etmek isterim. Sayın 
bakanın üstün gayretlerine rağmen, meselelerin kap
samlı oluşundan dolayı iki bakanlığın birleştirilmesi, 
maalesef Türk sporuna darbe indirmiştir. Bu yanlış
lığın yanı sıra, 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu
nun, tecrübeli ve uzman spor adamlarına danışılma
dan, 3289 sayılı Kanunla değiştirilmesi, yeni birtakım 
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sorunları da beraberinde getirmiştir. Ortaya çıkan uy
gulamada, yeninin eskiyi arattığı görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, sporun altyapı eksikliği ile, 
eğitici ve teknik kadro açığı giderilmeden kâğıt üze
rinde getirilen tedbirler ve yapılan bütün işlemler, ge
lişmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Sadece, Be
den Terbiyesi Yasasında yapılan değişikliklerle konu 
çözüme kavuşturulamaz. Konunun vecibe yüklediği 
bütün resmî ve özel kurum ve kuruluşlar içinde aynı 
paralelde yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Şu an
da Türk sporunu müfettişler heyeti yürütmektedir. 
Spor ihtisası ve tecrübesi olmayan kişiler eliyle yü
rütülen Türk sporu, teftişlik hale gelmiştir. «Sporda 
biz çok şey yaptık» diyenlere, biz de «1980'den bu 
yana spor için yapılmış ciddî bir yatırım yapılmadığı
nı» ifade etmek istiyoruz. Spor tesisi denilince, mü
sabaka ve çalışmalara dönük spor salonu, yüzme 
havuzu ve statların akla geleceği malumlarınızdır. 
Yapılan 1 510 adet tesisi geliniz beraber inceleye
lim. Bunun 441 adedi çocuk bahçesi, 328 adedi va
sıfsız ve seyircisiz futbol açık sahası, 479 adedi açık 
futbol sahası, 214 adedi açık voleybol sahası, 14 ade
di açık tenis sahası, 4 adedi açık hentbol sahası, 12 
adedi mevcut statlarda soyunma odası ve 22 adedi 
de ilave portatif tribündür.. 

Sayı olarak fazla gözüken bu yatırımların, nite
lik, kullanma ve işe yarama konusunda spora sağla
dığı önemli bir katkısı olup olmadığının tahlilini de 
sizlere bırakıyoruz. Yukarıda sayılan işleri, aslında 
belediyeler yapmıştır. Beden Terbiyesi, bu işler için 
belediyelere 1986 yılında 15 milyar lira para aktar
mış, bir nevi belediyelere dolaylı yardım yapmıştır. 
Belediyelerin bu paraların büyük bir kısmını başka iş
lerde kullandıkları, maliyetlerle ortaya çıkmaktadır. 

Sayın müetvekilleri, 3 üncü ligde olup da, tesisi 
olmayan bir sürü yer varken, belediyelerin kendi aslî 
g'öıevi içinde olan çocuik bahçesi yapımı için, Beden 
Terbi yasince milyarlarca liranın belediyelere yardım 
olarak verilmesinin izahını yapmak mümkün değil
dir. 

Muhterem milletvekilleri, defalarca değiştirilen fe
derasyon başkanları, Türk futbolunun bu iktidar dö
neminde iflah olmayacağını artık kanıtlamıştır. İyiye 
doğru atılan adımlar, çelişkili kararlarla her seferin
de futbola bir darbe indirmiştir. Bakalım sayın ho
camız da, Türk futbolunu nereye kadar götürecek
tir? Basketbol, voleybol, boks, atletizm, binicilik, te
nis, masatenisi ve kayak gibi sporların yurt sathında 
daha geniş bir tabana yayılmasını, ecdat sporumuz 
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olan güreşin ıslah edilmesini temenni ederek, bunun 
bilimsel yönden de incelenmesini istiyoruz. 

Dünyada spor, bilim haline gelmiştir. Ülkemizde, 
sporda bilimsel çalışma yapacak kadrolara teşkilat
ta yer verilmemektedir. Teşkilatın, spor uzmanları 
için de bir cazibesi bulunmamaktadır. 100'e yakın 
Spor Akademisi mezunu istifa ederek - başta üniver
siteler olmak üzere - çeşitli kuruluşlara geçmişlerdir. 
Bu uygulamalar gösteriyor ki, bakanlığın bilime olan 
bakış açısı değişiktir. 

Sayın milletvekilleri, «Beden eğitimi ve spor ne
dir?» sorusuna karşı; organizmanın bütünlüğü ilke
sine dayalı olarak, tüm kişiliğin eğitimidir; genel bir 
eğitim tamamlayıcısı, ayrılmaz bir parçasıdır; sağ
lıklı, güçlü ve mutlu olmak, dengeli bir kişilik, iyi 
bir karakter ve ahlakî değerler kazanma, toplumlaşma 
ve kültürleşme işidir diyebiliriz. 

Genç neslin beden eğitimine ve spora yönlendiril
mesi, ülkemizin yine ekonomk, kültürel, sosyal faali
yetleri paralelinde ve Anayasada yer alan spor ve 
gençlik olgusu içinde düşünülmelidir. 

Sayın milletvekilleri, eğitim müesseselerinden baş
layarak ve Anayasamızın 59 uncu maddesinde ifade 
edilen «Sporun kitlelere yaygınlaştırılması» fikri 
göz önüne alınarak, her yaştaki insanın aktif spor 
faaliyetlerine iştirak etmesini teşvik ve temenni mak
sadıyla, spor tesisleri hizmet dışı zamanlarda da açık 
tutulmalıdır. Okul içi ve okul dışı gençlerin ve bütün 
vatandaşların bu tesislerden istifade etmeleri mutlaka 
sağlanmalıdır. 

Sporu kitlelere yaptırmak, gençliğimize sahip çık
mak ve kendilerine spor yaptırmak istediğimiz 10 
milyondan fazla öğrencinin içinde, ilk ve orta dere
celi okullarda spor yaptırılan öğrencilerin sayısı, 500 -
600 bini geçmezken, üniversitelerimizde bu rakam 
15 - 20 bine ancak ulaşmaktadır. Bu gerçek rakam
lar, sporun yaygınlaştırılmadığının en bariz delili de
ğil midir?' 

Sayın milletvekilleri, Türk sporununun bulundu
ğu durumdan daha ileriye götürülmesinin zaruretinde 
herhalde hepimiz hemfikiriz. Türk sporunun, kitle
lere dönük hizmet üretmesi şarttır. Spor teşkilatının 
bugünkü yapısının değiştirilmesi ve geliştirilmesi ta
mamlanmıştır; bilimsel ve teknolojik vesilelerle spora 
yaklaşılamamaktadır. Türk sporunun, içinde bulun
duğu durumdan kurtarılması için, altyapı eksikliği
nin giderilmesi, bölgesel olmayan, köklü ve yaygın 
altyapı girişimine girilmesi ve devletin, gençlerimi
zin sporu sevmesi için gerekli eğitim seferberliğine 
başlamasının gereğine inanıyoruz. 
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Spor, okullara girmelidir, küçük yaşta eğitim baş
lamalıdır. Sporu okuldan yeşertmeliyiz. Batı ve Do
ğu Avrupa'da ve Amerika'da bütün ülkeler bu yön
temi uygularken, biz bunu başaramıyoruz. Çünkü 
altyapı yok, sporu küçükten başlatmıyoruz, onlara 
sevdirmiyoruz, sonra da suçlu arıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sporda disiplin ve spor ahla
kı olmadıkça, başarılı olamayacağımız aşikârdır. İda
reciler, önce sporcularımıza disiplin ve spor ahlakını 
aşılamalıdırlar. Ayrıca spor tesislerinin süratle, çoğal
tılması gerekir. Sporculara, amatör sporculuk ruhu 
aşılamak gerektiğine inancımızı tekrarlamak isterim. 
Özellikle 'bu ruh küçük yaşta verilmeKdir. Sporcuların 
çoğu bu işi parayla yapıyor; ama bunu yaparken sade
ce parayı düşünüyor ve yaptığı spora gereken önemi 
verm'iyor. Spora küçük yaşlarda başlanırsa, sporcu
lar amatör ruhla büyüyecekleri için, paradan çok spo
ru spor için yapacaklar ve başarı kendiliğinden ge
lecektir, 

Sayın milletvekilleri, Beden Terbiyesi 2 bin saha
nın daha yapımını faaliyet programına koyuyor; ama 
buralarda hangi sporcuların, hangi sporu yapabileceği 
düşünülmüyor. Önce sporu okul seviyesine indirip 
temel'i orada kurarken, bu temele orantılı bir şekil
de tesis programlaması yapılması gerekir. «Bütün 
spor dalları için spor okulları açılmalıdır» derken, 
bu okulların yurdumuzun sadece belli bölgeleri ye
rine, ülkemizin her tarafına yaygınlaştırılması gere
ğini de vurgulamak isterim. Spora yetenekli. kişiler 
de yeteneklerine göre bu okullarda yetişirken, plan, 
program ve ahlak ilkeleriyle yetiştirildbilsin. 

Sayın milletvekilleri, «Sağlam kafa, sağlam vücut
ta olur» diyerek, yeni bir gençliği, Türkiye Cumhuri
yetine kazandırmamız gerekir. Türk gençliğine millî 
ruh ve benliğini kazandırmamız, geleceğin müreffeh, 
gelişen, büyüyen Türkiye'sli için şarttır. Bu arada, ai
le - okul - devlet üçlüsünün spora bakış açılarında 
uyum sağlayacak tedbirlerinde alınması gerekir. Gpor-
cunun iyi 'beslenmesi, aile ve okul arasında ekonomik 
dengesizlikten dolayı meydana gelen beslenme prob
leminin, gerektiğinde devletinde yardımıyla bu üçlü 
tarafından çözülmesi gerekir. Sporcunun düzensiz 
'bir aile yaşantısı ve problemli 'hayatının, ihtisasını da 
etkilediğini unutmayalım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; toplumsal kal
kınma ilkeleri sporda uygulanmadığı, spor kulüpleri
ne değer verilmediği, kulüplerin ve okulların spor 
yapıları değişmediği sürece istediğimize ulaşmamız 
'imkânsızdır. Türkiye'de sporun, yerel birimlerde, köy-
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lerde, kasabalarda ve ilçelerde hareketlendirilmesi, or-
gariize edilmesi gereğine inanıyoruz. Yerel spor lig
leri modeli geliştirilmeli, küçük yerleşim birimlerinde 
çok amaçlı tesisler yapılarak, yerel ve 'bölgesel ligler 
düzenleyerek, Türkiye düzeyine ulaştırılmalıdır. Ay
rıca, ülkemizde sporda alın feri döken herkesin sos
yal güvenliğini sağlayacak bir uygulamaya 'kavuşturul
ması taraftarı olduğumuzu da ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, spor affının da gündeme gel
mesi artık zorunludur. Binlerce spor insanı bunu bek
lemektedir. Kulüplere devlet yardımı yapılması ya
nında, okul salonlarının da bu kulüplere açrlmasında 
zaruret vardır. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü fe
derasyonlarımızın 'kulüplere yönelmesi, kanaatimizce 
öncelikli 'işlerin 'başında gelmektedir. . 

Sayın milletvekilleri, spor 'tesislerimizin, özellikte 
kamuya ait olanların bakım ve onarımı,' bütçe, araç, 
gereç ve personel yetersizliği yüzünden, istenilen se
viyenin çok altında gerçekleştirilmektedir. Bu arada, 
acil olarak İnönü Stadyumunun ıslahı için kullanılmak 
amacıyla Toplu Konut Fonundan gönderildiği söyle
nen 10 milyar liranın bankaya yatırılması, üstelik 
'bölge müdürlüğünün vadeli hesaba yatırması karşı
sında hayretlerimizi ifade etmek isterim; fa'iz spora da 
girmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşları, 
yükseköğretim kurumları, sendikalar, kooperatifler, 
bankalar ve özel 'kuruluşların spor tesislerli yapmaları 
'konusunda, kanunî düzenlemelere gidilmeli ve 'kanu
nî etkenler getirilmelidir. Bu öneriler, üç seneden beri 
söylendiği halde, büyük bir kısmı ,ihmale uğramaya 
devam etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bir toplumun çeşitli sos
yal gruplarının birbirleriyle organik bağlarla bağlı 
olduğu aşikârdır; ancak, «bir cemiyet, hukukta, tıpta, 
mühendislikte başarılı ise, sporda da başarılıdır» di
yerek, Türk sporuna bu şekilde yaklaşılmasını kabul 
etmek mümkün değildir. «Türtk sporcusunun iiçinde 
bulunduğu durum, Türkiye'nin gelişmişlik seviyesin
dedir» diyen zihniyetle, ne Türkiye ne de Türk spo
ru bir adım dahi ilerleyemez. Ayrıca, spora politik 
yaklaşımla bakmak ve «bugün Türkiye'nin az geliş
mişliğinden kim suçlu ise, Türk sporunun geri kal
masından o sorumludur, başarısızlıktan biz sorumlu 
değiliz» diyerek işin içinden sıyrılmaya kalkmakla 
bir yere varamayız. Bu hükümet programında «disip
linli, zorluklara dayanıklı, kötü alışkanlıklardan arın
mış, sağlıklı bir toplumun teşekkülünde spor faali
yeti önemli bir unsurdur» diyen siz değil miisiriiz? 

«Spor tesisleri süratle tamamlanacak ve yaygınlaştı
rılacaktır» dediniz. Yaptınız mı? «Kitle sporuna 
önem verilecek» dediğiniz halde, bunun için gerekli 
şartlar hazırlandı mı; gerekli önem verildi mi? Bü
tün bu suallerin cevabı müspet olmadığı halde, kal
kacak «2 000 yılındaki olimpiyatlara hazırız» diye
ceksiniz. Keşke, ülkeyi ıhazırlasanız da bu fırsatı ka-
çırmasak. Salonumuz, kapalı havuzumuz, tesisimiz 
olmadığı halde, 2 000 yılının organizasyonuna nasıl 
talip oluyoruz; bunu da anlamak mümkün değildir. 
2 000 yılının olimpiyatlarına hazırlanmamız, Türki
ye'nin tesislerini dünya ülkeleri seviyesine çıkarmak
la olur. Ama açık havuz sayımız, Kıbrıs Rum Kesi
minden bile azdır; toplam tesis sayımız, ise, İtalya' 
nın kapalı havuz sayısına eşittir. 

Sayın milletvekileri, tüm bu sorunlarının yanıt
larını gerçekçi bir hedefe varılmasından yararlı 
olacağını düşünerek, Avrupa Konseyine üye bazı 
ülkelerle Türkiye arasında bir kıyaslama yapmak 
'isterim: 1986 yılında, devlet bütçesinden beden eğiti
mi ve spora ayrılan ödenek binde 1 olarak ortaya 
çıkarken; bu oran, Federal Almanya'da yüzde 3,8; 
Belçika'da yüzde 5; 'Danimarka'da binde 14; Finlan
diya'da binde 30; Sransa'da binde 17; Hollanda'da 
binde 23; Lüksemburg'da binde 36 ve Portekiz'de 
binde 2 olarak bdlirlenmiş't'ir. 

Türkiye'de aktif spor yapanların sayısı, genel 
nüfusa göre binde 8 olarak belirlenirken; bu oran, 
Federal Almanya'da yüzde 23,5; Belçika'da yüzde 
70; Danimarka'da yüzde 45; Finlandiyarda yüzde 
45; Hollanda'da yüzde 33 Kıbrıs Rom Kesiminde 
yüzde 19, Lüksemburg'da yüzde 52'dir. 

Türkiye'de 1986 yılı itibariyle 401 bin lisanslı 
sporcu kayıtlarda yer alırken; yine bu oran, Alman
ya'da 14 milyon, Belçika'da 514 bin, Danimarka'da 
3 m'ilyon, Finlandiya'da 1 milyon 800 bin, Hollan
da'da 3 milyon 800 bin, İngiltere'de 6,5 milyon ci
varındadır. Tesis durumumuzu gösteren bu tabloya 
bakalım ve biz nasıl olimpiyat düşleriz bir düşü
nelim. 

.Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de 
gerçekten amatör spor hiçbir dönemde gençliğin ve 
insanların layık olduğu düzeyde Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde tartışılmamış, amatör spor bir türlü hal
kın 'temsilcilerinin yer aldığı kutsal çatı altına gireme
miştir. Üzülerek ifade etmek isterim ki, bu milletin 
çocuklarının, beden eğitimi ve spor aracılığıyla mil
letin seçtiklerine ulaşamaması fevkalade üzüntü ve
ricidir. 
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İlk önce, Türkiye'de spor politikasını oluşturma
mız ve hedef belirlememiz gerektiğine inancımızı tek- -
rarlamak isterim. Programlı 'bir çalışma ile konuya 
ciddî biçimde eğilip, tesisler kurulması gerektiğine 
inanıyoruz. Yöre koşullarına göre, sporcu yetiştiril
medi dikkate alınmalı ve yeterli, yetenekli, bilgili eği
ticiler yetiştirilmelidir. 

Federasyonların seçimle işibaşına gelmesi ve spor 
kulüplerinin yönetimine katılması, sporda demokrat 
bir düşüncenin .hâkim olmasını sağlar. Bu, sporda 
demokrasidir; ancak, kulüplerin kendilerine çekidü
zen vermesi ve gereken ciddî 'bir spor kuruluşu ha
line gelmelerinin yanı ısıra, malî kaynaklarının be
lirlenmesi çalışmalarının 'bir sisteme bağlanması ge
rekir. 

Sayın milletvekilleri, bugün ibile, futbolumuzun 
ana temelini oluşturan amatör ıspor kulüpleri, çağ
daş futbol arayış ve yaşamından mahrumdur. Yal
nızlığa itilmiş, ne yapacağı belli olmayan kişi ve 
sorunlarla başibaşa bırakılmıştır. Kaderi ve çilesiyle 
başbaşa bırakılmış, adeta bir kenara itilmiştir. 

Futbolumuzun temeli olan amatör sporcularımı
zın durumları iç açıcı değildir. Birçoğu imkânsız
lıklar içinde kıvranmakta ve sahipsizdir. Birçok ama
tör spor kulübü, sporcularına malzeme temin ede
memenin acısını yaşamaktadır. Birçoğu, antrenman 
yapacak bir saha veya bir boş arsa bulamamanın 
ıstırabı içindedir. Sporcular, çalışacaklar, soyunup 
giyinecekleri ve yıkanabilecekleri bir yer bulamadık
ları için perişandırlar. Bazı kulüplerde, sağlık görev
leri ile, sakatlanan oyuncuları tedavi edecek ma
sörlerin, bina ve lokallerin olmaması üzücüdür. Ama
tör sporcularımızın, ekonomik durumlarından ötürü, 
gerekli şekilde beslenmelerinin yetersizliği ise, tela-

18 . 12 . 1986 O : 1 

i fisi mümkün olmayan durumları da beraberinde 
i getirmektedir. 
ı Sayın milletvekilleri, bugün profesyonel takım

lara reklamlarını vermök İçin yarış ve sıraya girilir-
î ken, amatör spor kulüplerine reklam verilmesi için 
! belirli ve zorunlu şartlar tanınmadığı müddetçe; spo-
j rumuzun kıymetini ve gelecekteki yerini tam anla-
{ mıyla bugünden hazırlamadığımız müddetçe, Türk 
! futbolunun temel taşlarını teşkil >eden amatör sporu-
j muzu kaderiyle ve çilesi İle başibaşa bıraktıkça, 

Türk futbolunun geleceğinin hem kısıtlanmış, hem 
de körlenmiş olacağına inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hakkın, huku
kun, eşitliğin lütuf olmadığının idraki içinde yeti
şen, örf ve âdetlerini unutmayan, millî ve manevî 
değerlere sahip olan, Atatürk ilke ve inkılaplarını 
unutmayan bir Türk gençliği yetiştirilmesini temen
ni ©diyoruz. 

iMühterem milletvekilleri, gelişen ve değişen, bü
yüyen hür ve demokrat Türkiye'de geleceğin temi
natı olan gençlerimize, sporcumuza gereken öne
min verilmesini tekrarlıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu gerçekler
le de, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1987 
Malî Yılı Bütçesinin, devletimiz ve milletimize ha
yırlı olmasını dileyerek muhterem heyetinizi saygıy
la selamlıyorum. (Alkışlar) 

Başkan teşekkür ederim Sayın Sökmenoğlu. 
Sayın milletvekilleri, öğleden önceki çalışma 

programımız bitmiştir. 
Programa, kaldığımız yerden devam ©tmek için, 

saat 14.30'da toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanına Saatli : 13.22 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati ; 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

(BAŞKAN — 45 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

7. - - 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler ve Kuruluşlar Bütçe Kanun Tasarıları ile, 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanun Tasarıları (1/798, 1/799, 
3/1150, 1/791, 3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 499, 500, 
510, 509) (Devam) 

A) MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BA
KANLIĞI (Devam) 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1987 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1985 
Malî Yılı Kesinhesabı 

a) BEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 
1987 Malî Yılı Bütçesi. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1985 Ma
lî Yılı Kesinhesabı. 

b) YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU 
İ. — Yüksek Öğretim Kurulu 1987 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Yüksek Öğretim Kurulu 1985 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 

c) ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
1. — Ankara Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Ankara Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
ç) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1987 Malî 

Yılı Bütçesi. 
2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1985 Malî 

Yılı Kesinhesabı. 

d) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi. 

2. — Hacettepe Üniversitesi 1985 Malî Yılı Ke
sinhesabı. 

e) GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Gazi Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Gazi Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhe

sabı., 
f) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
1. — İstanbul Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — İstanbul Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
8) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 
ğ) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Boğaziçi Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
. h) MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

1. — Marmara Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt
çesi. 

2. — Marmara Üniversitesi 1985 Malî Yılı Ke
sinhesabı. 

ı) YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Yıldız Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Yıldız Üniversitesi 1985 Mali Yılı Kesinhe

sabı. 
i) MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 
1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 

i) EGE ÜNİVERSİTESİ 
1. — Ege Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Eıje Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 
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k) 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
1. — 9 Eylül Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — 9 Eylül Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin-

hesabı. 
1) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 
1. — Trakya Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Trakya Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin-

hesabı. 
m) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Uludağ Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi 
2. —Uludağ Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kcsin-

hesabı. 
• n) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
1. — Anadolu Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Anadolu Üniversitesi 1985 Malî Yılı Ke-

sinhesabı. 
o) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
1. — Selçuk Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Selçuk Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin-

hesabı. 
ö) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Akdeniz Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin-

hesabu 
p) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 
1. — Erciyes Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Erciyes Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin-

hesabı. 
r) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1985 Malî Yılı Ke-

sinhesabı. 

s) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
1. — Çukurova Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Çukurova Üniversitesi 1985 Malî Yılı Ke-

sinhesabı. 
ş) 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — 19 Mayıs Üniversitesi 1985 Malî Yılı Ke-

sinhesabt. 
t) KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ 
1. — Karadeniz Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi. 

2. — Karadeniz Üniversitesi 1985 Malî Yılı Ke-
sinhesabı. 

u) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
1. — Atatürk Üniversitesi 1987 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Atatürk .Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin-

hesabı. 
ü) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
1. — İnönü Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — İnönü Üniversitesi 1985 Malî Yılı Kesin-

hesabı. 
v) FIRAT ÜNİVERSİTESİ 
1. — Fırat Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Fırat Üniversitesi 1985 ^Malî Yılı Kesinhe-

sahı. x 

y) DİCLE ÜNİVERSİTESİ 
1. — Dicle Üniversitesi 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Dicle Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhe-

sabı. 
z) 100 ÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 
1. ~ 100 üncü Yıl Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — 100 üncü Yıl Üniversitesi 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 

IBA'ŞKAN — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığının 1987 malî yılı bütçesiyle 1985 yılı kesin
hesabı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ddiyoruy;. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın 

Memduh Yaşa'dadtr. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Yaşa, süreniz 47 dakikadır efendim. 
DYP GRUBU ADINA AHMET MBMDUH 

YAŞA (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; eğitim alanındaki katma bütçeler, yani Yük
seköğretim 'Kurulu ve üniversiteler bütçeleri hakkın
da, Doğru Yol Partisi Grubu adına düşüncelerimli 
arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlarımı efendim. 

Bu kadar önem'li bir devlet politikasının konuşul
duğu 'bir sırada, sizlerin 'huzuru me kadar değerli 
olursa olsun, Meclisin, çoğunluğu boş olan sıraları
na hitap etmenin çok zevkli 'bir liş olmadığını, tabiî 
söylemeye gerek vardır; gerek yok değil, gerek var
dır. Hükümetin bu işe ne kadar 'önem verdiği de, 
hükümet sıralarının kalabalığından belli olmaktadır!...' 

Bana bırakılan müddet içerisinde, yani 47 dakika 
içerisinde 27 üniversite ve onları çevreleyen YÖK 
hakkında ve onların bütçeleri üzerinde çok geniş bir 
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şekilde durmama imkân 'olmadığını takdir ederisiniz. I 
(Onun 'için maruzatımı dalha çok YÖK ımüessesesesi I 
üzerine, üniversitelerim genel problemlerine ve bun
larla iliğin politikalardaki değişikliğe hasredeceğim I 
ve bu konuda fikirlerimi arza çalışacağımı. 

Evvela, üniversiteleri bir bütün olarak düzenle- I 
yen, onların koordinasyonundan, yönlendirilmesinden } 
ve yüksek seviyede de İdaresinden mesul olan YÖK I 
ile ilgili düşüncelerimi arz etmeden evvel, bu mües- I 
seseye yöneltilen tenkitlere verilen 'bir cevabın, bu 
tenkitlerin doğurduğu bir tepkinin mahiyeti üzerinde 
kısaca durmak istiyorum. 

Plan ve IBütçe Komisyonunda' da arz. etmeye ça
lıştım, umumiyetle YÖK söz konusu olduğu zaman, 
YÖK'ün kanunu ve eraatı ve hatta 'bugünkü du
rumda kendisinin daha evvel o'lımasına rağmen - YÖK' I 
ün sübstansını (sübsıtanc'e'ini) oluşturan, ruhunu oluş- J 
turan Anayasanın 130 uncu maddesi konusunda bir ten
kit ileri sürüldüğü zaman hep cevap şu oluyor: «Efen- I 
d im, 12 eylül öncesinin anarşi ve terörü özlenmiştir. Onu 
geri getirmek (istiyorsunuz. YÖK'ü tenkit, bir bakı- I 
ma YÖK'ü kaldırma teşebbüsüdür. Aslında arzula
dığınız, bu anarşi ve terör ortamının tdkrar ortaya 
getirilmesidir.» 

'Muhterem arkadaşlarım, hani «saptırma» diye 
bir ılaf var ya, işte budur saptırma. YÖK'e tevcih 
edilen bu tenkitlerin - hatta kısmen haksız da olsa-
hepsinin haklı olduğunu iddia etmeye imkân yok. 
Nihayet insanlar, inançlarını dile getirirler; inanç
larda da yanılmak mümkündür. Ama bu tenkitleri 
yapanlar arasında, özellikle üniversite öğretim üyesi 
olup da, 12 Eylülden önceki anarşi ve terör havası
nın geri gelmesini isteyecek aklı başında bir kimse
nin mevcut olduğunu tahmin etmiyorum. Hatta bı
rakın Türkiye çapında anarşi ve terör olaylarını, üni
versiteler içindeki - kısmen Türkiye'deki genel şart
lardan kaynaklanan - düzensizliği, emniyetsizliği, oan 
emniyetinin fıkdanını geri getirmek hiç kimsemin ar
zuladığı bir şey değildi veya bunların arasında bir 
rabıta yoktur. Böyle, YÖK'ü ıslah etme arzusuyla, 
anarşi ve terörü geri getirme arzusu paralel olamaz. 
Var tabiî, Türkiye'de anarşi ve terör özlemi içinde 
olanlar; ama bunlar YÖK tenkitçileri değildir; bun
lar başkalarıdır ve hepimiz biliyoruz. 

Aslında ben, anarşi ve terörle YÖK arasında 
bir ilişki de bulamıyorum; çünkü Türkiye'de üni
versitelerden anarşiyi kaldıran YÖK değildir. Türki
ye'de ve özel olarak üniversitelerde anarşi ve terörü 
kaldıran, disiplini tesis eden, Türkiye Cumhuriyeti I 
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kanunları ve bu kanunları uygulayan emniyet kuv
vetleridir, yani Türkiye'nin güvenlik kuvvetleridir. 
(Bazı Amerika üniversitelerinde olduğu gibi, YÖK'ün 
ayrı bir polisi falan yok. Eğer üniversiteye polisin 
girmesi söz konusu ise, emniyet kuvvetlerinin glr-
ımesii ımeselesi dile getirilmek isteniyorsa; bunun da 
Eylül 1971 'den beri, yani 1961 Anayasası tadil edil
diği tarihten itibaren hukuken, ondan evvel de fiilen 
üniversitede güvenlik işlerinin polis veya emniyet 
kuvvetlerince yapıldığını hatırlatmakta zannediyo
rum zaruret vardır. 

Eğer kastediknek istenilen şey şu ise yani «Efen
dim, bunlar idarî özerklik istiyorlar. İdarî özerklik 
ise,' üniversiteleri disiplin altına sokmayı önleyen bir 
müessese idi. İdarî özerklik kalkmıştır. Gene geri 
getirilmesi arzulanan idarî özerkliği verirsek, 12 Ey
lülden önceki keşmekeş tekrar ortaya çıkar» deni
yorsa, bundada bir teşhis hatası olduğunu vurgula
mak istiyorum. 12 Eylül öncesi üniversitelerdeki ha
yat, benim yaşadığım hayat, birçoklarının da müşa
hede ettiği, dışarıdan gördüğü hayat, muhtariyet
ten öte bir fîiilî keşmekeşin yarattığı bir olaydı. Yani 
o keşmekeşin, o disipsizliğin sebebi muhtariyet değil, 
özerklik değil; fakat özerklikten de öte, üniversite
lerin başıboş olması, üniversite - hükümet ilişkileri
nin düzenlenmemiş bulunmasıydı. Üniversite üstten, 
özellikle Meclisten bir üst kontrol şemsiyesinin dı
şında kaldığı için bu keşmekeşin içine daha kolay
lıkla girmiştir. Şüphesiz muhtariyet müessesesinin ya
rattığı imkânlardan faydalanan kişiler olmuştur; ama 
bu, bizatihi mühteriyeti mahkûm eden bir olay de
ğil; ama ımuhteriyetten de öte böyle bir fiilî halin 
tekrar meydana gelmemesini temenniye sebebiyet 
verecek bir hadisedir. Nedir olan? 

1960 yılı, biliyorsunuz 27 Mayıs İhtilalinin olduğu 
yıldır. İhtilalden altı ay kadar sonra 27 Ekim 1960 
tarihinde arka arkaya iki kanun çıkarılmıştır. Bun
lardan birincisi, üniversitelerden 147 öğretim üyesini 
kapı dışarı eden 114 sayılı Kanun; ikincisi de, üni
versite muhteriyetini gerçekten kuvvetlendiren, onu 
daha muhkem hale getiren 115 sayılı Kanundur; 
ama o derece muhkem hale getirdi ki, üniversite
lerle devletin, üniversitelerle hükümetin zaten sem
bolik olan ilişkilerini kesti ve üniversiteler üzerinde 
hükümetin, daha doğrusu hükümet yoluyla Meclisin 
murakabesi ortadan kalktı. 

1960'dan 1980 yılına kadar bütün hükümetler 
bu 'boşluğu doldurmanın arayışı içinde olmuşlardır. 
Hatta 1974 sonu ve 1975 yılı başlarında Sadi Irmak 
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Hükümeti ve ondan sonra da Ecevit Hükümeti, bu-
»günkü YÖK Kanununa çolk benzeyen iki projeyi ka
nunlaştırmak için uğraşmışlar; fakat muvaffak ola
mamışlardır. 

Zannediyorum 12 Eylül hadisesi cereyan ettiği 
zaman, bunlardan ikincisi olan, yani Sayın Necdet 
Uğur'un hazırlayıp Meclise hükümeti vasıtasıyla 
sunduğu Üniversiteler Kanunu projesi, Meclisin gün
demindeydi ve gene zannediyorum ki, 'bizatihi YÖK 
Kanununun hazırlanmasında bu projeden hayli fay-
dalanılmıştır; ama bu boşluk doldurulamadı, çünkü 
115 sayılı Kanun, bir tepki kanunuydu. Yalnız 1950 
- 1960 arasında değil, 1950'den evvel, 1946-1950 ara
sında da - onu bilhassa altını çizerek söylemek isti
yorum, bazı arkadaşlarımın bu bakıımdan hafızaları 
çok sağlam olmayabilir - .yani yalnız Menderes dev
rinde değil, ondan önce de, haltta daha da şiddetli 
şekilde, üniversite muhtariyetini zedeleyen bazı tasar
rufların ve 1960 İhtilalinin, üniversite muhtariyetine 
bir tecavüzden kaynaklandığı inancı ile bir tepki 
kanunu olarak 115 sayılı Kanunu getirmiştir. 

Bu kanunla ve gayet gariptir üniversite muhtari
yetini takviye etmek, onu yaymak ve sağlam esaslara 
oturtmak için Anayasaya da ona muvazi hükümler 
getiren ve o niyetle işe başlayan ihtilal iktidarı, evve
la üniversite tarihinde hiç görülmemiş cesamette bir 
müdahale ile yani 147 kişiyi üniversiteden atarak işe 
başladı ve ondan sonra da, üniversite muhtariyetinin 
dahi tehlikeye gireceği bir çürüyüş havası, bir disip
linsizlik havası yarattı 

1981 yılında kabul edilen Yükseköğretim Kuru
mu Kanunu, beklenirdi ki bu iki olayı birden tedavi 
etsin; yani hem idarî özerkliğin, daha doğrusu üni
versite özerkliğinin suiistimal edilmesi imkânlarını 
kapasın, hem üniversiteye tekrar müdahale edilmesi 
yollarını bir bakıma tıkasın, hem de daha evvelki 
kanunun boş bıraktığı Meclis şemsiyesi kontrolünü 
tesis etsin. 

Muhterem arkadaşlar, çünkü demokratik bir ida
rede hiçbir amme müessesesinin, hiçbir kamu kuru
luşunun Meclis kontrolünün dışında çalışması ve iş 
görmesi düşünülemez. Eğer bu yapılıyorsa, demok
ratik sisteme aykırıdır. İster bunun adı Yükseköğre
tim Kanunu olsun, ister bunun adı Fakir Fukara 
Fonu olsun, ne olursa olsun, eğer Meclisin muraka
besini, Meclisin hâkimiyetini zedeliyor, onu sınırlı
yorsa, bu kanun antidemokratiktir ve antikonstitüs-
yoneldir bunu bilhassa vurgulamak istiyorum. 

Beklenirdi ki, bunu yapsın. Ama hayır! İdarî 
muhtariyetin suiistimal edilmesini önleyeceğine, idarî 
muhtariyeti kaldırdı. Hani, «Mektepler olmasa mil
lî eğitim ne güzel idare edilir» düşüncesine fazla de
ğer vererek «İdarî muhtariyeti ne diye dengeleyeyim, 
ne diye bununla uğraşayım; en iyisi kaldırayım bunu, 
olsun bitsin» dedi ve kaldırdı; bunu biraz sonra arz 
edeceğim. 

Bugünkü kanun, üniversite ile Meclisin -olay 1982 
de oluyor ve sanki Meclis bir daha kurulmayacak-
ilgisini kesti. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesiyle bera
ber gelen şu ek bütçeler üzerinde, kontrolün da ne 
kadar olduğunu görüyoruz, Meclisin, daha doğrusu 
Meclise niya'beten hükümetin hiçbir yetkisi söz ko
nusu değil, hiçbir yetkimiz yoktur. §u halde ne olu
yor; «Efendim YÖK kuruldu, sulh ve sükûn avdet 
etti» diyorlar çeşitli yerlerde; ama efendim, sulh ve 
sükûnu bozan olaylar yok da onun için avdet etti; 
çürikü, bugün de sulh ve sükûnu bozan olaylar olsa 
-temenni etmiyorum- aynı durum ortaya gelir ve aynı 
kopukluk bugün de mevcuttur. Durum böyle olunca, 
Yükseköğretim Kanununun üniversite konusunda ne
yi hallettiği mutlağa münakaşa edilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; umumiyetle 
tartışılan husus şudur : Efendim, idarî muhtariyet 
kaldırılmıştır ama gerek Yükseköğretim Kanununun 
gerek Anayasanın 130 uncu maddesinin bilimsel 
özerklik dediği, ilmî muhtariyet yahut akademik 
muhtariyet devam etmektedir. Hatta Anayasa, daha 
ayrıntılı bir müessese tesis etmek; yani bilimsel özerk
liği daha da koruma arzusuyla, hayli ayrıntılı şekil
de meseleyi çerçevelemeye çalışmıştır. Yalnız bilim
sel özerkliğin mevcut olduğunu söylemekle kalmıyor; 
fakat 130 uncu maddenin 7 nci fıkrasında «Üniver
site yönetim ve denetim organları ile öğretim eleman
ları; Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin 
yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne 
suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştıramaz
lar.» deniliyor. Birçok kişi bu fıkrayı ilmî muhtari
yetin garantisi gibi kabul ediyor. Oysa, ben aynı fi
kirde değilim. 

İdarî muhtariyetin kriteri şudur : İdarî muhtari
yetin kriteri, üniversite öğretim üyelerinin ve yardım
cılarının, üniversite dışından organlar tarafından gö
revden alınmamasıdır; ama organ üniversite içinde de 
olsa, eğer organın oluşturulması üniversite dışında 
olmuşsa; yani o organı üniversite oluşturmamışsa, o 
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üniversite dışı bir organdır. Evet Yükseköğretim Ku- 1 
rulu üniversiter bir organdır; kendisinin de özerkliği 
vardır; -Neden özerkliği vardır, o da ayrı bir konu, 
Çünkü bir kere kendisi ilim yapmıyor ve içinde as
ker de var- ama o özerk olan kuruluş, üniversite ho
casını eğer işinden, görevinden alabiliyorsa, bu gö
revden alma üniversite içi b'ir yetkinin kullanılması 
değil, üniversite dışından bir organın üniversite üze- | 
rinde bir yetki kullanması olayıdır. 

ıBıı itibarla, diyoruz ki; ilmî muhtariyetin" mev
cudiyeti, idarî muhtariyetin bir dereceye kadar en 
azından mevcudiyetini şart kılar. Yani, idarî bağım
sızlığı çok mutlak anlamda alırsanız, ilmî muhtari
yeti tutmanız mümkün değildir. Biraz sonra arz ede
ceğim, şu Profesör Aldıkaçtı olayı dolayısıyla... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Kap
tıkaçtı... 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — «Kap
tıkaçtı» lafını çok yersiz ve çok yakışıksız buluyorum 
ve sabahleyin burada kullanılışını da bir sürçü lisan 
olarak telakki ediyorum. ı 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Zaten öyle idi 
Hocam. 

YILMAZ DEM ÎR (Bilecik) — îyi örnekleme 
oldu Sayın Hocam. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Arz 
edeceğim. 

Eğer idarî muhtariyet bir dereceye kadar yok ise, 
yani üniversite öğretim üyelerinin üniversite dışın
daki otoriteler veya üniversite dışından oluşturul
muş otoriteler tarafından görevden alınmalarını ön
leyecek hükümler konmamışsa, idarî muhtariyet ol
madığı gibi, bu idarî muhtariyetsizlik ilmî muhtariyet-
sizliği de doğurur; çünkü o zaman öğretim üyesi, 
öğretim üyesi yardımcısı, ne zaman işinden almaca- I 
ğını, ne zaman kendisine bir tevbih veya bir ceza 
verileceğini kestiremez, tayin edemez ve bunun hak
lılığına da inanamaz. 

ıMühterem arkadaşlar, bundan bir kaç ay önce I 
Sayın Başbakan tstanbu^da Shareton Otelinde bir 
toplantı yapmıştı. Bu toplantıya İstanbul'da bulunan 
üniversitelerin bütün profesörleri, hatta emekliler de j 
dahil -bendeniz girmedim, gidemedim- bütün öğretim 
üyelerini davet etmişti; zannediyorum Millî Eğitim 
Bakanı da Sayın YÖK Başkanı da o toplantıda bu- I 
lunmuştu. I 

Ö toplantıda öğretim üyeleri fevkalade acı bir I 
dille YÖK'ü eleştirmişlerdi. Şikâyetlerini dile getir
mişler, üniversitelerin çöktüğünü anlatmışlar, kendi | 
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ifadeleriyle ve çekinmeden, gayet açık olarak bütün 
tenkitleri tevcih etmişlerdi. 

Sayın Başbakanın konuşmasını dinledim, bana nak
ledilenden ve basından takip ettiğim kadarıyla, özel
likle iki mülahazası üzerinde durmak istiyorum : Bir 
tanesi, demiş ki; «Bizim hükümet olarak YÖK üze
rinde hiçbir müdahale yetkimiz yoktur. Hatta Sayın 
Doğramacı, dostum olduğu için buraya geldiler, is
teseydi gelmeyebilirlerdi» Demin söylediğim duru
ma uygun bir durum. 

•İkincisi, «Ben bu konuyu tetkik etmeye devam 
edeceğim. Diğer şehirlerde de üniversite hocalarıyla 
toplantılar yapacağım ve mesele üzerine eğileceğim» 
demişler. Anlaşılan eğilme hadisesi daha olmadı, daha 
doğrusu Sayın Başbakan daha eğilmeye vakit bula
madı, ne olduysa oldu o arada; ama bırakın mesele 
üzerine eğilmeyi veya en azından konuyu Meclise 
getirmeyi; fakat Sayın Başbakan bu toplantıları baş
ka şehirlerde devam da ettiremedi yahut ettirmedi. 
Yani, mesele muallakta olmakta devam ediyor. 

1960-1980 yılları içerisinde idarî muhtariyetin, bir 
idarî istiklal şeklinde kullanılmış olmasının yarattığı 
acı tecrübeyi de içimde hissederek ve yaşayarak, ida
rî muhtariyetin behernahal bir komprom'i (compro-
mis) şeklinde olmasını- yani esas olan ilmî muhtari
yettir- ilmî muhtariyetin sağlam kalmasını mümkün 
kılacak dozda bir idarî muhtariyetin mevcudiyetini 
aradığım için bu komprominin bir an evvel üzerinde 
durulmasını, bulunmasını istiyorum. Üniversitelerimi
zin başka türlü dış müdahalelerden kurtulması ve 
rasyonel istikamette yürümeye devam etmeleri müm
kün değil. Bu bulunana kadar mevcut sistemin katı 
prensiplerini ve müeyyidelerinin çok daha yumuşak 
uygulanmasını, hatta zaruret olmadığı zaman hiç uy
gulanmamasını teklif ediyorum. Çünkü bir katı sis
tem dahi eğer. yumuşaklıkla, yani hilm-u mülayenetle 
tatbik edilirse, mahzurları asgariye iner. Eğer şid
detle, baskıyla -yine eski tabirle- unf-u şiddetle tat
bik edilirse, o zaman da kendi mahzurlarından daha 
fazla mahzur, daha fazla zarar doğurur. 

Profesör Aldıkaçtı olayı böyle bir şiddetli uygu
lama numunesidir. Ben 1958 yılında Profesör Kübalı' 
nın -hepsi 1 veya 1,5 ay sürdü- görevden alınması 
olayının Türkiye'de ne gibi tepkiler yaptığını hatır
lıyorum; ama herhangi bir dekanın böyle bir jestle, 
böyle bir sertlikle vazifeden alındığını hatırlamıyo
rum. Belki yanılıyorum, belki vardır; ama varsa bile 
istisnaî misaller değildir, çok da hoş misaller değil
dir. 
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YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Çok sert alındı, 
çok sert. 

AHMET MEMDUiH YAŞA (Devamla) — Aldı-
kaçtı, üzerinde yemin ettiğimiz Anayasanın -beğenin 
veya beğenmeyin- başlıca mimarlarından birisidir, 
hayatımda tanıdığım en fazla fikir haysiyeti olan 
insanlardan da bir tanesidir. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Ondan alınmıştır. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Bu ar- | 
kadaşımız 6 Kasım 1983 seçimlerinden önce ve 6 Ka
sım 1983 seçimlerinden sonra benim başında bulun
duğum bir teşekkülün, SİSAV'ın adına defalarca Ay-
rupaya giderek, 12 Eylülün açtığı yolda demokratik 
sürecin nasıl işletilebileceği konusunda Avrupa Kon
seyinde, Avrupa Parlamentosu kulislerinde, Türkiye' j 
yi hiçbir mecburiyeti olmadığı hakle, tamamıyla bi- I 
zim teşekkülün temsilcisi olarak, izahat vermiş, Tür
kiye ile Avrupa arasındaki kanalların kapanmasını 
önleyici fevkalade müessir gayretler göstermiştir. Bu 
arkadaşın, herhangi b r rotasyon olayı dolayısıyla 
şüphesiz kendisini vazifeden alma yetkisi vardır ama 
böyle bir şekilde değil. Bu pekâlâ çok daha yumuşak 
şekilde ve çok daha gönül alıcı biçimde yapılabilirdi. 
Bunun için Aldıkaçtı'nın şahsında, üniversite hoca
larının ve Aldıkaçtı'nın kırılan gururunun bir an ev
vel tamir edilmesii Sayın YÖK Başkanından özellik
le rica ediyorum (DYP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Kı
rılan gurur tamir edilir mi Hocam? 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Edi
lir, edilir, edilir. 

Şimdi bu vesileyle şu hususa işaret etmek istiyo
rum : 

SAYIN YÖK BAŞKANI diyorlar ki; biz kendi
sini hocalıktan almadık; aslolan öğretim üyeliğidir; j 
dekanlıktan aldık. Yani, demek istiyorlar ki hocaları 
falan böyle sellemeh-üs selam işlerinden almayız, i 
Efendim, tabiî arif olan anlar. Yani sen dekanı alır
san, dekan olmayanın da, ne kadar rahat alınabile
ceğini anlamaması için biraz aptal olması İzim (DYP 
ve SHP sırlarından alkışlar) 

Çok sayın arkadaşlar, bu şekilde uygulamalar 
devam ederse, bir kere bilimsel özerklik denen şey
den eser kalmaz, üniversitenin kürsülerini gerçek ilim 
adamları değil, eyyamcılar ve uyumcular işgal eder. 
(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

YUSUF ZtYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Aman o yol açılmasın. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — İlim 
ve ilim adamı çok hassastır ve şu anda da tedirgindir, 
tıpkı para gibi. Para, emniyet olmayan yere gitmez, 
ilim adamı da emniyet olmayan yere gitmez. 1933'te 
Hitler rejiminden kaçıp Türkiye'ye gelen adamların 
aradığı şey emniyetti, Mustafa Kemal'in kurduğu em
niyet, için geldiler. Eğer siz bunun aksini yaparsanız, 
bu sefer de trafik tersine işler, onu da hatırlatayım. 
Genel para gibi, ilim sahasında da Greşam Kanunu 
hâkimdir, iktisatçı olanlar bilir: Kötü para, iyi parayı 
kovar. Kötü ilim adamı da, iyi ilim adamını yerin
den eder, onu da söyleyeyim. (SHP, DYP sıraların
dan alkışlar) Bunun sonunda da üniversite, Türkiye 
ilim hayatı çoraklasın Bunu yapmaya kimsenin hak
kı yoktur. YÖK Başkanının ve YÖK mensuplarının 
gayesinin bu olmadığına da eminim, bunu da söy
leyebilirim; ama uygulama bu neticeyi doğuruyor, 
onun için dikkat etmelerini istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, totaliter rejimlerde de çok 
mükemmel üniversiteler var, yani araç-gereç bakı
mından, sık imtihan yapma bakımından, hatta hoca
lara fazla para verme bakımından, lojman temin et
me bakımından gayet mükemmel şeyler var; fakat 
dikkat ettiniz mi, son 40-50 sene zarfında bunların 
hiçbirisinde yeni bir ilerleme, herhangi bir icat yok
tur. Bundan 3 sene evvel İngiltere'de çıkan" meşhur 
mecmuada okumuştum : Economist'te deniyor ki : 
«Şu anda dünyada en kârlı iş Rusya'ya eskimiş tek
noloji satmaktır.» Çünkü Rusya'daki bilim hayatının 
idare tarzı yüzünden ilim adamında -şimdi askerlik 
durumunu karıştırmayalım, onların sebepleri var, ga
yet malum- hiçbir icat yok, fikir ilerlemesi yok. 
Çünkü yaratıcı muhayyile yok. Yaratıcılık, hürriyet 
ister, yaratıcı zekânın gıdası hürriyettir. Hürriyet ol
mayan yerde yaratıcı zekâ işlemez ve bir şey de üret
mez. 

Sayın Başkan, değerli milletvekileri; eğer müsa
ade ederseniz bir parça da şu meşhur rotasyon siste
minden bahsedeyim. Şimdi bana sorarsanız iki tane 
büyük hata işlenmiştir baştan beri. Bununla birçok 
arkadaşlarımızın alakası yok. Bunun bir tanesi; Tür
kiye'de 27 tane üniversite açıldı. Bu kadar kısa za
manda Türkiye'de 27 üniversite açmak doğru değil
dir. Eğer Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı arka
daşlarımızın sözlerinin belli bir etki yapacağını dü
şünürsek, galiba yakında bütün kaza merkezlerinde 
de birer fakülte açılacak; inşallah olmaz böyle bir 
şey. Ama 27 üniversite çoktur. Bunlara bağlı, aşağı 
yukarı 440 tane fakülte, yüksekokul ve enstitü var-
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dır. Bir kere bu kadar yaygın bir sisteme hoca ye
tiştirmek fevkalade zor bir şeydir. 

Yapılan ikinci hata; yüksekokul konusu olan, hat
ta meslek okulu konusu olan birçok sahanın üniver
site içinde düzenlenmiş olmasıdır, konservatuvar gibi, 
tatbiki güzel sanatlar gibi. Yani şimdi ne profesörler 
çıktı karşımıza, hatta bazı meslek okulları, bazı işlet
me okulları gibi. Cambridge'den Oxford'a kadar iş
letmenin bir ders konusu olarak girmesi dahi olduk
ça yenidir, çünkü teknik başka, bilim başkadır. 

. Bu yaygınlık; bir taraftan coğrafî yaygınlık, bir 
taraftan konu bakımından yaygınlık, buralara hoca 
yetiştirme imkânını fevkalade zorlaştırmıştır. Şimdi 
YÖK bunun gayreti içindedir, 400-480 küsur öğretim 
üyesi, yaihut, öğretim elemanı yolladığını ifade edi
yor. Bu oldukça büyük başarıdır. Yalnız iki şeye 
dikkatinizi çekerim : 

1. Evvela şu öğretim elemanı dediğiniz tabirin 
'içerisine öğretim üyesinin hepsi girmiyor, daha doğ
rusu öğretim üyesi olmayanlar da giriyor. Şimdi biz 
öğretim üyesi dediğimiz zaman, eskiden beri anladı
ğımız profesör, doçent ve bir de şimdi yardımcı do
çent, yani doktora yapmış asistan giriyor işin içine. 
Şimdi eğer bunları böylıe ortalama olarak alırsanız, 
profesör ve doçent miktarı azalmış da, doktora yap
mış asistan artlmışsa, bu oradaki öğretim kalitesinin, 
adedin artmasına rağmen, düştüğü nelücesini doğura
bilir. Yani tartışalım diyorum meseleleri; niye yolla-
dınız, kimler ayrıldı, neden ayrıldı, bunları 'bilmek 
lazım, birincisi o. 

İkincisi; Buna rağmen muvaffakiyet. İnşallah sa
yıları 480 değil 1 480 olsun. 

Üçüncüsü : Rotasyonun bir garip tarzını duydum; 
gönderiyorsunuz adamı, orada kalmak istemiyor, ay
rılması da üniversitenin işine 'gelmiyor, ama idare ede
lim; seni Selçuk Üniversitesine tayin ettim, orada bir 
sömestr ders vereceksin, diyorsunuz. Gidiyor adlaım, 
mesela ne bileyim, haftada iki saat ceza 'hukuku der
si verecek, 'bir sömestrde 24 saat var, oturuyor iki 
günde 24 saat anlatıyor. O ayrılıyor, yerine medenici 
geliyor o da 24 saat anlatıyor, sonra o gidiyor, yerine 
hukuk felsefecisi geliyor, o da 8 saat anlatıyor. 

Şimdi arkadaşlar, 'ben 'bunun benzerini yaptım. 
Eskişehir'e ders vermeye giderdim, şimdiki rektör de 
benim asistanımdı, derse beraber girerdik. Haftada 
bir kere gidemiyordum, 15 günde bir gidebilmek içlin 
cumartesi sabah saat 08.00'den saat 12.00'ye ka
dar dört saat ders yapardım, son dersin ne bana 
hayrı vardı, ne de talebeye hayrı vardı; dördüncü saat 

- herkes bunu bilir - konsantre olamıyorsunuz, da-
ğılıyorsunuz, yoruluyorsunuz, talebe daha da çok yo
ruluyor. 15 saat, 16 saat dersi iki güne, üç güne de 
'bökeniz, yani ders verenler bilir bunu, gerçi okudu
nuz siz de, yani bu; bir adama üç gün pilav, üç gün 
pastırma, üç gün bilmem karnıbahar yedirmek gibi 
şeydir. Yani, böyle bir tagaddi 'sisteminin, böyle bir 
besleme s'isteminin ne kadar faydası varsa, bunun da 
bu kadar faydası var. 

Eğer böyle olaylar varsa - bana, olduğunu, biz
zat okutanlar söylüyor - sayın YÖK Başkanının dik
katini çekeceğim, hani sömestrde de haftada bir kere 
değil de, bJlç değilse üç kere göndersinlerde, şu üç gün
lük gıda yerine, aynı gıdayı bir gün alsın ve bu iş bi
raz hafiflesin diye teklifte bulunacağım. 

Şimdi, evvelki gün yahut dün galiba, bir gazete
mizde şu başlıkta bir yazı çıktı : «Ağır toplar rotas
yonda» Ağır toplar bizlerce hep kullanıldı, hepiniz 
biliyorsunuz, bütün milletvekillerince de bu merak 
konusu oldu, ağır top kim, hafif top kim diye. Hal
buki hafif top daha da işe yarar. Yani, ağır toplar 
bakıyorum, şimdi islim söylemeyeyim, çoğu arkada
şımdır, benim b'ldiğim, eğer yanılıyorsam düzeltsin
ler, Diyarbakır Dicle Üniversitesinin aradığı hoca, İc
ra İflas hocasıdır; hukuk fakültesinin İcra İflas Hu
kuku hocasıdır. Bu kıyamet de bundan koptu zaten. 
İcra İflas hocası bulunamayınca, 'Medenî Hukuk ho
cası yollamak istediler, bir şeyler oldu; ona karışmam, 
kendi iç işleridir. 

Şimdi bakıyorum şu gidenlere, bir iktisatçı, iki 
tanesi Amme Hukukçusu, bir tanesi de yine Oezacı, 
bir tanesi Medenici, -orada kalmayacağı muhakkak-
bir de diyor ki yazıda «Bunlar hem ders 'verecekler 
hem de hoca yetiştirecekler» Şimdi insaf edin arka
daşlar; bunların biri rektör, ikisi dekan, İstanbul'da 
işleri var, Konya'da işleri var, ne kadar kalacaklar 
da, hangi hocayı yetiştirecekler, muska ımı yazacak
lar bunlar? Allah aşkına, yani orada muska ile mi 
boca yetiştirecekler, kim inanır buna? Nasıl aldatırız 
kamuoyunu, yani bununla? Buyurun burada kupür. 
Efendim hoca yetiştirecekler. Kimler? Ağır toplar. 
Yok, yani böyle yanlış bir intiba vermeye, işin bu de
rece kolay olduğu intibaını vermeye hakkımız yok; 
çünkü o zaman iş ciddiyetini kaybeder ve ciddiyetini 
kaybeden işe de katiyen çare bulunmaz. 

Çok değerli milletvekilleri, üniveriste öğretim üye
lerinin, rotasyondan beklenildiği kadar, üç büyük 
merkez dışındaki üniveristelere fazla iltifat etmiyor 
görünmelerinin tabiî sebepleri var. Bunların birinci 
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sebebi bence, belki de ehemmiyet itiibariyıle değil de, 
birinci sebebi, bir kere rotasyona tabi tutulan hocala
ra sağladığımız imkânların sınırlılığıdır. Herkes kızı
yor; «Niye rotasyona gitmiyorlar?» diyor. 

Üniversite hocasını yetiştirdiğiniz zaman, hiç kim
seden istemediğiniz şeyleri onlardan istiyorsunuz; mek
tepten iyi dereceyle, hatta pekiyi dereceyle mezun ol
sun, doktora yapsın, doçentlik imtihanı -yani esk'i ta
biriyle, Fransa'daki gibi agregasyon- hazırlasın, o saf
hada bir dil imtihanı versin, sonra profesörlük tezi 
hazırlasın, o arada da ikindi dil imtihanını versin. On
dan sonra tam bunu yapacağı, yahut da yapmak üze
re olduğunda «Filan yere git» diyorsunuz. «Ne za
man geri gelecek?»; belli değil. «Orada ne yapacak» 
o da belli değil. Kendisine verilen imkân, başka dev
let dairelerine, mesela bir ıSümerbarik müdürüne veri
len imkânın çok altında; bir de onun gitmesini istiyo
ruz. Çocuklarının tahsili bakımından, müşkül durum
da kalır. Zaten maaşıyla geçinemiyor. Bu adama ver
diğiniz liTrikânla rotasyon bir işkencedir. Bunu söyle
yeyim size. 

tyi ki buna bir formül bulmuşlar; gel otur, üç 
günlük ders ver, çek git. Bence bu, kötü bir kompro-
mi. Hiç gitmemektense, böyle gitmesi dahi fenıimel 
matlup. Birinci sebebi bu. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci sebebi; zaten üni
versitede hoca yok ki, hoca kalmıyor ki. Üniversiteler 
devamlı kan 'kaybediyorlar. Bazı rakamları okusam, 
hayret edersiniz. İstanbul Teknik Üniversitesinden, İs
tanbul Üniversitesinden, en çok arzu duyulan, 
ilim adamları tarafından, orada hocalık yapılması en 
çok arzulanan üniversitelerimiz arasında olan bu iki 
müesseseden, devamlı istifalar var; bırakın emeklilik 
hadisesin'i filan, istifa ediyor, başka yere gidiyor. İs
tanbul Teknik Üniversitesindeki hocalara, körfez ül
kelerinden, en az 10 misH maaş verilerek talepte bu
lunuluyor. Bu kişilerin üniversitede kalmalarını sağla
mak için, bir kere belli bir seviyede maaş verme za
rureti dışında, kendilerine birtakım manevî değerleri 
de sağlamak lazım. Üniversite öğretim üyelerinin iti
barı, Cumhuriyet tarihinde en aşağı derecesindedir 
şu anda. En az İtibar gördükleri dönem, şimdiki dö
nemdir. Nispî olarak en az para aldıkları dönem de, 
şimdiki dönemdir. 

SURURİ BAYKAL ((Ankara) — Hastanede yaıtak 
satıyorlar. 

HÜSEYİN AVN1 GÜLER (İstanbul) — Bu ayıp 
onlara yeter. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — 1930' 
larda 1940'larda üniversite öğretim üyelerinin önemli 
bir kısmına verilen aslî maaş 150 lira idi, yani birinci 
derecede devlet memuru maaşıydı. O dönemde, An
kara'da bu derecede maaş alan Genelkurmay Başkanı, 
Hariciye Umumi Kâtibi, Başbakanlık Müsteşarı, Ri-
yaseticumhur Umumi Kâtibi, Sayıştay, Danıştay ve 
Yargıtay Başkanları idi; başka kimse yoktu, yedinci 
bir kimse yoktu. 

BAŞKAN — Sayın Yaşa, 5 dakika süreniz kalmış
tır efendim. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

Şimdi bu imkânlar kalkmıştır, ellerinden alınmış
tır. Bunların maddî imkânlarının mutlaka artırılması 
lazım, öğretim üyelerinin behemahal manevî bakım
dan tatmin edilmeleri lazım. Yoksa, üniversite çok 
daha çoraklaşır ve üniversiteye çok daha az kalitede 
eleman talip olur; en kötü tarafı da o. Yani istikbal
de, üniversitelerin eğitim seviyesi fevkalade düşer. 

Üniversite öğretim üyelerinin miktarından ve ka
litesinden söz açılmışken, müsaade ederseniz blir par
ça da şu 1402 sayılı Kanunla üniversiteden ayrılmış 
olan arkadaşlarımızın durumuna temas etmek istiyo
rum. Bundan 26 sene önce, ben de bu arkadaşların 
durumundaydım, yani 147'ler hadisesinde üniversite
den atılmış kişilerden birisi de bendürn. Fa'kat, 147' 
ler 1,5 sene sonra hem de kanunla üniversiteye iade 
edilmüştir. Bütün siyasî partiler; Rahmetli İsmet Paşa, 
rahmetli Gümüşpala, bugün sağ olan Bölükbaşı ve 
Ekrem Aliican; dördü bir arada buna sahip çıkarak, 
hem 147'ler, hem de onların arkasında üniversiteler 
iyi bir mücadele vererek, istisnasız hepsi geri alındı
lar; hem de yeni kadro verilerek. 

Şimdi, YÖK'ün bu arkadaşların çıkışında bir ro
lü olmadığını hepimiz biliyoruz; ama, YÖK'ün bun
ların geri alınmasında bir gayreti de yok. İşin tuhafı, 
üniversitelerin de gayreti yök. Kendi arkadaşları da 
ne düşünür bilmiyorum. 

Formül basittir; formül, 147'ler içlin tatbik edilen 
formüldür. Bir kanunla bunların hepsine, üniversite
lerine - yalnız onlar değil, 1402 sayılı Kanunun 'ken
dilerine tatbik edileceği korkusuyla ayrılmış otenlar-
da dahil - geri dönme imkânı verilir. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Geri dönmesi arzu edilmeyen kişi varsa - 147'ler -
de de öyleydi - senatolar veya rektörlük gerekçe gös
tererek, şahıs olarak alınmayacağına karar verir. Bu 
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karar üzerine 15 günde Devlet Şûrasına gidilir ve Dev
let Şûrası bunu 15 günde karara bağlar. 147'lerin dö
nüşü böyle olmuştur; bunların da dönüşünün böyle 
olmasını temenni ediyorum. 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Bunlar 
kaç kişi? 

AHMET MEMDUI1 YAŞA (Devamla) — Bilmi
yorum» 

Muhterem arkadaşlar, .bunların içerüsinde benim 
hayatım boyunca mücadele ettiğim insanlar vardır. 
Fakat, biz hürriyetü yalnız kendimiz için değ'i'l, 'biz 
hürriyeti bize karşı olanlar için de istiyoruz. (Alkış
lar) 

Muhterem milletvekilleri, bir parça da şu araştır
ma işinden bahsedeyim; çok araştırma yapıldığı söy
leniliyor. Aslında, belki araşiuma yapılıyor; fakat, 
ben araştırmayı görmüyorum. Önümde bir kitap var 
- gücenmesinler - «Yüksek Öğretim Bülteni» diye. 
Eğer araştırma dedikleri bu bültendeki yazıların se
viyesinde ise, Türkiye maalesef çok kötü durumda de
mektir. Bir gözden geçirsinler, iyi olur. 

Şimdi, verilen rakamlara göre araştırma için üni
versitelere verilen paranın yekûnu 2 milyar 100 mil
yon liradır. Bu, üniversite başına 75 milyon liradır. 
Bununla bir proje gerçekleştiremezsiniz. 430 tane bi
rim var, yani fakülte, yüksekokul ve enstitü; kür
süler, yani birim kollarını da sayarsak binleri bulur; 
bunlar bu parayı nasıl bölüşüyorlar, nasıl araştırma 
yapıyorlar, hayret ediyorum. 

Zacen, milletlerarası istatistiklere baktığınız za
man da Türkiye, Nijerya'dan, Yugoslavya'dan ve Mı
sır'dan daha geri olarak 1979'da 42 nci sırayı işgal 
ettiği klasmanda, şimdi 47 ncidir. 

Binaenaleyh, bu araştırmaların ne mahiyette araş
tırma olduğunu doğrusu ben de merak ediyorum ve 
bizi tenvir ederlerse çok memnun kalacağımızı arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yaşa, süreniz doldu, lütfen 
toparlayınız. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Sa
yın Başkanım, eğer iki dakika müsaade ederseniz he
men bitireceğim. 

Bu 44 üncü madde hakkında ufacık bir iki ma
ruzatta bulunmak istiyorum. Biz Doğru Yol Partisi 
olarak harçların kaldırılmasına taraftar değiliz. Şimdi 
izah etmeme imkân yoktur. Bize göre, eğitimden fay
dalanma iki çeşittir; hem insan maddeten faydalanı
yor, hem de toplum faydalanıyor. Toplumun fayda
sını toplum karşılar, o öder; ama, şahsî faydalanma

yı şahıs kendisi öder. Eğer kendisinin imkânı yoksa, 
buna devlet çare bulur. Yani, çok bol. burslu, mua-
fiyetli bir harç sisteminin uygulanmasına taraftarız; 
harçların kaldırılmasına karşıyız. 

Buna mukabil talebenin belli bir müddet sonra 
üniversiteden çıkarılmasına karşıyız, özellikle birinci 
sınıftan sonra. Birinci sınıf baraj olabilir; ama, birin
ci sınıftan sonra devamını tamamlamış olan talebe
nin, hatta fen bölümündeki talebelerin, talebelik hak
larından faydalanmak kaydıyla - çünkü, birçoğu şe
beke plmak, askerlik tecili için devam ediyor - özel
likle sosyal bilimlerdeki talebelerin üniversiteden çı
karılmasına karşıyız. Ne zaman isterlerse gelsinler, 
imtihanlarını versinler, bu bela böyle bitsin. Eğer, 
bunu yapmazsanız, devamlı konsessiyon (concession) 
vererek, devamlı taviz vererek, «Bir sene daha uzat, 
iki sene daha uzat» bu şekilde bununla başa çıkılmaz. 
Çünkü, bunun ortaöğretimle alakası vardır. 

Arkadaşlar, sosyoloji okumayan bir adama hu
kuk okutursanız, felsefe okumayan bir adama edebi
yat okutursanız, bu adamın da hali böyle olur. Onun 
için, bunları ıslah etmeden bu çocukları sokakta bı
rakmak günahtır. Bırakın kendi seçimini kendi yap
sın, ne zaman ayrılacağının kararını kendi versin, si
zin de başınız dinç olur, onlar da kurtulur. 

Bu arada hemen arz edeyim ki, bütçeyle üniver
sitelere ve Yüksek Öğretim Kuruluna verilmiş olan 
ödenekler çok düşüktür; hem milletlerarası klasman
da düşüktür, hem bütçe içindeki nispet itibariyle dü
şüktür, hem de gayri safi millî hâsılayla devamlı düş
mektedir. Bunu mutlaka değiştirin. Eğer istikbalimi
zi düşünüyorsanız, eğer Türkiye'nin 21 inci yüzyıla 
daha büyük bir Türkiye olarak, daha müreffeh bir 
Türkiye olarak, daha kuvvetli bir Türkiye olarak git
mesini arzu ediyorsanız, bu ilmî gerçeklerin ışığı al
tında hem üniversiteleri ıslah etmenin yollarını ara
yın Meclis olarak, hem de Türkiye'nin istikbalini 70 
milyona çıkmakta değil; fakat daha az, ama daha bi
linçli, daha bilimli bir Türkiye'yi yaratmakta bulun. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaşa. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın - Ercüment 

Konukman, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sa

vunmayacaksın herhalde. 
ANAP GRUBU ADINA RECEP ERCÜMENT 

KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; 1987 Yılı Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
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Bakanlığımızın Bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz et
mek üzere huzurlarınızdayım; Anavatan Grubu ve 
şâhsım adına hepinizi hürmetle selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, bir milletin temel sermayesi 
insan unsurudur. Kaliteli insan yetiştirme görevi, ön
ce aileden başlar, sonra mektepte devam eder. Tabiî
dir ki, mektep deyince hemen devlet fikri akla gelir. 
Türklerde mektep fikri, devlet fikri kadar eskidir. 
Türkler kurdukları bütün devletlerde, devrin en yük
sek kültürüne ve bilgisine sahip olanları sinelerinde 
barındırmışlar ve daima devlet fikriyle mektep fikri
ni eşdeğer olarak saymışlardır. Devlet, medrese ve 
mektepten aldığı güçle kuvvetlenmiş, hükümdar mek
tepten aldığı feyzle daha da kudretli bir hale gelmiş
tir. Böylece bin yıllık tarihimizde millî devlet, millî 
mektep sayesinde 3 kıtaya yayılabilmiş, Türk - tslam 
sentezi esprisi içerisinde Türk kültürü 3 kıtada etkin
lik gösterebilmiştir. 

tslamiyetten sonraki Türkler, Hazreti Peygambe
rin; «timi, Çin'de bile olsa alınız» sözüne söyle sadık 
kalmışlar ve din ile ilmi öyle güzel bir şekilde iç içe 
götürmeyi başarmışlardır ki, bu sayede her camii bir 
medreseyle. süslemişler, her medresede çağlarının çok 
ötesinde sosyal bilimlerde, astronomide, cebir ve geo
metride, mühendislikte, tıpta, felsefe ve mantık ile 
tasavvufta büyük mesafeler almışlardır. 

Selçuklulardan sonra Osmanlılarda da mektep, 
mimarisiyle topluma yön veren tavır ve davranışlarıy
la millî bir hüviyete bürünmüş ve millî kültürümüzün 
oluşmasında en büyük payını almıştır. 

Cumhuriyetimizin ilk kuruluş yıllarında da devlet, 
mektebe gerekli önemi vermişti. İstiklal Harbinde bile 
devlet, öğretmenini askere almamış, kültürlü bir nesil 
yetiştirmek için hiçbir fedekârlıktan kaçınmamıştı; an
cak zaman gelmiş, bazî yabancı cereyanlar millî eğiti
mimize hâkim kılınmaya çalışılmıştı. Maarif sistemi
miz, millîlikten uzaklaştırılmaya çalışılmış; ancak mil
letimizi millî tarihimizden, millî hars ve edebiyatımız
dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı, bu memleketin 
gerçek evlatları gerekli tedbirleri almışlardır. Bütün 
bu gayretlere rağmen, hâlâ eğitimde millîlik, zihniyet
te millîlik, mimaride millîlik tam anlamıyla gerçekleş
tirilememiştir. 

Bilindiği gibi, millî eğitimimiz son yirmi yıl içeri
sinde büyük yaralar almıştır. Vatanımız ve millî olan 
bütün değerlerimiz üzerinde oynanan veya oynanmak 
istenen düşmanca oyunlar, yetişen genç nesillerde bir
takım tatminsizlikler ve bunalımlar, inançsızlıklar ya
ratmıştır. Bir eğitim; kendi çocuğunu, kendi örf, âdet 

ve törelerinin sahibi kılamamışsa, eğitimin temel ama
cı olan bilgi ve birlik şuurunu sağlayamamışsa, o eği
tim, bize göre başarısızdır, amaçsızdır, ruhsuzdur; bun
dan da ötesi, millî olma özelliğini kaybetmiştir. Çok 
yakın bir geçmişte maalesef bunun kötü örneklerini 
görmüşüzdür. Çok iyi hatırlayacaksınız, bu ülkenin 
gençleri arasında, bayrağım, milliyetini, istiklal Mar
şını inkâr eden hainler çıkmıştı; bu ülkenin gençleri 
arasında, kahveleri tarayanlar, evleri basanlar, banka
ları soyanlar, vatan kalelerine kızıl bayrak çeken soy
suzlar da çıkmıştı. Bütün bunların sebeplerini, geçmiş
te millî olmayan eğitim politikalarında aramak lazım
dır. 

Şayanı şükrandır ki, 6 Kasım 1983 seçimlerinden 
sonra vazifeye başlayan hükümetimiz, her alanda ol
duğu gibi, millî eğitim alanında da geniş ve köklü re
formlara başlamış ve ciddî mesafeler almıştır. Şüphe
siz, millî eğitimimizin ana hedefi olan eğitimde millî
lik, "ruhta ve mimaride millîlik hususunda izlediği yol, 
büyük emek, gayret ve sabır istemektedir. 

Geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'si için, eğitim 
mevzuunda bütün kaynakların birleştirilmesi, bütün 
imkânların bu hedefe seferber edilmesi lazımdır. Bu 
konuda saygıdeğer muhalefetin de aynı duygular içe
risinde olduğuna inanıyoruz. Bu mevzuda atılacak 
ciddî adımların, doğmamış nesillerin kaderini ve mut
luluğunu etkileyeceğini gözden uzak tutmamak lazım
dır. Millî eğitim mevzuunda temel kaynağımız, aziz 
milletimizin bin yıllık tarihinde meydana getirdiği en
gin kültürümüz olmalıdır. Yaşayan bütün nesiller için, 
eğitim ve öğretim hizmetlerine her türlü desteği ver
mek, her fedakârlığı yapmak ve her bedeli ödemek 
millî görevimizdir; bu husus, devletimizin varlığı ve 
bekası, vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin birliği 
için şarttır. 

Sayın milletvekilleri, geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimizi yetiştirme görevi verdiğimiz cefakâr öğ
retmenlerimizin maalesef bugün bile bütün meseleleri 
halledilmiş değildir. Bu yılki bütçede görülen önemli 
artış sayesinde, öğretmenlerimizin maddî sorunlarının 
bir kısmı halledilecektir; ancak, hâlâ millî eğitimin 
bütün kademelerinde öğretmen açığı ciddî boyutlarda
dır. Bu yıl içerisinde kitap sorununa, meslek içi eği
tim sorununa kesin bir çözüm bulunacağına inanıyo
ruz. Öğretmenin nakil, terfi ve tayinlerinin ciddî esas
lara bağlanmakta olduğunu görmekten mutluluk du
yuyoruz. 

Kutsal öğretmenlik mesleğine gençlerimizin özen
dirilmesi, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığımı-
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zın ana hedeflerinden biri olmalıdır. Atatürk, «Mual
limler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır» demişti; böy
lece, öğretmenlik mesleğinin önemine ve kutsallığına 
işaret etmek istemişti. Büyük mütefekkir Ziya Gö-
kalp'de, «Mürebbi, millî harsın vekilidir» diyerek, öğ
retmenliğe gerekli önemin verilmesini talep etmişti. 

Geçmiş dönemlerde Türkiye'de, öğretmenlik mes
leği çok övülmüş; ancak öğretmen yetiştirme ve istih
damı asla bu övgülerle paralellik arz etmemişti. Bir 
devir gelmiş, askerde onbaşı veya çavuş olanın, öğret
men de olabileceği fikri hâkim kılınmıştı. Bir devir 
gelmiş, öğretmenin her şeyi yapması icap ettiği fikri 
galip olmuş ve öğretmen köyde ziraat ve hayvancılık 
yaparak maişetini temin etsin düşüncesi tatbik saha
sına konulmuştu. İtiraf etmeliyiz ki, bugün bile hâlâ 
öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokullar, en zeki, 
en çalışkan ve en kabiliyetli olanların gönüllü olarak 
geldikleri, rağbet ettikleri müesseseler değillerdir. Kut
sal saydığımız öğretmenlik mesleğine, başka fakülte 
ve yüksekokullara girme imkânı bulamayan, kısıtlı 
imkânlara sahip gençlerimiz talip olmaktadırlar. Çe
şitli fakülte ve yüksekokullara girebilmek için konu
lan puan hadlerinin mukayesesi, mesleğin kaynakta 
ne durumda olduğunu göstermeye yeter niteliktedir. 

Öğretmen yetiştiren eğitim fakülteleri, öğrencilerin 
tercih sıralarında, açık öğretim fakültelerinin bir üs
tünde yer almaktadır. Zeki ve çalışkan öğrenci, maa
lesef öğretmen olmayı aklına bile getirmemekte, mad
dî ve sosyal statüsü yüksek; tıp, mühendislik, hukuk 
ve benzeri gibi, özellikle serbest icra edilebilecek mes
lekleri seçmektedirler. Vasat veya vasatın altındaki 
öğrenciler de, açıkta kalmaktansa bir yere girmek iyi
dir düşüncesiyle, öğretmenlik mesleğini tercih etmek
tedirler. Devlet olarak, hükümet olarak bu çarpık ya
pıyı tersine çevirmek, öğretmenlik mesleğini cazip, 
aranılan, kolay ulaşılmaz bir hale getirmek mecburi
yetindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde yüz yıldan beri 
çözüm bekleyen bir özel okullar meselesi vardır ve 'İk
tidarımız bu mevzuda ciddî girişimlerde bulunarak 
köklü çözümler getirmektedir. Ülkemizde 1985 - 1986 
öğretim yılında ilkokullarda 6,5 milyon öğrenci bu
lunmaktadır. Buna karşılık 52 özel Türk okuluna de
vam eden öğrenci sayısı 23 bindir. Ortaöğretim ku
rumlarına devam eden 3 milyona yakın öğrenciye kar
şılık ise, özel Türk liselerinde 60 bin civarında öğren
ci okumaktadır: Hükümetimiz, özel okulları teşvik 
edici ve özendirici tedbirleri almış ve almaya devam 
etmektedir. Geçen yıl Gelir ve Kurumlar Vergisi ka

nunlarında, özel okulculuğun gelişmesi için bazı vergi 
muafiyetleri ve istisnalar getirilmişti. Bu yıl da bu tip 
ferahlatıcı tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Türk millî eğitiminin önünde 
duran büyük problemlerden biri de lisan problemidir. 
Okulun yegâne amacının lisan öğrenmek, hatta tek 
başarının lisan bilmekle mümkün olduğu fikrini telkin 
etmek, bunu topluma mal etmek büyük sıkıntılar •. 
meydana getirmektedir. Şüphesiz hiçbirimiz yabancı 
dil öğreniminin faydalarını inkâr edemeyiz; ancak, 
yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, okulun yegâne ama
cının lisan öğrenmek olduğu fikri toplumumuza hâ
kim olmaya başlamıştır. Bu yanlış anlayışı kırmak, 
yabancı dil öğretiminin önemini abartmadan tabiî 
mecrasına çekmek sayın bakanlığımızın vazifeleri ara
sında olmalıdır. 

Yine maalesef bazı özel okullarımız, yabancı öğ
retmen sayısındaki fazlalıkla övünmek gibi garip bir 
tutku içerisine girmişlerdir, önümüzdeki günlerde de 
okullar arasında rekabet bu alana kayacak gibi gö
zükmektedir. Ecnebi öğretmenlerle, Türk millî eğiti
mine köklü çözümler getirileceğine inanmıyoruz. 

Bir kısım derslerini yabancı dille yapan okullar 
içinr mutlaka Türk öğretmenleri yetiştirmek zorunda
yız. Yabancı futbolculardan sonra, yabancı dil öğret
menlerinin de Türkiye'ye bol miktarda gelmesiyle, 
Türkiye'nin kârlı bir pazar haline gelmesinden endişe 
ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu yıl çıkarılan Çıraklık Ka
nunu sebebiyle, Sayın Millî Eğitim Gençlik- ve Spor 
Bakanımızla, bakanlık yetkililerini ve bütün emeği ge
çenleri candan kutlarız. Bütün ülkeler, kalkınmaları
nın temel amaçlarından biri olan eğitim hizmetlerine, 
bizde olduğundan fazla bütçelerinde. önemli bir kısım 
ayırmaktadırlar. Eğitim hizmetlerinden beklenilen fay
danın sağlanması ise, eğitime ayrılan kaynakların mik
tarı kadar söz konusu kaynakların verimli ve amaçla
ra uygun olarak değerlendirilmesine de bağlıdır. Bi
lindiği gibi millî eğitim sistemimizin temel amacı, 
Türk Milletinin bütün fertlerini iyi insan, iyi vatandaş 
ve iyi birer meslek sahibi olarak yetiştirmektir. Bu 
noktadan hareket ederek, hükümetimiz tarafından ha
zırlanan ve yüoe parlamentomuzca kabul edilen 3308 
sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, meslekî 
eğitim konusunda gerçek anlamıyla .bir reform niteli
ğini taşımaktadır. Bu kanuna göre yeniden şekillene
cek meslekî ve teknik öğretim sistemimizin, ülkemi
zin insan gücü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması 
beklenmektedir. Böylece, ilkokulu bitirdikten sonra, 
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okula devam edemeyen milyonlarca gencimize eğitim 
imkânı verilmekte ve mesleklerinde kaliteli eleman ha
line gelmeleri temin edilmektedir. 

Bu duygular içerisinde, 1987 yılı Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçemizin hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, yüce Meclise saygılar sunarım. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Konukman. 
Sayın Mehmet Ali Doğuşlu, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET ALI DO

ĞUŞLU (Bingöl) — Sayın Başkan, yüce Meclisin sa
yın üyeleri; 1987 Malî Yılı Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığının bütçesiyle ilgili Anavatan Partisi 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. Bu vesile ile, konuşmama başlamadan 
önce, grubum ve şahsım adına yüce Meclisi saygıyla* 
selamlarım. Yine, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığının değerli temsilcilerine en derin saygılarımı 
sunarım. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisinin görüşle
rini arz etmeden önce, Türk millî eğitiminin genel 
amaçlarını sunmak istiyorum. Millî Eğitim Temel Ka
nunu, madde 2 : 

«Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk Milleti
nin bütün fertlerini, 

1. Atatürk inkılaplarına ve Anayasanın başlangı
cında ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine bağlı, Türk 
Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel de
ğerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, 
vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, 
insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel 
ilkelere' dayanan, millî, demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı gö
rev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâ  
Üne getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımların
dan dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve 
karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir 
dünya görüşüne sahip, insan haklarına- saygılı, kişilik 
ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk 
duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak ye
tiştirmek; 

3. îiğii, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, ge
rekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alış
kanlığı kazandırmak suretiyle hayata * hazırlamak ve 
onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mut
luluğuna katkıda 'bulunacak bir meslek sahibi olma
larını sağlamak; 
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(Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk 
toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yan
dan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve 
nihayet Türk 'Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, seç
kin bir ortağı yapmaktır.» 

Sayın milletvekilleri, yine büyük Atatürk şöyle 
diyor : «Milletimizi gerçeğe ve mutluluğa eriştirmek 
için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatım 
kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yo-
ğuran, millî kültürü nesilden nesile aktaran irfan 
ordusudur. Bir millet savaş alanlarında ne kadar 
zafer elde ederse etsin, o zaferin kalıcı sonuçlar ver
mesi, ancak kültür ye irfan ordusuyla mümkündür» 

Sayın milletvekilleri, gerek Türk millî eğitiminin 
genel amaçlarını ve gerekse büyük Atatürk'ün eğitim 
ve öğretim alanlarındaki sözlerini esas almak sure
tiyle, hükümetimiz ve partimiz, programını ona gö
re hazırlamıştır. Programında, «Geleceğimizin temi
natı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin modern ve 
ileri Türkiye idealine, Atatürk ilke ve inkılaplarına 
bağlı, millî ve ahlakî değerlerimizi benimsemiş, bil
gili, ilmî düşünceye sahip, herkese karşı sevgi ve mü
samaha besleyen medenî birer insan olarak yetiştir
melerini, millî eğitimin esası sayarız» şeklinde yer 
verilmiştir. 

Aziz milletvekilleri, bir milleti meydana getiren 
en önemli unsurlar; dil, din, 'kültür, vatan, bayrak ve 
'benzeri değerlerdir. Yetişmekte olan çocuklarımuza, 
genç ve yetişkin nesillere bu unsurları en doğru bir 
şekilde öğreten, gerek toplumun ve gerekse bireylerin 
gelecekteki beklentilerine yön veren ve etkileyen, iyi 
bir eğitimdir. Aileden başlayan, örf ve âdetlerimizle 
perçinleşen, sevgi ve saygıya dayanan, günümüzün 
memleket ihtiyaçlarına uygun, biligi ve 'becerileri yeni 
yetişen nesillere 'birlik ve beraberlik şuuru içinde uy
gulayan eğitim, öğretim, ilerisi için köklü ve temel 
bir eğitim, öğretimdir. 

Geçmiş tarihleri incelediğimizde, ulusal eğitimine, 
ilmî ve millî kültürüne önem veren, onun ışığından 
ve nurundan faydalanan ve bunu esas alan milletlerin 
daima yüceldikleri ve payidar oldukları görülmüştür. 
Şühedanın kanlarıyla yoğrulan bu topraklar üzerinde 
yaşayan insanlarımızla birliğini ve beraberliğini mu
hafaza etmeleri, aynı duygu ve düşünceyi taşımaları,-
istikbale yönelen aynı inancı paylaşmaları, dinine, dev
letine, cumhuriyetine bağlı bir toplum olarak yaşa-
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maları için iyi bir eğitim ve öğretimi hedef alan hü
kümetimizin çalışmaları memnuniyet vericidir. 

Değcvli milletvekilleri, büyük eğitimci 'Konfüçyüs 
şöyle diyor : «Eğer bir yıllık plan hazırlarsan pirinç 
ek, yüz yıllık plan. hazırlarsan insan yetişir.» işte hü-
kümsfmiz; sosyal hayatın ihtiyaçlarına ve asrın icap
larına uygun ve geleceği içeren 'bir eğitini: politlikasını 
•e3ıs akmş'tır. Büyük Atatürk'ün çizdiği yolda, gele
ceğin Türkiye'si için, millî kültürümüze, gelenek ve 
göreneklerimize uygun, bilinçli, çağdaş ilim ve tek
nolojilerin meydana getirdiği 'yöntemleri uygulama 
gayretini göstermiş ve göstermektedir. Yeni yetişmek
te olan nesilleri, memleket ihtiyaçlarına uygun bilgi
lerle donatmak, millî sıfatını taşıyan ve öğretim hiz
metini vermek, birlik ve 'beraberlik şuurunu aşılamak, 
'tdk kelime ile eğitimi millîleştirmek için hükümetimi
zin izlediği politika, sevindirici ve başarılı bir eğitim, 
öğretim politikasıdır. 

iSayın milletvekilleri, tarihî gelişim içinde eğitimin 
ana prensibinin iyi insan yetiştirmek olduğunu ve mil
lî eğitimlin amaçlarında da «Devlete faydalj, nitelikli 
insan gücü yetişt'Mılmesi» demek olduğunu vurgula
mak isteriım. 

Hükümetimiz, eğitim ve öğretimin temel taşı olan 
öğretmenlerimizin yetiştirilmeslindeki çalışmalarına 
'Hız vermiş ve büyük gayretler göstermiş ve göster
meye devam etmektedir. Milletimi ve memleketini se
ven, kabiliyetli, Atatürk ilkelerine bağlı, millî birlik 
ve beraberliğe içten İnanmış, ahlakî değerlerimizi 'be
nimsemiş, milliyetçi ve mukaddesatçı, görev aşkı olan 
'bilgili öğretmenler yetüştirnıelk gayreti içerisinde bu
lunulması sevindiricidir. 

Osmanlı eğitim, sistemini kurup geliştiren, ilmî ça
lışmalara büyük önem veren Fatih Sultan Mehmet, 
öğretmeni tarif ederken, «Muallim, çok iyi bir miza
ca ve karaktere sahip olacak, Allah'ı hoşnut etmek 
amacıyla davranacak, çocukları ^eğitmek için gayret 
gösterecek ve yardımcı olacak; çocuklara öğrettikleri
nin tekrarını ve müzakere edecek, görevini ağır 'bulup 
sevmemezlik etmeyecek; çocuklara, bildikleri konula
rı güzsilikle ve yumuşaklıkla anlatacak» diyor. Yine, 
1739 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde «Öğretmen
lik, devletin .eğitim, öğretim ve bununla ilgili yöne
tim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği
dir. öğretmenler bu görevlerini, Türk millî eğitimi
nin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa 
etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine ha
zırlık, genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik for
masyon ile sağlanır» tarifinde bulunulmuştur. 
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Sayın milletvekilleri, bugün yurdumuzda anasını
fı, ilkokul, ortaokul, tüm lise, meslekî ve teknik okul
larda 364 820 öğretmen, temel özelliklerini arz etti
ğim prensiplere uygun olarak görev yapmakta ve yap
maya devam etmektedir. Hükümetimiz, bütçe imkân
ları nispetinde öğretmenlerimize maddî ve manevî ba
zı imkânlar sağlamış olup, daha da sağlamaya devam 
edecektir. 24 Kasım Öğretmenler Gününde, bilhassa 
son 3 yılda yapılan görkemli törenlere, başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız Kenan Evren ve hükümetimizin 
verdiği değer, Türk öğretmeninin toplumdaki saygın
lığını artırmıştır. Bu durumu grubum ve şahsım adı
na takdirle anıyorum. 

Öğretmene ne kadar değer verilirse azdır; çünkü 
Devletimizin bekası ve yükselmesi, milletimizin var 

•olması millî eğitimimize ve onun ilim, irfan ordusu 
olan öğretmene bağlıdır 

Değerli milletvekilleri, hükümetimizin yurt çapın
da okul yapımına hız vermesi, öğretmenlere lojman 
yapmayı ön plana alması, köylere kadar ortaokul ve 
lise binaları yaptırması, spor salonları, kayak ve spor 
tesisleri ve her türlü tesis yaptırması takdire şayandır. 
Hele «Kendi okulunu kendin yap» metoduyla ve ha
yırsever vatandaşlarımızın emek ve yardımlarıyla ya
pılan yurtlar, okullar, anasınıfları ve lojmanlar bü
yük ve sevindirici neticeler vermiş ve vermektedir. 
Yükseköğretim öğrencileri için yurtları artırması ve 
bu suretle mümkün olan tedbirleri alması ve alma ça
bası içinde bulunması iftihar vericidir. Yurt çapın
da, bilhassa mahrumiyet bölgelerinde anadolu lisele
ri ve endüstri meslek liseleri açması, gün geçtikçe 
bunların sayılarını artırması memnuniyet arz etmek
tedir. 

Bugün Türkiyemizde okul öncesi 3 551 anasınıfı 
var ve bu anasınıflarında 117 819 öğrenciye 5 903 
öğretmen hizmet vermektedir. Yine, 49 897 ilkokul
da 6 635 858 öğrenci okumakta ve bu ilkokullarda 
219 934 öğretmen görev yapmaktadır. Keza 5 106 
ortaokulda 1 853 118 öğrenciye 42 320 öğretmen 
ders ^ermektedir. 1 396 genel liselerde 697 938 öğ
renci var ve bu öğrencilerle 50 448 öğretmen- eğitim 
ye öğretim yapmaktadır. 103 anadolu lisesinde 40 715 
öğrenciye 2 845 öğretmen öğretim yapmaktadır. Bu
radaki öğretmen sayısı her ne kadar az görünüyorsa 
da, bu okullarda bunlar yabancı dille öğretim yapan
lardır, bazı dersleri diğer öğretmenler veriyor, bun
lar liselerde bulunan öğretmen sayısının içinde yer 
almaktadır. 1 219 meslekî ve teknik okulda 590 619 
öğrenciye 43 370 öğretmen ders vermektedir. Bakan-
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lığımızın gün geçtikçe bu sayıları artırması memnu
niyet vericidir. 

Biraz da üzerinde durmak istediğim, yurt dışında 
bulunan Türk işçi çocuklarının, oradaki kardeşleri
mizin çocuklarının sorunlarıdır. Hükümetimiz, yurt 
içinde olduğu gibi, yurt dışında da Atatürk ilke ve 
inkılapları ışığı altında, sevgi ve saygıya dayanan, bil
gili, vatanını, milletini ve devletini seven, Türk kül
türüne, örf ve âdetlerine bağlı öğrenciler ve gençler 
yetiştirmeyi planlamış ve 1986 yılında bu icra planı
nı uygulamış, verimli sonuçlar için gerekli her türlü 
tedbiri almıştır. 

1985 Mayıs ayı sonu durumuna, göre, Dışişleri 
Bakanlığından, yine Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığımızın yurt dışı teşkilatlarından alınan bilgi
lere göre 1 milyon 83 bin 223 işçi ile birlikte 2 mil
yon 274 bin 567 vatandaşımız yurt dışında bulunmak
tadır. Bu vatandaşlarımızın 875 bin civarındaki ço
cuğu yurt dışında öğrenime devam etmektedir. Bu 
Türk işçi çocuklarına Türkçe, Türk kültürü, din kül
türü ve ahlak bilgisi derslerini vermek üzere Türkiye' 
den 1 105 öğretmen gönderilmiştir. Bu öğretmenlerin 
eğitim ve öğretim faaliyetlerinin koordonesi ve öğ
rencilerin eğitim imkânlarının geliştirilmesi çalışma-

Jarını yürütmek için Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 12 ülkede 29 birim halinde teşkilatlanmış 
bulunmaktadır. 

Yurt .dışındaki Türk işçi çocuklarının eğitim ve 
öğretim işlerinin daha sağlıklı yürütülmesi için, il
gili ülke bakanları ve bakanlığımızın yetkili uzman
ları düzeyinde görüşmeler ye toplantılar yapılmıştır. 
Gruplar halinde dış ülkelerden 9 grup eğitimci ül
kemize gelmiş ve ülkemizden 11 grup eğitimci de Fe
deral Almanya ve Hollanda'ya gönderilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bakanlar ve üst düzey yöne
ticileri arasında imzalanan protokollerle alınan önem
li kararlan arz ediyorum. Türkçe, Türk kültürü, din 
kültürü ve ahlak bilgisi müfredat programları düzen
lenmiş, ders kitabı, araç ve gereç hazırlama çalışma
larına başlanılmıştır. Bu derslerin öğretiminde gö
revlendirilecek ehliyetli öğretmenlerin Türkiye'den 
gönderilmesi hususunda anlaşma sağlanmıştır. Ma
hallinde önceden görevlendirilmiş öğretmenlerin hiz
met içi eğitimlerine Türk uzmanlarının da katılması 
konusunda mutabakata varılmıştır. Yurda dönen iş
çi çocuklarına Alman tarafının katkısının sağlanma
sı maksadıyla, maaşları Almanya tarafından ödenecek 
80 Alman öğretmeninin kademeli olarak Türkiye'ye 
gönderilmesi sağlanmış ve ilk etapta 8 Alman öğret-
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meninin gönderilmesi işlemlerine başlanılmıştır, tabiî 
dış ülkelerdeki işçi teşkilatlarımızın da çalışmalarıyla. 

Yurda dönen çocuklarımızın da büyük ölçüde fay
dalanacağı meslekî teknik eğitimdeki dual sistemin 
ülkemizde yerleştirilmesi konusunda işbirliği sağlan
mıştır. Türkiye'de Almanca dil öğretiminin gelişti
rilmesi maksadıyla, bir yıl süreyle bir Alman uzman 
bakanlıkta görevlendirilmiştir. Ayrıca yurt dışında, 
dışarıdan ilkokulu bitirme sınavları tertip edilmiş ve 
oradaki vatandaşlarımıza kolaylık sağlanmıştır. 

Federal Almanya, Fas ve İspanya ile ülkemiz ara
sında eğitim, bilim, kültür ve haberleşme alanların
daki işbirliğine ait iki yıllık faaliyet programları 1986 
yılındaki görüşmelerle tekrar ele alınmış ve yenilen
miştir. Kültürel değişim programları çerçevesinde de
ğişik ülkelerden 11 öğretim elemanı ve eğitim yetki
lisi ülkemizde incelemelerde bulunmuş ve hükümeti
mizce yabancı hükümetlere verilen yükseköğrenim, 
doktora, araştırma ve Türkçe yaz kursu burslarıyla 
597 burslu yabancı öğrenci ülkemizde öğrenim gör
müştür. Diğer ülkelerin hükümetimiz emrine verdiği 
burslarla da 381 araştırma ve eğitimci başka ülkelere 
gönderilmiştir. 

Federal Alman öğrenciler arasında Atatürk konu
lu kompozisyon yarışması düzenlenmiştir. 

Yabancı ülkelerde Türk işçi çocuklarının eğitimin
den sorumlu 10 eğitimci Ankara'da bir hafta süreli 
Türk Eğitim Seminerine alınmışlardır. Ayrıca ülke
mize gelen 100 civarındaki öğretmen ve idareci gru
buna, Türk eğitim "sisteminde ve Türk çocuklarının 
eğitiminde kendilerinden beklentilerimiz konusunda, 
ilgililerce bakanlıkta açıklamalarda bulunulmuştur. 
Bütün ülkelerin iştirakine açık olarak diğer ülkeler
ce düzenlenen resim, kompozisyon ve müzik dalla
rındaki yarışmalara Türk öğrencilerinin de eserleriy
le katılmaları temin edilmiştir. İkili anlaşmalar çer
çevesinde bünyelerinde Türkoloji bölümü bulunan 
veya Türkçe dersleri veren yabancı üniversitelerde 
13 okutman bulunmaktadır, bu çalışmalara ve okut
man gönderilmesine devam edilecektir. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığınız, yurt içindeki hizmet
leriyle beraber yurt dışında bulunan Türk işçileri ve 
çocukları için de masraflardan kaçınmadan ve kar
deşlerimizin Türk kültürüne, dinine, ahlakına, vata
nına ve milletine, örf ve âdetlerine bağlı kalmaları 
için ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmemiş ve çekin
meyecektir. 
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Bu duygularla sözlerime son verirken, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığının 1987 malî yılı büt
çesinin milletimize ve hükümetimize hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, grubum ve şahsım adına hepinizi 
saygılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğuşlu. 
Sayın Altıntaş, buyurun efendim. (ANAP sırala

rından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ABDULLAH ALTIN

TAŞ (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anavatan Partisi Grubu adına Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığının 1987 Malî Yılı Bütçesi üzerin
de grubum adına konuşmak üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum; hepinizi grubum ve şahsım adına 
saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, 6 Kasım 1983 seçimlerinin 
Türk parlamento tarihinde önemli bir yeri var; bu 
da, bugüne kadar olan işlemin dışında, buraya gelen 
yüksek heyetinizin hepsi bir inceleme ve araştırmadan 
geçmiştir. 

MEHMET KARA (Trabzon) — Yok canım. 
ABDULLAH ALTINTAŞ (Devamla) — Bu doğ

rultuda gelen milletvekilleri de, burada her şeyden 
önce Anayasaya saygılı, ona bağlı ve onun ilkeleri
ne, Atatürk ilkelerine yürekten bağlı olan kişilerdir. 

Biz milletvekilleri olarak Anayasanın esasları doğ
rultusunda burada olduğumuz gibi, yine bir Anayasa 
hükmü olan ve Anayasanın 130 uncu maddesinde ye
rini alan YÖK müessesesi de bir anayasal kuruluş
tur. Bu itibarla, YÖK müessesesi üzerinde ve bazı 
sayın ve saygıdeğer bilim adamlarına burada söyle
nen sözleri kabul etmiyoruz ve söylenmemiş olarak 
mütalaa ediyoruz. 

Sayın arkadaşlar, Anayasayı okumak gerekir. Ana
yasanın 130 uncu maddesinin ikinci fıkrası ne diyor... 

MEHMET KARA (Trabzon) — Kurs açalım, 
kurs! 

ABDULLAH ALTINTAŞ (Devamla) — Bu mad
de, Vakıflar da üniversite açabilir diyor. O halde, 
Türkiye'de ilk defa açılan, maddî bir kazanç amacı 
taşımayan vakıf üniversitesi hakkında yasal doğrul
tuda konuşmanın doğru olacağı kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 130 uncu mad
desinin birinci fıkrası, yükseköğretim kurumlarını, 
«Çağdaş eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir dü
zen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun 
insangücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı 
çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştır

ma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insan
lığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan ka
mu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniver
siteler..,» olarak tanımlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, yine 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Yasasının 34 üncü ve 39 uncu maddeleri 
ile 2547 sayılı YÖK Yasasının 3 üncü maddesinde, 
yükseköğretimde yetişecek öğrencilerin : 

1. Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda, 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 

2. Türk milletinin, millî, ahlakî, insanî, manevî 
ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref 
ve haysiyetini duyan, 

3. Toplum yararını, kişisel yararından üstün tu
tan, aile ve ülke ve millet sevgisi ile dolu, 

4. Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev 
ve sorumluluklarım bilen ve bunları davranış haline 
getiren, 

5. Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir 
dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, 

6. Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımın
dan iengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, 

7. İlgi ve yetenekleri doğrultusunda yetişmiş ol
masını öngörüyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yani, 
ümmetçi ve tarikatçı değil. 

ABDULLAH ALTINTAŞ (Devamla) — Dinle 
de öğren. 

Sayın milletvekilleri, büyük Atatürk, Türkiye 
Cumhuriyetini kurmadan, Ankara'da düşman topları
nın sesi duyulurken, 6 Temmuz 1921 tarihinde Maa
rif Şûrasını (kongresini) topluyor. Almış olduğu ka
rarlar var : 

1. Eğitim millî olmalıdır, 
2. Devlet ve rejime bağlı olmalıdır, 
3. Laik ve cumhuriyetçi olmalıdır. 
4. Günün bilimine dayalı olmalıdır, 
5. Türkiye için genel olmalı, eşitlik ilkesine uy

malıdır, 
6. Fonksiyonel olmalıdır. 

Sayın arkadaşlar, Atatürk'ün temel noktalarda bu 
ilkeleri Millî Eğitim Bakanlığına, Türk millî eğitimi
nin istikametini gösteren birer direktif olarak kabul 
etmek gerekir. Burada eğitimin, millî, milliyetçi, Ata
türkçü, Atatürk ilkelerine bağlı, Türk Devletine bağ
lı, Cumhuriyeti koruyan, kollayan, gerekirse seve se
ve canını veren idealist nesiller yetiştirilmesini esas 
amaç almıştır. 
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Sayın arkadaşlar, bununla da yetinmeyerek, Ata
türk. «öyle bir eğitim programı takip etmeliyiz ki, 
yetişecek çocuklarımız da bir defa millî olmalı, ikin
cisi, milletine bağlı olmak, üçüncüsü, Türkiye Cum
huriyetine, Büyük Millet Meclisine bağlı olmalı» de
miştir. 

Sayın arkadaşlar, bazıları yine eski özlemi duyup, 
bunları ortaya dökmek ve sokağa döküp, meseleleri 
ortaya çıkarmak istiyor... 

MEHMET KARA (Trabzon) — Palavraları bı
rak artık. 

ABDULLAH ALTINTAŞ (Devamla) — Palav
rayı bırak sen ata ata bu hale geldin, dinle de öğ
ren. 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — Onlar dışarıda 
kaldı. 

BAŞKAN — Sayın Altıntaş, lütfen efendim... 
ABDULLAH ALTINTAŞ (Devamla) — Sayın 

arkadaşlar... 
AHMET EKİCİ (Kütahya) — Sayın Başkan, laf 

atılıyor, bir şey demiyorsunuz da, hatibi ikaz ediyor
sunuz. 

BAŞKAN — Lütfen... 
ABDULLAH ALTINTAŞ (Devamla) — 1982 

Anayasasını yapanlar ve bunları ortaya koyanlar, ta
rihin tecrübesinden ders almışlardır. 

Büyük Atatürk, Cumhuriyeti kurduktan sonra, 
İstanbul'da bir tane üniversite vardı, İstanbul Darül
fünunu, o tarihin en büyük kumandanının bütün ikaz
larına, hoşgörüsüne ve sabrına rağmen, rejim aley
hine çalışmalarını gördü, onları 1933 yılında lağvetti. 
Böylece, Cumhuriyete bağlı, milletini seven, memle
ketini seven, milliyetçi nesiller yetiştirmek için, eği
tim - öğretimi yeniden düzenledi. 

Hiçbir millet yoktur ki, parasını versin, okutsun, 
ondan sonra kendi aleyhine dönsün, içinde yetiştiği 
rejimi yıksın; bunu ancak rejim düşmanları yapar. 
Türk milleti buna müsaade etmeyecektir. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın arkadaşlar... 
YILMAZ D'EMİR (Bilecik) — Köşeyi dönmeden 

de bahset biraz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Demir... 
ABDULLAH ALTINTAŞ (Devamla) — Sayın 

arkadaşlar, tek partili dönemde Türkiye'de iki tane 
üniversite vardı, buna karşı olarak da yüksekokullar 
ve bir de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi vardı. 

Saygıdeğer milletvekilleri, o zaman 1946 yılında, 
4936 sayılı Üniversiteler Yasası çıkmıştı. Bu Yasa 
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I üniversitelere özerklik veriyor, idarî ve ilmî yönden 
özerkliğini tanıyordu. Netice ne oldu? 1961, 1962, 
1964 ve 12 Mart... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Yanlış adres ver-
I missin. 
I BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Olayları yaratan-
| 1ar silah kaçakçılarıydı. 

I BAŞKAN — Lütfen efendim, müzakereleri ihlal 
i ediyorsunuz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Lütfen sadede gel-
ı sin. 
î Gerçekleri söyle gerçekleri. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Altıntaş. 
I ABDULLAH ALTINTAŞ (Devamla) — Bunla

rın içerisinde olanlar, bundan gocunanlar burada, 
hâlâ laf atıyor. Biz laik, demokratik bir devlet içe-

ı risinde, Atatürk ilkelerine bağlı gençlik yetiştirmek 
istiyoruz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış-

I 1ar) Amacımız budur... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Köşe dönen genç
lik yetiştirmek istiyorsunuz. 

ABDULLAH ALTINTAŞ (Devamla) — Parti 
programımızda, hükümet programımızda bu ilkeler 
vardır; bundan kesinlikle dönmeyeceğiz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — inşallah, biz de 
onu istiyoruz. 

ABDULLAH ALTINTAŞ (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, Beş Yıllık Kalkınma Planımıza bak
tığınız zaman hükümetimiz, üniversitelerimizin, ger
çeklerin devamlı araştırıcısı, toplum değerlerinin ko
ruyucusu, millî birliğin teminatı, gençliğin yönlendi
ricisi, toplumun gerektirdiği liderleri sağlayıcı olma 
niteliklerini korumalarına yönelik tedbirleri almaya 
devam edecektir. 

Üniversitelerin, bilimsel araştırmalarla, iş hayatı 
j ile yakın ilişkiler içerisinde bilgi üretmesine, ilmî bul

guların toplumun sosyal ve ekonomik geleceğinin 
başarıyla kullanılmasına önem verilecektir. Yüksek
öğretimdeki mevcut kapasitenin artırılmasına, insan 
gücü ihtiyaçlarının istihdam imkânı doğrultusunda 
düzenlenmesine, kullanılmasına ve yükseköğretime 
geçişte fırsat eşitliğinin sağlanmasına itina gösterile
cektir. Başarılı elemanların üniversite bünyesine çe
kilebilmesi için, öğretim üyeliği cazip hale getirile
cektir. Diğer yandan, meslekî ve yüksekokullarda 
yaygın eğitim yoluyla, 20 bin teknik eleman, buna 
muvazi olarak da diğer yandan 100 bin tane eleman 

I yetiştirilmesi planlanmaktadır. Böylece, üniversitele-
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rimiz yalnız örgün eğitim değil, yaygın eğitime de 
kaydırılmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yükseköğretim akademik ele
manı gittikçe azalmaktadır. Bunu çoğaltmak için ye
ni tedbirler alınmıştır. Bunların, bir yandan dış mem
leketlere göndermek suretiyle yetişmesini sağlamak; 
diğer yandan da, gelişmiş ülkelerde, gelişmiş üniver
sitelerde bunlara eğitim, öğrenim imkânı vererek, bi
limsel çalışma ve doktora imkânını sağlamaya yönelin-
mektedir. 

Sayın arkadaşlar, YÖK'e baktığımız zaman, YÖK' 
ün bünyesJinde 1981 yılında, yani Yükseköğretimde de
ğişiklik yapılmadan önce 19 üniversite varken, de
ğişiklikten sonra üniversite sayısı 27'ye yükselmiştir. 
Yine bu üniversitelerimizde, bugün 183 fakülte, 143 
yüksekokul, 104 tane enstitü fıaialüyetinii sürdürmekte
dir. Bugün Türkiye'nin okullaşma oranı Beş Yıllık 
Plan içerisinde yüzde 9,5 iken, bu oran yüzde 11 'e 
yükseltilmeik sureciyle hedeflenen oran geçilmiştir. 

Sayın milletvekilleri-, 1982 yılında, yani YÖK Ya
sası çıktığında üniverslite ve yüksekokullarda 277 bin 
olan öğrenci sayısı, bugün 544 727'ye yükselmiştir; 
böylece, öğretim üyesi sayısı da 24 8C0'e varmıştır. 

Sıayın arkadaşlar, üniversitelerimizin ülke üzerin
deki yayılmasına da önem verilmiş, yurdun hemen 
hemen hiçbir tarafında ünliversütesi olmayan ilimiz 
kalmamış; dliğer yandan, ilçelere dahi yükseköğretim 
müesseseleri yayılmıştır. Meslekî ve teknik öğretime 
büyük b'ir ağırlık verilmekte, 49 olan meslek yüksek
okulu, 460 öğretim elemanı, 10 bin öğrenci sayısı, 
1986 yılında 68 meslek yüksekokuluma yükseltilmiş; 
öğrenci sayısı da 39 bine varmıştır. 

Üniversitelerimizde araştırmaya büyük bir önem 
verilmiş; makale türünden 6 688, yabancı dildeki ma
kale türünden 2 095, kitap olarak 890, doktora tezi 
olarak 991, master olarak 103 toplam tebliğ olarak da 
2 938 eser yayınlanmıştır. 

Yükseköğretimde kütüphanenin geiiştiriirnesiine 
büyük önem verilmiş, 'hem üniversite mensuplaı'ının, 
hem de vatandaşlardan herhangi birisinin gelip bu
radaki billiimsel çalışmadan yararlanması imkânı sağ
lanmıştır. önümüzdeki senelerde bilgisayarlı sisteme 
geçiş sağlanacaktır. 

Üniversitelerimizdeki öğretim üyesi kadrosu sayı
sı ,da, toplam olarak; profesör 1 951, doçent 3 030, 
yardımcı doçent 2 590, öğrettim görevlisi 4 697, okut
man 1 754, uzman 714, araştırma görevlisi 9 784, di
ğerleri 284 olmak üzere toplam, 24 812'd'ir. 

Sayın arkadaşlar, YÖK müessesesi' memleketimi
zin temel bir müessesesi olmakla beraber üzerinde du
rulmayacak, dokunulmayacak şekilde değildir. Yeri 
geldiği zaman bunun üzerurjde durulacaktır. Bilhassa 
öğretmen yetiştirme meselesi üzerinde hassasiyetle du
rulması gerekmektedir. Diğer yandan, öğrencilerimi
zin durumları nazarı itibara alınarak imtihan husu
su tekrar gözden geçirilmeli, memleketin şartlarına, 
ailelerin durumuna uygun bir şekilde bunlar ayarlan
malıdır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu suretle, 1987 malî yılı Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimi bitirir
ken, sizlere saygılar sunar, memleketimize hayırlı ol
masını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altıntaş. 
Sayın Mihrib'an Erden. (Alkışlar) 
ANAP GRUBU ADİNA F. MİHRtBAN ER

DEN (İsparta) — Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın 
üyleri; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 
1987 malî yılı bütçesi hakkında grup adına görüşle
rimizi 'bildirmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
Sizleri grubum ve şahsım adına hürmetle selamlarım. 
(Alkışüar) 

Yoğun çalışmaları ile 1987 bütçesini hazırlayıp 
vaktinde yüce Meclise getiren Plan ve Bütçe Komis
yonunun değerli Başkan ve üyelerini tebrik eder, ba
şarılar dilerim. 

Muhterem milletvekilleri, insanoğlu, yaratıldığın
dan bu yana, şartları müsait oldukça eğitim için ça
ba göstermiş, asırlar 'boyunca da geliştire geliştire 
bugüne kadar gelmiştir. Bilindiği gibi, toplumların 
kültürünü yaşatan eğitim gücü olduğuna göre, gelişen 
her millette 'bu temel eğitim, 'bebek iken ailede, da- . 
ha sonrada okulda devam edegelmiştir. Anayasamız
da da temel eğitime önem verilmiş ve 42 nci madde
sinin 5 inci paragrafında «'İlköğretim, kız Ve erkek 
bütün vatandaşlar için zorunludur...» kaydı konul
muştur. 

Çocuklarımızın tam anlamıyla Atatürk ilke ve 
inkılapları doğrultusunda, milletine, ailesine ve çev
resine yararlı, çalışkan, aklıselim sahibi birer değer 
olarak yetiştirilmesinde -yukarıda da söylediğim gi'bi-
önce aile, sonra da okul sorumludur. 

'Sayın parlamento- üyeleri, çoğalan nüfusumuzun, 
çocuklarımızın eğitimi için sarf edilen gayretin daha 
da fazlasını istemekte ve içinde bulunduğumuz şart
lar, ihtiyacı karşılayacak kadar yetenekli öğretmen 
yetiştirmek üzere, Millî-Eğitim Gençlik ve Spor Ba-
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kanlığını zorlamaktadır. Şöyle ki, vatandaşlarımız 
köylerde ilkokul, ortaokul, lise, meslek lisesi, imam 
hatip lisesi ve hatta yüksekokul dahi istemektedir
ler. 

Hükümetimizin 6 Kasım 1983ten 'bu yana yaptır
dığı okul sayısı -aşağıda da 'belirteceğim gibi- hiçbir 
(hükümet zamanında yapılmadığı halde, yine de ye
tişmemektedir. 1983ten bu yana, 16 185 ilko'kul ders
liği, 67 ortaokul binası, 25 lise binası yapılmıştır. An
cak, ilkokul binası olduğu halde, ihtiyaç karşısında 
ortaokul olarak kullanılan binalar da mevcuttur. 

Teknik liseler ve endüstri meslek liseleri; Endüst-
rileşmiş dünyada, teknik insan gücüne artık son de
rece İhtiyaç bulunmaktadır. iBu liseler, endüstrimize 
kaliteli eleman yetiştirecektir. Daha önce yapılmış 
olanlarla birlikte 104 teknik lise ve 6 Anadolu teknik 
lisesinde 207 437 öğrenci bulunmakta ve 12 411 öğ
retmen çalışmaktandır. 

Kız meslek liseleri ,; 1986 yılında, 276 kız meslek 
lisesi, 4 anaokulu meslek lisesi, 2 teknik okul, 467 
pratik kız sanat okulu, 3/11 anaokulu ve 6 olgunlaş
ma enstitüsü mevcuttur. 

Anadolu liseleri : Hükümetimizin gayretiyle 103 
adede çıkarılan Anadolu liselerinde, bugün 40 bin öğ
renci bulunmakta ve 2 587 öğretmen çalışmaktadır. 
İBu okulların amacı, ihtiyaç duyulduğu alanlarda gö-
revlendirilmelk üzere, lisan bilen eleman yetiştirmek
tir. 

iFen liseleri : Yetenekli öğrencilerin arasından se
çilen Ve ülkemizin ihtiyacı olan fen ve 'bilim dünya
sında eleman yetiştirmektir. 

Ticaret liseleri : Bu okullar, kamu ve özel sektö
rün ihtiyaç duyduğu alanda eleman yetiştiren okul
lardır. 

İmam hatip liseleri : 1986 yılında, 376 imam ha
tip lisesinde 92 560 öğrenci bulunmakta ve 11 573 
öğretmen çalıştırılmaktadır. 

Özel eğitim : 1986 yılında, 42 özel eğitim okulun
da, 6 321 öğrenci ve 703 öğretmen mevcuttur. 

Muhterem milletvekilleri, bugüne kadar «Kendi 
okulunu kendin yap» kampanyasına katılan hayırse
ver değerli vatandaşlarımıza, huzurunuzda minnet ve 
şükran duygularımızla teşekkürlerimi bildirmek iste
rim. 

Muhterem milletve'killerimiz, bugüne kadar mik
tarı çoğalan okullarda öğretmen ve bilhassa, yetenek
li ve iyi öğretici öğretmen ihtiyacı da büyük boyutla
ra ulaşmıştır. Bunun başlıca sebeplerinden birkaçını 
burada sıralamadan geçemeyeceğim : 

18 . 12 . 1986 0 : 2 

1. Okulu bitiren öğretmen adayına, öğretmenlik 
sınavına girerken, öğretmenlikle ilgili 60, genel kül
tür ile ilgili 50, öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili 
olarak da 50 soru olmak üzere toplam 160 soru so
ruluyor ve maalesef kazanma oranı azdır. Bakanlığı
mızın, soruları azaltarak daha kolay hale getirmesi
ni diliyoruz. 

2. İmtihanı kazanan öğretmen adayının güven
lik soruşturması onbeş gün veya bir ayda sonuçlan-
mamalkta olduğu gibi, çok daha uzun sürdüğünü de 
birkaç öğretmen adayından öğrenmiş bulunuyorum. 
Soruşturmaların dikkatli ve kısa zamanda bitirilece
ğine inanıyoruz. 

3. Öğretmenlik hakkını kazanan, kuraya giren 
öğretmen, bu defa da istemediği yere gitmemek için 
türlü çarelere başvurmaktadır. 

4. Eş durumu konusunda, eşinin Bağ - Kur'a ka
yıtlı olması sebebiyle öğretmenleri şehir merkezleri
ne toplamalkta olduğu, ihtiyaç olmadığı halde, aynı 
okulda birçok öğretmenin az dersle çalıştığı gözlen
miştir. 

Sayın parlamenterler, cumhuriyet kurulduğundan 
bu yana ordumuza itiraz vaki olmadan uygulanan 
doğu hizmeti nasıl yerleştiyse, öğretmenlerimizin de 
kura ve -rotasyonla neresi çıkarsa -askerlerimiz gibi-
vatan borcunu yerine getirmeleri; milletimizin temel 
taşı olacak nesilleri eğitmek üzere bu hizmete gitme
mek için çare arayacakları yerde düşünmeden git
meleri .beklenmektedir. Yıllardır genç ve kıdemli su
baylarımız bu 'hizmete uymuşlar ve bu 'böylece de
vam etmiştir. 

IMuhterem milletvekilleri, milletimizin bugün ve 
yarını için, gençlerimize iyi bir eğitim vermek, onları 
Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda barışçı, 
fedakâr ve çağdaş medeniyete ayak uydurabilen, ça
lışkan ve 'kişilik sahibi birer değer olarak yetiştirmek 
vatan borcumuzdur. Bu sorunlara çare aramaık üze
re, öğretmenlerin mahrumiyet bölgelerinde her türlü 
ihtiyacını karşılayarak, özendirici tedbirler almak 
üzere Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 
hızlı çalışmaları olduğunu belirtmek isterim. Şöyle 
ki : 

1. Öğretmenlerimizin aylık ve ücretleri yeni bir 
uygulama ile yükseltilmiştir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Ne kadar? 7 bin 
lira! 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Kendi 
suyunu kendi bulan Ankara'da neye yeter? 
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F. MİHRİBAN ERDEN (Devamla) — 2. Bugün 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türkiyemizde de ge
nel liseler yerine meslekî eğitim okulları çoğaltılmak
tadır. 

'3. Anavatan hükümetinin getirdiği 3308 sayılı 
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun yeni imkân
larıyla beş ayda 40 bin çırak eğitime alınmıştır. 1987 
yılında çıraklık eğitimi uygulayacak il sayısı 67'ye 
çıkarıldığı takdirde, yüzbin çırağın eğitime alınması 
düşünülmektedir ki, bu rakam bize, yüzbin kaliteli 
sanatkâr ve işçiye iş sahası açılacağını müjdelemek
tedir. 

Temenni ve isteklerimize gelince : Hayırsever va
tandaşlarımızın gelecek yıllarda da «ıKendi okulunu 
kendin yap kampanyası»na daha çok yardım edecek
lerine inanıyoruz. İleride okul binası ihtiyacını azalta
rak ikili ve üçlü eğitime son verileceğine inanıyoruz. 
Bu önemli uygulama ile öğrenciyi sokaktan, avare
likten kurtarmış, düzenli bir eğitime sevk etmiş ola
cağız. . 

Türkiye'de özel eğitime muhtaç sakat çocuklara, 
dalha geniş çapta eğitim imkânlarının sağlanmasını is
tiyoruz. Okul öncesi eğitime (önem verilmesini, ana 
okullarının çoğaltılarak, tüm kamu kuruluşlarında da 
açılmasını diliyoruz. 

Aile ve. nüfus planlamasının titizlikle ele alına
rak bakabileceğimiz ve iyi yetiştirebileceğimiz kadar 
çocuk sahibi olmayı, vatandaşlarımızın belleğine yer
leştirerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerinde 
durduğu bu konuya, milletçe eğilmemiz/in gerekli ol
duğuna inanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Anavatan Partisi olarak, 
'Millî Eğitim Gençlik ve Spor ıBalkanlığının 1987 yılı 
bütçesine desteklerinizi bekler, milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını dileriz. (ANAP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erden. 
Şahıslar adına, lehinde, Sayın İlhan Aşkın. 
Buyurun Sayın Aşkın. 
ıtlLHAN AŞKIN ı(!Bursa) — Sayın 'Başkan, sayın 

milletvekilleri; 1987 Malî Yılı Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı, Beden Terbiyesi ve Spor. Ge
nel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu ile üniversi
telerimiz bütçeleri üzerindeki görüşmeler sırasında 
şahsım adına yapacağım konuşmama başlarken hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

ıMillî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk 
Milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel de
ğerlerini benimseyen büyük Atatürk'ün inkılap ve il

kelerine bağlı çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiş
tirilmesinde üstlendiği görev ve sorumluluğu önem
li olan bir bakanlığımızdır. 51 milyonluk bir ülkeyiz 
ve genç nüfusu oldukça yüksek bir ülkeyiz. 7 ila 11 
yaş grubumuz 6 - 6,5 milyon, 12 ila 24 yaş grubu
muz ise 15 milyon civarındadır. Yani, Türkiye nüfu
sunun 21 milyonluk bölümü, çocuklarımız ve genç
lerimiz tarafından oluşturulmaktadır. Bu nüfusun 
eğitimi, öğretimi ve beceri kazandırılması, şüphesiz 
hepimizin üzerinde önemle durması gereken bir ko
nudur; zaten toplumumuzun büyük çoğunluğu da bu 
konu üzerinde her vesile ile fikir üretmekte ve ilgi
lenmektedir. En azından, çocuklarının iyi bir insan 
ve iyi bir vatandaş olarak, ailesine ve vatanına hiz
met veren birer insan olarak yetiştirilmesi, her anne 
ve babanın en tabiî arzusudur. Bu bakımdan mese
lelere bu gözle bakmak gerekir. Anavatan Partisi ve 
onun iktidarı da, Türk çocuklarının ve Türk gençli
ğinin en iyi biçimde yetiştirilmesi için, şu geçen üç 
yıl zarfında büyük bir gayret içinde bulunmuştur. 
Geliniz, bu gerçeği hep birlikte tespit edelim ve çö
zümlenmesi gereken daha ipek çok konuda da elbir
liği ile hareket edelim, millî değerlere hep birlikte 
•sahip çıkalım. Yapılan işlerin, «yutturmaca» diye 
millete bu kürsüden duyurulmaya Çalışılması ile bir 
yere varılamaz; zaten varamadığınız da ortadadır. 
Gerçeklere dayanmayan heyecanlı beyanlarla, en 
azından o sözleri söyleyenlerin .hüsrana uğramaları 
mukadderdir. 

YILMAZ DEMİR i(1Bilecik) — Sayın Başkan, 
hükümet adına mı konuşuyor arkadaş? 

BAŞKAN — Kendi adına efendim . 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, istihdam politikasındaki sıkıntıyı çözmek ve iş
sizliği zaman içinde en İyi ve en akılcı biçimde azalt
mak için doğru politikayı hükümetimiz ortaya koy
maya başlamıştır. Ben bunları, şahsî görüşlerim ve 
gözlemlerim olarak ifade ediyorum. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENÖÖLU (Ha
tay) — Hükümet adına. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — 7 - 1 1 yaş grubu 
içindeki '6,5 milyon nüfusun, hemen hemen tamamı 
okullaşma durumuna gelmiştir. Bu sevindirici bir 
durumdur. 12 - 14 yaş grubundaki çocuklarımı
zın, yüzde 54'ünün ortaokula devam ettiğini görmek
teyiz; ama ortaokuldan sonraki lise ve dengi okul
lardaki rakamlara bakıldığında, meslekî teknik eği
time ağırlık verilmesi gereği kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır. Bugüne kadar, 15 - 17 yaş grubunun 
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yüzde 32,4'ü lise ve dengi okullardaki eğitim ve öğ
retimdeyken, bunu da yüzde 18,9'u genel liselerde 
ve yüzde 13,5u da meslekî teknik liselerdedir. De
mek ki, meslekî ve te'knik eğitimin daha da artırıl
ması gerçeği açıkça ortaya çıkmaktadır. 

îşte, her ıkonuda olduğu gibi, «tşbilir, işbitirir» 
- kim ne derse desin - özelliği ile hükümetimiz, bu 
konuda da çok duyarlı hareket etmekte ve meslekî 
teknik eğitim yapan okullarıımızdaki öğrenci sayısı 
ile öğretmen sayısının artırılması için gerekli önlem
leri almaya başlamıştır. Bu bakımdan, sayın hükü
metimizi ve bu konu ile ilgili sayın bakan arkadaşı
mızı kutlamak istiyorum. 

Özellikle çalışama prim verme prensibi ve en 
azından eğitim ve öğretim kadrolarının giderek ye
terli düzeye getirilebilmesi amacıyla öğretmenlerimi
ze birtakım ek imkânların verilmesi de zaten hü
kümetimiz tarafından düşünülmüş ve Plan ve Bütçe 
'Komisyonundaki çalışmalar esnasında, bu konuda ge
tirilen önerilerle yeni ek düzenlemeler yapılmıştır. 

MUSTAFA MOR AT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
. Spordan ne haber? 

YILMAZ DEM^R (Bilecik) — Sporda gol yiyo
ruz. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bütçe Kanunu ta
sarısının 34 üncü maddesinde belirlenen ek ders 
ücretlerinde biraz daha yükseltme ve biraz daha öğ
retmenlerimize imkân verilmesi kabul edilmiş ve 
1987 yılı başından itibaren de uygulamaya geçilecek
tir. 

YİLMAZ DEMİR (Bilecik) — Ne kadar arttı? 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Diğer taraftan, 

istihdam politikasına büyük katkıda bulunacağına 
yürekten inandığımız ve ekonomimizin ihtiyaç duy
duğu ara insangücünü yetiştirmek ve üniversiteleri
miz önündeki yığılmaları önlemek için, 3308 sayılı 
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu çıkarılmıştır 
Bu konuda hükümetimizin ve özellikle 'Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Metin Emiroğ-
lu'.nun gayretli çalışmalarını bir kere daha yürekten 
tebrik etmek istiyorum. 

Ama, geliniz görünüz ki, bütün okullarımızda, 
Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda eğitim ve 
öğretim yapılırken, iyi bir genç neslin yetişmesi için 
büyük çabalar ve gayretler gösterilirken, ne hazindir 
iki bazı •milletvekili arkadaşlarımız, fevkalade istis
naî olayları ele alarak, meselelerimizi saptırmaya ça
lışmaktadırlar. Bu düşünce ve fikirlerle neye ve ki
me hizmet etmek istemektedirler? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Millete millete. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Memlekete. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Yüzde 99'u Müs

lüman - Türk olan yüce milletimizin inançlarını, aca
ba hangi yöne çekme emeli vardır? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU Patay) 
— Saptırma. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bugün konuşan 
sayın bir milletvekili, bundan bir süre önce de, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyo
nunda, Kırşehir'in Mucur İlçesinde, Cumhuriyet 
Bayramında belediye hoparlöründen Kur'an-ı Kerim 
okunduğunu iddia etmiştir. Bilmiyorum, kendileri 
daha sonradan araştırmalarına devam ettiler mi bil
miyorum; ama ben de araştırdım; gördüğüm o ki, 
her zaman övündüğümüz ve her vesile ile özel tö
renlerde dahi gösterilerini zevkle ve heyecanla iz
lediğimiz tarihî Mehtar Takımının Mucur'da bir 
gösteri yaptığını ve bu gösteri ile ilgili okunan 
Kur'an-ı Kerim ve marşların belediye hoparlöründen 
yayımlandığını öğrendim. Gerçek bu iken, sayın 
milletvekilimizin nasıl bir saptırma ile meselelere 
baktığını, yüce milletimizin huzurunda takdirlerini
ze arz ediyorum; 

Y8LMAZ DEMİR (BileoJk) — Sataşma var Sa
yın Başkan. Hedefi belli. Kendileri, hükümet adına 
mı konuşuyor, açıklasın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Devam edin Sayın Aşkın. 
İLHAN AŞKIN .(Devamla) — Cumhuriyet hü

kümetimiz, iher konuda olduğu gibi, bu konuda da 
duyarlı ve hassastır. Anayasa ve kanunlarımızın doğ
rultusunda, huzur ve güven ortamı içinde yüce mil
letimizin inançlarına saygılıdır ve hepimiz de bu ko
nuda, millî ahlakî, manevî ve tarihî değerlere sa
hip çıikmak zorunhığundayız. Anayasamızın 10 
uncu maddesi çok açıktır. Bunun aksine suç işle
yenler bulunursa, onlar hakkında da bağımsız yar
gı organları gerekli işlemleri yerine getirir; bundan 
'kimsenin; şüphesi olmasın; ama istisnaî olan olaylar 
da abartılaralk, huzur ve sükûn ortamının bozulma
sına da kimsenin boşuna gayreti olmasın. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Yine geldik" oraya; sen bize anlatma onu. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, 12 Eylül 1980 Harekâtından sonra, bütün mem
leketimizde sağlanan huzur ve sükûnun, yükseköğ
retim kurumlarında ve üniversitelerimizde de sağlan-
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dığını, ilim ve bilim yolunda üniversitelerimizin önem
li atı'linm'îar iç'lnd'e olduğunu görmemiz, üniversiteler
de dkuyan gençlerimizin birçok sorunlarının gideril
meye başlandığını görmemiz memnuniyet vericidir. 

1982 yılında, 277 bin olan öğrenci sayısı - az ev
vel arkadaşım da ifade etti - bugün 600 bine ulaş
mıştır; böylece, son 5 yılda yüzde 100 artış olmuş
tur. Öğretim elemanı sayısında da yüzde 20 dolayın
da artış vardır. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — İnsaf 
et'Sayın Aşkın!... 

İLHAN AŞKIN l(]Devamla) — Ayrıca, İstanbul, 
Ankara, İzmir illerinin dışındaki üniversitelerimiz
de, öğretim üyesi sayısında da önemli artışlar sağ
lanmıştır. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Yok 
yok, sen yanlış biliyorsun. 

IİUHAN AŞKIN (Devamla) — Diğer taraftan, 
yükseköğretimde de meslekî ve teknik öğretime ön
celik verilmesi uygulamaya konulmuştur. Her geçen 
gün, büyük • bir hızla gelişen ülkemizde, meslekî ve 
teknik elemana olan ihtiyacımız giderek artmakta
dır. 

ıMOSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Anlaşıldı, siz Sayın Doğramacı adına 'konuşuyor
sunuz. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Yüksek Öğretim 
Kurulunun, Dünya Bankasf ile «Sınaî Eğitim Projesi 
Anlaşması» imzalamış olmasını ve sağlanan imkân
larla meslek; yüksekokullarının geliştirilmesi yönün
de atılan adımları fevkalade önemli buluyoruz. Ya
pılan gayretli çalışmaları takdirle ve heyecanla kar
şılıyoruz. 

Kim ne derse desin, yapılan büyük işler vardır. 
Üniversite rektörlerimiz, öncelikle huzur ve güven 
ortamının ve yatırımların hızlandırılmasında büyük 
titizlik göstermektedir. Bunu da takdirle karşılıyo
ruz. 12 Eylül 1980 öncesi dönemlere tekrar dönmeyi, 
hiçbirimiz, hiçbir aile reisi ve öğrenci gencimiz de 
istememektedir. 

Yapılan çok büyük işler vardır. Yarınımızı teslim 
edeceğimiz gençlerimizin iyi yetişmesi, her Türk aile
sinin, her Türk insanının en halisane isteğidir. Bel
ki daha çözümlenmesi gereken bazı meselelerimiz 
vardır; onları münakaşa edebiliriz, eksiklikleri orta
ya koyabiliriz; ama, bütün bu gelişmeleri görmez
likten gelerek meseleleri saptırmaya da kimsenin hak
kı yoktur. Anayasamızın 130 uncu maddesinde, - ar
kadaşım da az evvel ifade etti - «... kazanç amacına 

yönelik olmamak şartı ile, vakıflar tarafından, dev
letin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim ku
rumları' kurulabilir» hükmü karşısında, kurulan bir 
vakıf üniversitemize, bu kürsüden haksız dil uza
tılmasını da talihsizlik olarak yorumluyorum. Talih
sizlik olduğu kadar bilgisizliktir de. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar; SHP ve DYP sıra
larından gürültüler) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
—• Aksini iddia eden kimse var mı burada? 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Kanu
nu oku sen Sayın Aşkın. Üniversite kanunla kurulur. 

AYDIN GÜVEN GURKAN (Antalya) — Üni
versite kanunla kurulur. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — İnsan, ister iste
mez acı düşünmeye başlıyor. Sağlanan huzur ve gü
ven ortamından acaba rahatsızlık mı duyuyorsunuz? 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — O ra
hatsızlığı siz duyuyorsunuz. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— 12 Eylüle sahip çıkacağınıza buna sahip çıkın. 

İLHAN AŞKİN (Devamla) — Yine o eski, çe
kişme ve kavga dönemini mi özlüyorsunuz? (SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— O şekilde, konuşmak ayıptır. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — YÖK' 
ün 5 inci maddesini okuyun Sayın Aşkın. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen bütçe üzerinde 
konuşunuz. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Türk Milletinin 
sağduyusu, bütün bu şekilde olanlarla, memleketin 
yücelmesi için 'büyük gayretler içinde olanları mut
laka ayırt edecektir. 

Gerçekleri görmezlikten gelerek, 'istisnaî olayları 
gemefrleş'tirerek 'birtakım karalamalarla bir yere varı
lamaz. Geliniz, yapıcı eleştirilerle, sorunların üstesin
den hep 'beraber gelmeye çalışalım. Galiniz, ilki yıl 
öncesine kadar 50 'bine ancak ulaşabilen öğrenci 
yurdu kapasitesinin, Anavatan ikOldarı döneminde 
yüzde yüz arıtarak iki yıl içinde 100 bini aştığının 
takdirini hep 'beraber yapalım. 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Nasıl. 
çarçur edildiğini hep beraber araştıralım. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Huzur ve güven 
ortamı içindeki yurtlarımızın artık herkes tarafından 
tercih edilmeye başjlan'dığını geliniz birlikte takdir 
edelim. (SHP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Yurtlarımızda ba

rınmak için başvuranların yüzde 80'inden fazlasının 
kabul edildiğini 'hep beraber takdir edelim; ama bu 
sefer de yurtlara alınanların * değerlendirilmesinde, 
objektif değerlendirmelerin yapılmadığı 'iddiaları da 
ortaya atılır... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — Belgemiz var, belgemiz var. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, bi
raz'da'bütçe üzerinde konuşsun. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen toparlayınız. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sayın Başkanım, 

müsaadenizi istirham ediyorum. 
... ama müracaat edenlerin yüzde 80'inin alınma

sı karşısında hâlâ 'böyle ;bir iddiada nasıl. bulunabili
yorlar, bunu da merak ediyorum? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — Beliğe var, 'belge -var. 

İLHAN AŞKIN {Devamla) — Takdiri yüce vic
danlarınıza bırakıyorum. 

Sayın milletvekilleri, sporda 'başarı öncelikle alt
yapının hazırlanmasıyla başlar. Tesis, araç, gereç ih
tiyacı bunun başında gelmektedir. Bundan sonra teş
kilatlanma ve yönetim gelmektedir. Sporun kitkılere 
yaygınlaştırılmasının, ibaşarılı sporcu yet iş'tıirilmesinin 
temdi budur. Öyle inanıyoruz ki, 21 Mayıs 1986 gü
nü burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulunda kabul edilen Beden 'Eerbiyesi ve Spor Ge
nel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun getirdiği yeniliklerle, Türk sporumuzda öz
lenen ve 'beklenen hamleler yapılacaktır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — Kâğıt üzerinde kaldı. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Kanun ile Türk 
sporunun gelişmesi okullara kaydırılmak tadır. Beden 
eğitimi öğretmenliği cazip hale getirülmekl'cdiır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Bakan ne söyleyecek; siz 'hepsimi söylediniz. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Fon ihdası sure
tiyle finansman imkânları artırılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, toparlayın efendim. 
İLHAN AŞKIN CDevamla) — Amatör spor faa

liyetlerine ağırlık verileceği açıkça ifade edilmekte
dir. 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, 17 dakika oldu. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen toparlayınız. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) -^ Toparlıyorum Sa

yın Başkanım. 
BAŞKAN' — Lütfen efendim, 5 dakika ıgeçti. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Hükümetimizin, 

Anavatan Partisi iktidarının spora bakış açısı daha 
akılcı ve daha doğru politikaların ortaya konulması 
gerçeğiyle hepimiz huzurlarınızdayız. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Gerçekleri söy
leyin. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — Niye? Öbürleri aptal mıydı? 

İLHAN AŞKIN ('Devamla) — 1984 yılma kadar 
22 milyon metrekarelik alan üzerinde 18 milyon met
rekare tutan spor tesisi toplam alanına, son iki yıl 
içinde 16 milyon metrekarelik 'bir 'alan daha eklene
rek Türk gençliğinin hizmetine verlilmişjtir. 

ıSURURİ BAYKAL (Ankara) — Gerçekleri söy
le, yalana karnımız tok. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen bağlayın. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Biıtiriyorum Sayın 

Başkanım, birkaç cümleyle topluyorum. 
BAŞKAN — Lütfen bitirin. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sizin 

üyelerinize İçtüzük uygulanmıyor helhalde. 
İLHAN AŞKİN (Devamla) — Bundan sonra hâ

lâ çıkıp da Anavatan Partisi iktidarının 'bu konuda 
•başarısız ılcaldığı ve sporun MliMî Eğitimden ayrılması 
.gerektiği hakkında iddialarda bulunuluyor. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — Otoriteler söylüyor. 

İLHAN AŞKIN ('Devamla) — Son iki üç yıl 
içinde, sportif eğitim konusunda da, meseleye en 
açık bir şekilde bakıldığı açık ve net ;bir şekilde gö
rülmektedir, Her spor dalında antrenör, monitör, 
spor yöneticisi ve hakemlerllmlzin yetiştirilmesi için 
seminer ve kursların yapıldığını görmek memnuniyet 
vericidir. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen toparlayın. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Spora, okullardan 

ve küçük yaştaki çocuklardan başlamak gereğıi 'bili
nen bir gerçektıiır. öyle inanıyorum ki, gençlerimizi 
de 'böylelikle her türlü aşırı cereyan ye kötü alış
kanlıklardan korumuş olacağız. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Alışkanlıklar
dan koruyamamışsınız? 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen bitirelim efen
dim. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) -r. Topluyorum Sa
yın Başkanım. 
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BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen efendim... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Okullar arası 

sportif faaliyetler ve Türkiye birine il iki eri kademe
sindeki organizasyonlar fevkalade iyi sonuçlar ver-
mişitir. 

'Uluslararası müsabakalarda da, okul takımlarımız 
milletçe ıgurur duyduğumuz sonuçlan almışlardır. İs
tanbul Küçükyalı 50 ıncii Yıl Lisesi Kız Voleybol ta
kımı, dünya birinciliğini almıştır. İzmir Bornova Ana
dolu Lisesi Erkek Voleybol takımı dünya dördüncü
lüğü elde 'etmiştir. Ankara Yapı Meslek Lisesi Kros 
takımı, dünya ikinciliği elde etmiştir. istiyoruz ki, 
ata sporumuz güreşte de iyi sonuçları 'tekrar almaya 
başlayalım. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — Niye almıyoruz? İki senedir aynı şeyleri söy
lüyorsunuz. 

İLHAN AŞKİN (Devamla) — Ama öyle ümit 
©diyorum ki, 1984 yılında 16 adet olarak alınan gü
reş minderi, önümüzdeki dönemde 100 adet ilave ile 
takviye edilecektir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — Onlar iyi de, futbola ne olmuş? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Orada
ki dümenleri de tülliyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen 'bitirin efendim. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bitiriyorum, az 

kaildi eifenidıim. 
BAŞKAN — Sayın Aşkın, sürenizi çok aştınız. 

Lütfen efendim... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Tamamlıyorum 

efendim. 
'BAŞKAN — Lütfen 'bitirlin efendim. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sözlerûml tamam

larken, Bulgar istan'dak i s oydaşlar im ıza uygulanan 
baskı ve haksızlıklara dayanamayarak Türkiye'ye il
tica eden 60 kilo Dünya Halter Şampiyonu unvanına 
sahip, Naiıin Süleyımanoğlu'num 'milletlimize büyük 
bir heyecan yaşatmış olduğumu ve başta Sayın Baş
bakanımız olmak üzere, hepimizin gözlerini yaşarttı
ğın ı 'belirtmek isterim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Onu da 
icraatım içine, siyasetin içine soktunuz. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Spora ve spor: 
cuya mutlaka sahip çakmanın gereği böylece oltada
dır. 

Naim Süleymanoğlu ile 'beraber tüm sporcuları
mızı, Türk sporunun yükseltilmesi ve yüceltilmesline 

18 . 12 . 1986 O : 2 

yapacakları katkılar dolayısıyla bağrımıza 'basıyor, 
başarılarının devamlı olmasını diliyoruz. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — Bulgaristan Başkonsolosu ne diyor : Çocuğu 
rahat bırakın da yenliden dünya şampiyonu olsum. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen bitirin efendim. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — 1987' Malî Yılı 

Müllî Eğitim Gençlik ve Spoır Bakanlığı, Beden Ter
biyesi ve Spor G'anel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim 
Kurulu ve ünlversliteleriırniz bütçelerimizin hayırlı ol
masını, memleketlimize, milletimize hayırlı sonuçlar 
getirmesini diliyoır, saygılar sunu yorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 
AHMET SIRRI ÖZBEK '(Adıyaman) — Sayın 

Başkan, şahsımla ilgili sataşma var; söz istiyorum. 
İLHAN AŞKİN (Bursa) — Adını vermedim Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Kimsenin şâhsına bir sataşma yok 

efendim. . -
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 

Başkam, Bllfcent ile ilgili söylediklerimi tahrif etti 
burada. Anayasanın ve YÖK Kanununun açık hükmü 
var. Benıim orada söylediığiım odur. 

BAŞKAN — Sizin şahsınıza ait tür şey «.yok 
efendim. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Şah-
sıımla ilgili efendim; şahsımı hedef aldı. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Size sataş
ma yok; otur yerime, otur. 

IBAŞKAN — Umumî konuştu efendim, lütfen... 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Metin 

Emir oğlu, buyu'run efendim. 
BAHRIYE ÜOOK (Ordu) — Sayım Başkan, komüş-

mallarınida beni de ilgilendiren sözler var; müsaade 
edeırsemlz cevap vereyim. 

BAŞKAN — Efendim, şahıs olarak konuşma
dılar. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Başba
kandan talimat alınca, 'böyle 'davranıyorsunuz. 

'BAŞKAN — İstirham ©derim; lütfen konuşma 
tarzınızı düzeltiniz efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin değerli üyeleri; Bakanlığımın, 1987 yılı 
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bütçe müzakereleri münasebetiyle açıklamalarda bu
lunmak ve değerli üyelerce dile getirilen hususlara ce
vap vermek için huzurlarınızda bulunmaktayım. He
pinizi en derin saygılarımla selamlarım. (ANAP sıra
larından alkışlar). 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, 520 310 
personeli, 61 bin okul, kurum ve kuruluşu ve 11 mil
yon öğrencisi ile Türk toplumunun bütün fertlerine 
hizmet veren, devletimizin en büyük kurumudur. Bu
gün 50 664 458 olan ülke nüfusumuzun tamamının, 
eğitim gençlik ve spor hizmetleri ile ilgili olduğu Yü
ce Meclisin bütün üyelerinin malumlarıdır. Çünkü, 
her aile doğrudan doğruya olarak Bakanlığımın görev 
alanına giren hizmetlerden yararlanmaktadır. Bu ba
kımdan millî eğitim hizmetleri Türk toplumu için ha
yati bir önem arz etmektedir. 

Bu önemi, Büyük Atatürk şöyle ifade etmiştir. «En 
mühim ve en feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleri
dir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak 
şarttır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu yolla 
olur». 

Atatürk, eğitimin önemini bu sözleriyle belirttik
ten sonra, bundan daha önemli olan, gelecek nesillere 
verilecek eğitimin nasıl olması gerektiği konusunda da 
şunları söylemiştir. «Türkiye Cumhuriyetinin yeni nes
le vereceği eğitim millî eğitimdir. Millî eğitimin ne 
demek olduğunu bilmekte artık karışıklık ve yanlış 
anlama olmamalıdır. Bir de millî eğitim esas olduk
tan sonra, onun dilini, usulünü ve vasıtalarını da millî 
yapmak zaruretini tartışmak gereksizdir». 

Görülüyor ki, Bakanlığımın görev alanına giren 
hizmetlerin en önemli karakteri «millî» oluşudur. Bu 
millî karakter, Anayasamızda ve Millî Eğitim Temel 
Kanununda yüce Milletimizin iradesi olarak ifadesini 
şöyle bulmuştur : 

«Türk millî eğitiminin amacı; Türk Milletinin bü
tün fertlerini, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, milletimi
zin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerleri
ni benimseyen, bu değerleri koruyan ve geliştiren, aile
sini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye ça
lışan, insan haklarına ve anayasamızda ifadesini bu
lan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumlulukla
rım bilen ve bu. sorumlulukları davranış haline getir
miş yurttaşlar olarak yetiştirmek, 

Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından 
dengeli ve sağlıklı bir kişilik ve karakter ile hür ve 
bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne 
sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse de

ğer veren, Türk toplumuna karşı sorumluluk duyan,, 
yapıcı, yaratıcı ve üretici kişiler olarak yetiştirmek 
•ilgi ve yeteneklerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri 
ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle 
hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kıla
cak ve toplumun refahına katkıda bulunacak bir mes
lek sahibi olmalarını sağlamak; böylece, bir yandan 
Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve 
mutluluğunu artırmak, öte yandan da millî birlik ve 
bütünlük içinde sosyal, ekonomik ve kültürel kalkın
mayı desteklemek ve hızlandırmak suretiyle Türk mil
letini yüce Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği çağdaş 
uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yap
maktır». 

Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın üyeleri; büyük 
Türk Milletinin ve Devletimizin dünya durdukça var 
olması, millî eğitim hizmetlerinin «Millî Niteliği» bo
zulmadan yerine getirilmesine bağlıdır. 

Bakanlığım, bugün bu görev ve hizmetlere ait so
rumluluğu taşımanın bilinci içindedir. 

Bakanlığımıza ait görev ve hizmetlerin yerine ge
tirilmesinde esas olan eğitim programlarıdır. Bu prog
ramların esasları, Kurtuluş Savaşının en buhranlı gün
lerinde Atatürk tarafından Ankara'da toplanan «Maa
rif Kongresinde» tespit edilmiştir. 

Bu esasların başında eğitim programlarının millî 
olması gelmektedir. Bu konuda da Büyük Önder; 
«Eğitim programlarının tamamında yetişecek çocuk
larımıza ve gençlerimize, görecekleri eğitim ve öğre
timin sınırı ne olursa olsun, herşeyden önce Türkiye' 
nin bağımsızlığına, kendi benliğine, millî gelenekleri
ne düşman olan unsurlarla mücadele gereği öğretilme
lidir. Ayrıca, çocuklarımıza ve gençlerimize bir yan
dan çağımızın en yeni bilgileri verilirken, diğer yan
dan da millî eğitim sistemimize uymayan, geçmişin 
hurafelerinden, yabancı düşüncelerden arınmış, Doğu
dan ve Batıdan gelebilecek her türlü etkiden uzak, ta
rihî ve millî varlığımıza uygun bir kültür verilmeli
dir.» demiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı; «Millî kültürümüzü çağ
daş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak» gibi büyük, 
dinamik ve yüce bir hedefi gerçekleştirmek görevini 
üstlenmiştir. Bu hedefe ulaşmanın temel şartı; herşey
den önce, milletimizin bağımsızlığını, vatanını, bay
rağını ve bütün millî değerlerini kendi öz varlığı ola
rak kabul eden ve' koruyan nesillerin yetiştirilmesine 
bağlıdır. Bu bakımdan Bakanlığımız; millî eğitimi bir 
kamu görevi olarak yürütürken, devletimizin temel 
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prensiplerini, millî amaçlarını, millî değer ve menfaat
lerini, örgün ve yaygın eğitim yoluyla yüce milletimi
zin her kesimine maletmek ve benimsetmek gibi kut
sal bir sorumluluğu da yüklenmiş bulunmaktadır. 

Bu sorumluluğu yerine getirirken, Atatürk'ün be
lirlediği hedef, vazgeçilmez hedefimiz; koyduğu ilke* 
ve politikalar, değişmez ilke ve politikamız olmakta
dır. 

Bilindiği gibi, hain ve sinsi emeller besleyen hari
cî ve dahilî düşman güçler; Türk Milletini bölmek, 
parçalamak, Türk Devletini yıkmak için, her türlü 
faaliyetlerini genç neslin yoğun olduğu okullarımız
dan başlatmaktadırlar. 

Türk Milleti; ailesiyle, okulu ile, bütün kurum ve 
kuruluşları ile birlik, beraberlik ve bütünlük içinde 
olduğu sürece, okullarımızla birlikte toplumumuzun 
her kesiminde sağlanan huzur ve güvenin bozulması
na hiçbir mihrakın gücü yetmeyecektir. 

Bugünkü huzur ve güven ortamının devam ettiril
mesi ve daha da iyiye götürülmesi hükümetimizin en 
önemli politikasıdır. 

Kanaatimizce bunu başarmanın en önemli yolu, 
çocuklarımıza ve gençlerimize hep birlikte sahip çık
mak suretiyle, onların eğitim ve sporla ilgili ihtiyaç
larını, devlet, aile ve toplum olarak en iyi şekilde kar
şılamaya çalışmaktır. Çünkü; Milletimizin en kıymetli 
varlığı olan gençlerimiz, devletimizin ve cumhuriyeti
mizin teminatıdırlar. 

Yüce Meclisimizin malumları olduğu üzere, bakan
lığım, 13.12.1983 tarihinden bu yana, eğitim ve öğre
tim hizmetlerinin yanısıra gençlik ve spor hizmetleri
nin yürütülmesi görevini de üstlenmiş bulunmaktadır. 

Anayasamızın «Gençlik ve Spor» ile ilgili hüküm
lerinin gereğini en iyi şekilde yerine getirebilmek ama
cıyla iki bakanlık birleştirilmiş ve böylece sporun kit
lelere daha çok yaygınlaştırılarak okula ve aileye gir
mesi, tabanın burada oluşması amaçlanmıştır. 

Bu noktada çok kısa ve ana hatlarıyla gençlik ve 
spor politikamızı arz etmeye çalışacağım. 

Gençlik politikamız : 
Takdir edileceği üzere, gençlik konusu ve problem

leri dünyanın ve Türkiye'nin en önemli ve başta ge
len meselesidir. Bugün dünya milletlerinin büyük bir 
hassasiyetle üzerinde durup ele aldıkları konulardan 
biri de gençlik konusudur. Çünkü milletler gelecekle
rinin güvence altına alınmasının tek çıkar yolunun; 
gençliğin sorunlarına ve ihtiyaçlarına eğilerek, gençli
ğin yapıcı, yaratıcı, yetenekli bir nesil olarak yetişti
rilmesi olduğunda birleşmiş bulunmaktadırlar. 
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Milletlerin kalkınmasında yetişmiş, bilgili, kültür
lü insan unsurunun önemi son derece büyüktür. Ata
türk «Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür. Kül
tür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden 
mana çıkarmak, ders almak, düşünmek, zekâyı terbi
ye etmektir» demektedir. 

Anayasamızın 41 inci maddesindeki «... Devlet, 
maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğ
renimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve baş
ka yollarla gerekli yardımları yapar...» 58 inci madde
sindeki «Devlet, istiklâl ve cumhuriyetimizin emanet 
edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk- ilke 
ve inkılapları doğrultusunda ve devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünü. ortadan kaldırmayı 
amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini 
sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, gençleri alkol düşkün
lüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar 
ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten koru
mak için gerekli tedbirleri alır» hükümleri, gençlik po
litikamızın temel taşları mahiyetindedirler. 

Bu nedenlerle, gençlerimizin millî, insanî ve ahla
kî nitelikleri yönünden üstün ve örnek davranışlı, ma
nevî ve maddî değerlere, devletine ve milletine, hür 
demokratik rejime ve Atatürk ilkelerine bağlı, sadık 
ve saygılı.olarak yetiştirilmeleri çalışmalarına ve genç
lerimizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi 
için eldeki bütün imkânların kullanılmasına, aralıksız 
devam edilecektir. 

Spor politikasını, genel gençlik politikası ve uygu
laması içinde çok önemli etkili bir hizmet politikası 
olarak yürütmenin gerektirdiği her türlü tedbir alına
caktır ve alınmaktadır. 

Sporda genel amaç, beden ve ruh sağlığını geliştir
mek ve güçlendirmek; fikir, beden ve ruh gelişimini 
dengeli ve ahenkli bir bütünlük içerisinde sağlamak
tır. 

Öte yandan, acıları halen hafızalarımızdan silin
memiş bulunan, geçmiş dönemlerdeki sapık ideoloji
lerde, bölücü ve anarşist eylemlerde genç kesimin kul
lanılmış olması, üzerinde hassasiyetle durulması gere
ken bir konudur. Bu nedenle, gençlerimizin spora yön
lendirilmelerinin ve enerjilerinin kendi sağlıkları yo
lunda sarf edilmesinin sağlanması, devletin vazgeçil-

1 mez ana fonksiyonlarından biridir. 

Nitekim, Anayasamızın 59 uncu maddesinde yer 
alan, «Devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının beden 
ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır. Sporun kit
lelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu 
korur» hükmü de, devletin, sporu sosyal yapı içerisin-
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de vazgeçilmez bir faaliyet saydığının ve himayesine 
aldığının kesin bir~ifadesidir. 

Bu anlayışla, sporun günlük hayatımızın vazgeçil
mez hir safhası ve parçası olarak benimsenmesi, kitle 
sporu amaçlarına ve ilkelerine uygun yönde geliştiril
mesi, yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi için gere
ken tedbirlerin alınmasına devam edilmektedir. 

Yürüttüğümüz politikada amatör sporcuya her tür
lü imkânı tanımak ve vermek öncelik taşır. Bu, bizim 
takip etmekle yükümlü bulunduğumuz en büyük gö
revimizdir. Bütün imkânlarımızla amatör sporun ve 
sporcunun yanında olduk, yanında olmaya da devam 
edeceğiz. 

Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın temel öğesi 
olan insanın beden ve ruh sağlığını geliştirmek üze
re, sporu bir seyir ve gösteri aracı olmaktan çok, 
okullardan başlayarak teşkilatlı ve bilimsel bir biçim
de kitlelere yayılması temel ilkelerimizdendir. 

Ülkemizin sporda en büyük kaynaklarından biri 
okul içi sporudur. Sporun istediği disiplin ve anlayış 
okul içindedir. Okul içi spora tam önem verilmeden, 
bütün imkân ve destekler seferber edilmeden, sporun 
temel, sağlıklı ve sağlam bir yapıya kavuşturulması 
düşünülemez. Yapılacak şey, bıkmadan, usanmadan 
ve ısrarla okul içi spora ve öğrenciye yönelmektir. Di
ğer bir ifade ile okul içi spor ve sporcuya öncelik 
vermemiz şarttır. Okul içi spora ve sporcuya harca
nan ve tanınan imkânların karşılığını görmekteyiz. 
Son yıllarda alınan gurur verici sonuçlar ortadadır. 

Huzurunuzda, bu yıl okullarımızdaki beden eğiti
mi ders saatlerinin, lise 1 inci ve 2 nci sınıflarda 3 
saate, son sınıflarda ise 2 saate çıkarıldığını belirtmek
te yarar görmekteyim. 

Biz, sporu, özellikle okulla beraber yürütmenin 
gerekliliğine inanıyoruz. Büyük Atatürk, «Sporcunun 
çevik, atik, sağlıklı, aynı zamanda zekisini, akıllısını 
ve eğitim görmüşünü severim ve beğenirim» demek 
suretiyle, beden gücü ile akıl ve zekânın birbirlerini 
tamamladığını belirtmiştir. Nitekim, önümüzdeki ör
nekler sadece beden gücünün değil, sadece kondisyo
nun değil, aynı zamanda, yerine ve zamanına göre 
kafa ve zekânın birlikte harekete geçirilmesi gerekti
ğini de bizlerin gözleri önüne sermektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Anayasamızın 59 uncu 
maddesinin lâfzı ve ruhuna uygun olarak ve yukarıda 
arz etmeğe çalıştığım ilke ve politikalar da dikkate 
alınarak hazırlanan ve büyük çabalara rağmen uzun 
yıllar çıkarılamayan spor yasası, yüce Meclisimizin 
tasvibiyle bu yaz yürürlüğe girmiş ve sporumuzdaki, 

tesis, malzeme, plan, program, organizasyon ve eği
tim sorunlarına, detaylarını daha sonra arz edeceğim 
şekilde, sistematik ve pratik çözümler getirmiştir. Bu 
nedenle, 1987 yılının Türk sporunda yeni bir hamle
nin daha başlangıcı olacağına inancım tamdır. 

Dünyada çok hızlı bir şekilde gelişmekte olan bi
lim ve teknolojinin paralelinde, Türk toplumunun eği
tim, gençlik ve spor ihtiyaçları da artmıştır. 

Ayrıca, televizyon, radyo ve telefon gibi kitle ile
tişim araçlarının yaygınlaşması ve geliştirilmesinin ya
nında, okul, yol, su, elektrik, tarım ve sağlık hizmet
lerinin modernize edilmesi ve süratle karşılanması so
nucu, toplumumuzun yapısında önemli değişiklikler 
meydana gelmiştir. 

Hepimizin malumları olduğu üzere, 1985 genel nü
fus sayımı sonuçları, ülkemizde değişik nüfus hare
ketliliklerinin de olduğunu ortaya koymuştur. 1980 
nüfus sayımı sonuçlarına göre, köydeki nüfus yüzde 
56.1, şehirlerdeki nüfus yüzde 43.9 iken, 1985 nüfus 
sayımı kesin sonuçlarına göre bu oran tersine dönmüş
tür; köylerdeki nüfus yüzde 47, şehirlerdeki nüfus ise 
yüzde 53 olmuştur. 

Bundan dolayı da, toplumun eğitim ve spora ihti
yaçlarının şekli de değişmiş, artık köye ve kasabaya 
yapılan küçük çapta bir ilkokul veya semt sahasının 
yerini değişik eğitim programlarının uygulandığı bü
yük kapasiteli okullar ile binlerce kişinin spor yapa
cağı ve müsabakalar izleyeceği büyük statlar almış
tır. 

Milletimizce istenen bu büyük ihtiyaçların karşı
lanması için de, devletimizin tahsis edeceği yatırım 
kaynaklarının daha fazk olması gerekmektedir. Çün
kü Atatürk, eğitimde yenileşmeyi ve gelişmeyi, millî 
birlik ve beraberliğin temeli olarak görmüştür. Siyasî 
bağımsızlığın yanında, ekonomik yönden gelişmeyi, 
kültürel ve bilimsel yönden ilerlemeyi de eğitimdeki 
yeniliklere ve gelişmelere bağlamıştır. 

Cumhuriyetten önce ülkemizde «Medrese eğitimi 
ve tanzimat mektepleri sistemi» adını verebileceğimiz 
iki ana eğitim sistemi ile tekkeler, zaviyeler, yabancı 
okullar ve azınlık okulları gibi çok değişik amaçlı eği
tim kurumları bulunuyotdu. Bunlar, birbirlerine zıt 
dünya görüşleri geliştiriyor, birbirlerine zıt insanlar 
yetiştiriyorlardı. Yeni Türk Devletinin eğitim sistemin
de bu ikiliği ortadan kaldırmak ve eğitim birliğini 
sağlamak için, 1924 yılında Tevhidi Tedrisat Kanunu 
çıkarılmak suretiyle, eğitimde laiklik ve demokratik
leşmenin temeli atılmış, tarih ve dil konularında millî 
bir amaca yönelînmiştir. 
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Bundan sonra Atatürk diğer inkılapları 'başlatmış, 
'bilhassa Latin harflerinin 'kabul edilmesiyle okuma -
yazma 'kolaylaştırılmış, 1928 yılında acılan «Millet 
Mektepleriiyle» başlatılan okuma - yazma seferberliği 
ile cehalete karşı savaş açılmıştır. 

Bunun yanında, okul sistemi, eğitim programları, 
öğretmen yetiştirme, eğitim ve İstihdam politikası 
ve bakanlık teşkilatının yeniden kurulması gibi ko
nularda da önemli çalışmalar yapılmış ve bütün bun-

1923 yılı 

Okul sayısı 4 894 
öğrenci sayısı 351 808 
öğretmen sayısı 11 896 

Olmuştur. 

Görüldüğü gibi, öğrenci sayısındaki artış ile öğ
retmen sayısındaki artış arasında bir paralellik oldu
ğu halde, okul sayısının öğretmen ve öğrenci sayıla
rındaki artış oranının altında kalmış olması, üzerinde 
durulması gereken bir konu olarak gündemde bulun
maktadır, 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz, ge
lişmekte ve sanayileşmekte olan bir ülkedir; ancak, 
ısan'ayinin. gelişmesi sonucunda köylerden şehirlere 
doğru nüfus göçünün olması, diğer alanlarda oldu
ğu gibi, eğitiliri alanında da bazı değişmelere ve yeni 
ihtiyaçların ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

•Bu nüfus hareketliliği, bir yandan büyük şehir
lerdeki okullarda sınıf mevcutlarının 70- 80'e çıkma
sına, ikili ve üçlü öğretimin artmasına yol açarken, 
diğer yandan da, göç nedeniyle Öğrenci kalmayan bazı 
köy okullarının kapanmasına yol açmıştır. 

Açıklamaya çalıştığım sosyal mahiyetteki bu eği
tim problemleri, daha ziyade kalkınmada öncelikli 
'bölgelerimiz ile Ankara, îstanbul, îzmir gibi "büyük 
şehirlerimfizdie göriilmektedir. 

Bakanlığımız, bölgelerarasındaki farklılıkları orta
dan kaldırmak maksadıyla, kalkınmada öncelikli 14 
ile ait projeyi hazırlayarak, uygulamaya koymuş bu
lunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce heyeti
nize devletimizin ayırdığı kaynak tahsisi ve milletimi
zin yardımlarıyla, Bakanlığımın 1986 yılı sonu iti
bariyle gelmiş 'bulunduğu mevcut durumu arz etmek 
istiyorum. 

Bugün ülkemizin en ücra köşesine kadar yayıl
mış olan 60 818 ilk ve orta dereceli okul ve kurum
larımızda 11 367 737 öğrencimiz 367 737 öğretmen 

ların sonucunda, Anayasamızda ve Millî Eğitim Te
mel Kanununda ifadesini bulan 'bugünkü eğitim sis
temimizin temelleri atılmıştır. 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana millî eğiti
mimizde sağlanan bu önemli gelişmelerin yanında, 
okul, öğretmen ve öğrenci sayılarında da çok büyük 
artışlar olmuştur. Bu artışları, Cumhuriyetimizin ku
rulduğu 1923 yılı ile içinde bulunduğumuz 1986 yılı 
içindeki durumu karşılaştırarak sunmak istiyorum : 

1986 yılı Artış 

60 818 12 kat 
11 003 967 31 kat 

367 737 31 kat 

ile eğitim ve öğretimlerini huzur ve güven içinde sür
dürmektedirler. Geleceğin teminatı olan çocuklarımı
zın ve gençlerim izin daha iyi eğitilmeleri ve yetiştiril-
meleni için, devletimizin İmkânları dahilinde hiçbir fe
dakârlıktan kaçınılmamaktadır. 

Bugünkü eğitiım sistemimiz, örgün ve yaygın eği
tim olmak üzere iki ana bölümden meydana gelmekte
dir. örgün eğitim; okul öncesi eğitim, ilköğretim, or
taöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsamak
tadır. Yaygın eğitim ise; örgün eğitim yanında veya 
dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tamamını 
kapsamaktadır. 

Şimdi, müsaadelerinizle örgün eğitim alanına gi
ren okul ve kurumlarımızla ilgili bilgileri kısaca ana 
hatlarıyla sunmak işitiyorum., 

örgün eğitimin birinci alt gru'bu okul öncesi eği
tim. 

Çocuğun zihin ve beden yönlerinden bir bütün 
olarak sağlık gelişmesinde büyük önemi haizdir. (Bu 
dönem 0-6 yaş arasını kapsamaktadır. 1985-1986 eği
tim ve öğretim yılında 402 anaokul ve 3 149 ana sı
nıfında toplam 117 819 öğrenci eğitilmiştir. Bu ka
demede, beşinci plandaki okullaşma hedefi yüzde 4 
olduğu halde, 4,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda 
plan hedefi binde 9 oranında aşılmıştır. Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma dönemi sonunda yüzde 10 olması he
deflenen okul öncesi eğitimin yaygınlaştınîrnası ve 
hedefe ulaşılması için kamu ve özel sektör imkânla
rından birlikte yararlanılmaktadır. 

İlköğretim : 
Yüce Atatürk'ün de belirttikleri gibi, ilköğretim 

davası, insan olmak, millet olmak davasıdır. Her Türk 
çocuğuna iyi insan ve iyi bir vatandaş olması içlin ge-
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Tekli olan temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık- | 
lan kazandırmak, ilköğretimin görevidir. 6-14 yaşla
rındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsayan ilk
öğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu 
ve devlet okullarında parasızdır. İlköğretim kurum
ları, beş yıllık ilkokullarıyla üç yıllık ortaokullardan 
meydana gelmektedir. 

İlkokullar : 
1985-1986 eğitim ve öğretim yılında 49 097 ilk

okulumuzda 6 635 858 öğrencimiz, 219 934 öğret
menle eğitimini sürdürmüştür. Bu okullarıimızın bü
yük bir bölümünde normal eğitim yapılırken, 13 168' 
inde ikili, 30'unda da üçlü öğretim yapılmıştır. 

[Kalkınmada öncelikli bölgelerde nüfusu 100'ün 
üstünde, diğer bölgelerde ise nüfusu 250'nin üstünde 
olan okulsuz köy hemen hemen kalmamıştır. Nüfusu 
200\in altında olan dağınık yerleşim birimlerindeki 
öğrenciler, yatılı bölge okullarına yerleştirilmektedir
ler. 1923 yılında ilköğretimde okullaşma oranı yak
laşık yüzde 22 civarında iken, Cumhuriyetimizin 63' 
üncü yılını kutladığımız 1986 yılında yüzde 97,8 ola
rak gerçekleşmek suretiyle, plan hedefinde belirtilen 
yüzde 100'e yaklaşılmaktadır. 

6 yaş uygulaması : 
Millî Eğitim Temel Kanununun 22 ncS maddesin 

de yer alan «İlköğretim 6-14 yaşlarındaki çocukların 
eğitim ve öğretimini kapsar» hüikmü ile İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 3 üncü maddesinde «Mecburî 
ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kap
sar» 'hükmüne dayalı olarak, 12 Ekim 1983 tarihinden 
'başlanmak suretiyle, ülkemizde çocuklarımızın 6 ya
şında okullarımızda eğitim ve öğretime alınmasına 
başlanmıştır. Ancak, her yıl ilkokularıımıza zorunlu 
olarak alınması gereken 1 milyon 200 bin çocuğa ila
ve olarak, 6 yaş grubundan da 1 milyon 200 bin ço
cuğumuzun aynı yılda okullara kaydedilmesi duru
munun ortaya çıkmasıyla, okullarımızdaki fizikî ka
pasite zorlanmıştır. Bunun sonucunda, bilhassa büyük 
şehirlerimizdeki okullarda, önemli ölçüde imkânsızlık
lar ortaya çıkmıştır. Bu duruma rağmen bugün okul
larımıza 6 yaş grubu çocuklarımız alınmaktadır. Eği
tim sistemimiz içinde sayısı 610 849'a ulaşan bu 
gruptaki çocuklarımızın tamamının okullara alınma
sı için, öğretmen, derslik, program ve diğer hizmet
lerin hazırlanması ve yaygınlaştırılması çalışmalarımız 
'devam etmektedir. 

Ortaokullar : " 
1985-1986 öğretim yılında 5 106 ortaokul da 

1 853 118 öğrenci, 42 420 öğretmenle eğitim ve öğ- j 

| retim faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu yıl için ortaokul-
I larda plan hedefi yüzde 55.8 iken, okullaşma oranı 

54.5 olarak gerçekleşmiştir. Plan hedefine göre orta^ 
okullarda çağ nüfusunun yüzde 1.3'ü okuMaşaimaımış-
tır; burada bir gerilik vardır. 

Ortaöğretim : 
Ortaöğretim, ilköğretime dayalı en 'az üç yıllık 

öğrenim veren genel liseler ile meslekî ve teknik li-
j seleri kapsamaktadır. Ortaöğretimin kendi içinde ya

pılacak bir yapı değişikliği ile meslekî ve teknik eği
time ağırlık verilecek 'biçimde yeniden düzenlenmesi 
'konusu, Birindi Beş Yıllık Kalkınma Planından baş
lamak üzere, kalkınma planlarının hepsinde yer almış 
olmasına rağmen, bu yıla kadar istenildiği gibi ger
çekleştirilememiştir. 

(Yükseköğretim önündeki yığılmayı önlemek ve 
ülkemizin 'ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü yetiştir
mek için, iktisadî ve sosyal yönüyle büyük önem arz 
eden bu konuyu çözmek maksadıyla, iş bayatının ih
tiyaç duyduğu önemli değişiklikleri yapmayı sağlayan 
ve eğitim sistemlimizde reform niteliği taşıyan, 3308 
Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu çıkarılmış 
ve uygulanmaya konulmuştur. Kanunun uygulamaya 
'konulduğu bugünlerde ortaöğretimde gelmiş olduğu
muz mevcut durumu, okul türleri itibariyle açıklamak 
istiyorum. 

Genel liselerde okullaşma oranı P/0 \1.1 olması 
gerekirken, bu oran % 21 olarak gerçekleşmiştir. Hü
kümet Programımızda ve Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planında öngörüldüğü gibi, genel liselere olan 
talebin meslekî ve teknik eğitime kaydırılması çalış
malarına devam edilmektedir. 

Anadolu Liseleri : 
Dünyada ve Türkiye'de, son yıllarda meydana ge

len sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, ülke
mizin hızla dışa açılmasını gerektirmiştir. Bu durum, 
ekonomimizin ve endüstrimizin yabancı dil bilen in
san gücüne olan ihtiyacını artırmaktadır. Bu maksatla 
açılmış olan 103 anadolu lisesinde 40 715 öğrenci 
2 845 öğretmenle eğitim ve öğretime devam etmek
tedir. Bu liselerin amacı; öğrencilerine millî eğitimin 
amaçlarına uygun olarak genel kültür vermenin ya
nında, dünyada geçerli olan bir yabancı dili öğreterek, 
onları • memleketimizin ihtiyaç duyduğu alanlar için 
yetiştirmektir. 

Anadolu liselerindeki yabancı dil bilen öğretmen
lerin özel okullara gitmeleri sonucu, ortaya çıkan ih
tiyacı karşılamak maksadıyla, bazı dış ülkelerden öğ-

I retmen getirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu okullarda ha-
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len 104 yabancı öğretmen sözleşmeli olarak görev yap
maktadır. 

Endüstri Meslek Liseleri ve- Teknik Liseler : 
'Bilim ve teknolojide meydana gelen ıhızlı gelişme-

ve değişmeler, ülkemiz endüstrisine çok' boyutlu bir 
yapı kazandırmış, buna paralel olarak da ülkemizin 
nitelikli teknik işgücü İhtiyacı gün geçtikçe artmış
tır. 

Orta seviyedeki teknük insangücü, endüstri meslek 
liseleri ve teknik liselerde yetiştirilmektedir. Bu lise
lerde, 43 endüstriyel teknik programla öğretim yapıl
maktadır. 1985 - 1986 eğitim ve öğretim yılında, 342 
endüstri meslek, 104 teknik lise ve 6 anadolu teknik 
lisesinde 207 437 öğrenoi 12 411 öğretmenle eğitim 
ve öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Meslekî tek
nik liseler hem iş ve meslek alanlarına eleman ye
tiştiren hem de yüksek öğretime öğrenci hazırlayan 
okullardır. 

Endüstri meslek lisesi müfredat programları günün 
şartlarına ve gelişen teknolojiye göre yeniden düzen
lenmekte, eğitim içinde üretim, üretim içinde eğitim 
yapılması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

Kız Meslek Liseleri : 
Genç kız ve kadınlarımızın, millî eğitimin amaç

ları doğrultusunda eğitilmelerini ve ülkemiz ekonomi
sine katkıda 'bulunmalarını sağlamak amacıyla 1985 -
1986 eğitim öğretim yılında 276 kız meslek, 2 teknik 
ve 4 anadolıı meslek lisesi ile 467 pratik kız sanat 
okulu, 311 uygulama anaokulu ve 6 olgunlaşma ens
titüsü olmak üzere, toplam 1 297 kız meslek okulun
da 175 041 öğrenciye, 12 004 öğretmen ile eğitim ve 
öğretim verilmiştir. 

Ticaret liseleri : 
v Ticaret liseleri, kamu ve özel sektörün ihtiyaç 

duyduğu ticaret, muhasebe, maliye, kooperatifçilik, 
turizm, bankacılık, sekreterlik gibi iş alanlarında ça
lışacak orta seviyeli insangücünü yetiştiren, öğrenci
leri hem iş hayatına hem de yükseköğretime hazır
layan okullardır. 

19854986 eğitim ve öğretim yılında; 202 ticaret, 
13 Anadolu ticaret ve meslek, 6 otelcilik ve turizm, 
4 sekreterlik meslek lisesi olmak üzeer, toplam 225 
okulda 102 580 öğrenci 6 380 öğretmen ile eğitim
lerini sürdürmüştür. 

îmaim Hatip liseleri : 
Bu okullar 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Ka

nununun 32 nci maddesine göre Türkiye'nin ihtiyaç 
duyduğu imam ve hatipleri yetiştürmek amacıyla açıl
mış okullardır, 
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1985 - 1986 eğitim ve öğretim yılında, biri Ana
dolu İmam Hatip Lisesi olmak üzere, toplam 376 
imam hatip lisesinde 11 753 öğretmen görev almış 
ve 92 560 öğrenci eğitim görmüştür. 

Öğretmen liseleri : 
öğretmen liseleri, öğretmen yetiştiren yükseköğre

tim kurumlarına, öğretmenlik mesleğinin temel bilgi
lerini vererek, öğrenci hazırlayan okullardır. 1986 yı
lı itibariyle mevcut 29 öğretmen lisesinde 12 357 öğ
renci, 986 öğretmenle eğitim ve öğretimlerini sür
dürmüştür. Bu okullarımızdan mezun olan öğrenciler 
için Yükseköğretim Kuruluyla yapılan çalışmalar so
nucu, üniversiteye girişte belli oranda öncelik sağla
yan bir sistem getirilmiştir, 

Spro Meslek liseleri : 
Spor hizmetleri alanında ihtiyaç duyulan nitelikli 

personelin yetiştirilmesini sağlamak için açılmış olan 
5 spor meslek lisesinde 644 öğrenci öğrenim görmek
tedir. 'Bu liselerdeki öğretmenlerin sayısı 16 olup, kül
tür dersleri diğer orta dereceli okulların öğretmenlerin-
ce okutulmaktadır. 

1985 - 1986 öğretim yılı itibariyle, oT*aöğretiiirnSn 
meslekî ve teknik kesiminde, Beşinci Kalkınma Pla
nının öngördüğü okullaşma hedefi yüzde 15,7 olduğu 
halde, gerçekleşme oranı yüzde 13,9 olmuştur. Bu du
rumda 1,8 oranında plan hedeflerinin gerisinde kalın
mıştır. 

Yaygın.Eğitime gelince : 
Millî eğitim sistemimizin iki ana bölümünden bi

ri olan yaygın eğitimin amacı, milî eğitimin genel 
amaçlarına ve temel İlkelerine uygum olarak, örgün 
eğitim sistemine hiç girmemiş yahut herhangi bir ka
demesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış olan 
vatandaşlara, örgün eğitimin yanında ve dışında, oku
ma - yazma öğretmek, millî kültür değerlerimizi ko
ruyucu, geliştirici, tanıtıcı eğitim vermek, çağımızın 
bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel ge
lişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları ha
zırlamaktır. 

Yaygın eğitim faaliyetleri; «Genel Eğitim Prog
ramları», «Meslekî ve Teknik Eğitim Programları», 
«Çırak, Kalfa ve Ustalık Eğitimi Programları» ve 
«Açık öğretim Programları» olmak üzere, dört alan
da sürdürülmektedir. 

Çıraklık eğitimi uygulamaları halen 39 ilde 41 
meslek dalında 66 çıraklık eğitim 'merkezinde sürdü
rülmektedir. İşverenlerle aday çıraklık sözleşmesi ya
panların sayısı, aralık ayı başı itibariyle 52 bine ulaş-
rnış'tır̂  7 yıl önce çıkarılan 2089 sayılı Çıraklık Ka-
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nunu uygulamasında toplam 14 bin çırağın eğitimi 
sağlanmış iken, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslekî Eği
tim Kanununun getirdiği sosyal imkânlar sayesinde, 
6 ay iyinde 52 bin çırak eğitime alınmıştır. 

Açık öğretim yoluyla 12 bin kursiyere eğitim ve
rilmekte olup, 'başarılı olanlara, meslekleriyle ilgili 
yetki belgesi verilmektedir. Böylece, açık öğretim yo
luyla da meslek eğitimi desteklenmektedir. 

1987 yılı sonunda çıraklık eğitiminin uygulandığı 
il sayısının 67'ye çıkarılması ve asgarî 100 bin aday 
çırak ve çırağın eğitime alınması hedef alınmıştır. 

Halk Eğitimi faaliyetleri : 
1985 - 1986 öğretim yılında, bir meslek sahibi ola

mayan ve örgün eğitimin dışında kalmış vatandaşları
mıza bir meslek kazandırmak veya meslek sahibi olan
ların mesleklerinde gelişmelerini sağlamak maksadıy
la, 23 727 meslek eğitimi kursu açılmıştır. Bu kursla
ra 480 811 vatandaşımız katılmış, bunlardan 29 523'ü 
iş bulmuş veya kendi işini kendisi kurmuştur. Ayrıca, 
meslek ve teknik eğitim kurslarını bitiren vatandaşla
rımızdan 30 bini halk eğitim merkezlerinde usta öğre
tici olarak görev almıştır. 

Bu öğretim yılında sosyal ve kültürel amaçlı 
12 026 kurs açılmış ve bu kurslara 299 247 vatan
daşımız katılmıştır. Bu kurslarda bilhassa folklor ala
nında önemli başarılar elde edilmiştir. Önceki yıllar
da Yugoslavya ve Hollanda'da yapılan halk oyun
ları yarışmalarında Halk Eğitim Merkezi ekipleri ül-
kemüzi temslil etmişler ve birincilik ödülleri almışlar
dır. Polonya'da yapılan Avrupa Halk Müziği icra da
lındaki yarışmada Ankara Yenimahalle Halk Eğitim 
Merkezi Türk Halk Müziği Ekibi birincilik kazan
mıştır. 

Bakanlığımız halk eğitim merkezlerinin, vatandaş
larımızı çeşitli konularda bilgilendirmek ve aydınlat
mak amacıyla düzenlediği konferanslar, paneller ve 
seminerlere bu yıl 9 912 251 vatandaşımız katılmış
tır. Böylece bu yıl içinde yapılan 40 249 halk eğitim 
faaliyetlerinden 10 milyon kadar vatandaşımızın çeşitli 
şekillerde faydalanması sağlanmıştır. 

Bir diğer konuşmacımız, «Okuma imkânı olma
yan vatandaşlarımıza neler yapılıyor?» diye dile ge
tirdiler. Halk eğitim faaliyetleri, okuma imkânını 
foelli bir seviyeden sonra kaybetmiş olan vatandaşla
rımıza hitap eden bir yaygın eğitim türü olarak, bu
gün memleketimizde oldukça geliştirilmiş bulunmak
tadır ve bu konunun ayrıca geliştirilmesi için de yeni 
birtakım projelerimiz mevcuttur. 
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j Okuma Yazma Seferberliği : 
Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte, Atatürk'ün 

önderliğinde eğitim hizmetlerinin yürütülmesi, devle
tin en önemli görevlerinden biri olmuştur. Millet 
Mekteplerimin hızla yaygınlaştırılması ve Atatürk'ün 
24 Kasım 1928'de millet mekteplerinin başöğretmen
liğini kabul buyurmaları ile hız kazanan kurslarla 
kısa zamanda vatandaşlarımız okuma yazma öğren-

I mislerdir. 
I 1980 genel nüfus sayımı sonuçları, 6 ve daha yu

karı yaşlardaki toplam 37 523 623 vatandaştan 
I 12 197 323'ünün, yani yüzde 32'sin'in okuma yazma 

bilmediğini ortaya çıkarmıştır. Bunun 8 394 868'i 
j kadınlardır. Bu nedenle, önceliğin kadınlara ve tarım

da çalışanlaıla verildiği ikinci okuma - yazma seferber
liği 23 Mart 1981'de başlatılmıştır. Bu tarihten günü-

I müze kadar toplam 196 111 kurs açılmış ve 4 223 369 
vatandaşımız okuma - yazma kurslarından geçirilmiş
tir. 

İkinci kademede açılan 9 275 kursa, 174 000 va-
I tandaşımız katılmış, bunlardan 103 980'i ilkokul 
I denkliği diploması almıştır. Bu kursların katkısıyla, 
I ülkemizde 14 ve daha yukarı yaşlarda okuma - yaz-
I ma bilenlerin oram yüzde 83'5'a ulaşmıştır. Okuma -
j yazma seferberliği geriletilmemiş, bilakis, iktidarımız 
1 döneminde daha da hızlandırılarak sürdürülmektedir 

ve bu seferberlik, okuma - yazma bilmeyen hiçbir va
tandaşımız kalmayıncaıyia kadar devam, edecektir. 

Özel Eğitim : 
Anayasamızın 42 nci maddesıindeki «Kimse eği

tim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz» hük
mü ve eğitimde fırsat ve imkân eşitliği ilkesi gereğin
ce, özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi, Bakanlığı
mızın üzerinde durduğu bir konudur. 

1985 - 1986 eğitim öğretim yılında 42 özel eğitim 
okulunda 6 321 öğrenci, 703 öğretmen ile eğitim ve 
öğretimlerini sürdürmüştür. Ayrıca, ilkokullarımızın 
bünyesindeki 649 özel eğitim sınıfında 8 320 öğren
ciye eğitim imkânı verilmiştir. 

Ülkemizde özel eğitime muhtaç çocukların eğiti
mi için, bu yıl sağırlar okulunu bitiren ve isteyen her 
öğrenci endüstri meslek lisesine sınavsız alınmıştır. 

I 2 yenii körler okulu daha açılarak, Ankara İM dışında 
yatılı sıra bekleyen öğrenci bırakılmamıştır. 

Yine bu öğretim yılında, zekâ seviyesi 45 - 25 olan
lar için, bugüne kadar etiğim veren herhangi bir ku
rum mevcut değildi. İlk defa bu yıl Ankara, İzmir ve 

[ Bursa'da bu özellikteki çocuklarımız için 3 okul açıl-
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mıştır. Zekâ seviyesi 45 - 75 arası olan çocuklarımız 
için de, Ankara ve Adana'da 2 dkui açılmış bulun
maktadır. 

Ayrıca, ortopedik özürlüler için de b!ir meslek li
sesi, eğitim ve öğretim, faaliyetlerine bu yıl başlamış
tır. Bilindiği gîilb'i, ortopedik özürlüler için lise yoktu, 
çocuğun aklî melekesi yerinde, ortopedik özüm var, 
ortaokulu bitiriyor, boşlukta kalıyordu. Bu çocuğun 
zeka seviyesi yerinde ise, ortaokuldan sonra neden 
tahsiline devam edemesin? Bunu düşünerek, ilk defa 
bu sene olmak üzere, ortopedik özürlü olup, ortaoku
lu bitirmiş çocuklarımız için bir lise açtık ve liseye 
devam etme imkânı getirdik. 

Ülkemizde 0-18 yaş nüfusunun yaklaşık 1,5 mil
yonunu özel eğitime muhtaç çocukların teşkil ettiğini 
ifade etmek isterim. 

özel öğretime gelince: 
Anayasamızın 42 nci maddesinin «özel ilk ve orta 

dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okul
ları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, ka
nunla düzenlenir.» emri gereğince çıkarılan 625 sa
yılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa uygun olarak, 
ilkokul, ortaokul ve liseler açılmaktadır. 

1985-1986 öğretim yılında 149 anaokulu, 120 
ilkokul, 123 ortaokul, 86 lise, 8 meslek lisesi olmak 
üzere, toplam 486 özel okulda 73 278 öğrenci öğre
nim görmüş ve 4 604 öğretmen görev yapmıştır. 60 bi
nin üzerinde okul olduğu dikkate alınacak olursa, özel 
okulların öyle büyük bir kapasite teşkil etmediği orta
ya çıkmaktadır. 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Özel üniversite var, 
ondan hiç bahsetmiyorsunuz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Özel üniversite... 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Devamla) — Geleceğim, oraya 
geleceğim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Bakan, devam edin. 
HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Üniversi

telerin iyi hocalarını onlar alıyorlar. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Devamla) — Ayrıca, 476 özel 
dershanede 265 257 öğrenci kurs görmüştür. 

625 sayılı özel öğretim Kurumları Kanununun 
1965'te yayınlanmasından 20 yıl sonra, 1985'te ilk 
defa bu kanunun öngördüğü yönetmelikler çıkarılmış 
ve özel okul veya kurs ücretini ödeyemeyen çalışkan 
öğrencilere ücretsiz okuma hakkı getirilmiştir. İşte, 
20 seneden beri de bu özel okullar ve kurslar yönet-
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meliğinin yine çıkarılmamış bulunduğunu, bizim ikti
darımız döneminde bunun çıkarılarak bu faaliyetle
rin bir disiplin altına alındığını ifade etmek isterim. 

1986 yılında yapılan mevzuat çalışmalarından ana 
hatları ile özellikle bahsetmek istiyorum. 

3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun 
çıkartılarak; Türk sporunun bulunduğu durumdan da
ha ileriye götürülmesi, kitlelere dönük hizmet üretile
bilmesi, teşkilat yapısının geliştirilmesi, bilimsel ve 
teknolojik verilerle spora yaklaşılması, hizmetlerde 
sürat ve verimlilik artışının sağlanması amaçlanmış
tır. . -

Bu kanunla, spor hizmetlerine genel bütçeden ay
rılan ödenek ve Spor - Toto'dan ayrılan payların yanı 
sıra, belediye ve özel idare bütçelerinden alınacak bel
li oranlardaki paylarla gelir artırıcı tedbirler getiril
miştir. 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne; spor 
faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, spor ida
recisi, spor elemanları ve antrenör yetiştirmek, spor
cu sağlığını korumak, beden eğitimi ve spor alanın
da, teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak yayınlar 
yapmak, beden eğitimi ve sporu ülkemizin her kesi
mindeki kitlelere yaygınlaştırmak görevi verilmiştir. 
Yani, Anayasamızın 59 uncu maddesindeki görev, bu 
kanun içerisinde muhtelif faktörler itibariyle, bütün 
detayları ile tanzim edilmiştir. 

500'den fazla işçi çalıştıran kurum ve kuruluşla
rın spor tesisi yapma ve antrenör bulundurmaları mü
eyyideye bağlanmıştır. 

Beden Terbiyesi Teşkilatı ile okullar, mahallî ida
reler ve spor kulüpleri arasında gerekli koordinasyon 
sağlanmıştır. 

Spor kulüplerinin maddî bakımdan güçlenmeleri 
için gerekli tedbirler alınmış, federasyon faaliyetlerin
de sürat ve verimliliği sağlamak maksadıyla da «Fe
derasyonlar Fonu» kurulmuştur. 

Beden eğitimi öğretmenlerinin antrenörlük ve uz
manlık yapabilmeleri sağlanmış, sporda eğitici ve öğ
retici açığının hızla kapatılması kolaylaştırılmıştır. 

Sporcu, antrenör, monitör, hakem ve spor yöne-
.ticisi yetiştirmek ve araştırmalarda bulunmak maksa
dıyla Spor Eğitimi Sağlık ve Araştırma Merkezi ku
rulması hükme bağlanmıştır. 

Sporda profesyonelliğe yasal dayanak sağlanmış
tır. Böylece, 1938 yılında yürürlüğe giren ve 48 yıl
dan beri hiç değişmeden ülkemizin spor faaliyetlerini 
düzenleyen 3530 sayılı Kanun, günümüzün ihtiyaçla
rına cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
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Beden terbiyesi ve spor alanında reform niteliği taşı- ı 
yan bu kanun, bilindiği üzere, bu yıl uygulamaya ko
nulmuş bulunmaktadır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle, Türkiye'de spo
run başladığı günden itibaren, 1985 yılına kadar 19 
milyon metrekare ajan Türk sporunun emrine tahsis 
edilmişken, 1985 - 1986 yıllarında, buna ilave olarak 
16 milyon metrekareden fazla yeni alan tahsisi yapıl
mak suretiyle, Türk sporunun hizmetine sokulmuştur. 

Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunundan da bah
setmek istiyorum : 

Türkiye'de nüfus problemi uzun yıllardan beri is
tihdam açısından çok önemli bir sorun olarak kar
şımıza çıkmaktadır. Aslında istihdam meselesi nüfus 
artışı ile doğrudan doğruya ilgilidir. Çünkü toplum
da yaratılan ekonomik faaliyetlerin yarattığı işgücü ile 
nüfus artışından doğan emek arzı arasında sürekli bir 
ilişki vardır. Türkiye'deki hızlı nüfus artışından do- I 
ğan emek arzının istihdamı, bugün olduğu gibi, önü
müzdeki dönemlerde de karşımıza çıkacak önemli 
problemlerden biridir. 

Kalkınma çabalarının gerçekleştirilmesinde ve işsiz
liğin önlenmesinde en önemli tedbir, eğitilmiş ve ni
telikli insangücünün yetiştirilmesidir. Bunun için eğitim I 
sisteminde planlı dönemin başlangıcından bu yana re
form niteliğinde bir değişikliğin yapılması hedeflen- 1 
mistir. Bu maksatla ortaöğretimde Çıraklık ve Mes
lek Eğitimi Kanununu çıkarmak ve uygulamaya koy- I 
mak suretiyle, senelerdir dile getirilen bu değişikliği I 
gerçekleştirmek yine iktidarımıza nasip olmuştur. 

Bu kanun, sadece meslekî ve teknik eğitimi ve çı- I 
raklık sistemini tanzim eden bir kanun değildir. Bu I 
kanun, aynı zamanda sosyo - ekonomik bir çok mese
leleri halleden, sosyal politikamıza ferahlık getiren, I 
işsizlik başta olmak üzere, bir çok önemli problemi I 
çözümleyen bir sosyal politika kanunudur. I 

Sayın Başkan, değerli-üyeler; yüce heyetinizin tas- I 
vipleri ile çıkarılan ve uygulamaya konmuş bulunan I 
bu kanun, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi I 
bakımından oldukça yenidir. Ancak; bu kanunun ana-
hedefi, örgün meslekî ve teknik eğitimdeki 500 bin I 
öğrenciyi, Türkiye genelindeki 800 bin çırağı ve ör- I 
gün eğitim sistemi dışında kalan vasıfsız ve işsiz 4 I 
milyon gencimizi, vasıflı insangücü niteliğine kavuştu- I 
rarak, ülkemiz ekonomisine gerekli gücün ve katkı- I 
nın sağlanmasıdır. I 

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için Çıraklık ve Mes- ] 
lek Eğitimi Kanununda öngörülen temel değişiklik- I 
leri sizlere özet olarak arz etmek istiyorum. j 
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Bugüne kadar meslekî ve teknik eğitim alanında 
öğrenim görmüş ve diploma almış olmasına rağmen, 
iş hayatına uyum sağlayamayan ve hatta işsiz kalan 
öğrencilerimizle, örgün ve yaygın eğitimin dışında 
kalmış ve çırak olarak iş hayatına girmiş çocukları
mıza ve gençlerimize; askerliklerini erteleme, asgarî üc
retin yüzde 30'u kadar ücret verme, iş kazası ve 
meslek hastalıkları sigortası gibi imkânların sağlan
masının yanında, iş hayatında sosyal bir statü kazan
dırma ve aranan bir teknisyen, bir usta, bir teknik 
eleman olma niteliği de kazandırılmaktadır. 

Bu kanunla, meslekî ve teknik okullarımız, toplu
mun ihtiyaç duyduğu yeni bir eğitim şekline kavuş
muştur. Bu yeni yapı içerisinde meslekî ve teknik eği
time gelen çocuklarımızın, okul ile birlikte, işletmeler
de de eğitilmeleri sağlanacaktır. Bu uygulama, öğren
cinin çağın gelişmiş teknolojisine uygun makine par
kını tanımasını ve hatta bu sistemin kendiliğinden içi
ne girmesini temin edecektir. Bunun sonucunda, genç
lerimiz işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgili, becerikli 
ve diploması olan nitelikli elemanlar olarak iş haya
tına katılacaklardır. Böylece, disiplinci, rasyonel, sis
tematik bilgiye ve beceriye dayalı bir eğitim ve öğre
tim ortamı sağlanarak, işletmeler için birinci derecede 
önemli olan insan faktörü, prodüktivite esaslarına uy
gun olarak yetiştirilmiş, teknik performansı, işletme 
psikolojisi ve sosyal şartlarıyla birlikte iş hayatına ka
zandırılmış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, müsaadelerinizle, bu nok
tada şu paragrafı biraz açmakta fayda görmekteyim. 

Sayın Sadıklar, «Meslekî ve teknik eğitimde atı
lım yapıldı deniyor; ama hiçbir şey yapılmadı, bütçe 
imkânları da yeteri kadar verilmedi. Halbuki, bu ko
nuda senelerden beri süren birtakım ilkeler ve hedef
ler belirlenmiş bulunmaktadır ve bunların realize edil
mesi bugün için toplumun bir ihtiyacıdır» diye dile 
getirdiler. 

Gerçekten, meslekî ve teknik eğitimde bir değişik
lik yapılmadı ihtiyacı uzun yıllardan beri dile getiril
mektedir ve özellikle ortaöğretimde, ortaöğretimin ya
pısını, ağırlığını meslekî ve teknik eğitime kaydırmak 
suretiyle, gençlerimizin kısa yoldan meslek edinmele
rini sağlayarak, çalışma hayatına atılmaları bir hedef 
olarak belirlenmiştir. Bu hedef içerisinde, ortaöğreti
min yapısını meslekî ve teknik eğitim ağırlıklı hale ge
tirebilmek için muhtelif hükümetler döneminde devle
timizin çabalan olmuştur. Ancak, Cumhuriyetimizin 
kurulduğu ilk yıllarda tesis edilmiş bulunan meslekî 
ve teknik eğitim yapısının iyileştirilmesi mümkün ola* 
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mamıştır. Bu mümkün olamayışın muhtelif sebepleri 
vardır. Neden bunu senelerden beri, beşinci plan da
hil, beş yıllık planlarda ve yıllık programlarda birta
kım hedefler konduğu halde, bu meselenin halli müm
kün olamamıştır? Çünkü, bu yatırımlar; meslekî ve 
teknik eğitimi geliştirmenin modeli yanlış uygulanan 
bir model halindeydi. Bugün, değerli milletvekilleri 
bana geliyorlar, kendi bölgelerine bir endüstri meslek 
lisesi yapılmasını istiyorlar. Son derece yerinde bir 
taleptir. Çünkü, genel liseden mezun olan öğrencinin 
hayata atılması, iş bulması, meslek sahibi olması, top
lumda bir sosyal problem olmaktan çıkması, maale
sef mümkün olamamaktadır. O halde, bu endüstri 
meslek liselerini hangi imkânla yapmak mümkündür? 
Bugünün fiyatlarıyla tanesi 1,5 milyara varan bu mes
lek liselerinin, bütçe içerisine konan imkânlarla reali-
ze edilmesi de, maalesef mümkün değildir. 8-10 mil
yar lira çerçevesinde bulunan ödenekler içerisinde, se
nede üç - beş tane endüstri meslek lisesi yaparak, yıl
da 1 milyon 200 bin artan nüfusun meslekî ve teknik 
eğitim ihtiyaçlarını karşılamak mümkün değildir. 

işte sizlerin de takdir ettiği gibi; çünkü bu kanu
nu çıkarırken ittifaka yakın oy verdiniz, müteşekki
riz; aşağı yukarı yüce Meclisimizin ittifakına mazhar 
olmuş bir kanun hüviyetinde çıkmıştır; bu kanun içe* 
risinde öyle zannediyorum ki, biz bunun sistemini kur
muş bulunmaktayız değerli milletvekilleri. 

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında memlekette sanayi 
kuruluşları henüz yeterince güçlü olmadığı için, mes
lekî ve teknik eğitim tatbikatında, devletimiz bir okul 
yapmış, teorik eğitimin yapılacağı bir bina yapmış, 
yanına bir atölye kurmuştur. Okul ve atölyeyi birlikte 
yapmak ihtiyacını duymuştur; çünkü, memlekette o 
atölyeyi başka yerde bulması mümkün değildir. Ama, 
Cumhuriyetimizin geldiği bu seviyede ve bu kadar sı
naî gelişme içerisinde, Millî Eğitim Bakanlığının çok 
pahalı olan bu atölyeleri artık okulun yanına kur
ması stratejisi, uygun bir strateji ve uygulama değil
di. Hem pahalıydı, hem de şimdi arz edeceğim sebep
lerden dolayı, son derece mahzurlar taşıyan bir uy
gulamaydı. 

Ne gibi mahzurlar taşıyor; ,arz edeyim. Biz, teo
rik dersleri göreceğimiz binaların yanına atölyeleri 
koyduğumuz zaman, bu atölyelerde çalışan çocukla
rımıza işletmenin tabiî ortamını yaratmayı amaçla
mışız. Ama, bunun mümkün olmadığını siz de takdir 
edersiniz. Okullar işletmenin fizikî ve teknolojik şart
larıyla tesis etseniz bile, işletmenin sosyal ve psikolo
jik .şartlarını o okulların içerisine götürmeniz müm

kün olamamıştır. Yani, kâr motifi olmayan, ranta-
bil'iteyi, verimliliği, prodüktiviteyi korumayan bir 
imalat prosesi içerisinde yetişen çocuklarımız, bu 
mefhumlardan uzak yetişmişlerdir ve işletmeye git
tikleri zaman da, bu mefhumlardan uzak oldukları 
için, işletmede verimli çalışma imkânını bulamamış
lardır. Çünkü, okullarımızda işveren yoktur, işçi yok
tur, sendika yoktur, kâr gayesi yoktur, maliyetlerde 
optimizasyon yoktur; maliyetlerin asgariye indirilme
si gibi, hammaddenin loptimal kullanılması gibi fak
törler yoktur ve bu faktörlerin olmadığı bir ortamda, 
bu faktörlerin arandığı bir imalat ortamında çocuk
larımızı devreye sokma zaruretiyle senelerden beri 
karşı karşıya bulunmuşuzdur. Onun için, bu endüstri 
meslek liselerimizde yetişen gençlerimizi işletmeye 
gönderdiğimiz zaman, bir psikolojik yıkıntıyla karşı 
karşıya kalmaktadırlar. O psikolojik yıkıntı, alaydan 
yetişmiş teknik insangücünün karşısında, teknik ele
manların karşısında, kendisi lise mezunu olduğu hal
de, teknik performansının yüksek olamamasının ge
tirdiği yıkıntı ve ezikliktir. Aslında, Türkiye'nin in-
sangücü planlamasında -yıllık programlarda da var
ana hedefi, Türkiye'yi sınaî, ticarî ve ekonomik ba
lkımdan yetiştirecek ara kademe teknik insangücü ih
tiyacı dile getirilmiştir. Türkiye'nin ihtiyacı budur. 
Yalnız, Türkiye'nin ihtiyacı bu olmasına rağmen, 
üretim moralinden, bilgi ve becerisinden, teknik per
formansından yoksun olan gençlerimizin, Türkiye'yi 
teknolojik bakımdan ileriye götürecek bir gücü ve 
kuvveti, işletmelerde kendilerinde bulmaları mümkün 
olamamıştır; o, alaydan yetişen personelin karşısın
da yeteri kadar teknik bilgi ve beceriye sahip ola
mamanın getirdiği eziklikle, biz senelerden beri bu 
kadroları maalesef yeterince devreye sokamamışızdır, 
bir yerde heba etmişizdir. 

O halde, Türkiye Cumhuriyetinin sınaî gelişme
ye paralel olarak geldiği bu dönemde, artık okulları 
birer işletme gibi düşünen modeli bir tarafa bıraka
rak, her işletmeyi, çağın gereklerini takip eden, tek
nolojik gelişmeleri rekabet faktörü içerisinde takip 
etmek mecburiyetinde olan, kâr motifini gözetmek 
mecburiyetinde olan, işçisiyle, işvereniyle, sendikasıy
la bir sosyal ortamı muhafaza etmek mecburiyetinde 
olan bir muhitte; yani.çocuklarımızın ve gençlerimi
zin ileride çalışacakları tabiî çalışma ortamında eği
tilmesi, bu kanunla Türk eğitim sistemine getirilmiş 
olmaktadır. Bu kanunun yaptığı en önemli temel de
ğişiklik, bu noktada yatmaktadır ve bu mahiyetiyle 
bu kanun bir reform hüviyeti taşımaktadır. 
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Neden reform hüviyeti taşıyor ve neden burada 
okuduğum gibi, sadece bir eğitim kanunu değil de, 
sosyal ıpolitikanın en etkili araçlarından bir tanesidir; 
kısaca buna da değinmek istiyorum. Bir değerli üye
nin bahsettiği gibi, çünkü 'Millî Eğitim Bakanlığının 
görevi, sadece okul çatısı altına girmiş gençlerimizin 
eğitim problemlerini halletmek değildir. Bu noktada 
da, bakanlığımızın bir temel meseleyi bu kanunun 
muhtevasında çok isabetle, hakkaniyetle, öncelikle 
teşhis ettiği ve yakaladığı kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, bu sene (seçim yasağına gir
diği için, 1986 - 1987 öğretim yılının açılışı hususun
da düzenlediğimiz tlöreni, .sizlere ve kamuoyuna yan
sıtamadık. Biz şuna inanıyoruz : Anayasamız, fertler 
arasında hiçbir ayırım yapmadan, toplumun bütünü
ne eğitim imkânlarının götürülmesini emretmektedir. 
Bunu biz, ilköğretimde önemli ölçüde yapıyoruz; 
ama ortaöğretime geldiği zaman bu oranlar düşmek
tedir, lisede ise daha asgariye inmektedir. Dolayısıy
la, ortaöğretim çağına ıgelmiş gençlerimizin yüzde 
54,5'u ortaokula gidiyorsa, lise çağına ıgelmiş gençle
rimizin -meslek liseleri ve igenel liseler dahil olarak 
söylüyorum- ancak yüzde 30'u liselere gidebiliyorsa, 
o halde, eğitime gidemeyen ve_.sayıları orta ve lise 
çağındaki gençlik nüfusuna göre 4 milyonu bulan 
gençlerin eğitim ve öğretim sistemi nedir? Bunu, bu 
sistemin içerisine giremeyen gençlerin, devletine, mil
letine, topluma ve hükümetine şüphesiz sorma hak
kı vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanları her sene okulların açılış merasimle
rini filan bölgedeki belli bir okula giderek açarlardı. 
Bu sene biz, 1986 - 1987 eğitim ve öğretim yılını Os-
tîm'de çırakların arasında açtık; Ostim'de çırakla
rın arasında açtık arkadaşlarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) Neden böyle yaptık?.. Topluma bir mesaj 
vermek istiyorduk. Bu devletin bakanlığının, sadece 
okul çatısı altına girme bahtiyarlığına kavuşmuş, ba
zı eksikleri olmakla beraber, belli seviyelerde eğitil
me imkânına kavuşmuş 'gençlerin yanında, bu imkâ
nı bulamamış gençlerin de yanında olduğunu ifade et
mek için katıldık. Sayıları 4 milyona varan, her tür
lü sosyal himayeden, sosyal güvenlikten yoksun bu
lunan bu gençleri hanıgi sistemle eğiteceğiz; hangi sis
temle hayata hazırlayacağız ve ileride sosyal bir 
problem olmanın batağından hangi sistemle kurta
racağız? İşte bu kanunda, bunun esasları getirilmiş
tir, bunun ana ilkeleri tanzim edilmiştir. Diyoruz ki, 
ilkokulu bitirmiş, ortaokul ve liseye gidememiş.... Bu 

gidememede çok defa kendisine ait olmayan faktör
ler rol oynamıştır. Ben, Trabzon'da çıraklık eğitim 
merkezinin açılışında sorduğum zaman, bu merkeze 
devam eden çocukların hepsinin 6 tane kardeşi ol
duğunu tespit ettim; kime sorduysam, «6 kardeşim 
var» diyor. En sonunda, «6 kardeşi olmayan parmak 
kaldırsın» dedim; 40 kişilik sınıfta 3 kişi parmak kal
dırdı, onların da 4'er, 5'er kardeşi varmış. O halde, 
demek oluyor ki, çıraklık eğitimi, bir yerde zaruretle
rin getirdiği bir eğitimdir ve bu eğitime devletin, 
sosyal devlet olarak bu memlekette her türlü imkâ
nı seferber ederek el atması bir zarurettir; sosyal po
litikanın kaçınılmaz bir zaruretidir. Bu açıdan, bu 
kanun içerisinde bu çıraklık müessesesini tanzim et
tik değerli arkadaşlarım. 

Şu ana kadar Türkiye'de çırak sayısı, 800 bin ila 
1 milyon arasında tahmin ediliyor, fakat yetkililere 
solduğunuz zaman : «Peki, bu 800 bin ila 1 milyon 
arasında sayıları tahmin edilen çıraklardan kaçını 
devletin eğitim himayesi altına aldınız; sosyal güven
lik şemsiyesi altına aldınız?» İElcevap : «14 bin ila 
20 bin arasında değişen bir rakam.» 

1977 yılında 2809 sayılı Çıraklık, Kalfalık ve Us
talık Kanunu devreye girdiğinden bugüne kadar, bu 
kanun çerçevesinde devletin himayesi altına, sosyal 
güvenlik himayesi alına aldığı öğrenci sayısının, hi
tap edilecek 4 milyonluk bir kitle karşısında 14 binde 
kalması ne hazin bir çel'işkidir değerli arkadaşlarım. 
Bu çelişkinin ortadan kaldırılması için, hepinizin üze
rinde ittifak ettiği ve bizim dönemimizde çıkarılmış 
bulunan bu Çıraklık Kanununun, ifade etmek isterim 
ki, uygulamaya konulması için, hükümet olarak, dev
let olarak, elimizden gelen her türlü aracı kullanma
ya azimli ve kararlıyız değerli arkadaşlarım. 

Çıraklık sistemine 13 ila 19 yaş arasında katıla
cak bir gencimiz, ilkokulu bitirmek kaydıyla, üç se
ne çıraklık eğitimi görecektir. Kendisi, kısa vadeli 
riskler bakımından devletin himayesi altında olacak-
,tır; sigortası-devlet tarafından karşılanacaktır; ken
disi, öğrenci olacaktır; okuyamadığı, elde edemediği 
öğrencilik hüviyetine tekrar kavuşacaktır; paso veri
lecektir; öğrenciliğin bütün haklarından istifade ede
cektir; eğer yaşı askerlik çağına geliyorsa, askerliği 
tecil edilecektir; kendisine, asgarî ücretin en az yüzde 
30'u oranında olmak üzere bir ücret verilecektir ve 
haftada bir gün, çıraklık eğitim merkezinde eğitime 
tabi tutulacaktır. Üç senelik eğitim döneminden son
ra kalfalık imtihanını verdiğinde artık bu kişi kalfa 
olmuştur, öğrencilik hüviyeti bitmiştir ve kendisi bel-
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fi kallfikaıyona sahip, temel eğitimi görmüş, kalifiye 
bir eleman olarak toplumdaki yerini artık Çıraklık 
Kanununa göre değil, İş Kanunu esaslarına göre al
ma imkânına kavuşacaktır. 

Üç senelik kalfalık döneminden sonra ustalık 
imtihanını kazandığı takdirde kendisi usta olacaktır 
ve ustalığın getirdiği bütün haklardan istifade edecek
tir. Nedir ustalığın getirdiği Ibütün haklar?.. Ustalığın 
getirdiği bütün haklar; artık hunidan böyle ustalık bel
gesi olmayan kişinin işyeri açma imkânının olmayışı
dır. Yani, bu şekilde usta belgesi olmamakla beraber 
bir miktar sermayesi olan vatandaşlarımızın izleye
ceği bir yol vardır; o da, usta belgesine sahip bir gen
ci yanına alması, ortaklık yapması, yüksek ücretle is
tihdam etmesi vesaire şeklinde onun diplomasından 
istifade etmesidir. Böylece, bu sisteme giren gençleri
mizin toplumda aranılan birer eleman olarak çalışma 
hayatına atılmalarını Ibu şekilde temin etmek istiyo
ruz. 

Çıraklık sisteminin ıslah edilmesi için yeni bazı 
ilave faktörleri de bu sistemin içerisine koymaya ka
rar verdik ve bunun da hazırlıklarını yapmaktayız. 
Bundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü ko
nuşmamın bir yerinde değindim, bu kanun sadece bir 
eğitim kanunu değil, sosyal politikanın en önemli 
aracı hüviyetindedir. Çünkü bugünün cemiyetinde 
eğitimle ilişkilendirilmemiş bir istihdam motifi yok
tur. Bir yanlış stratejimiz bu noktada yatmaktadır. 
İstihdam meselesini halletmek için yeni işyerlerinin 
açılması önemlidir. Yeni işyerleri açılıyor da; ama, 
bugün gidiniz küçük esnaf ve sanayi sitelerinin bulun
duğu yere, her esnafın camında «Filan kalififcasyön-
da eleman aranıyor» diye ilanlar var, diğer tarafta 
eğitilmemiş iş arayan insanlar, gençler görürsünüz. 

O halde istihdam meselesi, toplumumuzun en 
önemli meselesidir ve sosyal problem olan bu konu
nun halledilmesi de eğitimden geçecektir. Eğitim ba
samakları içerisinde çıraklık eğitimi, özellikle okuya
mayan gençlerimizi istihdam imkânına kavuşturacak 
bir modern sistem olarak bugün tanzim edilmiş bu
lunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî karşımızda hendikap-
lar var. Sayısı 20 bini bulan mukavele yapmış çırak
ların eğitimi için tahsis edilmiş, tanzim edilmiş bir 
eğitim altyapısı yanında, hedefi senede 100 bin ar
tan, 6 ay içerisinde 14 binden, 20 binden 55 bine ulaş
mış bir eğitim ihtiyaç kapasitesi hemen karşımıza 
çıkmaktadır. Bunun için, Sayın Sadıklar da değindi
ler, «Eğitim bütçeleri kısıtlıdır» dediler. Tabiî eğiti

me ne kadar para ayırsanız, bütçede oransal olarak 
ne kadar imkân yaratsanız eğitim harcamalarınızı, 
eğitimin kalitesini o kadar şekillendirebilirsiniz; çün
kü toplumumuz dışa açılan, gelişen bir toplum ola
rak, 50 milyonu aşmış bir toplum olarak çok büyük 
kapasitede eğitim ihtiyaçlarını gündeme getirmekte
dir. Her yıl artan 1 milyon 200 bin nüfusa eğitim alt
yapısını sağlama zarureti bu toplumun gündemine gel
mektedir. Dolayısıyla eğitim harcamalarının bugün 
yüzde 8,6Ya düşmüş bulunmasını ve geçen seneye 
göre de kümülatif olarak yüzde 50'nin üzerinde bir 
artışı eğitim bütçemizin ifade etmiş olduğunu mem
nuniyetle söylemek isterim. Fakat sadece bütçe im
kânlarıyla değil, ancak yaptığımız projelerle, özellik
le meslekî ve teknik eğitime ilave kaynak aktarma
nın da birtakım sistemini tanzim etmiş bulunmakta
yız ve şunu ifade etmek isterim, meslekî ve teknik 
eğitim için ilk etapta 55 milyon dolarlık bir meslekî 
eğitim projesini Avrupa İskân Fonuna takdim etmiş 
bulunmaktayız. Bununla, demin bahsettiğim ve ol
dukça pahalı olduğunu dile getirdğiim meslekî ve 
teknik eğitim altyapısının kurulması imkân dahiline 
girecektir. Avrupa İskân Fonundan elde edilecek meb
lağlarla binalar yapılacaktır ve bu arada -kanunda 
bulunan- Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve 
Yaygınlaştırma Fonundan, 1,5 senede 40 milyarı bu
lacak olan fondan temin edilecek imkânlarla dıa teç
hizat ihtiyacı giderilecektir. Netice itibariyle şunu 
söylemek isterim : İki senelik bir süre içerisinde, yak
laşık 100 milyona yakın bir kaynak, bütçe imkânla
rına, meslekî ve teknik eğitimde yapı değişikliğini 
meydana getirmek için ilave edilecektir. 

Sayın Başkan değerli milletvekilleri, bu kanunun 
önemli bir yapısı daha var; o da, okuma imkânını 
bulan gençlerin meslekî ve teknik eğitime yönlendi
rilmesi. Demin çıraklık sisteminden bahsettim; ilk
okuldan sonra okuma imkânını bulamayan gençleri 
meslekî açıdan eğiten bir sistemdi. Bu da, yine bu 
kanunda tanzim edilmiş bulunan ve ortaokulu bitir
dikten sonra, liseye, endüstri meslek liselerine, mes
lek okullarına gitmekte bulunan gençleri, işletme 
içerisinde eğitecek esasları getiren bir sistemdir. 

Bu kanundaki düzenlemelerle bugün, ticaret lise
lerimizde, turizm liselerimizde, endüstri meslek lisele
rimizde, kız meslek liselerim'izde okuyan gençlerimiz, 
kendilerine muhtelif vilayetlerde -tabiî sanayi altya
pısı, ticarî altyapısı güçlü olan vilayetlerimize önce
lik verilmiştir ve bunların sayısı 40'ı aşmıştır- sağla
nan kapasiteden istifade ederek, haftada iki gün oku-

— 656 — 



T. B. M. M. B : 45 18 . 11 . 1986 O : 2 

la girmekte, haftada üç gün işletmede, işletme şart
ları içerisinde meslekî ve teknik eğitim görmektedir
ler. 

İşte demin, gerekli faktörlerinden bahsettiğim 
meslekî ve teknik eğitimi, işletmenin tabiî ortamında 
yapmak imkânına gençlerimiz kavuşmuşlardır. Bun
ların sayısı 40 bini aştı. Tabiî devamlı geliştiği için 
hareketli bir rakamdır. 40 bini aşan öğrencimiz, bu
gün, haftada iki gün dkula gitmekte, haftada üç gün 
fabrikaya gitmekte ve asgarî ücretin en az yüzde 30'ü 
kadar ücret almaktadır. Yani öğrencilerimiz ücret al
maya başlamışlardır. Sosyal adalet bakımından, eği
timde fırsat eşitliği bakımından bunun ne demek 
olduğunu herhalde tahmin etmek zor olmayacaktır. 

Endüstri meslek lisesine girmiş bir öğrencimiz, 
eğer kendisine bir işletmede eğitim yeri bulacak olur
sa, sosyal güvenlik bakımından, kısa vadeli risklere 
karşı devletin sigorta şemsiyesi altına alınmakta, -bu 
öğrencimiz lise 2'deki öğrencidir- en az asgarî üc
retin yüzde 30'u kadar ücrete kavuşmakta, okulu 
bitirdiği zaman bir işyerinde çalışmakta olduğu için 
-eğer üniversiteye gitme imkânını bulamazsa- o iş
letmede işine devam etmekte -işi hazır çünkü, bir 
işte çalışıyor- istihdam imkânına kavuşmakta ve kısa 
yoldan hayata atılmanın.imkânını bulmaktadır. Hem 
ailesini hem kendisini hem de toplumu fazla mali
yete uğratmadan çalışma hayatına atılmaya imkân 
sağlayan bir sistemdir; meslekî ve teknik eğitimde, 
Alman sisteminden esinlenerek getirilmiş bir yapı 
değişikliği mahiyetindedir. 

Değerli milletvekillerimiz, öğretmenlerimizin top
lumda saygınlığının muhafaza edilmesinden bahsetti
ler. Biz de aynı kanaatteyiz ve öğretmenimizin bu 
toplumda, yüce Atatürk'ün, bu ülkenin geleceğini 
kendilerine emanet ettiği unsurlar olarak, ne derece 
'büyük bir saygınlık içerisinde olması gerektiğinin bi
linci içerisindeyiz, öğretmenlerimizi her bakımdan 
desteklemenin gayreti içerisinde olduk ve kendilerine, 
muhtelif ihtiyaçları bakımından yeni birtakım imkân
lar getirdik, öğretmenlerimizin sosyal ve moral ihti
yaçlarını karşılamak için, 289 öğretmen evi ve loka
line ilaveten, bu meseleyi ciddiyetle sürdürmekteyiz. 
Bu öğretmen evi ve öğretmen lokali teşebbüsü son 
derece faydalı bir teşebbüstür. 1986 yılında 15 adet 
daha ilaveten öğretmen evi ve lokali hizmete gir
miştir. Ana hedefimiz, bu sosyal tesisleri bütün il ve 
ilçelerimize yaygınlaştırmak olmaktadır. 

Pek tabiî denecektir ki : «Öğretmenimizin en 
önemli ihtiyacı, maddî ihtiyaçlarını karşılayacak bir 

imkâna kavuşturulmasıdır. Bu bakımdan neler yapıl
dı? Pek tabiî yapılan ve yeni getirilen maddî imkân
ların, öğretmenlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşıla
yacak seviyede olması ana hedefimiz bulunmaktadır 
ve biz, öğretmenlerimizin maddî imkânlarının iyileş
tirilmesi bakımından, önümüzdeki yıllarda da çalış
malarımıza devam edeceğiz ve hiçbir iktidarın göze-
temediği kadar -değerli arkadaşlarım, bunu samimi
yetle ve açıklıkla söylüyorum- öğretmenimizi gözet
mekte olduğumuzu sizler de göreceksiniz ve takdir 
edeceksiniz.. (-ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, dediler ki : «Ne yaptınız?» (Buna Sayın 
'Sadıklar değinmişlerdi) «Neler getirildi? Nasıl olu
yor da -106 bin dediler, ben onun 10 uncu derece 
İkinci kademe için 108 bin olduğunu ifade edeyim-
eline nereden bu kadar para geçiyor öğretmenimi
zin?» dediler. Bunu faktörleri itibariyle arz etmek 
isterim; çünkü biliyorsunuz, ek ders ücretlerine ve 
eğitim - öğretim tazminatlarına ilaveler yapılrnıştır. 
tik ve ortaöğretimdeki ek ders ücretleri 210 ve 260 
lira idi, bu 500 liraya çıkarılmıştır ve aradaki basa
mak kaldırılmıştır. Bunun yanında, eğitim - öğretim 
tazminatları da 150 liradan 300 liraya çıkarılmıştır. 
Bu şekliyle, 10 uncu derecenin ikinci kademesinde 
bulunan bir ilkokul öğretmeni 52 638 lira net aylık 
alır iken; net olarak 15 666 lira ek ders ücreti; eği
tim - öğretim tazminatı olarak, 300 üzerinden yeni 
katsayı ile birlikte 19 721 lira ilave almış oluyor; 
yan ödeme olarak 6 714 lira alıyor; 13 973 lira da 
net vergi iadesi alıyor; topladığınız zaman 108 712 
lira net imkân elde ediyor. 

Yine 10 uncu derecenin ikinci kademesindeki bir 
ortaokul öğretmeninin, işe yeni başlamış öğretmenin 
eline geçen miktar net 116 808 liradır. Bir lise öğ
retmeninin eline net olarak 122 028 lira geçmekte
dir ve mesleğe yeni başlamış bir meslekî ve teknik öğ
retmenin eline geçen miktar da net 136 900 küsur 
liradır. Aşağı yukarı yüz!de 40ra yakın bir net artışı 
bu düzenlemeler ifade etmektedir. Şüphesiz hedefi
miz, bu imkânları çok daha iyi bir şekle getirmektir. 

Türk işçi çocuklarının yurt dışındaki eğitiminden 
de kısaca bahsetmek istiyorum : Halen yurt dışında 
2 162 614 vatandaşımız bulunmaktadır. Yurt dışında 
çalışan işçilerimizin öğretim çağındaki, 4-19 yaşları 
arasındaki çocuklarının sayısı ise toplam 1 018 391' 
dir. Bu sayının 679 bini Federal Almanya'da bulun
maktadır. Bu çağ nüfusun 391 415'i bu ülkede çeşitli 
tür ve kademelerdeki okullara gidebilmektedirler. 
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Diğer ülkelerde okula gidebilen çocuklarımızın sayısı 
ise 234 874tür. 

Bakanlığımız, dış ülkelerde öğrenim gören çocuk
larımızın Türk kültüründen ve toplumumuzdan kop
mamaları için bu ülkelerin bakanları ve yetkili tem
silcileriyle görüşmeler yaparak kültür anlaşmaları 
çerçevesinde gerekli tedbirleri almıştır. 

'Bu konudaki çalışmalarımızı kısaca arz etmek is
tiyorum : 

'Bu yıl içinde bakanlığımız yetkili uzmanlarından 
kurulu 11 heyet Federal Almanya'ya ve Hollanda'ya 
gönderilmiştir. Bu maksatla çeşitli ülkelerden ba
kanlığımıza gelen 9 heyetle ayrı ayrı müzakerelerde 
'bulunulmuştur. Karşılıklı görüşmeler sonucunda yurt 
dışında okuyan öğrencilerimiz için Türkçe, Türk Kül
türü, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredat prog
ramları düzenlenmiştir. Bu programların gerektirdiği 
ders kitaplarıyla, ders araç ve gereçleri hazırlanmış
tır. Bu derslerin öğretiminde görevlendirilecek ehli
yetli öğretmenlerin Türkiye'den gönderilmesi husu
sunda anlaşma sağlanmıştır. 

önceden, mahallen görevlendirilmiş olan öğret
menlerin hizmetiçl eğitimlerinde Türk uzmanların da 
görev almaları sağlanmıştır. Federal Almanya'daki 
okullarda okuyan Türk çocuklarının kitap ihtiyacını 
karşılamak için Türk uzmanlarıyla Alman uzman
ların, Almanya'da birlikte kitap yazmaları ve k'itap-
laruı baskısının da mahallinde yapılması karara bağ
lanmıştır. Bu yolla her yıl 1 milyar lira civarında, 
ülkemiz tasarruf sağlamış olacaktır. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu mesele de, senelerdir 
t>u kürsülerde dile getirilmiş ve yurt dışında bulunan 
çocuklarımızın, vatandaşlarımızın bir ıstırabı olarak 
.gündemde kalmış bir husustur; yani Federal Alman
ya'da ve yurt dışında, tabiî özellikle Almanya'daki 
çocuklarımız için, bunların kitap ihtiyaçlarının kar
şılanması konusunda zaman zaman muhtelif faali
yetler yapılmıştır; fakat bu faaliyetlerden müspet bir 
sonuç alınması, ancak şimdi mümkün olabilmiştir-ve 
yapılan bir protokol gereği, kitapların müştereken 
yazılması hususunda bir anlaşmaya varılmıştır ve 
Bon Hükümetiyle federal düzeyde yapılan bu anlaş
maya diğer eyaletlerin katılması için de girişimler 
başlatılmıştır. Şüphesiz, federal düzeyde varılan bu 
prensip anlaşmasının diğer eyaletler tarafından da 
kabulü imkân dahiline girecektir ve ilk etapta Ku
zey Ren, Westfalya ile Essen eyaleti, Baden Wuten-
berg eyaleti bu konuya ilgi duymuşlardır ve bu hu
susu kabul etmiş bulunmaktadırlar. Bu şekilde, yurt 

dışında okumakta bulunan çocuklarımızın kitapları
na birtakım menfî cereyanların sızmasının önüne ge
çilmiş olacaktır. 

Yurda dönen işçi çocuklarının eğitimine Alman 
tarafının da katkısını sağlamak maksadıyla, maaşları 
Federal Almanya tarafından ödenen 80 Alman öğret
menin kademeli olarak Türkiye'ye getirilmesi sağ
lanmıştır. Bu ay içinde 8 öğretmen ülkemize gelerek 
göreve başlamışlardır. 

Yurda dönen çocuklarımızın da büyük ölçüde 
faydalanacağı meslekî ve teknik eğitimdeki ikili sis
temin ülkemizde uygulanması konusunda Federal Al
manya ile işbirliği yapılmıştır. 

Türkiye'de Almanca dil öğretiminin geliştirilmesi 
için Alman uzmanlardan yararlanılacaktır. Bu mak
satla bu yıl 1 Alman uzman getirtilerek çalışmalara 
'başlanılmıştır. 

Türk işçi çocuklarının eğitim ve öğretimleriyle il
gili problemlerinin tartışılıp karara bağlanacağı ikili 
karma eksperler toplantılarının 1987 yılında Federal 
Almanya ve Hollanda dışında Avusturya, îsviçre, 
Belçika, Fransa ve tsveç hükümet yetkilileri ile de 
yapılması planlanmıştır. Yurt dışında çalışan veya 
kesin dönüş yapan işçi çocuklarımızın Türk kültü
rüne ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak mak-

. sadıyla 1985 - 1986 öğretim yılında yalnız işçi ço
cuklarımızın eğitim ve öğretimine yönelik olarak açı
lan beş Anadolu Lisesine 1986 - 1987 öğretim yılın
da da sınavsız olarak öğrenci alımına devam edil-
miş'tir. 

Şimdi de yüce heyetinize uygulamaya koyduğu
muz ve yapmayı planladığımız eğitim projeleri ile 
Türk millî eğitim sistemine getirmekte olduğumuz 
yenilikleri açıklamak istiyorum. Bakanlığımız bir yan
dan bilinen kısa ve orta vadeli eğitim problemlerine 
acil çözümler getirmeye çalışırken, diğer yandan da 
çağımızın geleceğe dönük eğitim metotlarını yakın
dan takip ederek, bu gelişmelerin, eğitim politika
mızın temel unsurlarından biri haline getirmeye ça
lışmaktadır. Yaklaşmakta olduğumuz 21 inci yüz
yılın eğitim sisteminde yeni ve köklü metot farklı
lıklarının ortaya çıkacağı ve uygulanacağı şimdiden 
görülmektedir. 

Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılması olarak 
tanımlayacağımız bu durumu, millî eğitim sistemi
mize dahil etmenin hazırlıklarına başlamış .bulun
maktayız. Bunlar kısaca, kapalı devre televizyon eği
timi, videonun sınıflarda kullanılması, eğitim ağırlık
lı müstakil televizyon istasyonu, bilgisayara dayalı 
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eğitim olarak nitelendirebileceğimiz bu yeni tekno
lojilerin ikisini bu öğretim yılında müessir bir şekil
de okullarımızda kullanmaya başlayacağız. Bunlar
dan biri video ile eğitim, diğeri ise bilgisayara da
yalı eğitimdir. 

Tabiî, «Tebeşir bulamazken videoyu nasıl bula
cağız» dedi bir değerli arkadaşımız; müsaadenizle ar
tık tebeşir devrinden biraz uzaklaşalım, yani bu yeni 
atılımları da Türk millî eğitimi içerisinde yadırgama
dan benimsemeye gayret edelim. 

Bu öğretim yılının ikinci yarısında 30'a yakın oku
lumuzda Video ile eğitim, bir pilot proje olarak uy
gulanacaktır. 1987 - 1988 öğretim yılının başından 
'itibaren ise, bu denemelerden de faydalanarak daha 
geniş bir projeyi tatbik safhasına koyacağız. Bunun 
için fizik, kimya, matematik, elektrik gibi dallarda, 
çeşitli kaynaklardan eğitim bantları sağlanacak. Bu 
bantlar tamamlayıcı kitap ve araçlara öğretmen ve 
öğrencilerimizin hizmetine sunulmuş olcaktır. Türk
çe, tarih, coğrafya, edebiyat gibi sosyal bilim dalla
rında ise yerli bantların üretilmesi tercih edilecektir. 

Ortaöğretim için video, kapalı devre televizyon 
ve bilgisayar gibi yeni teknolojilerin tercihi üzerinde 
durulurken, ilköğretim ve yaygın eğitim için eğitim 
ağırlıklı bir televizyon kanalı tercihimiz olacaktır. 

Açıklamaya -çalıştığım bu yeniliklere ve gelişme
lere bakanlığımızın ayak uydurması ve öncülük et
mesi maksadıyla teşkilatımız içindeki Flim Radyo 
ve Televizyon ile Eğitim Merkezini organize ederek 
yeni teknolojilerle donatmaya başlamış bulunmakta
yız. 

Sonuç olarak arz etmek isterim ki, eğitimde yeni 
teknolojilerin kullanılması, millî eğitim politikamızın 
geleceğe dönük en önemli temel unsurlarından biri 
olacaktır. 21 inci yüzyılın Türk insanını, yeni tekno
lojilerin kullanıldığı bir eğitim ortamında yetiştirmek 
asıl hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Ayrıca eği
timin niteliğini her tür ve kademede yükseltmek ve 
geliştirmek için, bakanlığımızca özel proje çalışma
ları da yapılmaktadır. Bu projelerden bazıları, İskân 
Fonu dışında Dünya Bankasından sağlanacak 70 mil
yon dolarlık Yaygın Eğitim Projesi, yine Dünya 
Bankasından sağlanmış bulunan 57,7 milyon dolar
lık Endüstriyel Okullar Projesi, meslekî ve teknik 
eğitimde uygulanacak Alman Teknik Yardım Projesi 
-ki son varılan mutabakata göre ilk etapta 10 mil
yon Mark civarındadır ve hibe mahiyetindedir- An
kara, İstanbul, İzmir illerimizin eğitim problemlerini 
çözmeye yönelmiş Büyük tiler Projesi. 
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Bu Büyük İller Projesi de, bir paragrafta bahset
tiğim gibi, gelişmekte olan illerimizdeki problemle
rin büyük illerimizde de meydana gelmesine istinat 
etmektedir. Yani büyük illerimizde nüfus patlaması 
oluyor, eğitim altyapısı yetersiz kalryor, büyük illeri
mizin bu açıdan ikili ve üçlü öğretim tatbikatından 
süratle uzaklaştırılması için ayrıca bir büyük iller 
projesi hazırlamış bulunmaktayız. 

Gelişmekte olan iller için de ilk etapta 14 ili içe
risine alan bir proje kabul edilmiştir ve bütçemiz 
içerisine yerleştirilmiş bulunmaktadır. Bu projemizin 
amacı, hassas bölgelerimiz başta olmak üzere, bu 
bölgelerde eğitim altyapısını güçlendirmek suretiyle 
öğretmen akımını düzenli hale getirmek, eğitimin 
istikrarlı ve düzenli bir şekilde yapılmasını temin 
etmek ve bu husustaki mevcut aksamaların gideril
mesini sağlamaktır. Bu bakımdan, bu projenin tat
bikatına da büyük ehemmiyet verdiğimizi, özellikle 
bölgelerarası dengenin sağlanması bakımından üze
rinde ehemmiyetle durduğumuzu ifade etmek iste
rim. 

'Bir değerli üyemiz, konuşmaları sırasında kitap 
yazma çalışmalarından bahsettiler. Bilindiği gibi, 
kitap yazma çalışmaları süreklilik arz eden faali
yetlerdir. Kitap yazma olayı bir proje dahilinde başla
tılıp bitiveren bir mesele değildir. Kitap yazma olayı 
dinamik karakterli bir meselledir ve biz, daha önceki 
dönemde başlatılmış bulunan kitap yazma seferber
liğinden istifade ettik; 52 kitabı kabul ederek devreye 
soktuk ve ana hizmet birimlerinin halen üzerinde ça
lışmakta bulunduğu 233 adet kitabımız daha vardır. 
Ayrıca, komisyonlarca üzerinde çalışılan ve incele
mesi devam eden, içinde başka kitapların da bulun
duğu ders kitabı adedi 442*dir. 

Yapılan çalışmaların dinamik karakterli olması, 
bu çalışmaların bundan sonra da belli bir plan ve 
program dahilinde devam edeceğini ortaya koymak
tadır. 

Değerli milletvekilleri, millî eğitim meselelerini 
iki saattik bir süre içine sığdırmanın güçlüğünü tak
dir edersiniz. Müsaade ederseniz geriye kalan yarım 
saat içerisinde de arkadaşlarımın görüşlerine değin
mek istiyorum. 

Sayın Nehrozoğlu, her şeyin temelinin eğitim ol
duğundan bahsettiler; bu görüşlerine katılıyoruz; an
cak bütçeden alınan pay iç/in «hazin» kelimesini kul
landılar. Geçen dönemleri mukayese ederseniz, belki 
bütçenin tümü üzerinde oransal olarak yüzde 8,6*lık 
bir payın az olduğu akla gelebilir. Ancak geçen se-
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neye göre yeni bütçe rakamının yüzde 50'nin üze
rinde b'ir miktarı ifade ettiğini ve geçen senelere göre 
yüzde 32'ük, 3 3'Kik artışlar karşısında bu sene önem
li bir artışı ifade ettiğini belirtmek isterim. 

Yine halkın yaptığı eğitim yatırımlarını takdirle 
karşıladıklarını dile getirdiler. Ben de bu bütçe ko
nuşması vesilesiyle huzurlarınızda Türk millî eğiti
mine katkıda bulunan değerli vatandaşlarıma teşek-
kürlerirrii ve şükranlarımı arz etmek istiyorum. Ger
çekten, bütün yurt sathında bu yardımlar önemli 
miktarlara ulaşmatkadır ve vatandaşlarımız millî eği
tim davamıza çok sıkı bir şekilde sahip çıkmışlar
dır, bu meseleyi büyük bir heyecanla, millî duygu
larla ele almışlardır ve millî eğitim konusundaki alt
yapı eks'ikliklerirriizin giderilmesinde önemli katkılar
da bulunmuşlardır. Yalnız, bu konuda Sayın Neh-
rozoğlu'nun yaptığı tahlile katılmak mümkün değil
dir; «Anavatan iktidarı diğer fonlarda yaptığı gibi 
burada da halktan bazı kaynakları alarak birtakım 
noktalara kanalize etmiştir. Yaptığı budur.» diyorlar 
O zaman şu soru akla geliyor: Milletimize dayanan 
bir hareketi, bir yardımseverliği, siyasî bir yatırım 
olarak mütalaa etmek mümkün mü? Bu bir hayırse
verliktir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bir derslikli okul 
açmak için bakan gidiyor, reklamınızı yapıyorsunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Bir derslikli 
'okul açmak için de bazen gidiyoruz; doğru. Yalnız, 
(bunun reklam için olmadığını kabul edin, gerçekten 
teşvik için gidiyoruz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Derslik açmak 
için değil, reklam için gidiyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
Sayın Demir, lütfen müdahale etmeyiniz. 
Sayın Bakan, siz devam ediniz. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Sizin kanaa
tiniz o şekilde olabilir. Yalnız dikkat ediniz, Devle
timizin en yüksek mercii ve organları, bu teşvike 
katılmaktadırlar. Bunun bir manası var. Bunun ma
nası, vatandaşın bu konudaki yardımseverlik duygu
suna bir yerde karşılık vermek esprisi ve amacı ta
şımaktadır. Doğrusu, bende şimdi büyük bir liste 
var; bütün vilayetlerden davet alıyorum; büyük kü
çük demeden, programım içerisinde, gücümüz yettiği 
kadar gidiyoruz. Bunun propoganda amacı olmadı
ğını lütfen kaibul buyurunuz. 

18 . 12 . 1986 O : 2 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Biz kabul etmi
yoruz, biliyoruz. O ilin valisi var, büyüğü var. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

Sayın Bakan, lütfen devam edelim efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Eğitimde 
porgramlarda sıkışıklık olduğundan bahsettiler ve eği
tim uygulamalarının aksadığından bahsettiler. Bu ko-' 
nu muhtelif mercilerden zaman zaman dile getirili
yor; eğitim programlarının yeniden ele alınması ih
tiyacı, zaman zaman belirtilmektedir. Biz bu konuyu 
bir araştırma mevzuu yaptık; fakat, takdir edersiniz 
ki önemli bir konudur. Ders saatlerini azaltan bir 
yaklaşım, bugünün şartlarında eğitim sisteminde belli 
ölçüde belki rahatlamaya yol açar; ama eğitimin 
kalitesine hangi yönde etki yapacağına da bu açıdan 
dikkat etmek gerekmektedir. Bu bakımdan konu üze
rinde acele etmediğimizi ve eğitim programlarının 
hem çalışma saatleri bakımından, hem bu program
ların muhtevası bakımından çok titiz ve dikkatli bir 
incelemeye tabi tuttuğumuzu belirtmek isterim. 

En büyük ve faydalı yatırımın insana yapılan ya
tırım olduğunu ifade ediyorlar. Bu görüşe katılmak
tayız ve öğretmenin saygınlığının artırılması düşün
cesine de yine katılmaktayız. Bu konuda ne gibi ila
ve imkânlar sağlandı, sorusuna cevap vermiş olmak
tayım. 

Okullarda uygulanan zorunlu din kültürü ve ah
lak eğitimi derseleririin, gayrî muslini öğrencilere de 
uygulandığı konusunda tatbikata ilişkin bazı düşün
celer vardı. Biz bu konuyu ele aldık. Pek tabiî Ana
yasamızın bu konuda istihdaf ettiği gayeyi, lâfzî bir 
yorumdan ziyade, gaî bir yoruma tabi tutmak sureti 
ile, bu konuda din bilgisi derslerinde İslamiyetin amel-
lerine^ uygulamalarına taalluk eden hususların değil; 
din mefhumunun ahlakî yönlerinin işlenmesi hedef 
alınmıştır ve bu konuda bir program ayırımı yapıl
mıştır. Hatta şimdi yeni bir genelge daha gönderece
ğiz: Bu çocuklarımız din bilgisi derslerine girmeye
cekler, ahlak derslerine girecekler ve bu program ge
reği olarak da kendileri ahlak derslerinden sorumlu 
olacaklardır. 

Sayın Özbek, YÖK üzerinde uzun uzun durdular. 
YÖK yönetiminin en önemli yönünün, izlediği poli
tika olduğuna değindiler. Üniversiteye giydirilen el
bisenin dikişlerinin her taraftan attığını söylediler ve 
bunu söylerken de, açlık grevlerinden, yürüyüşlerden 
bahsettiler ve bana göre talihsiz bir yakıştırma yap-
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tılar, Fransa'daki eylemlerden bahsettiler. Zaten bu 
konuda eleştiri yapanlar, hep bu noktalara değiniyor
lar. Ben beklerdim ki, kendileri bu noktayı eleştirir
ken, YÖK sisteminin ana yapısında beliren mahzur
lara değinsinler. Bu mahzurlardan ziyade, YÖK sis
teminden kaynaklandığını ifade ettikleri birtakım ey
lemlere değindiler. 

Biz 1968*de Fransa'da başlatılan ve ondan sonra, 
'bütün Avrupaya yayılan ve yansımaları Türkiye'ye 
de gelen ve 12 Eylül 1980 tarihine kadar türlü şekil
lerde yansımaları devam eden bu müessif olayların... 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — ilk önce Türkiye' 
de ilahiyat Fakültesinde başladı. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Bu müessif 
olayların, yine böyle bir benzetmeye tabi tutulması
nı... 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 
Bakan, Türkiye'ye gelmesin diye düzeltilsin diyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Efendim, 
belki öyle söylediniz ama yanlış bir anlam çıkıyor 
ifadelerinizden bu benzetmeyi şahsen talihsiz görü
yorum. Allah esirgesin, o günlere Türkiye'nin yeni
den gelmeye tahammülü yoktur; bu meseleye fazla
sıyla dikkat etmek lazım. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Biz de 
öyle diyoruz, «Allah esirgesin» diyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMIROĞLU (Devamla) — Tabiî bah
setmediler ama, açlı'k grevleri, yürüyüşleri örnek ver
diklerine göre, haklı nedenlere dayanıyordu. Tabiî 
bunu iyi tahlil etmek lazım. Biz demiyoruz ki, 12 
Eylül'den evvel öğrenci hareketleri birtakım masum 
şeylerle başladı, ondan sonra şekil, değiştirdi. Evet, 
bu tecrübeyi, bu toplum yaşamıştır; ama her olayı 
da, «o olayın tekrarıdır» gibi bir önyargıyla bakma 
alışkanlığımızın olmadığını ifade etmek isterim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Bakan, si
lah kaçakçılarının Türkfiye^e oynadığı oyundur; üni
versiteye mal etmeyin lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Demir, soru olarak 
sorarsınız efendim, lütfen... 

Sayın Ba'kan, siz devam edin efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMIROĞLU (Devamla) — Şimdi arka
daşlarım, üniversitelerin, bu gibi olaylar içinde basa
mak olarak kullanılması, bütün dünyada yürütülen 
bir tatbikattır. Buna sadece hükümet olarak değil 
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toplum olarak, Meclis olarak, üniversiteler olarak, 
YÖK olarak gayet dikkatli bir şekilde bakmak zo
rundayız. 

Üniversitelerin, birtakım kanunsuz olayların, anar
şinin mihrakı haline getirilme istekleri çok beynelmi
lel bir taktik çerçevesinde yürütülmekle beraber, üni-
versitelerdeiki sıkıntıları da daima bu çerçevede gör
mek, yine ikinci bir yanlışlık olur. Biz, bu konuda 
ortaya konan gerekçelerin gerçek yönlerini tahlil et
meye çalışıyoruz ve YÖK sisteminin düzenlemeye 
muhtaç yönlerinin düzeltilmesi konusunda da hiçbir 
önyargıya sahip değiliz. Hassaten bunu belirtmek is
tiyorum; geçen senek i konuşmamda da bir nebze de
ğinmiştim. 

Değerli arkadaşlarım, biz hükümetimiz dönemin
de, 2547 sayılı Yasayla îigil'i olarak 13 adet değişik
lik yapmışız. Bir nevi 13 konuda bu Sistemi tashih 
etmişiz; düzeltilmeye muhtaç yönlerini düzeltmişiz. 
Biliyorsunuz, bunların en önemlisi, geçen sene hu
zurlarınıza gelmiş olan 44 üncü madde ile ilgili deği
şiklik idi ve bu değişiklikle biz, üniversite öğrencile
rini imtihan meselesinde rahatlatacak oldukça önemli 
aşamalar yaptık. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adryaman) — Sorun 
yine gündemde. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
Nİ METİN EMIROĞLU (Devamla) — Efendim, 
«Sorun yine gündemde» deniliyorsa, gerekirse tekrar 
bakılır. Yalnız, bakınız bazı prensipler var ki, bu ko
nuda eğitimin kalitesini etkileyecek yanlışlıklar içe
risine bu prensiplerden sapmak suretiyle düşersek... 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Eğitim 
zaten kalitesiz, başarş oranı yüzde 11'e düşmüş. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — İfade edece
ğim onu. 

O zaman bu fedakârlığa bu toplumun katlanması 
zannederim boşa gider. Şimdi siz diyorsunuz ki -ko-
konuşmanızda -ki, o benim konuşmamda değil de 
let İstatistik Enstitüsüne bile vermiyor» ve bu arada 
konuşmanızda ki, o benim konuşmamda değil, de 
Plan ve Bütçe Komisyonuna değerli raportörler ta
rafından sunulan raporda var- 1983 yılındaki şubat 
ile ekim arasındaki öğretim üyesi sayısıyla, farklılığı 
dile getiriyorsunuz. Pök tabiî şubat ile ekim arasın
da fark olur; çünkü öğretim üyesi sayıları devamlı 
bir hareketliliğe sahiptir; türlü nedenlerden dolayı 
çıkanlar olur, girenler olur ve bu rakamlar arasın
da daimi surette hareket vardır. Ekim ve şubat ay-
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larına münhasır olarak değil de kesinleşmiş rakamlar 
olarak vermek gerekirse; 1982 yılında 18 850 iken 
1983 yılında 19 647 olmuştur ve 1983 yılı ekim ayın
da bu rakam 20 223 olmuştur. Yani demin yaptığı
nız tahlili 1983 yılı için de yapabilirsiniz, hatta 1986 
yılı için de yapabilirsiniz. 1986 yılı haziranında 24 812 
olan öğretim üyesi sayısı şubat ayında 23 047'dir. 
Dolayısıyla bu ra'kamlarda'ki farklılığın pek tabiî per
sonelin hareketli olmasından ileri geldiğini kabul et
mek gerekir. Bu rakamların YlöK tarafından aylık 
istatistikler halinde yayınlanmakta bulunduğunu da 
ıbu vesileyle ifade etmek isterim. Bütün üniversitelere 
gönderiliyor, ilgili kurumlara gönderiliyor... 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Kaç ke
re istediysek bize göndermedi. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Efendim?.. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Biz res
men başvurduk, bize göndermedi efendim. 

HÜSEYÎİN AVNİ SAĞESEN (Ondu) — Yazı ile 
başvurduğumuz halde cevap verilmemiştir, 4 hafta 
evvel müracaat ettik. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Size de 
yanlış bilgi veriyorlar. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) - - Sana 
niye göndersin kardeşim, sen muhalefet partisinden -

. sin. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — İstatis

tiği göndermediler, parti grupları istedi gene gönder-
mediler, kime gönderiyorlarsa; kuluçka çıkıyor ku
luçka. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Sağesen... 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Ne bu 
yani, devlet sırrı mı? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Reform ede
biyatından bahsederek YÖK'ün bir edebiyat oldu
ğunu ifade ettiler ve «Toplum adına ne yapılmıştır» 
dediler.. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Kuluç
ka çıkıyor, kuluçka. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI MiETİN EMİROĞLU (Devamla) — ... «Kapalı 
kapılar ardında birtakım değişiklikler yapılıyor» de
diler. Tabiî «Kapalı kapılar ardında» deyince, bir 
film vardı, hemen onu anımsatıyor; ama burası 
Washington değil Türkiye, burada kapalı kapılar 
ardında... 
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YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Küçük Amerika, 
hiç farketmez Sayın Bakan! 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
Nİ METİN EMİROĞLU (Devamla) — ... «Kapalı 
kapılar ardında hiçbir şey yapılmaz... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hiç fark etmez 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Burada ya
pılan her şey yüce Meclisin huzurunda açık seçik 
konuşulur. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Bakan, is
tatistikler verilmiyor, milletvekiline söylenmiyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin 
Sayın Bakana. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Şimdi, «Ne 
reform getirdiler?» deniliyor. Talbiî uygulanan ista
tistiklere itibar edilmezse, aslında konuşmak da zor; 
ama müsaade ederseniz birkaç rakam daha söylemek 
'istiyorum. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hangi istatistikler? 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Bakınız, 
1982 yılında 277 bin öğrenci vardır. Şimdi bugün 
544 727'ye ulaşmış bu rakam; ama diyeceksiniz ki, 
bunun 140 bini açık öğretim... 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Başarı 
oranı yüzde 11 Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Şimdi, bu
rada bir yorum farkı var Sayın Özbek; siz açık öğ
retimi öğretim saymıyorsunuz; rakamın içerisine bu
nu katmadığınıza göre açık öğretim, öğretim değildir 
diyorsunuz. Dolayısıyla, açık öğretimi eğer öğretim 
saymazsınız, o zaman rakamlar pek tabiî değişir; 
ama sanırım bu tercihiniz doğru olmaz. Neden doğ
ru olmaz, birkaç cümleyle açıklayayım. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Bakan, 
siz başarıya bakınız. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Başarı 
oranı yüzde ll'dir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım Sayın Özbek. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Başarı
ya bakın siz. 

BAŞKAN — Sayın Özbek, lütfen efendim... Mü
zakereleri engelliyorsunuz. 
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Sayın Bakan, devam edin efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — iki taraflı konuş

mayın, tek taraflı okumayın Sayın Bakan... 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Demir... 
Devam edin Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

Nİ METİN EMİROĞLU (Devamla) — Açık öğre
tim tekniği bugün modern bir tekniktir. Sizin düşün
celerinize, göre açık öğretimin ilk başladığı yıllarda 
gerçekten yaygın bir kanaati; yani «Bu şekilde mek
tupla öğretim mi yapılır?» şeklindeydi; fakat sonra
dan görüldü ki, bugün en modern üniversitelerde de 
bu eğitim şekli türlü maksatlar için uygulanmaktadır. 
Tabiî bizim uygulamamızda bazı eksikler olduğunu 
söyleyebilirsiniz, yani açık öğretimin uygulamasın
da.... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — öyle demiyoruz 
efendim, biz karşı değiliz açık öğretime. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Biz açık 
öğretime karşı değiliz Sayın Bakan.. 

BAŞKAN — Sayın Demir, Sayın Özbek; lütfen 
efendim... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Bakan, sı
nava bile almıyorlar açık öğretim mezunlarını. Niye 
gerçekleri saklıyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Meclis 

adabına uymuyorlar Sayın Başkan. 
!BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen müdahale et

meyin efendim. 
Sayın Bakan, devam edin efendim. 

MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) -'- Efendim 
açık öğretimde sınava alınmıyor diye bir şey olmaz. 
Biz geçen gün, açık öğretimden mezun olanların tö
renine gittik ve orada bu üniversiteden mezun olan 
gençlerin hissiyatını da dinledik. Gerçekten bühtan 
oluyor. Yani, devletin üniversitesinde, devletin altya
pısıyla, eğitim elemanıyla birtakım fedakârlıklar ya
parak, hem çalışarak; hem okuyarak, hem de bu 
üniversiteye devam ederek, kitaplarını takip ederek, 
gelip yüz yüze üniversite hocasının karşısında bu 
eğitimin imtihanını vermek suretiyle diploma alan, 
sertifika alan gençlerimize karşı, «Efendim bunların 
eğitiminde kalite yoktur» gibi bir değerlendirme yap
mak, sosyal adalete de uymaz. Neden? Çünkü bu 
eğitime tabi olan gençlerin çoğu hayatı yaşayarak, 
çalışma hayatının içerisinden gelerek; fakat aynı za
manda, çalışma hayatını yürütürken, okuma azmini 

de içinde duyan insanlardır ve iki işi bir arada götü
ren insanlardır. Bunların takdir edilmesi gerekir. Şim
di biz, bunların eğitimini hafife alıyoruz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hayır efendim, 
biz bunların eğitimini hafife almıyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Demir, lütfen efen-
dim... 

YILMAZ DEMtR (Bilecik) — Hayır, polemiğe 
giriyorlar, polemiğe girmesinler efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika müsaade 
eder misiniz efendim? 

Sayın üyeler, İçtüzüğün 66 ncı maddesini okuyo
rum : «Genel Kurulda söz kesmek, şahsiyatla uğ
raşmak ve çalışma düzenini bozucu hareketlerde bu
lunmak yasaktır» «Yasaktır» diyor Sayın Demir; 
lütfen efendim, lütfen ihtar ediyorum tekrar edilme
sin. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Yasak
lara son diyor, yasaklara son... (ANAP sıralarından 
«Atın dışarı» sesleri) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Paralı eği
timden bahsedildi, «Paralı eğitim, sistem olarak bize 
uymaz» denildi. Tabiî bu bir görüş meselesidir; fa
kat biz paralı eğitim konusunda, zengin - fakir ay
rımını gündemde tutan bir tahlili faydalı görmüyo
ruz. Diyoruz ki, eğer paralı eğitim yoluyla okuma 
imkânı temin edilirse, şöyle bir temel düşünce ve 
tercihimiz var : O takdirde devletin parasız okulları
na devlet tarafından himayeye daha fazla muhtaç 
olması gereken gençlerimiz gider ve demin ifade 
ettiğim gibi, eğitimde fırsat eşitliği bakımından da 
bunun faydası olur. Yani şimdi, Vakıf tarafından 
kurulan Bilkent üniversitesine değindiniz. Şimdi, bu 
Üniversitedeki gençler zannederim sayıları 500 adet 
eğer bu üniversite olmasaydı, Ankara Üniversitesi
nin, Siyasal Bilgilerin veya Orta Doğu Teknik Üni
versitesinin sıralarını işgal edeceklerdi. Hadise budur. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — «Niye 
kanun çıkmadı?» diye sordum Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Yalnız, bu 
konuda bahsettiğiniz birtakım hususlar vardır; «Efen
dim, Anayasaya aykırıdır» dediniz, Anayasada yeri 
var. «Yasalara aykırı» dediniz... 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 
Bakan, «Kanun niye çıkmadı?» diye sordum. 
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BAŞKAN — Sayın Özbek, lütfen müdahale etme
yiniz, bırakın da Sayın Bakan konuşsun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Bu, 2547 
sayılı Kanunla kurulmuştur. Bunun kanunda yeri 
vardır. «Rektörü, Yükseköğretim Kurulu nasıl atı
yor?» dediniz, onun da kanunda yeri var. «Yüksek
öğretim Kurulunun oluru alınmak suretiyle, vakıf 
mütevelli heyeti tarafından atanır» diyor; kanun di
yor bunu da. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Anaya
saya aykırı. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Dolayısıyla, 
zannediyorum sizin endişeleriniz ve ifadeleriniz, bir 
siyasî tercih olarak paralı eğitim uygulamasını, bu
radaki özel üniversite uygulamasını kabul etmeyişi
nizden kaynaklanıyor; o bir tercihtir, ona bir şey di
yemeyeceğim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bunları yarın dev-
letleştireceğiz, bedava yapacağız. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Bunlar, 
devletin sömürülmesidir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen Sayın De
mir... 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Anayasa ve 
yasalar bakımından bir mübayenetin olmadığını ifa
de etmek isterim. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Kanuna 
su katıyorsunuz Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Sayın Sağ-
esen, «Anavatana sığınanlar sadece Naim Süleyman-
oğlu değil» dediler; evet, pek tabiî biz bu şekilde Tür
kiye'ye gelmiş diğer kardeşlerimize de her dönemde 
kucak açmışızdır, gerekirse yine açarız, bu konuda 
hiçbir ön yargımız yok ve yüce milletimiz büyük bir 
haslete sahiptir, bunu hepimiz biliyoruz. Ben, öyle 
inanıyorum ki, Sayın Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye 
iltica etmesi, birçok bakımdan ehemmiyet arz etmek
tedir; Bulgar zulmünün, bütün dünya kamuoyuna 
yansıtılması bakımından iyi bir imkân hazırlamıştır 
ve bu arada, şampiyonumuzun şahsında başta halter 
sporu olmak üzere, öyle inanıyoruz ki Türk sporu 
da önemli aşamalar içerisine girecektir; bunu hep bir
likte göreceğiz; çünkü bazı hazırlıklarımız bu konuda 
mevcuttur. 
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Şimdi, Sayın Sağesen «Sporda gerileme vardır» 
diyor; «Sporda gerileme vardır» derken, neye istinat 
ettiğini anlamış değiliz. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Anlayan 
anlıyor Sayın Bakan. 

MtLLî E Ğ I T I M G E N Ç L I K V E SPOR BAKA-
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Ancak, 
«Spor Kanunu», olarak adlandırdığımız 3289 sayılı 
Kanunun, 48 yıldan beri yürürlükte olan eski Kanu
nun yerine Yüce Meclisin yine ittifaka yakın kabu
lüne mazhar olarak çıkan önemli bir yasa olduğunu 
ifade etmek isterim. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Onu ben 
de söyledim Sayın Bakan; onunla iş bitmedi. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — «Türk spo
runda, bu kanun olmasına rağmen hiçbir şey yapıla
mamıştır; kanun tatbikata konulmamıştır, yönetme
likleri çıkarılmamıştır, sporda altyapı faaliyetleri 
semt sahalarından ibarettir» gibi ifadeler oldu. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî gönül arzu ediyor ki, 
bu kanunun getirdiği ana prensipleri çok kısa bir sü
re içerisinde uygulamaya koyalım; yalnız, kanunda, 
yönetmeliklerin çıkarılması için iki yıllık bir süre ön
görülmüştür. Biz, kanunun çıkarılmasında, bu kanu
nun kamuoyuna mal edilmesi için de özel bir hassa
siyet gösterdik. Sayın Sökmenoğlu değindiler, «Ka
nun aceleye geldi, spor otoriteleri bu kanunu görme
di» dediler; bu görüşlerine katılamıyorum, kanunu 
kamuoyuna mal etmek için, yaklaşık iki ay kadar 
muhtelif toplantılar yaptık, hem spor basınımız gö
rüşlerini söyledi, hem spor otoritelerimizin görüşleri
ni aldık ve netice itibariyle bu kanun en mükemmel 
tarzıyla çıkmıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu kanun 
neler getiriyor? Sporda sistem getiriyor. Bu kanunun 
en önemli yeniliği, spora sistemi getirmesidir ve yak
laşık 6,5 milyar lira civarında bulunan spor bütçesi
nin, üç sene içerisinde 23,5 milyar liraya getirilme
sine imkân sağlamasıdır. Sporda finansman imkân
ları, altyapı meselesi her zaman söylenir; pek tabiî, 
sporda finansman imkânları, bütçe imkânları sağla
nınca, altyapıda da büyük bir hareket başlamıştır. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Fonları 
faize vererek mi? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Yugoslav hurda
lığı başladı Sayın Bakan. 
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MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Şimdi, 16 
milyon metrekare spor alanı, mevcut alanlara ilave 
edilmiştir. Hepiniz, bulunduğunuz ilde, ilçede, spor 
tesislerinin ne kadar büyük bir hızla yapıldığını gör
mektesiniz; bu konuda şunu söylemek isterim, ihti
yaçlarınız varsa bize bildiriniz; imkânlarımız vardır. 
Spor tesislerini hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün 
Türk gençliğinin emrine veririz arkadaşlar. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Bu sö
zünüzü senet kabul ediyorum Sayın Bakan. Pazartesi 
günü size geleceğim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Senet kabul 
edebilirsiniz. Biz proje arıyoruz; çünkü, Türk sporu
na temin edilen miktar sadece 23,5 milyar liralık büt
çe imkânı değildir değerli arkadaşlarım. Bakınız, 
ANAP iktidarı zamanında Türk sporuna neler sağ
lanmıştır şöyle kısaca arz edeyim. Akaryakıt Fonu 
kurulmuştur. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Yugoslavlar dol-
dular, Türk sporunu onlar yapıyorlar. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Türk Sporu
nu Teşvik Fonu kurulmuştur. Federasyonlar Fonu 
kurulmuştur. Tekel ve tütünden Federasyonlar Fo
nuna yüzde 0,5'inin ilavesi hükmü getirilmiştir. Be
lediyelerimizin bir sene önceki bütçelerinin yüzde 
Tinin il bütçesine aktarılması hükmü getirilmiştir. 
Özel idarelerimizin yüzde l'inin bir sene evvelki mik
tar üzerinden o yılın bütçesine aktarılması hükmü 
getirilmiştir. 500'den fazla işçi çalıştıran müesseselerin 
Türk sporuna tesis yapma mecburiyeti getirilmiştir. 
Bütün bu kaynaklar Türk sporunda, atılım imkânını 
ortaya koymuştur ve biz bu 16 milyon metrekareyi 
bu imkânlarla sağlamış bulunmaktayız, istanbul'da, 
televizyonda görüyorsunuz yeşil sahalarımızı; bunlar 
kolay olmamıştır. Aynca üç tane büyük stadın bü
tün altyapısı elden geçirilmiştir. Ankara'da 19 Mayıs, 
Cebeci statları olmak üzere; istanbul'da Ali Sami 
Yen, Fenerbahçe, şimdi de Mithatpaşa bakımdadır, 
baştan aşağı elden geçirilmiştir değerli arkadaşlarım. 
Bu büyük tesisler senelerdir bakımdan yoksun bulun
maktaydı. Bu kanunun getirdiği imkânlar sayesinde 
baştan aşağı ele alınmıştır. Abdi ipekçi Spor Salonu
nun bitirilmesi için geçen sene bütçe imkânları dışın
da yine bu fonlardan 1,5 milyon lira ilave para veril
miştir. Bu sene 3 milyon lira daha ilavesiyle ekim 
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ayında inşallah tamamlanması temin edilecektir. Bun
ları küçümsemeyelim. 

SURURI BAYKAL (Ankara) — Alt tarafı tami
rat değil mi Sayın Bakan? Mazallah bir de yeni baş
tan yapsaydınız. 

MILLÎ EĞITIM GENÇLIK VE SPOR BAKA-
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — «Alt tarafı 
tamirat» dediğiniz hadiseler için bu sene İstanbul'da 
1,5 milyar lira para harcadık değerli arkadaşlarım. 
«Alt tarafı tamirat» dediğiniz üç tane büyük stadın 
tamiratı için 1,5 milyar lira para harcanmıştır. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — O zaman 
parayı dikkatli harcayın Sayın Bakan. 

AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Olim
piyatları üstleneceğimizi anlatın Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayın efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

«Bu Kanun bir gözboyamadır» dediler. Bunun 
bir sistem olduğunu tekrarlamakla yetineceğim. Sa
dece Türk sporuna finansman imkânı sağlayan bir 
sistem değildir. Sporda eğitimi tanzim eden, sporda 
teşviki tanzim eden, sporcunun teşvik yönetmeliği ya
kında çıkacaktır. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Kanun 
için, «gözboyamadır» diye bir laf yok kullanmadım, 
tahrif etmeyin lütfen. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Sporda teş
viki tanzim eden, sporda kontrolü tanzim eden, spo
run 550 ilçemize yayılmasına, ilçe müdürlükleri va
sıtasıyla imkân getiren ve böylece sporu ilçelerimize 
ve köylerimize kadar yayma imkânı getiren, sporu 
disipline eden bir kanun hüviyetindedir. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — 586 ki
şiyle mi? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — «Türk spo
runda futbol için 5 yıllık bir rapor hazırlanmıştır, ne
den uygulanmadı?» dediler. Aslında biz bundan isti
fade etmekteyiz. Yine kanuna koyduğumuz bir hü
kümle federasyon başkanlarının beş senede bir değiş
mesini de tanzim etmiş bulunmaktayız. Bu şekilde 
spora istikrar getirilmesi, spor yönetimine istikrar ge-
tirilmes amaçlanmış bulunmaktadır. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) - Sayın 
Bakan, daha geçen gün burada sekiz ay sonra bu 
başkan değişecek diye siz söylediniz. 
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MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Seçime ka
dar dedim ben. 

HÜSEYİN AVNt S A Ğ E S E N (Ordu) — Başba
kan öyle demiyor. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Sayın Üçok, 
eğitim kurumlarında köklü düzenlemelerin gereğine 
değindiler. Pek tabiî eğitim hadisesi dinamik karak
terli bir hadisedir. Toplumun değişen ve gelişen ih
tiyaçlarına göre, eğitim programlarının, eğitim uygu
lamalarının devamlı surette bir yenileşmeye tabi 
olması, bence eğitim uygulamasının yapısından kay
naklanmaktadır. Biz de bu düşünceye aynen katılırız. 
Hiçbir zaman eğitim uygulamalarında statik bir yak
laşımı öngörmedik ve bundan böyle de bu çalışma
larımıza devam edeceğiz. Özellikle, bahsettiğim gibi, 
eğitim programlarını yeniden, hem muhteva bakımın
dan hem çalışma saatleri bakımından, ele almış bu
lunmaktayız. 

İmam hatip liselerinin adedinin arttığından bahset
tiler. Hemen ifade edeyim, bizim dönemimizde imam 
hatip liselerinin adedinde bir artış olmadı, sadece bir, 
iki şube açıldı. İmam hatip liselerinin bugünkü adedi 
376'dır ve 253 553 öğrencisi bulunmaktadır. (ANAP 
sıralarından «Artıralım, artıralım» sesleri) 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Kaç ço
cuğunuz imam hatip okuluna gidiyor?.. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Onlan bir 
denge içerisinde artırma cihetine gidebiliriz; çünkü 
ben şunu ifade etmek istiyorum : Burada imam hatip 
menşeli öğrencilerin Türk toplumunda belli kademe
lerde görev almasını bir mahzur olarak gördüler... 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Bu yanlıştır tabiî... 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Bu imam 
hatip menşeli öğrencilerin yüzde 15 - 20'si mesleğe 
giriyor, geri kalanı muhtelif kademelerde - serbest ha
yata atılanlar da var, bürokrasiye intikal edenler de 
var - görev almaktadır. 

Şimdi, imam hatip menşeli kimselerin bürokrasi
de yer almaması gibi bir düşünceyi peşinen kabul 
ettiklerini zannetmiyorum. Aksi takdirde, Anayasanın 
devlete vermiş bulunduğu din eğitim ve öğretiminin 
devlet tarafından yapılması düşüncesinde bir zafiyet ı 
olduğunu da kabul etmek gerekir. Yani, eğer devlet 
imam hatip okullarında Anayasaya, Cumhuriyet il
kelerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun bir eği

tim yapamıyorsa, o zaman bu öğrencilerin bürokra
siye girmesinde hatta kendi imamet ve hitabet görev
lerini almasında da mahzur görmek gerekir. Ben me
seleye o açıdan yaklaşmak isterim. Eğer bu uygula
mada eğitimin muhtevasında, tatbikatında, program
larında bir mahzur varsa, bunun üzerine eğilmemiz
de fayda vardır; ama, siz bu noktayı dile getirmedi
niz... 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Getirdim efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — «Karşı de
ğilim» dediniz imam hatip okullarına. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — «Sayısı mahdut ol
mak üzere karşı değilim» yalnız imamet ve hitabet 
görevlerini yerine getirmek üzere... 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — «Sayısı mah
dut olmak üzere karşı değilim» dediniz, evet; ben 
bunların sayısının artmadığını ifade ettim. Ama, za
manı gelir bir denge içerisinde artırılırsa, o zaman 
şunu ifade etmek istiyorum : Bu eğitimin sayısı ya
nında, muhtevasına da bakmak gerekir. Yani, sayı
sından mı müştekiyiz, eğitimin muhtevasından mı 
müştekiyiz bunu birlikte ele almak gerekir. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Efendim ben... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen Sayın Üçok... 
Sayın Bakan, lütfen toparlayınız efendim sürenizi 

taştınız. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — İmam hatip 
okulları orta kısımda 157 700 öğrenci bulunmakta
dır. Lise kısmında da 95 853 öğrenci bulunmaktadır. 
imam hatip okulu öğrencilerinin ortaokullarda mev
cut 1 853 118 öğrenciye göre oranı binde 8'dir. Lise 
kısmındaki 95 853 öğrencinin, 697 938 olan toplam 
lise öğrencisine göre oranı yüzde 13'tür... 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Teknik 
liselerdeki oran nedir? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Bunu ifade 
etmek istiyorum, belli bir oran gözetilmiştir. 

Aslında bu hususun şuradan kaynaklanması gere
ğini dile getirmek istiyorum : Bir değerli üyemiz be
lirttiler, zannederim Sayın Sadıklar belirttiler, «Eği
timde insangücü planlaması esas olmalıdır. Toplumun 
ihtiyaçları bu insangücü planlamasına göre yapılma
lıdır.» dediler. 

Şu anda mezunların yüzde 15-20 arasındaki kıs
mı imamet ve hitabet mesleğine girdikleri için, bun-
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ların artırılması cihetine gidilmemektedir; çünkü şu 
sırada toplumun artan oranda bir imam ve hatibe ih
tiyacı yoktur efendim. 

BAŞKAN — Sayın "Bakan, lütfen bitirelim efen
dim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Orhan Oğuz'un ifa
delerini tutanaktan bir kere daha okumanızı istir
ham ederim Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Efendim, 
Sayın Üçok, burada muhtelif uygulamalardan bahset
tiler; ^Ehli Sünnet Akaidi, Islamın Vaat Ettikleri, 
Islamda Kadın» gibi sakıncalı kitapların, Tebliğler 
Dergisinde okullara tavsiye edildiğini belirttiler. Bu 
kitapların, muhtelif dönemlerde Tebliğler Dergisin
de yayınlandığını ifade etmek isterim. Bu «Yemek 
Adabı» isimli kitap, 1985 yılında tavsiye kararı ile 
kaldırılmıştır; siz bunu halen tavsiye edilmiş gibi söy
lediniz. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Hayır, ifade ettim 
efendim, «Şimdi kaldırıldı» dedim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Evet, tavsi
ye edilmiyor efendim. Yani o «Elle yemek yemek» 
falan artık böyle bir şey yoktur. Ayrıca, «Ehli Sün
net Akaidi ve Islamın Vaat Ettikleri» adlı eserler, 
Talim Terbiye Kurulunca incelenmiş ve sakıncalı bu
lunmayarak, imam hatip liseleri öğretmen ve öğren
cileri için, Nisan 1985 tarihinde tavsiye edilmişlerdir. 
Bu kitaplar, gayet ilmî ve ciddî kitaplardır; halen tav
siye listesinde bulunmaktadırlar. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Üçok'un söyledikleriyle, aktardıkları pasajlar ya
lan mı? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Efendim, 
bunlar muhteva ile ilgili meseleler... 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Muhteva 
zaten Sayın Bakan, kâğıt üzerinde değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Tabiî, bu 
kitapların yazarlarını da ben Sayın Üçok'un karşı
sına çıkarmalıyım, birlikte konuşmalılar. Yani, bun
lar tamamen ilmî meseleler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizi çok aştınız 
efendim; istirham ediyorum, bundan sonra soruları 
da cevaplayacaksınız. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Diğer hu
suslar, «Ramazanda öğle yemeği kaldırılmış; öğren
ciler gece kaldırılıp namaza götürülmüş; kız öğren
ciler başörtü kabul edilmediği için terk etmişler» ve
saire, bunlar tabiî münferit olaylardır. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Bu mün
ferit olaylar sizin de kellenizi alır, bizim de Sayın 
Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Yalnız beni 
bu konuda üzen hadise, 12 milyon öğrencinin ve 520 
bin personelin bulunduğu bu camiada, millî eğitim 
konusunda tahlil yaparken, bu camianın bu münferit 
olayların şemsiyesi altında imiş gibi gösterilmemesi 
gerektiğini hatırlatmak istiyorum; bunlar yanlış de-
ğerlendirilebilinir. Bir misal veriyorsunuz; Sayın Aş
kın «Bunu ben inceledim» diyor. Mesela «Mehter 
Marşı çalınırken belediye hoparlöründen verilmiş» 
vesaire gibi. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Söyledi
ğini teyit ediyor. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Beni teyit ediyor. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Şimdi, bu 
olayların hangi şartlar altında olduğunu, hangi gaye 
için yapıldığım iyi tahlil etmek lazım. Elbette laik
liğe aykırı, temel ilkelere aykırı bir uygulamaya hiç
bir zaman izin verilmeyeceğini ifade etmek isterim. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Bakan, abdestsiz Kur'an dinlenir mi; dinleyenlerin 
içinde kaç tane abdestli vardı acaba? 

VECİHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Bakan, 
hepsini söylemeye kalkarsak, sabaha kadar bitmez. 
(ANAP ve SHP sıraları arasında karşılıklı laf atma
lar) 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Evet, doğru 
efendim. 

Ben arkadaşlarımın müsaadesiyle, diğer değerli 
arkadaşlarımın konuşmalarında, millî eğitimle ilgili 
olarak, dile getirmiş bulundukları uyarılara, yapıcı 
tenkitlere teşekkürlerimi arz etmek isterim. 

Hepinize en derin saygılarımı sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Lütfen karşılıklı konuşmayalım efendim. 
Aleyhinde Sayın Durcan Ernirbayer. (ANAP ve 

SHP sıraları karşılıklı konuşmalar) 
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BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Siz daha doğmadan 
ben Kur'anı hatmettim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 66 
ncı maddeyi hatırlat arkadaşlara. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Sayın Emirbayer, buyurun efendim. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Ben, İlahiyat Fakül

tesi hocasıyım. (ANAP sıralarından «Belli oluyor» 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Üçok, karşılıklı konuşmaya
lım efendim. Lütfen... 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Seçmeninize böyle 
selam veriyorsunuz. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Efendim, onla
ra söyleyin. 

BAŞKAN — Müzakereleri salimen devam ettire
lim, istirham ediyorum. 

Buyurun Sayın Emirbayer, buyurun efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — 66 ncı maddeyi 

oku Sayın Başkan. 
DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 1987 yılı Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerinde, şahsım 
adına söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile sizlere 
saygılar sunuyorum. 

Sayın üyeler, sözlerime, eğitimin temel felsefesi
ni yansıtan bir dize ile başlamak istiyorum. Bakınız 
yıllar önce bir şair, eğitim için ne diyor : 

«Bir yıl öncesiyle düşündüğünde tohum ek. 
Ağaç dik, on yıl sonrasını tasarladığında. 
Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o 

zaman. 
Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın. 
Bir ağaç dikersen, on kez ürün alırsın. 
Yüz kez olur ürün, eğitirsen toplumu.» 
Eğitimin önemini anlatan bu deyişten sonra, ko

nuya girmek istiyorum. 
Sayın milletvekileri, eğitim yatırımlarının sonuç

larının geç alınmasından dolayı, pahalı yatırımlardan 
biri olarak kabul edilir. Aslında, bütçenin genelinde, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ayrılan 
ödeneğin, ihtiyaca cevap vermekten yoksun, gülünç 
derecede olduğunu belirtmek istiyorum. 

Sıkıntımızın nedenleri, kalkınma hızımızın nüfus 
artışımızın gerisinde kalması, işsizliğin artması ve 
toplumsal boyutlara ulaşması, teknoloji ithalatı ve 
borçlardır. 

Aslında, ulusal sanayimizi, öz kaynaklarımıza da
yalı olarak, teknoloji üreterek ve eğiterek kurmak 
zorundayız. 
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Şimdi sizlere, ülkemizde öğretmenlere reva görü
len hayat hakkı ve geçim standartlarını, acıklı hali
ni - bilmenize rağmen - hatırlatmak istiyorum. 

Öğretmenler, ağır bir baskı altındadırlar. Bu bas
kının birincisi, ekonomiktir; ikincisi, siyasal ve idarî 
baskılardır, üçüncüsü, laikliğe aykırı eğitim sonucu 
doğan baskılardır. Ayrıca, öğretmenlerin özlük so
runları içler acısıdır. 

Değerli üyeler, bugün bazı okullarımızda, sınıfa 
giren öğretmen öğrencilere «Günaydın çocuklar» ye
rine, eski deyimle selam verip, eski deyimle selam 
almaktadırlar. 

Öğretmenlerin maaş ve ücretlerinin yetersizliği bir 
yana, hayat pahalılığından dolayı, bugün aldığı üc
retler de günden güne gerilemekte, ünlü deyimle, tüm 
memurlarımıza olduğu gibi, öğretmenlerimize de ka
şıkla verilip kepçeyle alınmaktadır. Mesleğe giriş, 
tayin, nakil ve terfi işlemleri, tam bir karmaşa için
dedir. Adam kayırma, siyasal tercihler, torpil, öğ
retmenlik mesleğinin saygınlığını âdeta kemirmekte
dir. 

Lojmandan yoksun olan, çocuklarını okutama-
yan, günlük gazete ve kitap alıp okuyamayan, gün
lük gelişme ve bilgileri irdeleyemeyen öğretmenin, 
çocuklarımıza ne derecede faydalı olabileceğini tak
dirlerinize bırakıyorum. Ancak şerefli öğretmenleri
miz, fedakârlıkla yaz aylarında tatil yapma yerine 
çalışarak veya mesai haricinde pazarcılık, işportacı
lık, taksicilik gibi ek işler yaparak, çoluk çocuğunun 
nafakasını temin yoluna gitmekte, bu da onun verim
liliğini düşürmektedir. 

Diyoruz ki, öğretmenlerimize hak ettikleri maddî 
ve manevî ihtiyaçları acilen verilmeli, yaşam düzey
leri normale kavuşturulmalıdır. 

ıBir memlekette, her »şeyden önce, insan cevheri
nin çok iyi iş'lenmesıi gerekmektedir. İşte bu cevhe
rin işlenmesıi için de, bilgi ve kültüre ihtiyaç vardır. 
Başka bir deyimle de eğitim ve kültüre ihtiyaç var 
demektir. Eğitim ise, toplumda yaşamayı (kolaylaş
tıran davranışları öğretir. Millî eğitim, ayrıca, kül
türümüzü ve karakter yapımızı da yükseltir. İnsan 
hürri yetinin kavranmasında ve gelişmesinde de baş
lıca rol oynar. Onun için insanlar, eski devirlerden 
beri bilginin önemini anlayıp, ona değer vermişler
dir. 

Ülkemizde, her şeyden önce ıkısan cevherinin çok 
iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Çağdaş mede
niyet seviyesine ulaşabilmek, bilim ve teknolojide 
çağdaşlaşmakla mümkündür. Kalkınma gayreti için-
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deki toplumumuzun teknoloji açığı büyüktür. Kay
naklarımızın daha etkin kullanımı, millî ekonominin 
üretim ve rekabet gücünün artırılması, sosyal ve 
ekonomik kalkınmanın daha hıZlı, düzenli ve den
geli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve 'istihdam ar
tışının sağlanması için, köordineli bir yaklaşıma ih
tiyaç vardır. Bu maksatla, ülkemizde, yoğun bir 
şekilde teorik ve teknik bilgi akımını sağlayacak eği
tim tedbirlerini almak ve teknoloji seçimini yönlen
dirmek gerekmektedir. Bütün bunları göz önüne 
alırsak, belleğe yüklenen eğitim yerine, muhakemeyi 
geliştiren ve yaratıcı gücü harekete geçiren çağdaş 
eğitim sistemlerine ve ileri sınav yöntemlerine tez 
elden bütün boyutlarıyla geçilmelidir. Bu yöntem ve 
sistemler, laik devlet ilkesiyle tutarlı olacak şekilde 
millî eğitim politikamıza tam anlamıyla yansıttırıl-
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, artık ülkemizde irtica da 
kolejleşmektedir. Sayın eski Millî (Eğitim Bakanı Din-
çerler zamanında kurulan bazı vakıflar, vakıf Okul
ları, Anadolu Lisesi statüsüne ne yazık ki sokul/muş
lardır. Ben, Sayın Millî Eğitim Bakanımızın dikkati
ni bu okullara çekiyorum. Eğer selefini kızdırmak
tan çekinmiyorsa, gericiliğe bayrak açmış olan bu 
okulların üzerine yürür. 

Yine bu arada, ülkemizde bakanlığın denetimin
den uzak, ilticayı yayan dernek ve pansiyon adı al
tında çalışan gizli medreselerin faaliyetlerine göz 
yuman yöneticileri, yüce Meclis önünde telin ediyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, şimdiye kadar yapılan kal
kınma planlarında hedeflere varılmamıştır. Bu da 
eğitim sistemiyle, ekonomik ve sosyal sistemler ara
sında bir bağlantının doğru dürüst kurulamayışından 
ileri gelmektedir, bu nedenle de eğitim reiformları 
başarıya ulaşamamıştır. Türkiye'de bilimsel raporlar 
incelendiğinde, en büyük açığın yetişmiş insan sıkın
tısından ileri geldiği görülmektedir. Bu sıkıntının 
'giderilmesi ise eğitimden geçmektedir. Bugün ülke
miz hızla artan bir nüfus basıncı içerisindedir. En
düstrileşme süreci, çeşitli engeller ve olanaksızlıklar
la birleşerek eğitim sis/temimizi olumsuz yönde etki
lemektedir.-Böylece, üretim, çalışma ve insan gücü 
faktörleri arasında kopukluk yaratmaktadır. 

Bu durumda, yükseköğretimdeki olanaksızlıklarla, 
ortaöğretimdeki fazlalıklar ortaya bir dengesizlik çı
karmaktadır. Bunun tek çözüm yolu da, gelişmiş top
lumlarda olduğu gibi, ortaöğretimdeki fazlalığın 
mutlak teknik ve meslekî bölüme kaydırılmasıyla 

olacaktır. Bugün memleketimiz tarımsal bir ekono
miden, endüstriye geçme çabasındadır1. Bu işi başara
bilmesi ise, müteşebbis kafalar ile mümkündür. 

Saym milletvekilleri, sosyal ve ekonomik sıkıntı
lara rağmen bir Türkiye'nin yaratılmasını, mutlak 
surette demokrasiyle aşmak zorundayız. Demokrasi 
fazilet rejimi olduğuna göre, toplumumuzu da fazi
let ölçüleri içerisinde eğitmemiz gerekiyor. Bunun 
iyolu da laikliği benimsemiş eğitimden geçmektedir. 
Eğitimin dayandığı temel de öğretmendir. Dünya
nın her tarafında öğretmen, insan toplumunun en 
muhterem ve en fedakâr unsurudur. Ancak bizde 
parasal yönden en mazlum olanıdır. Yeni nesilleri, 
fedakâr öğretmenler yetiştirmektedir. 

Sayın 'milletvekilleri, memleketimizde öğretmen
lik mesleğinin esprisi pek anlaşılamamıştır. Zira, na
sıl bir zafer harp sanatını bilen subay kadrosu olma
dan kazanılamazsa; memleketin kalkınması ve iler
lemesinde, hedefleri kavramış, çalışkan ve fedakâr 
öğretmen kadrosu oluşturulmadan hiçbir sonuca va
rılamaz. 

Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde, öğretmenin 
çok özel bir yeri vardır. Zira öğretmenlik, insan ye
tiştirme işleminin bir sanat, bir kabiliyet ve hatta 
asla •vazgeçilemeyecek bir meslek sevgisidir ve her
kesçe çok iyi takdir edilmelidir. 

İLHAN AŞKIN '(Bursa) — Zaten öyle. 

DURCAN EM'İ'RBAYER /(Devamla) — Sayın 
üyeler, millî eğitim politikası, aynen millî savunma 
politikası gibi, iç politikanın dışında ve üstünde 
tutulmalıdır. Nasıl ki millî savunmamız Türk Dev
letini iç ve dış tehlikelere karşı koruma hedefine 
yönelmişse, millî eğitim sistemimiz de siyasî pole
miklerden arındırılarak, daima ülkenin kalkınma
sına, güçlü ve ileri millet haline gelme amacına 
yönlendirilmelidir. 

Sayın üyeler, bilgi ile beyin inşa edilir, bunu da 
öğretmen' yapar. Güçlü ve mutlu bir Türkiye, öğret
menlerin gayretleriyle daha da yükselecektir. Bu ne
denle, güçlü öğretmenler de, devletimizin ölmez mi
marı ve başöğretmeni Mustafa Kemal'in ilkeleri, 
Onun devlet felsefesi, ideolojisi çerçevesinde yoğu-
rulması ve şuurlandırılması ile yetiştirilmiş insanları-
mızdır. Memleketimizi süratle Batı medeniyeti .sevi
yesine çıkarmamız eğitimle kabil olacaktır. 

Bunun yanında, yukarıda da belirttiğim gibi, 
devletimizin geleceğinin en büyük yükünü omuzla-
yan öğretmenlerimizin bugünkü içler acısı durumla-
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rını önlemeli ve bakmakla yükümlü olduğu çoluk 
çocuğunun karınlarının doyurulmasını sağlamalıyız. 
Birçok insanımızın sosyal gereksinmeleri için gittiği 
her eğlence masasında bıraktığı para kadar dahi ay
lık alamayan, âdeta aç yatıp, aç kalkan bir irfan 
ordusunun hakkını vermek, 'biz parlamenterlerin baş
lıca görevlerinden 'birisidir. 

'BAŞKAN — Sayın Bayer, toparlayın efendim. 
DURCAN EM'IRBAYER '(Devamla) — Bitti 

efendim. 
(Kendilerine verdiğimiz 60-70 bin lira ile, her 

türlü sosyal hizmetten yoksun, uçsuz ve bucaksız 
köylerimizde hizmet eden ve yine aldıkları para ile 
şehirlerde ev kirasını dahi, karşılamayan tabiri caizse 
bu gariban irfan ordusuna, daha fazla eziyet çektir
meden hak ettiklerinin karşılığını mutlaka, behema-
hal ve acilen verilmesini alakalı bakanlıktan istiyo
ruz. 

Sayın Bakanımız, '«Göreceksiniz, gelecek yıl öğ
retmenlerimizin geçimlerini rahatlatacağız» diye biz
leri sevindirmişlerdir. Sayın Bakanımızdan bu söz
lerini yerine getirmesini ümitle bekliyoruz. 

Bu münasebetle, 1987 yılı Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakarilığı bütçesinin, ulusumuza hayırlı ol
masını dilerken, tüm arkadaşlarıma saygı ve sevgiler 
sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emirba-
yer. 

Efendim, soru sormak isteyen sayın üyelerin ad
larını okuyorum: Sayın Hüseyin Avni Sağesen, Sa
yın Ahmet Sırrı Özbek, Sayın Vecihi Ataklı, Sayın 
Seyit Hüsamettin Konuksever, Sayın Hilmi NaHbant-
oğlu, Sayın Bahriye Üçok, Sayın Yılmaz Demir, Sa
yın Salih Alcan, Sayın 'M. Nuri Üzel, Sayın Türkân 
Turgut Arıfcan, Sayın Hüseyin Aydemir, Sayın Ne
jat Abdullah Resuloğlu, Sayın Münir Sevinç ve Sa
yın Arsan Savaş Arpacıoğlu. 

Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 
Soru sorma kayıt işlemi bitmiştir. 
Soru sahiplerini tek tek çağırıyorum, buyurun 

Sayın Sağesen; sorular kısa ve gerekçesiz olacak 
©fendim. 

HÜSEYİN AVNİ SAÖBSEN ((Ordu) — Peki, 
sadece sual kısımlarını söylesem Sayın Başkan, ondan 
ine anlayacaklar, Olur mu öyle şey! 

BAŞKAN —• Anlarlar efendim, sualiniz sual ise 
anlaşılır. İçtüzük öyle emrediyor. Buyurun., 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Peki, 
bir tanesini öyle sorayım Sayın Başkan, eğer anla-
yabillecekseniz öyle devam edeyim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sorularınızı sorun. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sorulara . 

başlıyorum: 
1. İlgisizlik ve kontrolsüzlük nedeniyle sık sık 

mikrop .topladığı ve mantar hastalığı üremesine kay
naklık ettiği bilinen ve sağlık raporlarıyla doğrula
nan Ankara'daki yüzme havuzlarının bakımı hangi 
sağlık kurullarıyla denetlenmektedir? Su temizliğini 
ve klorlama işini kimler kontrol etmektedir? 

2. Sayın Bakan, Şubat 198'6'da yeni spor yasa
sını açıklarken, «40 ya da 50 kişiden oluşan bir ha
fiyelik merkezi» kuracaklarını söylemişlerdi. Bu mer
kez kurulmuş mudur? Kurulmuşsa hafiyelerin spo
rumuza ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 
ne gibi yararları olımuştur? 

3. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü müfettiş
leri tarafından Ankara 11 Müdürlüğü hesaplarında 
bulunan 200 milyon liralık borcun soruşturması so
nuçlanmış mıdır? Sonuçlandıysa, sorumlulara ne gibi 
işlemler yapılmıştır? 

4. Temeli 13 yıl önce atılan Bayrampaşa Stadı
nın yapımı Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca neden 
tamamlanamamaktadır? Bıraksınlar, 3 ayda hizmete 
açalım diyen belediyenin başvurularına karşılık ya
pılan işlemden bakanlığın bilgisi var mıdır? Varsa, 
nasıll yardımcı olunmaktadır? 

5. Federasyon başkanları ve yöneticilerine yeni 
Spor Yasasaına göre huzur hakkı adı altında öden
mesi gereken ücretler belirlendi mi? Aynı şekilde, 
fahrî görev yapan, yetki ve sorumlulukları daha faz
la olan Merkez Danışma Kurulu üyelerine de üc
ret ödenecek midir? Yani yeni yasadaki bu çelişki 
ne zaman giderilecektir? 

6. Sayın Başbakanın sporu politik bir istismar 
aracı olarak kullandığı bilinmektedir, örneğin, bir 
seçim öncesi, bir ilimizde «Biz iktidar olursak Maraş 
1. Lige çıkar» demişlerdi. İkincisi, ^Malatyaspor şam
piyon olur» beyanları, ayrıca «Karşıyaka şampiyon 
olur» diyerek ara seçimlerde seçmeni etkileme giri
şimlerini hep birlikte yaşadık. Şimdi bu kötü örnek 
ımilletvekillerimizi de etkilemiş olacak ki, Merkez 
Hakem Komitesi Başkanının açıklamasına göre ku
lüplerin deplasmanlı maçlarına milletvekillerinin de 
giderek hakemleri etkiledikleri anlaşılıyor. Bu maç
ların böyle ortamda yapılması sizce doğru mudur? 
Bazı milletvekillerinin hakem odalarına kadar gi
rip hakemleri tehdit ettikleri gazetelere yansıyor. 
Grubunuzda bu konuları dille getiriyor musunuz? 
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7. Ankara Naili Moran atletizm sahasının çim- J 
leri çü^ümekitedir. 11 Müdürü, çimlenmenin baştan 
yanlış yapıldığını söylemiş'tir. Kullanılan tohumu I 
kim, nereden, hangi fiyatla almıştır? Sorumluları 
kimlerdir, araştırılmışmıdır? 

Tribünlerdeki çökmeyi önlemek için yeni bir iha- I 
le yapılmış mıdır? Yapılmışsa ihaleyi alan müteahhit 
bugüne kadar kaç spor tesisi yapmıştır? I 

8. Avrupa Güreş Şampiyonası, Türkiye için bir 
fiyasko olmuş: Yunanistan'ın da altında takım ha- I 
Ünde 12 noi olunmuştur. Türkiye'nin en iyi 51 gü
reşçisi, işlemedikleri suç için cezalandırılmış ve bu 
şampiyonaya gönderilmemişlerdir. Bunun sorumlusu 
Beden Terbiyesi ve ISpor Genel Müdürlüğü değil I 
midir? Buna karşılık bir işlem yapılmış mıdır? . 

9. Güreşçilere ceza veriliyor; onlar da, her yurt- I 
taş gi'bi mahkemede haklarını arıyorlar. Ülkeyi tem- I 
sil ötmek için hak arıyorlar ve kazaniyoriar. Ardın- 1 
dan, sıra idarenin tercihine geldiğinde, «Hayır, ede- I 
mezsiniz» deniliyor. Kimdir bu insanlar? «Sen ülkeyi 
lemısil edemezsin» diyenlere (karşı yetkililerin tavrı I 
ve yaklaşımı nedir? I 

10. Güreş Federasyonu Başkanı, «Aftık, paray
la yağlı güreşçi lisansı verilmiyor; parayla millî gü- I 
reşçİ 'belgesi satılmıyor» demiştir. İstanbul Güreş 
İhtisas Kulübü Başkanı bu açıklamaları yaparak I 
Güreş Federasyonunu kendinden önceki yönetimleri I 
itham etmekle suçluyor, önceki yönetimler de bu- I 
günkü Genel Müdürlük yöneticileri olduklarına göre 
bu suçlamalara karşılık bir işlem yapılmış mıdır? I 

11. Bugüne kadar ata sporumuza büyük hizmet- I 
ler vermiş olan Simtel Güreş Kulübünün kapatılma- I 
sına, federasyonun tutumunun neden olduğu doğru I 
mudur? 350 milyonluk minder yolsuzluğu söylenti- I 
'terinin dayandığı gerekçe nedir? Federasyon hakkın
da bu konuda soruşturma açıldığı doğru mudur? I 
İşlemler hangi aşamadadır? Minder olayında bir I 
Türk özel şirketinin bakanlık düzeyinde baskı yap
makta olduğu, bu yüzden de minder alımlarında me
safe alınamadığı doğru mudur? I 

2. Cezalı güreşçiler için 6 ncı idare mahke
mesine sunulan dosyalardan biri, «kabarıktır» gerek- I 
çesiyle mahkemeye sunulmamıştır. Bu müfettiş dos- I 
yası bilerek mi çıkarılmıştır. Yoksa olay gecikti
rilerek bir hata uzun vadede kapatılmak mı isten
mektedir? 

PLAN VE BÜTÇE KOMlSYjÖNU BAŞKAN-
VOKtLı FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın ] 
başkan, bu, hakkın suiistimalidir. j 

— 671 

18 . 12 . 1986 0 : 2 

HÜSEYİN AVN1 SAÖESEN (Ordu) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Sorunun adedi diye 'bir şey yok, so
rabilir. 

HÜSEYİN AVN1 SAÖESEN (Ordu) — 13. 
'Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürü, yaptığı 
hasın toplantısında, millî güreşçileri organize isyan
la suçlamışlardı. Daha sonra Ankara 6 ncı İdare 
Mahkemesi güreşçilere verilen cezayı haksız bula
rak yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Genel 
Müdürlük bu mahkeme kararını uygulamış mıdır? 
Kararı uygulaması için, genel müdüre Sayın Bakan 
emir vermiş midir? 

, 14. Sebepsiz yere ceza almış olan güreşçileri
mizin durumu klötüdür. Bunların işleri güreşmektir, 
ekmek tekneleri minderlerdir. Bu sıkıntı özellikle 
güreşçilerin aile yaşamını etkilemek'tedir. Güreşin 
kurtarılmasını, federasyon başkanından değil de baş
kalarından beklemek garip değil midir? 

15. Budapeşte'de otel masrafları karşılandıktan 
sonra kendilerine ödenmek istenilen 21'er dolarlık 
yevmiyeleri almayan bu güreşçilere karşı bir işlem 
yapılmış- mıdır? Paralar hâlâ ödenmemişse nereye 
yatırılmıştır? 

16. Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 
1986 yılı başında İnönü ve Fenerbahçe statları ıbaşta 
olmak üzere, bu sezon en az 100 sahanın çirnılendi-
rlileoeğini söylemişti. 1986'oın sonunda kendilerine 
soruyoruz; sözlerinde durabilmişler midir? Kaç saha 
çimlendkilimıişitir? istanbul'da 509'a çıkarılacağı söy
lenen semt sahalarının ulaştığı son rakam nedir? 

17. İzmir'i pilot 'bölge seçtiklerini Jİfade eden Sa
yın Bakan, Göztepe'ye (armağan edilen tesislerin açı
lışını yaptıktan sonra 'birde sfcad sözü vermiştir. Sa
yın Bakan verdiği sözü tutmuş mudur? 

18. Yapımı 4 yıl önce tamamlanan ve tabanda 
görülen çatlaklar yüzünden 1981 yıllından beri açı
lışı yapılamayan Diyarbakır yüzme havuzunun son 
durumu nedir? Milyarlık tesisin bazı araç ve gereç
lerinin çalındığı haberleri yaygındır. Bu konuda bk 
işlem yapılmış mıdır? 

19. 'Edirne'de yaptırılan yüzme havuzu ödenek 
yetersizliğinden yarıda kalmıştır. Müteahhit «Parayı 
veren kilidi açar» dliye 'beyanat veriyor. Bir yandan 
da tesislere fonlardan 2 milyar harcandığı, genel mü-
dürjlüğün para sıkıntısı çekmediği söyleniyor. Müte
ahhit bizzat Sayın ©akanla görüşüyor. Bakan, «'Para 
faizde, bekle biraz» deyip olayın üzerine gidemiyor. 
Yüzme havuzunun açılışı ne zaman yapılacaktır. 
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20. Spor tesislerinin, ulaşım kolaylığı açısından, 
tren yollarına yakın olacağının yönetmeliklerde yer 
alacağı ifade edilmiştir. Devlet Demiryolları Gend 
Müdürlüğü ide ide temasa geçilerek, tesislere yakın 
yerlere istasyon açılması görüşü de ortaya atılmış 
mıdır? 
• 21. Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürü «Fe

nerbahçe Kulübü Yöneticisi, «valiler ve emniyet (mü
dürleri 'birer amigo'dur» dedi, gerekli cezayı göre
cektir» demişlerdi. Bu kişiler ne gibi bir ceza görmüş
lerdik? 

22. 12 Aralık 1985 günü TBMM'nin 'bir çalış
ma odasında, zamanın Futbol Federasyonu Başka
nına, ANAP milletvekilleri hep bir ağızdan «sen kim
sin ki saha kapatıyorsun?» diye bağırarak federas
yonun daha önce aldığı 9 sahayı kapatma kararını 
durduranuslardı. Bugünkü federasyona ;bu tür 'baskı
lar yapılacak mıdır? 

'BAŞKAN — Sayın Sağesen... 
'HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — 23. 

Millî talkım teknik direktörünün görevden alınması 
için baskı yapılmış mıdır? 

BAŞKAN — ... Böyle muhayyeli sualler sorma
yın efendim. Bu suali kabul edemiyoruz; muhayyel 
sual soruyorsunuz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Muhay-
yd değil efendim, 'biır dakika... 

'BAŞKAN — Muhayyel; istikbalde böyle bir şey 
olacak mıdır, mühayyd değil mi efendim? Böyle 
suali kabul etmiyoruz. 

Devam edin, başka suallerinizi sorun efendim. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Peki; 

bunu çıkartın efendim. 
Bunun dışında sorduğum her şey basında çıkmış

tır ve bu ilki aylık bir çalışmanın ürünüdür. 
BAŞKAN — Bu muhayyeli bir sual, bunu kabul 

etmiyoruz efendim. Başkanlık kabul etmiyor bu 
suali. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — 24. Bir 
yıl önce spor tesisi yapmak için arsa arayan Ankara 
Bölge Müdürlüğüne, Gölbaşı Belediyesi tarafından 
45 bin metrekare arsa verilmiştir. Acaba bölge mü
dürlüğü bu arsayı kullanılır hale getirmiş midir? 

25. Keçiören semtine bağlı Aktepe sakinlerini 
bir araya toplayarak, «Size üç ay içerisinde futbol 
sahası yaptıracağım» diye söz veren sayın bakan, 
acaba bu vaadini tutarak herhangi bir çalışma yapmış 
mıdır? 

26. Kırıkkale Başpınar mevkiinde su boruları 
yüzünden futbol sahası yaptırılamıyor. Acaba bu iş

ten sorumlu müteahhit bulunarak hakkında soruştur
ma açılmış mıdır? 'Sahası olmayan futbolcularımız
dan başarı bekleyebilir misiniz? 

27. Ankara İl Müdürlüğü tarafından, «Ankara' 
da üç ay sonra spor sahası olmayan ilçe kalmaya
cak; ihaleye verilenler de üç ay İçerisinde hizmete 
açılacak» biçiminde kamuoyuna açıklama yapılmış
tır. Altındağ, Keskin ve Güdül'de nerelere spor sa
hası yapılmıştır? 'Diğer ilçeler için ihaleler ne za
man yapılmıştır? Verilen söze göre, tesislerin açılış
ları zamanında gerçekleştirilebilmiş midir? 

28. Ankara İl Müdürlüğünce yapılan açıklama
da, Cebeci Stadı yanında bulunan benzin istasyonu
nun yıkılarak yerine hentbol salonu yapılacağı belir-
'tilmliştl. Bu söz yerine getirilecek midir? Bugüne de
ğin ne gibi bir çalışma yapılmıştır? Plan hedeflerin
de var mıdır? Yoksa benzin istasyonunun yıkımı en
gellenmekte midir? («Yazılı, yazılı» sesleri) 

Yazılı cevaplar, onu bilmem ben. 

29. Sayın Başbakan ve Sayın Balkan işin başın
dan beri, sporu okullara sokup, altyapılarına, eği
timlerine ve tesislerine yardım edeceklerini her vesi
leyle söylemekten kaçınmadılar. Şimdi görüyoruz ki, 
daha dün Başkentimizin göbeğinde yapılan gençlik 
koşusuna katılan üniversite öğrencileri bile Atlı Spor 
Kulübünün hayvan ahırlarında soyunma imkânını 
buılabilmişlerdlir. Oysa, 9.4.1986 tarihinde basına man
şet olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinin dra
mı dahi bu önlemleri almaya yetecek acı örneklerdi. 
Hangi okula ne gibi tesisler yapılmıştır? 

30. On yılda bir kapalı salon -Abdi İpekçi Sa
lonu gibi- yapamayan bir devlet, 14 yılda yüzbiner-
lik heybetli statları nasıl yapacaktır? Sayın Bakan, 
«İstanbul'u olimpiyatlara hazırlayacağız» derken, bu
nu yapacak paranın olup olmadığını, nasıl finanse 
edileceğini, projenin nasıl hazırlanacağını ve kimin 
yapacağını düşünmüş müdür? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bir önerim var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bu so
ruların tutanağa geçmesi ve 'Bakanın da cevap ver
mesi kaydıyla, arkadaşımız sorularını vsrsinler. Ben 
bunu öneriyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Böyle 
bir şey var mı Tüzükte Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hayır efendim, devam edin. 
Ne kadar sualiniz var? Lütfen sualler kısa olsun 

efendim;. 
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HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
'Başkan, ben 'bunları hazırlamak için, bir arkadaşım-
ıla beraber i'kibuçıık üç ay çalıştım. Bunların hepsi... 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, bunları Sayın Ba
kana yazılı olarak verseydiniz, Sayın Bakan da ya
zılı olarak size cevap verirlerdi. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN '(Ordu) — Efendim 
gündemde görüyoruz yazılı ve sözlü sorulara verilen 
cevapları (!) 

BAŞKAN — Yazıilı olarak verirler efendim. Lüt
fen 'bu kadar uzun suallerde Meclisi meşgul etme
yin. Bakın bütün arkadaşlar sizli 'bekliyor. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) —Bunu, 
Meclisi meşgul etmek diye vasıflandırmıyorum, ben 
o şekilde düşünmüyorum Sayın Başikan. Bu ıbir de
netleme görevidir, o görevi yerine getiriyorum. 

BAŞKAN — Efendim, normal (kaynaklardan öğ
renebileceğiniz sualler bunlar. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Eğer 
yüce Meclis, «Bütün denetleme görevlerini engelliyo
ruz, yapmasını listemiyoruz» diyorlarsa, 'ben çekill-
niım efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hayır 
'hayır, öyle bir şey söylemiyoruz. 

BAŞKAN — Ne kadar sualleriniz efendim? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — 70 tane 
efendim. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Bunlar 
samimî sorular değil; üç ay çalışmış Beden Terbiye
sinde, sonra ayrılmış... 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Yok, 
iki'buçuk ay çalıştım! 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkanım. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkanım, 
bu suallerin muhtevasının sıhhatli bir sekilide cevap
landırılması -yani kendileri üç ayda hazırlamışlar, 
'biz 'burada 10 dakikada cevap vereceğiz- 'kabili telif 
değil. O • bakımdan, ıbu sualleri, lütfetsinler yazılı 
olarak versinler, 'biz de yazılı olarak cevap verelim 
kendierine. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Zabıt
lara geçmez ki. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Yani 70 sual 
dediniz de, 30'u geçti. Ellinizde geri kalanları da ve
relim, zabıtlara geçsin. 

BAŞKAN — Efendim cevap verirseniz zaten za
bıtlara geçer Sayın Bakan. Siz lütfen... 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — 'Baş
kanlık kanalıyla verilirse zabıtlara geçer erendim. 

ıBAŞKAN — Başkanlık kanalıyla verirseniz za
bıtlara geçer efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Baş
kanlık kanalıyla verilsin. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMiROĞLU (Malatya) — Tabiî. Biz de 
bunun üzerinde liyice düşünür ve size cevap veriniz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Peki 
efendim, peki... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağesen. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Zabıt

lara nasıl geçeceğini de merak ediyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Siz 'bize vereceksiniz, 'biz geçirece
ğiz efendim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Sırrı Özbek buyurun 
efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Muhale
fet 'böyle mü yapılır? 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim... 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Soru

larım yalan veya yanlıştır; bunlara cevap verin. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — İyi dü

şünün, iyi... 
BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen efendim... 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Nasıl 

yapılacak muhalefet, alkışlayarak mı? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Artukarslan, 

Meclisi sen mi yönetiyorsun, yoksa Başikan mı? 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 

Başkan, 19 sayfadır (tamamı; 30 suali okudum, 70 
sual zabıtlara geçmek üzere takdim ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 

İçtüzüğü okur musunuz, «Kaç soru sorulacak» diye 
bir hüküm var mıdır? 

BAŞKAN — Yoktur efendim. 
YILMAZ DEMİR (Biledik) — İçtüzüğün 66 ncı 

maddesini bana okuyorsunuz da, buma niye Okumu
yorsunuz? 

BAŞKAN — Böyle 'bir hüküm yoktur; lütfen 
efendim... 

'Buyurun Sayım özlbek. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 
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Başkanım, Bütçe Komisyonunda çalıştığı süre içeri
sinde Sayın Bakan ile iki yıl 'birlikte çalıştık ve (hu-. 
kukî yorumlarımız arasında çok sık aralıklarla büyük 
'benzerlikler vardır. -

BAŞKAN — Sayın Özbek, lütfen sorularınızı 
«orun efendim. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Soru
yorum efendim : 

Anayasanın 130 uncu maddesinin ilik fıkrası ile 
son fıkrası açık ve elimizdeki YÖK Yasasının 5 in
ci maddesinin (F) fıkrası ve geçici maddeleri ile ge
çici 7 nci maddesi açıktır. Bunların hiçbir!!sinde, 
gerek Anayasada ve gerekse YÖK Yasasında, özel 
üniversitelerin, vakıf üniversitelerinin kanunla kurul
mayacağına dair hiçbir ibare yoktur. 

Ayrıca yine Anayasada, bütün üniversite 'rektör
leri özel ve resoıî diye ayrılmamış ve bu husus ka
nunla da düzenlenemez; çünkü bu husus Anayasanın 
amir hükmüdür ve bu hükümde, «Bütün üniversite 
rektörlerinin Cumhurbaşkanınca atanacağı» söylenlll-
mefctedir. 

Buna rağmen, Bil-Kent nassıl kurulmuş ve bu üni
versiteye rektör, niçin Anayasanın amir hükmüne gö
re atanmamıştır. 

2. Bu yıl İskân Fonundan, Türkiye'deki üniver
sitelere 'bağlı tıp fakültelerine, modern tedavi teşhis 
cihazlarının alınması için, büyük bir meblağ yardım 
yapıldığı; ancak hu yardımın, YÖK tarafından Bil-
kent Üniversitesine aktarıldığı söyleniyor. 

Tıp 'fakültesi olmayan Bilkent Üniversitesine bu 
yardım aktarılmış mıdır, aktarılmamış mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbek. 
Buyurun Sayın Vecıihi Ataklı. 
VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başka

nım, Sayın Bakandan aracılığınızla 3 tane sorum 
vandır efendim. 

1. 1983-1986 yılları arasında mecburi nakil se
bebiyle öğretmenlere ödenen harcırah miktarı nedir? 

2. 1402 sayılı Yasa lile görevlerinden uzaklaştırı
lan ve tekrar gorevlerline iade edilen öğretmen ve 
öğretim görevlilerinin sayısı ne kadardır? 

3. Sayın Başkanıım, şimdi* soracağım soruyu bir 
'belgeden, hir iki noktayı açıklamak suretiyle sora
cağım. 

BAŞKAN — Kısa olsun efendim, lütfen. . 
VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Kısa efendim, 

bakın ne kadar kısa soruyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN ;— Teşekkür ederim. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Efendim, elim
deki şu belge Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığına 
aittir. Bu belgeden anlaşılacağı üzere, bir üniversite 
rektörlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından 
30'a yakın öğretim görevlisi hakkında gerekli soruş
turmanın yapılmasını istiyor, bu soruşturma yapılı
yor ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafın
dan da, o üniversiteye bunun cevabı gönderiiliyor. 

Elimizdeki belgeye göre, bazı şahıslar hakkında 
incelemeler yapılmış; şimdi buruların sadece son kı
sımlarını söylemek istiyorum : 

«Dağıtımını yaptığı, yayınladığı, konuşmalar yap
tığı, toplantıya katıldığı, konuşmacı olarak katıldığı, 
aday olduğu, desteklediği, gözaltına alınıp bilahara 
bırakıldığı» gibi ifadeler sonunda da, «Bu hususlar 
istihbar edilmiştir» deniliyor ve en sonuna da, «İstih
barı nitelikte olan bu bilgiler hukukî bir delil olarak 
kullanılamaz» şeklinde bür not düşülüyor. 

Istihbari mahiyetteki bilgi ham bilgi deme!ktr; 
belgeye dayanmayan, birkaç istihbarat unsuru tarafın
dan teyit edilmeyen bıir bilgidir ve geçerli değildir. 
Onun için de bu raporun altına, «Istlihbarî mahiyet
te olan bu bilgi hukukî bir delil olarak kullanıla
maz» diye not düşülmüştür. 

Sayın Hocam Memduh Yaşa Beyefendi, 1402 ile 
YÖK'ün bir ilgisi olmadığını söylediler. Şimdi bu 
demin arz ettiğim kişi hakkında, sıkıyönetim koor
dinasyon dairesinde hiçbir kayda rastlanmamıştır. 
Şahsen ben araştırmışımdır; dilekçe ile müracaat eden 
şahsa da bu bildirilmiştir. Bu kişi üniversiteden uzak
laştırılmıştır, yurt dışına çıkışı uzun süre engellen
miştir, yurt içinde mesleğiyle ilgili kuruluşlarda gö
rev istekleri reddedilmiştir. 

Şimdi soruyorum: Elimdeki bu belgede istihba-
rî mahiyette bilgilerin neticesi görevinden alınan bu 
öğretim görevlisi hakkında, sıkıyönetim komutanlı
ğınca bir işlem yapılmadığına göre, bu işlemi YÖK 
yapmamışsa acaba kim veya hangi kuruluş yapmış
tır? 

2. Bu yöntemle üniversitelerden kaç öğretim 
görevlisi uzaklaştırılmıştır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataklı. 
Sayın Hüsamettin Konuksever sorularını yazılı 

olarak göndermiştir, okutuyorum efendim: 
TBMM Sayın Başkanlığına 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından ya
zılı soru isteğim: 

Bulgaristan'dan göç eden parçalanmış ailelerden 
Nejla Koturoğlu için, 1981 yılında Millî Eğitim Ba-
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kanlığına müracaatında, tahsil durumuna göre ana-
okul öğretmenliği verilebileceği bildirilmiştir. 

1983 yılından beri bakanlıkta takipte bulundu
ğum bu tayin işinin güvenlik soruşturması için bek
letilmekte olduğunu ve İçişleri Bakanlığına gönderi
len 30.7.T986 gün 125 116 sayılı yazıya cevap alın
madığı tarafıma bildirilmiştir. 

Adı geçen şahsa ait Edirne'deki güvenlik soruş
turmasını iki yıl evvel sonuçlandırdığım halde bu 
münevver Türk kadını 'Bulgaristan'dan Türkiye'ye 
gelmekte hata mı etmiştir? Eşinin 30 bin lira 
Bağ - Kur maaşı ile zoraki geçinen Nejla Koturoğ-
lu'nun tayininin beş yıldan beri yapılamamış olma
sının nedenini kendilerine bildirmek üzere tarafıma 
yazılı olarak Sayın Bakanca bildirilmesini istiyo
rum. 

Saygılarımla. 
18 . 12 .1986 

Seyit Hüsamettin Konuksever 
'Edirne Milletvekili 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Sayın Hilmi Nalbantoğlu, buyurun. 
HİUMİ ıNALBANTOĞLU (Erzurum) — Sorula

rım Sayın Başkanım: 
1. 67 il millî eğitim gençlik ve spor müdür

lerinden kaç tanesi vekâleten bu görevi yürütüyor? 
Bunların en az ve en çok vekâlet ettikleri süreler kaç 
yıl veya ka,ç aydır? Bunun sebebi nedir? Acaba üçlü 
kararname zorunluğundan dolayı mıdır? 

2. YÖK Ders Yönetmeliği kıyımına uğramış son 
sınıf öğrencilerinden, '1986 yılında mağdur kaç 
talebe vardır? 

Manisa İli Belediye Başkanımızdan, oğlunun bu 
kıyımdan kurtarılması için size de mektup geldi mi? 
Bana geldi. 

ılLHAN AŞKIN (Bursa) —" Bütün derslerden 
kalmuş o çocuk. 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — 3. Do
ğu ve Güneydoğu üniversite ve fakültelerinde öğre
tim görevlisi açığı kapatılabildi mi? Bu öğretim gö
revlisi açığı sürdükçe, bu üniversite ve fakültelere, üni
versite ve fakülte demekte devam edecek misiniz? 

4. Talebe yurtları olarak yeni yaptırılmış olan 
tek katlı prefabrik yurt binalarından memnun mu
sunuz? 

5. Sayın Başbakan 1985 yılı Mayıs ayında Oltu' 
ya geldiklerinde - otomatik telefonun açılışı sıra
sında - Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Sayın 
Vehbi Dinçerler'e - Oltululara söz vermek suretiy

le - bizzat telefon da ederek, «Oltu'nun kapalı ve 
açık spor tesisini gelecek sene programa koydur» 
diye emir vermişlerdi. Bu söz hangi Millî Eğitim 
Bakanı tarafından tutulacaktır? 

•6. 19 ıMayıs bayramlarımızda, Erzurum gençle
rini de bayrak taşıma programına katacak mısınız? 
Bu sene katmadınız, önümüzdeki sene katacak mı
sınız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant

oğlu. 
Sayın Üçok, buyurun efendim. 
B9HRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, Millî 

Eğitimde 376 bin öğretmen açığı olduğu yukarıda 
Plan ve Bütçe Komisyonunda Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı görüşülürken Sayın Bakan tarafın
dan ifade edildi. Bu öğretmen açığını kısa sürede... 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMfiROĞLU (Malatya) — Bir yanlışlık ol
masın, o sayı mevcudumuzdur. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — O zaman, o soru
mu geçiyorum efendim. 

Yalnız şöyle bir soru soruyorum, belki sayıyı 
yanlış almış olabilirim: Öğretmen açığını, işsiz ve 
lise bitirmiş olanları kısa bir kurstan geçirerek ilk
okul öğretmenliğine tayin etme yolu ile kapatılması 
hususu düşünülmekte midir? 

Bir başka sorum, 20 yıllık öğretmenler bir başka 
yere nakillerini istediklerinde, yeniden göreve alı
nanların güvenlik soruşturmalarına uyruk tutuluyor
lar. Buna neden gerek görülmektedir, amaç nedir? 

Bir başka sorum, Denizli Acıpayam Endüstri 
Meslek Lisesinde kız öğrencilere okul formalarının 
altına pantolon giyme zorunluluğu getirilmiş midir? 
Böyle bir zorunluluk getirilmiş ise nedenini açıklar 
mısınız? 

Bir başka sorum, yine Acıpayam Endüstri Meslek 
Lisesinde okul kitaplığında tek bir teknik içerikli ki
tap bulunmadığı halde, yüzde 80'i tarikat başkanla
rınca yazılan dinsel kitaplar olduğu doğru mudur? 
Şikâyet mektupları üst üste geldiği için soruyorum. 

Acıpayam Endüstri Meslek Lisesinde Kütüphane
cilik Haftası kutlama törenlerinde konu dışı dinsel 
konular anlatılmış; buna karşı, Atatürk'e neden yer 
verilmediğini soran öğretmene ceza verilmiş midir? 

Acıpayam Endüstri Meslelc Lisesinde, kız öğren
cilerin folklor ekibine katılmaları yasaklanmış mıdır? 

1984 - 1985 ders yılında 260 imam hatip lisesi 
müdürü yerlerinden alınmış mıdır? Alınmış ise gerek
çesi nedir? 
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«Öğretmen Dünyası» okuyan öğretmenin maaşı
nın sekizdebiri kesildi ve okulu değiştirildi. Bir eği
tim mensubunun okuma özgürlüğüne yasak koymayı, 
demokrasi ile bağdaştırıyor musunuz? 

(Bir başka sorum, tıp fakültelerini yeni bitirenler 
arastada yapılan bir anketten öğreniyoruz ki, tabip 
çıkanlardan önemli bir bölümü hiç bir doğumda bu
lunmamış, bir apse açmamış veya yara dikmemiş. Ne
deni de, öğrenci sayısını, .olanakları artırmadan ve ha
zırlamadan, iki katına ulaştırmaktır. Sayın Bakan, 
araç, gereç ve öğretim elemanlarını hazırlamadan, uy
gulama olanakları temin etmeden öğrenci sayısını ar
tırmanın halkın sağlığı ve tıp mesleği bakımından sa
kıncalı değil midir? 

Yine YÖK'le ilgili bir başka sorum, Millî Eğitim 
Komisyonumuz yılda bir veya iki kez toplanıyor. 
Oysa sorunları en çok ve getirilen yeni uygulamalar
la en huzursuz .durumda olan bir bakanlıktır. Mil
letvekili arkadaşlarımın ve bu arada benim 2 yıldan 
beri ele alınmasını beklediğimiz yasa önerilerimiz ko
misyonun dolaplarında tozlandı. Resmî ve gayrires-
mî olarak özellikle YÖK Kanununun 7 (L) madde
si üzerindeki teklifimin ele alınmasını hatırlattığım 
nalde 'bir kez olsun gündeme gelmedi. Bir önergenin 
gündeme alınması eğer üniversiteyi ilgilendiriyorsa, 
YÖK Başkanlığının oluru olması lazım gibi bir hava 
vai\ 

Şimdi soruyorum, YÖK millî iradenin tecelli et
tiği Meclisimizin üstünde bir makam olarak mı gö
rülüyor? Görülmüyorsa, şu anda hiçbir işle ilgilen
meyen ve boş olan Millî Eğitim Komisyonu neden 
yasa tekliflerini ele almıyor? 

Yine YÖK'le ilgili bir başka sorum; Üniversite 
profesörlerinin emeklilik yaşını 70ten 67rye indirir
ken tüm üniversitelerin çeşitli bilim 'dalları üzerinde 
fikir yürütecek, karar ve yasa taslağı hazırlayacak 
YÖK Başkan ve üyelerinin yaş haddinin kaldırılması 
büyük bir çelişki teşkil etmiyor mu? örneğin 70 ya
şını çoktan aşmış olan Sayın Doğramacı görevin en 
üst, en nazik noktasında görevini sürdürüyor da, ne
den en verimli, en olgun yaştaki bilim aldamları 67 
yaşında emekliliğe sevkediliyor; bu yüzden de, öğre

tim üyesi noksanlığı ile üniversitelerimiz sıkıntıda ka
lıyor. 

Teşekkür ederim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok. 
Sayın Sağesen, siz Başkanlığın müsamahasıyla so

rularınızdan 19 tanesini sormuş bulunuyorsunuz. 
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — 30 ta

nesini. 
BAŞKAN — 30 tanesini sormuş bulunuyorsunuz. 
Esasında İçtüzüğümüze göre, fazla müsamaha 

edilmiştir. 
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Müsa

maha ile alakası yok Sayın 'Başkan. 
ıBAŞKAN — Çünkü, çok kısa ve gerekçesiz de

diğimiz zaman, soruların bu kadar uzun olarak so
rulması da aynı şeye dahildir. Onun için 30 tanesinin 
dışındakileri işleme koymuyoruz; ancak, siz 'bunları 
Sözdü olarak cevaplandırılması kaydıyla, Başkanlığa 
yazılı olarak verebilirsiniz. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN ı(Ordu) — Sayın 
Başkan, beni oradan indirirken bu şekilde konuşma
dınız; bu bir aldatmaca değil mi? 

IBAŞKAN — Hayır, Başkanlığa yazılı olarak so
rarsınız, cevaplandıracak Sayın Bakan dedim. Aynı 
şeyi söylüyorum, zabıtlara da bakabilirsiniz. Ben, bu
nu Başkanlığa yazıllt olarak verirsiniz, Başkanlık bu
nu Bakanlığa aktarır dedim, başka bir şey deme
dim. 

HÜSEYİN AVNT SAĞESEN (Ordu) — 'Ben za
bıtlara geçmesi için söyledim; bu sorularımı kimse
nin engellemesi mümkün değil. îştüzükte böyle bir 
hüküm yok, tahdit yok. 

IBAŞKAN — Bugünkü çalışma süremiz dolmuş
tur. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek ve 
1987 Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıla
rıyla, 1985 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarıları üze
rindeki görüşmeleri sürdürmek ve 19 Aralık 1986 
Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.58 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

45 İNCİ BİRLEŞİM 

18 . 12 . 1986 Perşembe 

Saat : 10.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

,1. _ 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 499) (Dağıtma tarihi : 2.12.1986) 

2, — 1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Daire
lerin Kesinıhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1985 Malî Yılı Kesinıhesap Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1150, 
1/791) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 3.12.1986) 

3, — Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/799) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 
2.12.1986) 

4, — 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tari
hi : 3.12.19861 

3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

l'« — İstanbul Milletvekilli Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı-
ğma ilişkin Başbakandan «özlü soru önergesi (6/596) 

(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

2. — Diyarbakır Müetvefcıü Kadjır Narın'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır MJMetvefciü Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence üe öldürdükleri iddia edilen, em
niyet görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
fli Gemerek ilçesindeki TUGSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/631) 

6. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

7. — istanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

8. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

9. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

11. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'mn, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 
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12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdüırezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EM AK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AK FA Firmasından alacağına ilişkin Ba$-. 
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-lş 
Sendiıkası Kayseri Şubesinin ol'ağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya dave* 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

17. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişikin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

18. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

19. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişikin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

20. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

21. — Kırklareli Milletvekili Erol AğagıTin, YİB1-
TAŞ Holding Anonim »Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

22. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpmar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi" (6/812) 

23. — Hakkâri .Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

25. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik suruştuı malan sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

26. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

29. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

30. — Balıkesir Milletvefcil Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

31. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Ffîitirn Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Hinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

34. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

35. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 
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36. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İşletme 
Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların üretici 
köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/879) 

37. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

38. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şabin'in, 
Denizli - Tavas İlçesi Kızılca'bölük Kasabasındaki 
kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyo
nu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faa
liyetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/885) 

40. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBtRLlK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş-. 
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

41. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklularla ilgili uygulamalara dair bölge bastnında 
yer alan haberlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/887) 

42.: — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/890) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve, Tu-
dzm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/891) 

44. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görev

li bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

46. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanınadn sözlü soru 
önergesi (6/894) 

47. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 28 . 8 . 1983 tarih ve 2882 sayılı Kanun
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da
ğıtma tarihi: 28 .5 . 1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/19.1, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 
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