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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Polonya'ya gidecek olan Adalet Ba
kanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun dönüşü
ne 'kadar Adalet Bakanlığına, İçişleri Ba
kanı Mustafa Kalemli'nin; 

Fransa ve Belçika'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar'ın; 

Amerika Birleşik Devletleri ve ingil
tere'ye gidecek olan Devlet Bakanı Yusuf 
Bozkurt özal'ın dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Devlet Batanı Adnan Kah-
vecİ'nin; 

Meksika'ya, gidecek olan Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Ka
ya Erdem'in dönüşüne kadar Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet 
Bakanı Kâzım Öksay'ın; 
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Norveç'e gidecek olan Devlet Bakanı 
Cemil Çıiçek'in dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Nihat Kitap-
çı'nın; 

Kuveyt'e gidecek olan Dışişleri Baka
nı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Mili Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı Hasan Celâl Güzel'ıin; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğü
ne; 

Kuveyt'e gidecek olan Cumhurbaşka
nı Kenan Evren'in dönüşüne kadar Cum-
mırbaşkaniığına, Türkiye Büyük Miillet 
Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut'un ve
kâlet edeceğine; 

ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe
li idareler Kanun Tasarıları âle 1986 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/393, 1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) 
<S, 'Sayıları : 22, 23, 44, 45) görüşmeleri
ne devam olunarak: 

Adalet Bakanlığı, 
Yargıtay Başkanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
1988 Malî Yılı Bütçeleri 'ile 1986 Ma

lî Yılı Kesinhesapları kabul edildi. 
10 Nisan 1988 Pazar günü saat 10.00' 

da toplanmak üzere birleşime s'aat 23.23'te 
son verildi. 

Başkan 
Başfcanvekii 

A, Hüdai OraL 

Kâ€p Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

Kâitüp Üye 
Edime 

İsmail Üğdül 

Kâltlip Üye 
Sakarya 

Mümtaz özkök 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 

KÂTİP ÜYELER : Cemal ÖzUüen (Kırklareli), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — TürikÜye Büyük Milılet Meclisimin 51 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1988 MaU Yılı Genel ve Kat
ma Bütçeli İdareler ye Kuruluşlar Bütçe 
Kanunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/393, 1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 
1/338) (S. Sayıları : 22, 23, 44, 45) (1) 

A) MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANLIĞI 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

I -. Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğü 

1. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

II - Yüksek Öğretim Kurulu 

1. — Yüksek Öğretim Kurulu 1988 
Malî Yıh Bütçesi 
- 2., — Yüksek Öğretim Kurulu 1986 
Malî Yılı Kesinhesabı 

III - Üniversiteler 
a) Ankara Üniversitesi 

(1) 22, 23, 44, 45 S. Sayılı Basma-
yazılar 4.4.1988 Tarihli 45 inci Birleşim 
Tutanağına eklidir. 

1. — Ankara Üniversitesi 1988 Malî 
Yılı Bütçesi 

2. —Ankara Üniversitesi 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

1988 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

1986 Malî Yılı Kesinhesabı 
c) Hacettepe Üniveristesi 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1988 Ma

li Yıh Bütçesi 
2. — Hacettepe Üniversitesi 1986 Ma

lî Yılı Kesinhesabı 
ç) Gazi Üniversitesi 

1. — Gazi Üniversitesi 1988 Malî Yılı 
Bütçesi 

2. — Gazi Üniversitesi 1986 Malî Yı
lı Kesinhesabı , 

d) İstanbul Üniversitesi 
1. — İstanbul Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — İstanbul Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
e) İstanbul Teknik Üniversitesi 

1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — İstanbul.Teknik Üniversitesi 1986 
Malî Yılı Kesinhesabı 

f) Boğaziçi Üniversitesi 
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/. — Boğaziçi Üniversitesi 1988 Malî 
Yılı Bütçesi 

2. — Boğaziçi Üniversitesi 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

g) Marmara Üniversitesi 
1. — Marmara Üniversitesi 1988 Ma

lî Yılı Bütçesi 
2.Î — Marmara Üniversitesi'1986 Ma

lî Yılı Kesinhesabı 
ğ) Yıldız Üniversitesi 
1. — Yıldız Üniverîstesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 

2 .— Yıldız Üniversitesi 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

h) Mimar Sinan Üniversitesi 
1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 

2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1986 
Malî Yılı Kesinhesabı 

ı) Ege Üniversitesi 
1. —Ege Üniversitesi 1988 Malî Yı

lı Bütçesi 
2. — Ege Üniversitesi 1986 Malî Yı

lı Kesinhesabı 
i) 9 Eylül Üniversitesi 

1,-9 Eylül Üniversitesi 1988 Malî 
Yılı Bütçesi 

2. — 9 Eylül Üniversitesi 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

j) Trakya Üniversitesi 
1, — Trakya Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 

2. — Trakya Üniversitesi 1986 Malî 
Yık Kesinhesabı 

k) Uludağ Üniversitesi 
1. — Uludağ Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Uludağ Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
l) Anadolu Üniversitesi 
1. — Anadolu Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 

2. — Anadolu Üniversitesi 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

m) Selçuk Üniversitesi 
1. — Selçuk Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Selçuk Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
n) Akdeniz Üniversitesi 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2,ı — Akdeniz Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 

o) Erciyes Üniversitesi 
I.-. — Erciyes Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 

2. — Erciyes Üniversitesi 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

ö) Cumhuriyet Üniversitesi 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 

p) Çukurova Üniversitesi 
1. — Çukurova Üniversitesi 1988 Ma

lî Yılı Bütçesi 
2., — Çukurova Üniversitesi 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 
r) 19 Mayıs Üniversitesi 

ı 1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1988 Ma
lî Yılı Bütçesi 

2. — 19 Mayıs Üniversitesi 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

s) Karadeniz Üniversitesi 
1. —Karadeniz Üniversitesi 1988 Ma

lî Yılı Bütçesi 
2. — Karadeniz Üniversitesi 1986 Ma

lî Yılı Kesinhesabı 

ş) Atatürk Üniversitesi 
1. — Atatürk Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Atatürk Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
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t) İnönü Üniversitesi 
1. — İnönü Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — İnönü Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
u) Fırat Üniversitesi 
1. — Fırat Üniversitesi 1988 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Fırat Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
ü) Dicle Üniversitesi 
1 .— (Dicle Üniversitesi 1988 Malî Yı

lı Bütçesi 

2. — Dicle Üniversitesi 1986 Malî Yı
lı Kesinhesabı 

v) 100 üncü Yıl Üniversitesi 
1, — 100 üncü Yıl Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — 100 üncü Yıl Üniversitesi 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 

y) Gaziantep Üniversitesi 
1. — Gaziantep Üniversitesi 1988 Ma

li Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — 1988 Malî Yılı Genel 

ve Katara, Bütçe Kanun Tasarıları ile 
1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarıları üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz-

Programa göre, Millî Eğitim Gençllifc 
ve Spor Bakanlığı bütçesi ve kesirihesa-
bının görüşmelerine 'başlıyoruz. 

Hükümet?. Burada. 
Komisyon?. Burada. 
Grupları ve şahısları adına söz alan

ları açıklıyorum : 

Anava'tan Partisi Grubu adına Nuri 
Gökalp, Mehmet Sağdıç, Namık Kemal 
Zeybek, Hüseyin Aydın Arvasi, Reşit Ül
ker; SHP Grubu adına Erdoğan Yetenç, 
Rıza Yılmaz, Beşer Baydar, Rıza Ilıman, 
Yüksel Çengel; Doğru Yol Partisi Grubu 
adına Tevfflk Ertüzün. 
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Ş/abusları adına; lehinde, îsma'il Dayı, 
aleyhinde Cumlıüı' Kesiklin. 

Sayın milletvekilleri, grupları adına 
konuşma süresi 2 saattir.. Programımızın 
zataıanında tomarnlJanalbilmesıi için, değer
li arkadaşlarımızın sürelere özellikle dik
kat etmelerini rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Gökalp. (ANAP sıra
larından alkışlar.) 

ANAP GRUBU ADINA NURÎ 
GÖKAUP (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Medisıin değeri üyeleri; Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığının 1988 
Malî Yılı Bütçesi ile İlgili Anavatan 
Partisi Grubunun görüşlerini arz ötmek 
üzere huzurlarınızda ibulunuyorum. Bu 
vesileyle grubum ve şahsım adına Yü
ce Meclisi saygıyla; selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan îlkti-
darı, her konuda olduğu gibi, milî eği
tim konusunda da yeni bir dönem baş
latarak, ülkenin en önemli meselelerinin 
başında millî eğit'im meselesinin geldi
ğimi, insan yetiştirmenin önemli bir me
selle olduğunu bilerek, kuruluş tüzüğün
de ve her iki seçim 'beyannamesinde de, 
hükümet ^gramlarında olduğu gibi 
gerekli önemi vermiştir. 

Millî, manevî ve kültürel değerleri
mize sahip çıkacak, yarının daha bü
yük ve daha güçlü Türkiyesini teslim 
edeceğimiz nesillerin iyi yetiştirilmesini 
sağlamak için, çalışmaktan geri kalma
yan Hükümetimiz, büyük bir azim ve 
inançla ımillî eğitim meselemizin hal yo
luna girmesini sağlamak üzere bütçede 
sağladığı yüzde 93'lük bir artışa ilave-
tten, bir müddet önce çıkarmış olduğu
muz eğitim gençlik, spor -ve sağlık hiz
metlerine ilave kaynak teminini amaç
layan kanun ile geleceğin güçlü Türki-
yesi için, miıMî eğitim, mevzuunda sağ
lanabilecek bütün imkânları aynı hedefe 
teksif edilmiş bulunmaktadır. 
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Sayım Başkan, değerli milletvekilleri; 
gdeceğitmizin teminatı olan çocuklarıımı-
zın ve gençlerimizin, modern ve illeri 
Türkiye İdealine, Atatürk ilke ve inkı
lâplarına bağlı millî, manevî ve ahlakî 
dieğerieriımıizi benimsemiş, ibiigili, lilmî 
düşünceye sahip, herkese karşı sevgi, 
saygı ve müsamaha besleyen medenî bi
ner insan olarak yetişmelerini millî eği
timin esası sayarız. 

Millî eğitimde fırsat eşitliğinim sağ-
'lanm'asii esastır. Gelişmenin ve modern
leşmenin temelinldeki başlıca unsurlar 
insan ve sisitemıdir. İnsan emeği, kutsal 
ve her şeyin' üzerindedir. Kalkınma in-
samoğlu'nun (işidlir̂  iteri toplumlarda ye-
tüştmliş insaın gücü kalitesiınin, dünyanın 
en zengin (tabiî kaynaklarından daha 
önemi iûliduğunu kabul etmiemek müm
kün ıdeğidiır. Eğitim olayının her yaş 
grubunu içinde bulunduran, toplumun 
ve nesillerin fertlerini muayyen bir gaye 
istikametinde 2lilhnî, ahlâkî ve fizikî ge
lişmelerini ihtiva ©dön ıbir aksiyon ola
nak çocuklarımızı, gençlerimizi millî ve 
manevî değerlere sahip, örf ve âdetlerine 
bağlı, çağdaş teknolojiye hâkim, bilim
le donanmış olarak yetiştirmek amacın
dayız. 

Sayın Başkan, değerli [milletvekilleri; 
bugün, yurdumuz Anavatan İktidarı, ile 
hızk ve geniş boyutlu ıbir değişim içime 
girmiştir,! Yıllarca sürmesi beklenen gel
işmeler üç beş yılda geliştiği içindir ki, 
bir taraftan dliım ve ileri teknoloji ala
nındaki mesafeyi kapatmayı amaçlayan 
iktidarımız, öbür yandan hızla artan nü
fusa, eğitim ve öğretim imkânı sağla
maya çalışarak, gelecek yüzyılın kadro
larının yetiştirilmıesime şimdiden çalış
maya başlamıştır. Hailen ülkemizde, eği
timin değişik tür ve kademelerinde 65 
bine yakın eğitim kurumu mevcuttur. 
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Bu eğitim ıkurumllarında 380 bine yakın 
öğretmen ile 11 milyona yalkın öğren
ciye eğitim ve öğretim verilmektedir. Ya
pılan çahşanalarla, her seviyedeki öğre
tim kurumlarında, eğitimin yapısının, 
toplumun ve ekonominin gelişen ve de
ğişen ihıtiyaçlarıına cevap verebilecek bin 
seviyeye getirilmesi çalışmaları sündü-
rülmıektedir. 

Müfredat programlarını günün ge
lişen şartlarına göre düzenleme, eğitim
de niteliği geliştirme ve eğitimi hayata 
dönük bir hale getirme çalışmaları ya
pılmış; bu çerçevede, öğrencilerin yete
nek ve algi alanlarına imkân tanıyan bil
gi, beceri ve meslekî formasyonlarının 
geliştirilerek, gerek hayata ve gerekse 
bir üst öğretim kurumuma hazırlanabil
mesi amacıyla, ilköğretim ve ortaöğre
tim kademesindeki müfredat program
larının ülkeleri yeniden gözden geçirile
rek, meslek ve kültür ve derslerimin ağır
lıkları yeniden düzenlenmiş ve öğrenci
lere işletaelerde eğitim imkânı sağlan
mıştır. Bu aımaçla, 629 adet kurs prog
ramı yürürlüğe konmuş ve ayrıca ilk ve 
ortaöğretimin çeşitli okullarında 86 adet 
yeni haftalık ders çizelgesi Talim ve Ter
biye Kurulunca fcaJbul edilerek, uygula
maya konulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
öğretmenlerin hizmet öncesinde ve hiz
met içinde eğitim ve isltihdamları konu
sunda meslekî ve teknik dallarda nite
liğin artırılması, öğretmenliğe giriş im
tihanlarının merkezi sisteme bağlanarak, 
istihdam şartlarında objektif kıstaslar 
getirilmesi, üniversite seçme imtihanları] 
sıis'teminde, öğretmem lisjeleri ve diğer 
meslek Iselenİndem mezun olanların, ken
di lalaniarındafki öğretmenlik programla
rına ve mdslek yüksekdkularımdan ye
tiştirilmelerini sağlatmak için yüksek kat-
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sayı uygulaması ile lehlerine yeni bir 
uygulama 'başlatılmış bulunmakladır. 

Hizmet içi eğitim faaliyetleri çerçeve
sinde öğretmen okullarından mezun olan 
130 bin öğretmenin Anadolu Üniversi-
tesıi Açıköğretiım Fakültesinde, yaygın 
eğitim yoluyla başlatılan önfeaıns eği
tim programlarına devam edilmiştir. 

Hizmet içi eğitim çalışmalarının da
ha etkin halle getirilmesi, hızlandırılmış 
programlarla branş bazında 18 200 öğ
retmenim hizmet tiçi eğitimleri sağlan
mıştır. öğretmenlik mesleğinin geliştiril
mesi* daha nitelikli öğretmen yetiştiril
mesi ve öğretmenliği meslek olarak se
çecek gençlerimizin, lortaöğretim seviye-
slkıden itibaren yetiştirilmesini sağlamak 
üzere, öğretmen İkeleririin yeniden açıl
ması çalışmaları yapılmıştır. Öğretmen ye
tiştiren yükseköğretim kurumlarına ek kay
nak tahsis edilerek, daha nitelikli öğretmen 
yetiştirilmesi konusundaki çalışmalara 
devam edilmektedir. öğretmenlerin mad
dî imkânlarının geliştirilmesi amacıyla, 
eğitim ve öğretim tazminatlarıyla, ek 
ders ücretlerinde artışlar sağlanmıştır. 
Ayrıca, köylerde öğretmen lojmanı ya
pılmayla, kalkınmada öncelikli yörelerde 
görev yapan öğretmenlerin barınma ih
tiyaçlarının, öncelikle fcarşianmaısı uygu
lamasına devam edilmektedir. 

,Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Anavatan İktidarının başlatmış oldu
ğu yaitırımılar, İhracat hamlem ve yeni 
teknolojilere kayış sonucu ortaya çıkan 
kalifiye iara linsangücü ihtiyacını karşı
lamak ve işsizliği azaltmak için sanayi
leşmede' önemli faktör olan bilgi, bece
ri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek 
verimi gerçekleştirecek vasıflı insan -
gücü ihtiyacıınıın fcarşılaroması için 3308 
sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Ka
nununu çıkararak, her konuda olduğu 

gibi, kalıcı ve uzun vadeli çözümlerle me
selelere yaklaşan Anavatan İktidarı, çı
raklık ve ımeslek eğitiminin geiiştirilirne*-
sine yeterli maddî kaynak temini ama
cıyla, «Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eği
timli Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu» 
nu kurmuştur. Çıraklık,, meslekî ve tek
nik eğitim konularında bakanlıkça ihti
yaç duyulan planliama, araştırma, geliş
tirme ve üretim hizmetlerini yapmak ve
ya yaptırmak amacıyla meslekî ve tek
nik eğitim araştırma ve geliştirme mer
kezini kurmak suretiyle, aday, çırak, kal
fa vd ustaların eğitimleri sırasında, ka
zandıkları bilgi ve becerilerle ımeslek li
selerine girişte gerekli değerlendirmeyi 
yapmaktadır. 3308 sayılı reform niteli
ğindeki [Kanunun esnaf, sanatkâr, sana
yici ve çıraklara sağladığı imkânlarla, 
çıraklık eğitimi sistemine kazandırdığı 
imkân sonucunda 13 bin olan çırak sa
yısı 130 bine ulaşmıştır. Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 
ve Batı Berlin Türk - Alman Ekonomik 
İşbirliği Kurumu arasında yapılan pro
tokole göre yürütülen Türk - Alman çı
raklık eğitimdi projesi, Ankara, Istanibul, 
Bursa, İzmir ve Diyarbakır illerinde uy
gulanmaya başlanmış ve bundan sonra, 
birkaç lile daha yaygınlaştırıtaası düşü
nülen bu projeye göre, adı geçen kurum
ca donatılan atölyelerde, çıraklara işyer
lerinde edinemedikleri bilgi ve beceriler 
kazandırılmaktadır < 15 ve 17 yaş gru
bundaki gençlerimizden, ortaöğretim ku
rumlarına devam edenler çağ nüfusunun 
yüzde 19'ünu teşkil etmektedir. Doliayı-
la, geriye kalan yüzde 81'inin ise, bü
yük ekseriyetti işyerlerinde çalışmakta
dır. İşyerlerinde çalışan bu durumdaki 
gençlerimizin sayısı ise, 800 bin civarın
dadır. Bu sebeple, çıraklık eğitimi siste
mi büyük bir önem arz etmektedir. Eği-
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time alınacak çırak sayısının önümüz
deki beş yıl sonunda 500 bine çıkarıl
ması hedef alınmıştır. Çırak öğrenciler, 
daha çok düşük gelir grubundaki kırsal 
kesimden şehirlere gelen vatandaşlanmı-
zm çocukları olmaları hasebiyle, sosyal 
adaletin yaygınlaştırılması ve bu gençle
rimizin ıbarınabileceklerL pansiyon bina
ları ve aşevi yaptırılmasına dolayısıyla 
başlanımış olup, bu çalışımalann yay-
gmlaşjürıılmıasına da devam edilecektir. 

Sayın Başkan, değerli mMetvekİlleri; 
ülkenin bütün kaynaklarmı en akılcı şe
kilde değerlendiren liktidarımız, yetişkin
lerin eğitimine de gerekli önemi vere
rek, ülkemizin ekonomik, sosyal, kültü
rel alandaki gelişmelerine parnle1! olarak, 
vatandaşlarımızın 'arıtan eğitim ihtiyaç
larını karşılatmak için, yaygın eğitim faa
liyetlerine büyük bık önem vermiştir. Bu 
maksatla, çalışmalar yapan halk eğitim 
merkezlerince açılan meslek kurslarının 
niteliklerinin yükseltilmesini sağlamak, 
gerekli çalışmaları yapmak amacıyla 
Hükümetle, Uluslararası İmar ve Kalkın
ma 'Bankası arasındaki 71 milyon do
larlık anlaşma imzalanmıştır. Bu para
nın 23 milyon dolarlık bölümüyle, halk 
eğitim merkezinin modern eğitim araç 
ve gereçleriyle donatılımaısı sağlanacak
tır. Sağlanan bu imkânlarla, en kısa za
manda 40 halk eğitim merkezinde 301 
atölye kurularak faaliyete geçecektir. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgele
rinin kalkınmasına fcaltikıida bulunmak 
maksadıyla, kurulacak bu atölyelerin yüz
de 70'inin Doğu ve Güneydoğu Anado
lu Bölgelerinde kurulmasına çalışılacak
tır. 

Halk eğitim merkezlerinde, meslek 
kurslarının dışında genel bilgi kursları, 
sosyal ve kültürel kurslar, sosyal ve kül
türel uygulamalar liie okuma - yazma 

kurslarıyla 1 milyona yakın vatandaşı
mıza hizmet verilmiştir. 8 milyon vatan
daşımız ıda konferans, panel, sempozyum, 
sergi gibi sosyal ve kültürel uygulama
lardan faydalandırılmıştır. Böylece, öğ
renmeyi sadece okulda başlayıp okulda 
biten )b.ir olay değil de, beşikte başlayıp 
mezarda biten bir süreç olarak kabul 
eden bakanlığın çalışmaları son derece 
memnuniyet vericidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
başarılı çalışmalarıyla, Anavatan İktida
rımın en önemli hedefini gerçekleştirme
yi sağlayacak olan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığından, istikbalimizin 
teminatı olan gençlerimizin daha iyi ye
tişmelerini sağlamak amacıyla; bütün 
öğretmenlerimizin konut meselesinin hal
ledilmesini sağlamak, öğretmenlik mes
leğinin cazip hale getirilmesine çalışmak, 
öğretmenlerimizi maddî yönden daha 
iyi iiımlkânlaıra kavuşturmak, ilk ve orta
öğretimdeki İkili öğretimin kaldırılmasını 
sağlamak, öğretmenlerin yurt düzeyin
de dengeli dağılımım sağlamak için baş
lanmış çalışmaların en kısa zamanda bi
tirilmesini bekliyor ve temenni ediyo
rum. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığının 1988 Malî Yılı Bütçesinin, mille-
tülmiıze, Hükümötim'ize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, grubum ve şahsım adına 
Yüce Meclise saygılar sunarım, (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayını Mehmet Sağdıç; buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından -alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET 
SAĞDİÇ (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığının 1988 malî yılı büt
çesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere söz almış bu-
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lunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 
Yüce Heyetinizi saygı ve sevgiyle selam
lıyorum. (ANAP sıraların dan alkışlar) 

Sayın ımilıl'etvekilleri, parti programın
da, «geleceğimizin ıtenimatı olan çocukla
rımızın ve gençlerimizin modem ve ileri
ci Türkiye idealine, Atatürk ilke vs in
kılaplarına bağlı, millî ve ahlakî değerle
rimizi 'benimsemiş, bilgili, ilmî düşünceye 
.sahip, herkese karşı sevgi, müsamaha bes
leyen medenî birer Ansan olarak yetişme
lerini milî eğitimin esası sayarız» şeklin
de yer verilmiştir. Bir milleti meydana 
getiren en önemli unsurlar dil, kültür, va
tan, bayrak ve benzeri değerlerdir. Yetiş
mekte olan çocuklarıımıza, genç vs yetiş
kin neslillere, bu unsurları en doğru bir 
şekilde öğreten, gerek toplum ve gerekse 
bireylerin gelecekteki beklentilerinle yön 
veren ve etkileyen, iyi bir eğitimdir. Bir 
eğitim, kendi çocuğunu örf, âdet ve tö
relerinin sahibi kılamamışsa, o eğitim, 
bize göre başarısızdır, amaçsızdır; bundan 
da ötesi, millî olma özelliğini kaybetmiş
tir. 

Çok iyi hatırlayacaksınız ki, bu ülke
nin gençleri arasından, bayrağını, mille
tini, İstiklal Marşını inkâr edan batililer 
çıkmıştır. Bu ülkenin gençleri arasından, 
kahveleri tarayanlar, evleri baştanlar, ban
kaları soyanlar, vatan kalelerine kızıl bay
rak çökenler de çıkmıştır. 

6 Kasım 1983 seçimlerinden sonra gö
reve başlayan Anavatan İktidarı, her alan
da olduğu gibi, millî eğitim alanında da 
geniş ve köklü reformlara başlamış ve 
ciddî mesafeler almıştır. Bu toprakılar üze
ninde yaşayan insanlarımızın birliğini ve 
beraberliğini muhafaza etmeleri, aynı duy
gu ve düşünceleri taşımaları, geleceğe yö
nelen aynı' inancı paylaşmaları, dinine, 
devletine ve cumhuriyetine bağlı bir top
lum olarak yaşamaları için iyi bir eğitim 

ve öğretimi hedef alan Hükümetimizin 
çalışmaları memnuniyet vericidir. Hükü
metimiz, sosyal hayatımızın ihtiyaçılarına 
ve asrın icaplarına uygun ve geleceği içe
ren bir eğitim politikasını esas almıştır. 
Büyük Atatürk'ün çizdiği yolda, geleceğin 
Türkiyesi için, millî kültürümüze, gelenek 
ve göreneklerimize uygun, bilinçli, çağdaş 
ilim ve teknolojinin meydana getirdiği 
yöntemleri uygulama gayretlini göstermiş 
ve göstermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şüphesiz, millî eğitimimizin ana hedefi 
olan eğitimde millîlik, ruhta millîlik hu
susunda izlediği yol, büyük emek, gayret 
ve .sabır istemektedir. Geleceğin güçlü ve 
büyük Türkiyesi için, millî eğitim konu
sunda bütün kaynaklar birîeştirilmedi, bü
tün imkânlar bu hedefe teksif edilmelidir. 
Bu konuda, saygıdeğer muhalefetin de ay
nı duygular liçinde olduğuna inanıyorum. 

Millî eğitim konusunda temel kayna
ğımız aziz milletimizdir; bin yıllık tarihir 
nin meydana getirdiği engin kültürümüz 
olmalıdır. Yaşanan bütün nesiller için, 
eğitim ve öğretim hizmetlerine ter türlü 
desteği vermek, her fedakârlığı yapmak ve 
her bedeli ödemek millî görevimizdir. Bu 
husus., devetiımizin varlığı ve bekası, vata
nımızın bütünlüğü ve milletimizin birliği 
için şarttır. Geleceğ'mlizin teminatı olan 
gençlerimizi yetiştirme görevi verdiğimiz 
cefakâr öğretmenlerimizin, maalesef bu
gün bile, bütün meseleleri halledilmiş de
ğildir. Ancak, MliUî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığının 1988 yılı bütçesi ile 
1987 bütçesini mukayese ettiğimiz zaman; 
1987 yılı için 928,6 milyar ödenek ayrıl
mışken, 1988 malî yılında 1 trilyon 797 
milyar 300 milyon olarak ayrılmış ve bu 
artış yüzde 93'ü bulmaktadır. Bu yüki 
bütçede görülen önemli artış sayesinde, 
öğretmenin maddî sorunları kısmen hal-
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ledifecektiir. Öğretimen açığına, kitap soru
nuna, mealde içi eğitim sorununa, okul 
sorununa, öğretmen lojmanı sorumuna ke
sin bir çözüm-bulunacağıma inanıyoruz. 

Kutsal öğretmenlik mesleğine, gençle
rimizin özendirilmesi, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığımızın ana hedefle-
riinden biiıriı olmalıdır. Ulu önder Ata
türk, «Muallimler; yeni nesil sizin eseri
niz olacaktır» diyerek, öğretmenlik mes
leğinin önemine ve kutsallığına .işaret et
miştir; ancak, Türkiye'de öğretmenlik 
mesleği çok övülmüş, öğretmen yetiştirme 
ve istihdamı asla övgülerle paralellik gös
terememiştir. İtiraf etmeliyiz ki, bugün 
tule hâlâ öğretmen yetiştiren fakülte ve 
yüksekokuıllar, en zeki, en çalışkan ve en 
'kabiliyetli olanların gönüllü alarak gel
dikleri, rağbet edilen müesseseler değil
dir. Devlet olarak, hükümet olarak, bu 
çarpık yap iyi tersine çevirmek; öğretmen
lik mesleğimi cazip, aranılan, kolay ula
şılmaz hale getirmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
'bilindiği gibi, cumhuriyetin kuruluşulldan 
iki yıl kadar önce, 16 Temmuz 1921'de 
Ankara'da bir Maarif Kongresi yapıl
mıştı. Bu kongrenin açılışında, Mustafa 
Kemal Paşa, Türkiye Cumhuriyetimin eği
tim sistemlinin, millî devlet ve rejime bağ
lı, laik ve cumhuriyetçi, günün ilmime da
yalı, çağdaş, genel ve eşitlik prensipleri
nle uymasını .istiyordu. «Bu da ancak, mil
lî ve ahlakî değerleri 'benimsemiş, Ata
türk ilke ve linkılaplarına bağlı, bilgili; 
Türkiye'nin meselelerinin millî 'birlik ve 
dayanışma ile, İlmî ve akılcı düşünceler
le gayret ve fedakârlıklarla çözülebile
ceğine inanan, herkese karşı sevgi, say
gı ve müsamaha besleyen kafalarla sağ
lanabilir» demiştir. 

Atatürk'ün laiklik ilkesli yanlış anlaşıl
mış ki, uzun yıllar okullarda din eğitimi 

verilmemiş, bu eksiklik, 1982 Anayasa
mızla gerçekleşme imkânına kavuşturul
muştur. Din, bir milletin manevî inançla
rınım kaynağını, milletin kültürünün bir 
parçasını teşktil ©diyordu. Çünkü din, mil
lî kültürün bir parçasıydı. Din eğitimi ve
rilemeyince, eğitimin millî olması ilkesin
de de bir eksiklik meydana geHiyordu. Bu 
eksiklik, kardeşi kardeşe kırdırmayla ka
dar varınca, devleti bir tehlikeden kur
taran Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye 
Cumhuriyetinin yemi Anayasasını yapar
ken, bu eksikliğin, gideriılmesli hususunda 
diıkkatli davranarak, 1982 Anayasasının 24 
üncü maddesinıim üçüncü fıkrasında, «Din 
ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gö
zetim ve denetimi altımda yapılır. Din kül
türü ve ahlâk öğretimi liır'k ve ortaöğretim 
'kurumlarında okutulan zorunlu dersler 
arasında yer alır. Bunum dışındaki din 
eğitim ve öğretimi ancak, kişilerim kendi 
'isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisi
nin talebime bağlıdır» hükmü ile yasa
laşmış oldu. 

Yüce Atatürk'ün direktiflerine ve Ana
yasamıza rağmen, millî eğitimimiz, 12 
Eylül' 1980 öncesinde büyük yaralar al
mıştır. 'Devletimizi yıkmak, vatanımızı 
parçalamak isteyenler, kendilerime hedef 
olarak, eğitim kurumlarımı seçmişlerdi, 
Bunlarım tahribatlara sonucu, yetişen genç 
nesilde birtakım tatmimslizlik, huzursuzluk 
yaratılmış, çocuklarımızın geçmişle bağ
ları koparılmış, geleceğe karşı ümitleri za
yıflatılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Hükümetimiz, geçirdiğimiz bu acı tec
rübeleri de göz önüne alarak, eğitime ay
rı bir önem vermiş; mlillî, manevî ve kül
türel değerlerimize sahip çıkacak, yarının 
daha büyük, daha güçlü Türkiyesini tes
lim edeceği nesillerin iyi yetiştirilmesini, 
en önemli mesele olarak göstermiştir. 
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Bugün, Özail Hükümeti, her alanda 
başlattığı yeniliklere paralel olarak, eğitim 
atanında da ciddî atılımlar 'başlatmış, 
önıemli kararlar alarak uygulamaya koy
muştur. 

Bilindiği gibi, miMî eğitim sistemimizin 
temel amacı, Türk mille tinim bütün fert
lerini iyi insan, iyi vatandaş ve iyi birer 
meslek sahibi olarak yetiştirmektir. Bu 
noktadan hareket ederek, Hükümetimiz 
tarafından hazırlanan ve Yüce Parlamen-
tomuzjpa kabul edilen 3308 sayılı Çırak
lık ve Meslek Eğitimi Kanunu, mesilekî 
eğitim konusunda gerçek anlamıyla bir 
reform niteliği taşumaiktadır. Böylece, ilk
okulu biıtirdiıkten sonra, okula devam ede
meyen milyonlarca gencimize eğitim im
kânı verilmekte ve mesleklerinde kaliteli 
eleman haline gelmeleri temin edilmekte
dir. Bugüne kadar gençlik eğitim görmüş 
ve mesleğini ıgelistirmiş, birçoğu kendi işi
ni kendisi kurmuştur. 

3308 sayılı Kanunun, işyerlerinde ça
lışan gençlerle ilgili olarak getirdiği im
kânlar ile çıraklık eğitimine katkıları şöy
le sıralanabilir : 

13 yaşını bitirenler çırak olabilmekte, 
ilkokulu bitirdikten sonra çalışmaya baş
layanlar, ,14 yaşına kadar aday çıraklık 
statüsünde eğitime alınabilmektedir. Aday 
çırak ve çıraklar, öğrendi olarak kabul 
edilmişlerdir. Aday çırak ve çırakların 
sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. 
İşyeri açmak belirli esaslara bağlanmış, 
kalfalık ve ustalık belgelerine iş hayatında 
geçerlilik kazandırıllmiıştır. 

Daha önce çıraklık eğitimi uygulama 
kapsamına alınmış, il ve meslek dalları 
uygulamaları devamlılığını sağlamak ama
cıyla, 3308 sayılı Kanun kapsamına alın
mış 40 meslek dalı, 50'ye, 39 olan il sa
yısı 53'e çıkarılmıştır. 13 bin olan çırak 
sayısı 130 hine ulaşmıştır. Çıraklık eğiti

mine artan talep sonucunda, mevcut alt
yapı yetersiz kalmış, 39 olan çıraklık eği
timi merkezi, kısa zamanda 179'a çıka
rılmıştır. İhtiyaç ve talepler dikkate alı
narak, yeniı eğitim merkezleri açılmakta
dır. Açılan çıraklık eğitim merkezlerinin 
kısa süre içerisinde kendi eğitim bina
larına kavuşmaları için çalışmalara devam 
©dilmektedir. 

1987 yatırım yılında lilk defa olarak, 
4 çıraklık eğitim merkezi binası progra
ma alınmış, buna ilaveten Avrupa İskân 
Fonundan temin edilen kredilerle 59 çı
raklık eğitim merkezi yapılması için de 
gerekli plan ve proje hazırlanmıştır. 

Çıraklık eğitimi uygullaıma kapsamına 
tüm illerin ve eğitim süresi 3-4 yıl olabi
lecek meslek dallarının en kısa sürede 
alınması planlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; eğitim sis
temimiz üzerinde gerekli bilgileri sırala
maya devam ediyorum. 

Okul öncesi öğretim, 4-5 yaşlarını içi
ne almaktadır. 1987-1988 eğitim ve öğre
tim yılında, yani hu yıl, 431 anaokulu 
ve 3 016 anasınıfında toplam 101 039 
öğrenci eğitilmektedir, 

İlkokullara gelince; gene aynı ders yı
lında, bu yıl 50 320 ilkokulumuzda, 
6 868 783, takriben 7 milyon civarında 
öğrenci ve 220 790 öğretmen bulunmak
tadır, 

Bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ül
kelerin çoğunda, mecburî öğrenim süresi 
8 ilâ 12 yıl arasında değişmektedir. 

Ülkemizde mecburî öğretim 6-14 yaş
ları arasındadır. Bu durum, Millî Eği
tim Temel Kanununun 22 inci, İlköğre
tim ve Eğitim Kanununun da 3 üncü 
maddesinde belirtilmiştir. Bu uygulamaya 

'Türkiye genelinde 98 yatılı bölge okulu, 
584 iılköğretim okulu için 17 746 öğret
men ve 484 030 öğrenci ile devam edil
mektedir. 

— 13 — * 
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Ortaokullara gelince; ilköğretimin ikin
ci safhası olan ortaokullarıdır. Burada or
taöğretime ortaokullar barışmaktadır. 
87-88 öğretim yıllında 5 710 ortaokulda 
2 065 733 öğrenci, 43 724 öğretmenle eği
tim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmek
tedir. 

Bu öğretim yılı için ortaokullarda plan 
hedefi yüzde 68 diken, okullaşma oranı 
yüzde 60 olarak gerçekleşmiştir; yani, 
plan hedefine göre ortaokullarda çağ nü
fusunun yüzde 8'i okullaşamamıştır. 

Genel liselere gelince; 1987-1988 eği
tim ve öğretim yılında 1 379 genel lise
de 674 573 öğrenci ve 51 264 öğretmen
le eğitim öğretim faaliyetleri devam et
mektedir. 

Dünyada ve Türkiye'de son yıllılarda 
meydana gelen sosyal, "ekonomik ve tek
nolojik gelişmeler, ülkemizin hızla dışa 
açılmasını gerektirmiştir. 

Bu durum, dkonomimiziin ve endüst
rimizin yabancı dil bilen insan gücüne ih
tiyacını artırmaktadır. Bu nedenle, Ana
dolu liselerinin kurulduğunu görüyoruz. 
1987-1988 öğretim yıllında 85'i genel, 34'ü 
meslekî teknik lise olmak üzere toplam 
119 Anadolu Lisesi mevcut bulunmabta-
dır, 

Sayın Başkan, sayım milletvekilleri; 
eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltil
mesi, çocuklarımız ve gençlerimizin daha 
çok' bilgi ve beceriye sahip nesiller ola
rak yetişmeleri, eğitim ortamlarının iyi
leştirilmesine bağlıdır. Bunun için, bugün 
bazı okullarda 70-80 öğrencilin öğrenim 
gördüğü sınıflardaki öğrenci sayılarımın 
40'a indirilmesini, meslekî ve teknik öğ
retimde bu sayının 30'a indirilmesini, ilk 
ve orta dereceli •okullarımızda da tekli 
öğretime geçmeyi hedef almış bulun-
makitayız. 

— 14 
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Eğitimin niteliğini etkileyen unsurlar
dan birisi de ders araç ve gereçleridir. 
Gençlerimizin bilgisi olduğu kadar, ye
terli beceriye sahip elemanlar olarak ye
tişmeleri için, her tür ve kademedeki 
eğitim kurumlarımızın modern eğitimin 
gerektirdiği! laboratuvar, ders araç ve ge
reçleriyle donatılması lazımıdır. 

Eğitimin her kademesinde, maddî im
kânlardan mahrum başarılı öğrencilerin 
desteklenmesi, 'burs ve yatılılık imkânları
nın artır ılıması, bir plan dahilinde müra
caat edecek her öğrenciye yurt imkânı
nın sağlanması şeklinde çözüme kavuştu
rulacaktır. 

Üniverslite önündeki yığılmayı önlemek 
ve 'ortaöğretim seviyesinde gencilerimize 
meslekî bilgi: ve beceri kazandırarak, bir 
meslek sahihi olmalarını sağlamak ama
cıyla eğitim, insangücü istihdam ilişkisi1 

doğrultusunda meslekî ve ıteknLik eğitime 
önem verilmesi ve çıraklık eğitiminin yay-
gınlaştıırılması gerekli görülmektedir. 

Hedef, çocuklarımızın ve gençlerimi
zin kafasının ilim, kalplerinin inanç ile 
doldurulmasıdır. 

Diliyle, diniyle, tarihiyle, sanatıyla, 
müziğiyle, kültürüyle ve tüm ımillî ve ma
nevî değerleriyle ruh dünyası şekillenmiş 
insan eğitimin aslî (hedefi olmalıdır. 

Türk millî eğitiminde bugün temel so
run nitelik, kalite ve vasıf sorunudur. Ha
yatını el emeği ile ve eşyaya biçim ver
mekle kazanan kimselerde nitelik aranan 
bir dünyada insanın manevî yapısına bi
çim veren Öğretmenlerde de nitelik ara
mak sosyal bir zarurettir. 

İktidarımız, öğretmenlerin hizmet içi 
eğitimine önem vererek, akılcı yaklaşım-1 

laria ve teşvik edici yöntemllerle, öğret-
menilerin, hem1 kendilerini yenilemelerine, 
hem ds lisans düzeyinde öğrenim görme
lerinle imkan sağlamayı hedeflemiştir. 
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«Seçkin aday iyi öğretmen ülkesini be
nimseyen bir anlayışla yola çıkıp, öğret
menliği, sosyal ve ekonomik saygınlığı 
olan bir meslek haline getirmek gayreti 
içindeyiz. 

Eğitimde temel felsefemiz, Atatürk 
ilkelerime gönülden bağlı1, çağdaş, laik, 
yapıcı, vatansever, insan haklarına say
gılı, hoşgörülü ve barışçı, özelliklere sa
hip genç tipini yetiştirmek olmalıdır. Bu 
yaklaşımı, bir mi'iliî mutabakat ilkesi ola
rak herkesin benimsemesi partilerüstü, 
devlet politikası şeklinde yorumlaması, 
mi'lllî ımenfaatların gereğidir. 

Hedefimiz, bütün öğretmenlerin ve 
öğretmen adaylarımın, Türk millî eğitimi
nin amaçlan ile temel ülkelerini meslekî 
hayat tarzı olarak benimsemişlerini sağla-
nıakte. 

Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; 
Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru
mu faaliyetlerinin bir kısmına ıkısaoa de
ğinmek istiyorum : 

1984 yılına ıkadar ıtoplaım yatak kapa
sitesi 47 007 iken, Hükümetimiz döne
minde yeni yapılan yurtlarla yatak kapa
sitesi, 37 246 ilavesiyle bu yıl 84 2i53'e çı-
kanılimıştır. Halen 42 il ve 5 ilçede ®6 
yurt bulunmaktadır. 

Buna göre 1987 - 1988 öğretim yılın
da üniversiteler ile Yüksek öğrenim 'Kre
di ve Yurtlar Kurumu tarafından işleti
len yurtların toplam yatak kapasitesi, ya
ni yükseköğrenim yurtlarının toplam! ka
pasitesi 109 400'e yüksdımişıtir. 

Yapılan araştırmalarla telde edilen is
tatistik verilerden, halen yaklaşık olarak 
40 000 yatak kapasitesine ihtiyaç bulun
duğu tespit edilmiştir. Hedefimiz, hükü
metimiz döneminde okullaşma oranı da 
dikkate alınarak yurt problemini hallet
mek ve her isteyen öğrenciye yurt imkânı 
sağlamaktır. 

10 . 4 . 1998 O : 1 

Öğrenim kredisi, kredilerin günün 
ekonomik şartlarına uygun hale getiril
mesi çalışmaları : 6 600 lira olan aylık 
kredi miktarı üç misli artırılarak 20 000 
liraya çıkarılmıştır. Hedefimiz, krediyi, 
bir öğrencinin asgarî ihtiyaçlariını kar
şılayacak seviyeye çıkarmak ve gerçek 
ihtiyaç sahipllerine vermektir. 

Harç kredisine gelince : Kurum, 1984-
1985 öğretim yılı itibariyle öğrencilere 
harç kredisi vermeye başlamış; geçtiği
miz 4 yıllık süre içinde 286 539 öğrenci 
başvuruda bulunmuş, 283 287 öğrenciye 
harç kredisi tahsisi yapılmıştır. 

1987-198̂ 8 öğretim yılında harç kredi
si için 41 221 öğrenci başvurmuş, bun
lardan süresi içinde senetlerini tamamla
yıp kuruma veren 24 964 öğrenciye harç 
kredisi tahsis edilmiştir. Kurum, 1988 
yılı itibariyle toplam 182 133 öğrenciye 
harç kredisi vermektedir. 

Beslenme hizmetleri : Akşam yemek
lerine katkıda bulunmak maksadıyla, ku
rum yurtlarında kalan öğrencilere aylık 
3 3O0 liralık bir yardım yapılmaktadır. 
1 Nisan 1988 tarihinden itibaren, kurum 
ve üniversite yurtlarında kalan öğrenci
lere, ücretsiz sabah kahvaltısı verilmeye 
başlanmıştır. 1988-1989 öğrenim yılında 
toplam 118 700 öğrenci bu hizmetten 
faydalanmış olacaktır. 

Gençlik merkezleri, hükümetimiz dö
neminde başlatılan önemli faaliyetler 
içinde yer almaktadır. 1983 yılına kadar 
14 olan gençlik merkezi sayısı 57'ye çı
karılmış ve 1988 yılı sonuna kadar bu 
merkezlerin .sayısının 100'e çıkarılması 
hedeflenmiştir. 

Gençlik merıkezlerinde sürdürülen sos
yal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı-
sıra, merkez üyesi gençlere bilgi kazandı
rarak iş bulma imkânlarını artırmak ama
cıyla, ilk defa bilgi, beceri kazandırma 
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kursları: açılmıştır. 1988 yılında bu ça
lışmalara devam edilecektir. 

Geleceğimizin teminatı olan gençleri
mizi, her türlü kötü alışkanlıklardan ko
rumak ve rehberlik etmek maksadıyla 
«Gençlik ve Zararlı Alışkanlıklar» adlı 
kitap ile çeşitli broşürlerin dağıtımları 
yapılmıştır. Ayrıca, sigaranın zararları ko
nulu afiş yarışması düzenlenmiş, temin 
•edilen dış kaynaklı) eğitici film ve bant
lar, 'gençliğe hizmet götüren kuruluşlara 
ve gericilik merkezlerine gönderitaıiştir. 

Her yıl olduğu gibi 'bu yıl da, öğren
ci seçme ve yerleştirme sınavlarının yapı
lacağı il merkezlerinde «öğrenci Danışma 
(BüroUan» açılarak, misafir öğrenci uygu
laması ite 'gençlerimize yardımcı oluna
caktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Beden Terbiyesi ve spor kurumlarında ya-
pıllan- çalışmalar ise kısaca şöyle özetle
nebilir : Bütçeden, Beden Terbiyesi ve 
spora 1984 yılında '6,5 milyar, 1985 yılın
da '6 milyar, H986 yılında 10,5 milyar, 
1987 yılında 23,6 milyar lira ödenek ay
rılmıştır. 11988 yılı bütçe tasarısı ile 42,2 
milyar liralık ödenek öngörülmüştür. 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü-
dürllüğü'nün faal tesis sayısı 1986 yıllında 
1 024 iken, ibu sayı bugün 1' 91!l'e; 1987 
yılı programı ile 2 000 adet çocuk oyun 
alanı ve 3 000 adet semt spor sahası ya
pımının il özel idarelerince gerçekleşti
rilmesi planlanmıştır. Bu işler için de 
Akaryakıt Tüketim Fonundan 5 milyar 
109 milyon Türk Lirası ödenek tahsis 
edilmiş, ödeneğin tamamı il özel idarele
rince bütçelerine gönderilmiştir. Ülke ge
nelinde spor tesislerinin yaygınlaştırıılıma-
sı konusunda, mahallî idarelerle işbirliği 
yapılarak, Spor tesisleri açığının kapatıl
ması çalışmaları devamı etmektedir. Bele
diye ve üniversitelerce yapılacak spor te

sislerine, devlet katkısının, 1988 yılı içe
risinde de verilmesine devam edilecektir. 

1987 yılında toplam! 941 milyon Türk 
Lirası harcama yapılarak, 19 ilde spor te
sisi için 398 573 metrekare arsa kamu-
ilaştırılması yapılmıştır. 

1988 yılı 'bütçesi ile spor yatırımları
na 18 ımülyar 750 milyon Türk Lirası öde
nek tahsis edilmiş olup, 1988 yılında ya
rım ikal'mış -Devam eden- İnşaatların bi
tirilmesi için gerekli gayreüler azamî öl
çüde gösterilecektir ve kısa sürede hiz
mete açılmaları sağlanacaktır. 

Yurdumuzda ilk defa, dünya standart
larına uygun olarak, Ankara'da spor eği
timi, sağlık ve araştırma merkezi açıl
mıştır. Merkezde, sporculara 'biyolojik, 
psikolojik, fizyolojik testler uygulanmak
tadır. 

(Federasyonlarımız 1987 yıllı sonu iti
bariyle yapmış oldukları yurt içi ve yurt 
dışı faaliyetlerde 176 altın, 151 gümüş 
179 bronz olmak üzere, top'liam 506 adet 
•maldallya almışlardır. 

lOkulÜarımızdafci spor faaliyetlerini 
desteklemek amacıyla, 1987 yıllında top
lam 278 milyon liralık spor malzemesi 
yardımı yapılmış; 1988 yılında da bu yar
dıma devam edilecektir. 

Bu anlayışla spora 'büyük önem ve
rilerek, -sporun gündük hayatımızın vaz
geçilmez bir unsuru olarak benimsenme
si, kitle sporu amaçlarına ve ilkelerine uy
gun yönde geliştirilmesi, yaygınlaştırıilma-
st ve güçlendirilmesi için gerekli tedbirler 
alınmaktadır. Spor politikamızda, spor
cuya her türlü imkânı tammaik ve sağla
mak öncelik taşımaktadır. Bütün imkân-
llarımızla amatör sporun ve sporcunun 
yanında olmaya devam edeceğiz. Sporun 
bir seyir ve gösteri aracı ollmaktan çok, 
okullardan başlayarak teşkilatlı ve bilim
sel bir biçiımde kitlelere yayılmasını sağ
lamak, temel illkelerimizdendir. 
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Sporda en büyük kaynaklarımızdan 
biri okul içi sporudur. Sporun istediği di
siplin ve anlayış okul içindedir. Okul içi 
spora gerekli önem verilmeden, bütün 
imkânlar ve destekler seferber edilmeden, 
sporun sağlıklı ve sağlam bir yapıya ka
vuşturulması, kanaatimizce mümkün de
ğildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
takibinde ve tahakkukunda yarar gördü
ğümüz daha ziyade öğre tanenlerle ilgili 
temennillerimiz ise şunlardır : 

l1. Ülke nüfusumuzun süratle artma
sı ve diğer maddî imkânsızlıklar sebebiy
le, 'halen yapılmakta bulunan ikili-üçlü 
öğretimin, tedricen normale getirilmesi 
yollarının aranması; 

;2. Yükseköğrenim öğrencileri için 
zaman zıamıan çıkarılan sınav hakkı ver
ime 'gibi, af mahiyeti taşıyan kanun ye
rine, kalıcı ve öğretim: aksatmayacak, 
randımanını düşürmeyecek nitelikteki sis
temi oluşturacak bir kanun tasarısının 
Meclisten çıkarılması; 

3. Ortaöğretim ve ilköğretim öğret-
menlleri arasında ayrıcalıklara se'beb olan 
ders saati ücretlerinin denkleştirilmesi ve 
artırılması, 

4. öğretmen hastanelerinin kurulma
sı; 

5. öğretmenlerin şehir içi belediye 
otobüsleri ile seyahatlerinin indirimHi ya
pılmasının sağlanması; • 

6. Yılda bir defaya mahsus olmak 
üzere, 214 Kaş'ım Öğretmeniler Günü do- • 
layısıylla bir maaş ikramiye verilmesi; 

7. Öğretmen lojmanlarına hız veril̂  
mesi; 

8. Öğretmen çocuklarının öğrenci 
yurtlarından.1 daha geniş ölçüde yararlan
ması, 

9. Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan 
Evren'in başlattığı ve gün geçtikçe daha 

da fazlalaşan, «kendi okulunu kendin 
yap» kampanyasının hayırsever vatandaş
larımız tarafından daha da desteklenme
sinin teşvik, edilmesi; 

10. Ders kitapları yeni baştan elden 
geçirilmeli, lüzumsuz hususlar, ilim diye 
yutturulmak istenilen faraziye ve nazari
yeler, yabancı ideolojilerin doğmaları der
hal temizlenmeli, ders kitapları haline ge
tirilmesi; 

l'l. .İktisadî gelişmeler sonucu, çağı
mız eğitim sisteminde video ile eğitim ve 
bilgisayara dayalı eğitim gibi, yeni tek
nolojilerin okullarımızda yaygın olarak 
kuluanıl1 masına devam edilmesi; 

12. (Sınıf mevcutlarının yeterli seviye
ye getirilmesi konusunda çalışmaların ya-
pılmasr, 

13. Yurt dışındaki çocuklarımızın, 
Örf ve âdetlerimiz i'le Atatürk tike ve 
İnkılâplarına bağlı, medenî birer insan 
dlarak yetişmelerini sağlayıcı tedbirilerin 
alınması; 

14. Gençlerimizin serbest zamanla
rını sosyal, kültürel ve sportif değerlen
dirilmeleri yollunda çalışmalara devam 
edilmesi; 

15. Sporun bir seyir ve gösteri aracı 
olmaktan çıkarılması ve okullardan baş
lanarak, ilmî bir şekilde geniş kitlelere 
yayılmasının sağlanmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu duygu ve düşüncelerle, 19>8I8 yılı Milî 
Eğitim GençVık ve Spor Bakanlığı bütçe
sinin millî eğitim camiasına, Yüce Türk 
Milletlimize ve memleketimize hayırlı ve 
uğurlu ollmasını diler, şahsım ve grubum 
adına Yüce Heyetinizi tekrar selamla
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sağdıç. 

Sayın Namık Kemal Zeybek, buyu
run efendim. 
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ANAP GRUBU ADINA NAMIK 
KEMAL ZEYBEK (istanbul) — Sayın 
Başkan, .sayın milletvekilleri, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığımın görevi, ge
lecek mesulleri, geleceğe hazırlamaıktır ve 
gelecek yıkara hazırlanan nesillerle gele
ceğimizi hazırlamaktır. 

Hazrefci Ali'nin 'bir sözü var : «Çocuk
larınızı yaşadığınrz çağa göre değil, on
ların yaşayacağı çağa göre yetiştirin; çün
kü, onlar sizin yaşadığınız dönemde de
ğil, kendi dönemlerinde yaşayacaklar» 

Bizim çocuklarımız nasıl bir dönemde 
yaşayacaklar? Yaşadıkları çağ nasıl bir 
çağ olacak? Gelecek 'nesillerimizi nasıl bir 
dünya bekliyor? 

İleri sanayi toplum yapısını dahi çağ
dışı bırakarak, fabrika düzeniyle üreti
mi aşan üretim 'biçimlleri geliştirerek, sos
yali hayatın temellerini sarsıp yeni temeâ-
ler oluşturarak, aileleri parçalayıp yeni 
aile modellerinin oluşmasına yol açarak, 
ülkelerin yerleşim dokularımı değiştirerek, 
ideoüoj'ileri sosyal tiemeîllerindem malhrum1 

'bırakarak, ıkıişilerarası ilişik ileri bile kök
lü bir şekilde etkileyerek yepyeni bir çağ 
geliyor. Gelen, İnsaniliğin tarihindeki en 
'büyük dönüşümdür. 

Aya ayak basmayı bile gerilerde 'bıra
karak, yıldızlara araçlar gönderen, 5 mi
yar kilometrelik 'bir yolculuktan sonra he
define '200 kilometre yaklaşabilen, yani 
'böylece bulunduğumuz yerden fırlataca
ğımız bir topüuiiğnenin 50 kilometre öte
de 1 milimetre çapındaki bir deliğe gir
mesini sağlayacak incelikte, gelişmişlikte 
bir hesap ve teknik düzeye hâkim olan 
insanlığın çağıdır 'bu çağ. Voyager-1, Vo-
yager-2 araştırma gemilerinden söz edi
yorum; gelecek yıl Neptün'e ulaşacak, 
Neptün'ü geçecek, Uranüs'ü geçecek ve 
2015 yılına kadar uzayda kalabilecek 
teknolojik iler ilikte uzay araçlarından söz ' 
ediyorum. 

W . 4 . 1988 O : 1 

Voyager-1, Voyager-2 projeleri, ilim 
adamlarını 'bizle şaşırtacak bilgiler gön
derdiler, yüz bin ansiklopedi cildini dol
durabilecek bilgiler. İnsanlık böyle bir 
çağa doğru hızla ilerliyor. Onun1 için, 
gelmökite olan çağa «Uzay çağı» ismi
ni verenler var. 

Maddenin, ezelî maddenin, 'bölünmez 
zamnedillen maddenin, tek reei varlık zan
nedilen maddenin parçalanmasıyla, aslın
da madde diye bir şey olmadığı, madde
nin tekasüf etmiş, birikmiş enerji olduğu 
ortaya çıktı. İnsanlık maddenin içindeki 
gizli, muazzam enerjiyi disiplin altına al
dı ve bitmez tükenmez bir enerji kayna
ğına ulaştı. Onun için, gelmekte olan bu 
çağa «Nükleer Enerji Çağı» diyenler de 
var; ama, insanlığın hür araştırma ruhu
nun önünde engel yok. 

Şimdi, boşluğun enerjisi araştırılıyor 
ve deniliyor ki, «Boşluk boş değildir. Boş
luk bir enerji kaynağıdır. Boşluk titre
şir, d'aligallanıır, 'boşluğun bu dalgalanma
ları, enerji demektir.» Yüzyılımızın iki 
'büyük fizikçisi Richard Feynman ve 
John Whöel'er şaşırtıcı bir hesaplama yap-
ımışlardr : «Bir elektrik ampulünün içe
risindeki enerjiyi açığa çıkardığımız za
man, gezegenimizin bütün okyanuslarını 
kaynatabilleoek 'bir enerji elde ederiz» di
yorlar. iBir ampulün içerisindeki boşluk 
enerjisiyle gezegenimizin bütün okyanus
larımı kaynatmak mümkün. 

İnsanıın kol gücünün yerini makinele
rin almasıyla, sanayi devrimi ortaya çık
mıştı ve insanlık tarihindeki en büyük 
ikinci dönüşüm gerçekleşmişti; sanayi top
lumları ortaya çıkmıştı. Şimdi, insanın 
beyin gücünün yerini alan makineler, 'bil
gisayarlar yapıldı. İnsanın beyin f'onfcsi-
yonllarının büyük bir kısmını üstlenen bil
gisayarlar hayata hâkim oilimaya 'başladı. 
Bu bilgisayarlar, hayata, güzel sanatlara, 
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üretime, bayatın her safhasına hâkim' ol
maya başladılar. Artık binlerce işçi ile ça
lışabilen fabrikalar yerine, bir bilgisayar, 
emrinde robotlar ve onları programlaya
cak programcılar, mühendisler vasıtasıy
la, insanilik, üretimi gerçekleştirmeye doğ
ru gidiyor. Onun için, gelmekte olan bu 
çağa «Bilgisayar Çağı» diyenler de var'. 

Akıllara durgunluk verecek bir hızla 
bu yeni çağ dünyası geliyor. Bizim bu 
çağın dışında kalmamız mümkün değil
dir, doğru değildir. Onun için, Tünk Mil
leti doğru kararını vermiştir ve bilgisayar 
'dünyasına, bilgi toplumu çağına hızla gir
mek içim mümkün olan ne varsa, o yapıl
malıdır, yapılmaktadır. 

Şimdi, gelecek nesillerimizi bu yeni 
çağa uyumlu kılacak ve ülkemizi 'bilgi 
çağında gereken yeri sağlayacak şekilde 
yetiştirilmenin çağındayız ve borcundayız. 
Yetişen nesillerimiz, bütün dünyadaki il
mî ve teknolojik gelişmelerden [anında ha
berdar olmalıdır; ama 'bu yetmez. Asıl ge
lecek nesillerimize, geleceğimizi inşa ede
cek olan nesillere vermemiz -gereken; ilmî 
zihniyettir. îlmî zihniyete ulaşmadan edi
nilecek ilmî bilgiler, ilim fetişizmini do
ğurabilir ve gelişmenin önünde ilim fe
tişizmi en büyük engelidir. 

Aristo, her türlü bilgiye değer veren, 
İslam medeniyetinin oluşma ikliminde, 
ilerlemenin vesilelerinden biri olurken; 
Ortaçağ Avrupasında skolastiğin temeli
ni oHuışturmuştur. Meşhur skolastik bil
gininin talebesine bir nasihatini herkes bi
lir : Skolastik 'bilgine, talebesi, «Güneşte 
lekeler gördüm, Güneşte lekeler var» di
yor. Bilginin cevabı şu : «Güneşte leke 
olmaz. Çünkü ben, Aristo'yu defalarca 
okudum; orada, Güneşte leke olmayacağı 
yazılı. Öyleyse, ya gözlerin bozuktur ya 
da merceıklerin; ya gözlerini kontrol et, 
ya da merceklerini.» 

"Skolastik bu. Aynı 'anlayışı, geçenler
de televizyondaki bir program dolayısıy
la, bir profesörümüzden de gördük, ma
alesef. Televizyonda bir tartışmada, bir 
profesörümüzün .sözlerini hatırlıyorsunuz. 
Diyor ki, «İddianızı eğer, Avrupa'daki fi
lan dergide görürsem, o zaman (inanırım.» 
Hayır sayın profesör, o zaman dıa inan
mayacaksınız, o zaman da araştıracaksı
nız; şimdi ortada ciddî bir iddia var, şim
di de araştırmalısınız. îlmî zihniyet bunu 
gerektirir. '.(ANAP sıralarından alkışlar) 
Peşin kabul veya peşin ret, ilim adamı
na yakışmaz, ilmî zihniyetle bağdaşmaz. 
îlmî zihniyetin temeli, araştırmadır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Onlar 
da onu söylediler; farklı birşey söyleme
diler. 

NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devanı-
Ha) — îlmî zihniyetin en ileri kaleleri ol
ması gereken üniversitelerimizde, birta
kım (İlmî unvan sahiplerinin, insanları, 
kılık kıyafetlerinden ötürü; inançlarının 
gereği sayarak Örttükleri örtülerinden ötü
rü, ilim edinmek imkânından mahrum bı
rakmaları, skolastik kafaya sahip olmala
rının en ileri bir örneğidir. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Niye söylüyorum bunu : Zarnıan Ga
zetesinde, birkaç 'gün önce "bir haber çık
tı; «Bir üniversitemizde bir kapıcı, baş
örtülü öğrencileri içeri almıyor.» o kapı
cının arkasında, ona emri veren birisi var. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — İkti
dar var, iktidar. 

NAMIK KEMAL ZEYBEK {Devam
la) — Büyük Şair Necip Fazıl ne güzel 
söylemiş r 

«Ey din adına yol kesen dünkü yo
bazın oğlu 

Bugün dîe sen kesersin devrim adına 
yolu»; 
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Zihniyet aynı zihniyet, kafa aynı ka
fa. Ne dünkünün dini anlamışlığıı vardır; 
ine de bugünkü, inkılabı anlamıştır. 

Israrla1 ifade ediyorum; eğitim siste
mimizin temelinde, insanlarımıza, ilmî 
ırnesdlıeiere, ilim zihnryetiyle 'bakmak anla
yışını vermeliyiz. Kendisini, Yüce îsla-
ımın kapıcısı sayıp, başını örtmeyenleri 
içeri almayan zihniyette, üniversitenin ka
pısına, kapıcı koyup, başını örteni içeri 
sokmayan zihniyet, aynı zihniyettir diyo
rum; değişen bir şey yok. 

Demek iki, limanlarımıza, her şeyden 
önce vermemiz genelken, ilmî bilgiler; 
ama, ondan da önce, ilmî zihniyettir. İn
sanlara balık tutmayı öğretirsen, doyar 
daima; 'halik verirsen, doyar 'bir defa. tn-
sanlarımıza, halik tutmayı öğretmemiz la
zım. 

'Millî eğitimimizin temeli görevlerinden 
birisi de, millet oluşumuzun temel harcı 
olan, millî şuur sahibi nesiller yetiştir
mektir. Bunun için de millî tarih şuuru 
vermek gerekir. Çok az millete nasip ol
muş, muhteşem bir tarihimiz var. Büyük 
devletler kurmuş, köklü bir milletiz. Sa
dece Osmanlı Cihan Devleti bile, bir mil
letin tarihini şerefle doldurmak için ye
terlidir. En yüksek noktası olan Kanunî 
devrinde, Osmanlı, cihanının kendisinden 
gayri bütün güçlerinin ıtoplam gücüne denk 
bir güç oluşturabilimişti. Biz, Osmanlıyı 
yeteri kadar öğrenebilmiş ve anlayabillmiş 
değiliz. 

Tarihimiz'ın, savaşlar ve padişahlar ta
rihi olarak değil, medeniyetler tarihi açı
sından öğretilmesi gerekir. Selçuklular 
döneminde, sekiz asır önce, Diyarbakır' 
da Artukoğulları Sarayında yaşamış bir 
Bediüzzaman Ebül-iz vardır; O'nun me
kanik kitabı elimizde. Sekiz asırdan beri 
boyaları solmayan bir renk, bir boya tek
niğiyle yapılmış bir eserdir Bediüzzaman 

Ebül-iz'in eseri. Birçok mekanik cihaz
lar, bir de saat var. Saatta 24 rakam; 
her saat başı bir kapı açılıyor, bir kuş 
çıkıyor, ötüyor, harikulade bir ses yayı
lıyor. Kuş, ağzındaki bir madenî yuvar
lağı aşağıdaki bir billur tabağa 'bırakıyor. 
Her saat başı saattan davul zurnalı adam
lar çıkıyorlar, hem çalıyorlar, lıenı oy
nuyorlar. Saatta iki ekran var; birisinde, 
Ayın o andaki vaziyeti görünüyor; biri
sinde, Güneşin ufka olan vaziyeti. Ve me
kanik kitap elimizde... 

1929 yıllında Topkapı Sarayı müze 
hailine getirilirken, rafların birinden1 bir 
tomar düştü. Müze müdürü tomarı aldı, 
imasasının üzerine ikoydu, açtı baktı ve 
hayretler içinde kaldı, «Böyle şey olmaz» 
dedi. Sonra, birçok bilim adamına 'gös
terildi, işin içinden çıkılamadı. Pir-i Re-
is'in Haritalarından bahsediyorum. Ne
den işin içinden çıkılamadı?.. Çünkü biz, 
yeteri kadar Osmanlıyı tamıyamryoruz ki. 
'Pir-i Reis'in Haritalarında, güneyi ve 
kuzeyi i'le Amerika Kıtası var, orada ya
şayan hayvanlar, yetişen bitkiler var; hat
ta bir iddiaya göre, Antartika Kıtası ve 
onun üzerindeki dağlar var. 

ıŞimdi, bizim mesilleriimıiz (Pir-i Reis'in 
Har italarını öğrendiler; ama Erich ve 
Von Daniıken'in kitaplarından, «Bunu an
cak uzaydan gelenler yapabilir; uzaydan 
gelenler yapmışlardır, bize hediye etmiş
lerdir» diye öğrendiler. Gerçek bu ola
bilir mi?.. Gerçek, Osmanlı, o dönemde 
böyle bir bilgiyi ortaya koyabilecek ilmî 
ve teknik seviyede idi; gerçek bu, başka 
türlü Osmanlı vakıası ortaya çıkamazdı. 

Tarih içindeki başarımızın temelinde, 
iman ve ahlak ile ilim ve teknikte çağın 
en İlerisi olma halinin olduğu, bunun da 
temelinde ilmî zihniyet bulunduğu ger
çeği verilmelidir ki, gençliğimiz, mazi has
reti ile günden kopmuş yahut güne âşık 

— 20 — 



T. B. M. M. B : 51i 

olup kendini unutmuş prototipler haline 
gelme simler. 

'Üzerinde durmak istediğim diğer bir 
mevzu, din dersleri mevzuudur. Öncelik
le ifade edeyim ki, din derslerinin zorun
lu dersler arasına alınması kanarı doğru 
bir karardır. »Bunun laiklikle de bir ilgisi 
yoktur. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Dinî bilgiler, inananllar için, inandık
ları değerler sisteminin öğrenilmesi bakı
mından gereklidir; ama Türk cemiyetinde 
yaşayanlardan inanmayanlar varsa, onlar 
için de 'gereklidir. Çünkü din, bir sosyal 
müessese olarak bu cemiyetin en önemli 
müessesesidir. Dolayısıyla, inanmayan
larım da onları bilmesi gerekir; içinde 
yaşadıkları! cemiyetin değerler sistemini 
bilmesi gerekir. Bu, kültürün temel taşla-
f uıdandır; o bakımdan herkes için gerek
li derslerdir. 

Din derslerinde Islamın gerçeği anla
tılmalıdır. Gerçek dinî bilgilerden mah
rum bırakılan nesiller, yanlış bilgilerle, 
yanlış istikametlere yöneltilebilirler. 

Dinin gerçeğimin 'bilinmesi ve yaşan
masından, bugünkü medeniyetin ortaya 
çıkmasını sağlayan İslam medeniyeti doğ
muştur. Dinin gerçeğinden habersizlerin 
yüzünden de matbaa, bu ülkeye yüzyıllar
ca geç girmiştir. 

Batı'yıı Ortaçağın karanlığından ve ka-
ranlıkçtlığından kurtararak, bugünkü ge
lişmiş seviyesinin oluşmasını sağlayan 
İslam medeniyetinin etkileri olmuştur. 
Doktor Zigrid Hunke isimli 'bir Alman 
alimin, düşünürün, bilgimin yazmış oldu
ğu bir kitap var; «Avrupa'nın üzerinde 
Doğan İslam' Güneşi» 500 küsur sayfa 
tutan bir kitap. Bu kitabın içinde, baştan 
sona kadar Mam medeniyetinin, Avrupa 
medeniyetinin oluşmasını nasıl sağladığı 
anllatılıyor. Çocuklarımıza, ilmihal billgile-
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ri değil, asıl okutmamız gerekenler bun-
'lardır. 

Bilinen bir gerçek; bugünkü medeni
yetin temeli olan ilimler, İslam medeni-
yeinin ütrüm'leridir; cebir, logaritma, tri
gonometri, botanik, optik, sosyoloji vesa
ire... Bunllar, İslam medeniyetimde ortaya 
çıkmış bilimlerdir. 

İslam medeniyetinin temelindeki ilmî 
zihniyet ve hür araştırma ruhunu ifade 
bakımından bir örnek vermek istiyorum : 
İkinci hicrî asırda İbni Heysem isminde
ki bir İslam alimi, laboratuvarda canlı 
hücre yapmıştır. İslam' alimi, laboratu
varda canlı hücre yapıyor. Bugün böyle 
bir teşebbüs olsa, 'birtakım Müslümanlar
dan da tepki gelir; «Allah'ım işine mi 
karışıyorsun?» diye. Halbuki, tslamın il
me bakışında, ilmî araştırmanın önünde 
hiçbir engel yok. Gerçek İslam1 bu. Al
lah'ın işi olmayan iş yok ki, her iş Al
lah'ın işi. 

Hepsinden önemilıisi, bütün 'bu ilimle
rin temeli olan rakamlar ve sıfır kavra-
ımı, medeniyetimize, İslam medeniyetinim 
hediyeleridir. iŞu anda kullandığımız ra
kamlar da islam rakamlarıdır. Eskiden 
kullandığımız rakamlar Doğu İslam ra
kamlarıydı, şimdi kullandıklarımız ise Ba
tı İslam rakamlarıdır. Bu rakamlar ve sı
fır kavramı olmasaydı; bırakın1 trigono-
meriyi, logaritmayı aya füze gönderecek 
tekniği, teknolojiyi ve hesabı; aritmetik 
bile oümazdı. Çünkü, Avrupa'nın bildiği 
Romen rakamlarla aritmetik bile yapıla-
ımaz. Onlar, aritmetik bile yapamadıkla
rından, hesap yapmak 'bakımından özel 
cihazlar geliştirmişlerdi; çünkü, 'bildikleri 
rakamlarla hesap yapmaları mümkün de
ğildi, 

Peki, İslam medeniyetini ne isağlamış-
tır, hangi iklim sağlamıştır, hangi manevî 
iklim?.. İslam medeniyetinin temelimde, 
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dinin temeli olan Kur'an-ı Kerim vardır, 
Kur'an-ı 'Kerim'in ilme, araştırmaya ver
diği önem vardır. 

Ayet-i Kerime; «De !ki, hiç bilenlerle 
bilmeyenler bir olur mu?» Ayet-,i Kerime; 
«!De iki, iRabbim, ilmimi artır..» Ayet-i Ke
rime; «İşte misaller : Biz, onları insanlar 
için veriyoruz, 'bilgin olanlardan 'başkası' 
anlamaz» Ayet-ıi Kerime; «Yeryüzünde, 
olgun bilgi sahipleri için ibretler vardır.» 
Ayet-i Kerime; «O gökleri, o yeri yarat
ması, dillerinizin ve renklerinizin farklı ol
ması da O'nun ayetlerindendir. Gerçek
ten, 'bunlarda bilginler için ibretler var...» 

Hadisi şeriflerde de defalarca ilim ve 
araştırıma teşvik edilmiştir. Hadisi şerif; 
•«İlim öğrenenin yaptığı hayıriı çalışma, 
geçmiş 'günahlarını bağışlatır.» Hadisi şe
rif; «tlim öğrenin. Çünkü ilim, Allah'a 
olan saygınızı artırır. İlim öğrenmek iba
dettir. ©eraber çalışmak zikirdir. Araş
tırma yapmak cihattır. Allah, milletleri 
•ilimle . yükseltir. Onları iyilikle, güzel 
şeylerde önder yapar. Diğer milletler, ilim 
sahibi olan milletlerin izinden gider, on
ların hareketlerini taklit ederler, görüşle
rine başvururlar.» 

iBetrand Russell, deney ve müşahede
nin -ilmin temdi bunlar- ilme metot ola
rak İslam ile girdiğini ifade ederken, çok 
önemli bir gerçeğe parmak basmıştır. 
İslam Medeniyeti, bu doğrultudaki zih
niyet inkılabı sayesinde oluşmuş ve insan
lığın kendinden önceki 'bilgi birikimini 
özümseyerek bugünkü medeniyetin teme
llini atmıştır. Bu anlayıştan uzaiklaşılması 
ve doyum noktasında oluşan kabuklaşma 
ve kabuğa yapışarak ruhu kaybetme so
nunda da, bilinen gelişmder ortaya çık
mıştır. öyleyse, dinimizin bu gerçeğini 
ortaya koymak, din derslerinin temd gö
revidir, temel görevi olmalıdır. 

İslamın özü, insan sevgisidir. Esas 
olan insandır, kutsal olan insandır; çün

kü, insan, evrenlerin özüdür, çünkü insan, 
yaratılmışların en kutsalıdır. Zübdei kâi
nattır insan, eşrefi ımahiükattır insan; ev
renlerin özü, var edilmişlerin en (kutsalı. 

İslamın özünü milllî yapımıza en et
kili bir hiçimde aktaran ve Anadolu'nun 
manevî yönden gerçek fatihleri olan Yu
nus Emre, M evlâna, Hacı Bayram ve 
Hacı IRektaş gibi maneviyat sultanlarını 
ve onların insanilik felsefelerini cemlyeti-
ımize yansıtmak, 'Millî Eğitim Bakanlığı
mızın en önemli görevlerindendir. 

Yunus'u, şairlerden bir şair, Hacı Bay-
ram'ı da, velilerden bir veli gibi anlatmak 
yetmez. Onlar, bizim milliyetimizin temel 
taşlarıdır. Onlar, bizim millî ruhumuzun' 
en güzel ifadeleridir. Onları ve onları 
Anadolu'ya gönderen, Trakya'ya gönde
ren Ahmet Yesevî Hazretlerini, yetişen 
her memleket insanı ezbere bilmelidir. 
Büyük şair Yahya Kemal'in;, büyük ilim 
adamı Fuat Köprülü'ye söylediği 'bir söz 
var; son derece manalı bir söz : «§u Ah
met Yesevî kimdir? Bir araştırın görecek
siniz, bizim asıl miliiyetimjizi onda bula
caksınız» diyor. 

Profesör Ömer Lütfi Barikan'ın -me
raklısı için söylüyorum- Vakıflar Dergisi 
ikinci sayısında çıkan «Kolonizatör Türk 
Dervişleri» isimli kitap çapındaki maka
lesini de aşan araştırmalar yapılmalıdır. 

Millî eğitimimizin en önemli meselele
rinden birisi de, millî kültürümüzün bir 
müzelik malzeme olmaktan çıkartması, 
hayatımızı tanzimde yeniden görevli halte 
getirilmesidir. İnsanlık, bunca tecrübeden 
sonra, gelişmekte olan ülkeler için Av
rupalılaşma ve Batılılaşma uğruna kendi 
öz kültürlerini tahrip etmenin pahalıya 
mal olduğunu anlamıştır. Çıkar yolun, 
her milletin kendi millî kültürünü çağ-
daşlaştırarak gdiştirme&i olduğu gerçe-
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ği, bilim adamlarınca çokça vurgulanır 
hale gelmiştir. 

Bu konuda Millî Eğitimi Gençlik ve 
Spor Bakanlığıımızın, okular anızda Tünk 
Musikisinin yeniden öğretilmeye başlana
cağı açıklamasını son derece önemli, se
vindirici ve iteri bir adım olarak görüyo
ruz. Maalesef, bizim müziğimiz, öz mü
ziğimiz, bizim okullarda paryadır. Ne gü
zel söylemiş şair : «Vicdan azabına eş, 
kayına, kayna 'Sakarya, 

Öz yurdunda garipsin, öz vatanında 
parya» «Millî musikimizin parya olmak
tan çıkarılmasını sevinçle karşılıyoruz. 

Anavatan İktidarının bütün 'bu aklî ve 
çağdaş gelişmelerin bilimcimle bir icraa
tın içinde olduğuna inanıyoruz. Dışa açık 
büyüme modelinin seçilmesi ve bu an
lamda hayatî derecede önemli bir tercih 
yapılması isabetli olmuştur. 

Bilgisayarların oyuncak haline geldiği 
bir dünyada, •bilgisayarların Türkiye'ye 
serbestçe girmesini sağlayan 1984 kararı, 
ülkemiz için son derece faydalı olmuş
tur. Millî eğitimin bilgisayar temeli üze
rinde, teknik anlamda, yeniden inşa gay
retleri, ülkemiz için çok hayırlı faaliyet
lerdir. 

Ders kitaplarının ve eğitim program
larının, yetişen nesillere ilmî zihniyet aşı
layıcı, gerçekçi temeller üzerinde millî 
şuur kazandırıcı ve millî kültürümüzü ge
liştirici tarzda ele alınması gayretlerini 
memnuniyetle izliyoruz. Geçen dönemde 
yapılan çalışmaların, yeni dönemde, da
ha da gelişerek devam edeceğini ümit 
ediyoruz. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Sayın Hasan Ge'lâl Güzeli, bütün 'bu an
lattıklarımızın şuurunda, son derece iyi 
yetişmiş, çağdaş bir aydındır; tecrübeli 
bir devlet adamıdır; tunu bu mevzularda 
başarılı olacağına inanıyoruz. Ancak, 
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Türkiye'de ilmî zihniyetin yerleşmesinde, 
ilmin itibar kazanmasında, TRT'ye ve ba-
basınınnza düşen görevler de vardır; on
lar, üzerlerine düşen görevi, biraz daha 
artırarak devam ettirmelidirler. 

Elimde bir dergi var; İnsan ve Kâinat 
Dergisi, mart sayısı. İnsan ve Kâinat Der
gisinin mart sayısında bir Türk âliminin 
başarısı var; nükleer enerji konusundaki 
çalışmalarda başarı ortaya koyan bir âlim 
ve eşi; Profesör Doktor Sadrettin Sinman 
ve eşi Doçent Doktor Ayten Sinman. 
Dergide şöyle deniliyor >: 

«Füzyon reaktörleri konusundaki araş
tırmalara gelince : Türkiye bu konuda, 
orijinal' konsept ve proje takımından, 
asla tahmin edilemeyecek ikadar ileri bir 
seviyededir!.. Bunu ise, Tünkiye Atom 
Enerjisi Kurumunun son birkaç senelik 
hamiyetli ve akılcı patronajına ve iki gü
zide ilim adamımızın, Prof. Dr. Sadret
tin Sinman ile eşi Doç. Dr. Ayten Sin-
man'ın olağanüstü gayret ve becerilerine 
borçluyuz. Sinıman'ların yaptığı iş netice
sinde; Türk sferonıakı, haiz Olduğu fizik
sel karakterisitkler ve değerfer bakımlın
dan, dünyanın en ileri sferomağı olarak 
addedilmektedir. (Prof. Dr. Sadrettin Sin-
man'ın, bu ilmî başarısından ötürü, geçti
ğimiz yılın sonunda uluslararası bir jüri 
tarafından, 'Nobel Ödülünden sonra, en 
değerli ve en objektif ödül olan Einstein 
Liyakat Diploması ile ödüllendirilmesine 
engel olmamıştır.» Yani, bizim bir bilim 
adamımız, dünyanın en önemli ödüllerin
den birisini almış; ama biz sadece bu der
giden öğreniyoruz. Bu dergiyi kaç kişi 
okuyor?.. Uluslararası alanda yahut ulu
sal alanda başarı gösteren bilim adamları
mıza, basınımız da, TRT'de, hiç olmaz
sa dışarıda başarı gösteren spor adamla
rımız kadar önem vermelidir ki; bu ül
kede, gençliğimiz, spora temayül ettiği 
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kadar, ilme, araştırmaya, iliım adamı ol
maya da temayül etsin. (ANAP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

(Eğitim, en hayatî meselemizdir. 'Bu 
'bakımdan, Anavatan' iktidarının bu yeni 
döneminde, sağlıkla 'birilikte eğitim konu
sunun en çok üzerinde durulacak konu
lar olarak seçilmesini, son derece sevindi
rici buluyoruz. 

2600 yıl önce yaşamış Kuan Tzu' 
nun, çağdaş gelişmemin de formülünü 
açıklayan nefis 'bir şiiri var : 

«Bir yıl sonrasıysa düşündüğün to
hum ek. 

Ağaç dik on yıl sonrasıysa tasarladı
ğın. 

Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, 
halkı eğit o zaman. 

'Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün 
alırsın, 

İBir kez ağaç dikersen, on kez ürün 
alırsın, 

Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplu
mlu.» 

Yüce Meclisi saygıyila selamlıyorum. 
(ANAP ve DYP sıralarından, «Bravo» 
sesteri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın1 

Zeybek. 
Sayın Arvasi, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HÜSEYİN 

AYDIN ARVASİ (Van) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer arkadaşlarım; 1988 Malî 
Yılı Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Ba
kanlığının, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1988 Bütçesi üzerinde grubumun 
görüşlerini kısaca arz edeceğim. 

Anayasanın amir hükümlerinde «Dev
let, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuş
turucu maddelerden, suçluluk, kumar ve 
benzeri kötü alışkanlıklardan ve ceha
letten korumak için gerekli tedbirleri alır» 
der. Yine amir hükümlerinde, «Devlet, 
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her yaştaki Türk vatandaşlarının beden 
ve ruh sağlığım geliştirecek tedbirler alır, 
sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. 

Devlet başarılı sporcuları korur» der. 
Bu meyanda, tabiî spor, temel olarak fer
din bedenî yeteneklerini artırdığı gibi, 
kuvvetlendirmesi yanında, toplu yaşayış, 
kaynaşma, arkadaşlık duygularını, mem
leket sevgisini geliştiren ve insanı kötü 
alışkanlıklardan men eden bir çalışmadır. 

Her çeşit kalkınmanın temel unsuru 
insan olduğuna göre, sağlıklı insan gücü
ne de ihtiyaç vardır. Ülkemizde nüfusun 
yüzde 29'unu 12 ile 24 yaş grubu oluştur
maktadır. Bu gençlerin de sağlıklı yetişti
rilmesi, cumhuriyetimizin gelecekteki te
mel güvencesi olacaktır. Bu bakımdan, 
sağlıklı insan yetiştirilmesini en önemli 
unsur ve yatırım sayan Anavatan İktida
rımız, 1984 yılından itibaren spora ve 
gençliğe bütçeden ve fonlardan ayırdığı 
tahsisatları, kademeli olarak artırdığı gi
bi, hizmetlerin süratle yürütülmesi için 
3530 sayılı Kanunda gerekli değişiklikleri 
yapmış, bu değişikliklerle Türk sporuna, 
gençliğine yeni bir kan vermiştir. Reform 
niteliğini taşıyan bu kanunla, çok kısa za
manda tesis, sporcu yetiştirilmesi, spor 
sağlığı, sporun kitlelere yayılması, bilim
sel ve teknolojik olarak spora yaklaşımda 
büyük mesafeler de kat edilmiştir. Bu ba
kımdan, Sayın Bakanımın şahsında, Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü teşkilatı
nı da kutlamayı bir görev bilirim. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, bu 
hamleleri sadece kendi bünyesinde değil, 
özel idare ve belediyelerle yapmış olduğu 
işbirliği neticesinde - Biraz evvel arkada
şım saydı; 2.000'in üzerinde semt saha
sı, 3.000'in üzerinde çocuk bahçeleri - ve 
bunun yanında da tabiî üniversitelere 
destekleri ile Türk gençliğine ve Türk ço
cuklarına, iktidarımızın vermiş olduğu 
kıymetin ifadesini de ortaya koymuştur. 
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Üniversite tesislerine de ayrı yardım 
yaparak, Samsun, îzmir gibi tesislerin bir 
an evvel bitirilmesine de yardımcı olmuş
tur. Bu da, gençliğe verilen değerin bir 
nişanesidir. 

Ayrıca, 3289 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesinde, 500'ün üzerinde kişi çalıştı
ran kamu ve özel kuruluşlara spor tesisi 
yapma mecburiyeti getirilmiş, böylece, 
değişik kesimlerde tesis yapılmış, çalışan 
kesim spora teşvik edilmiş ve sağlıklı bir 
yaşam temin edilme yoluna gidilmiştir. 
Bu da, yapılan icraatın güzel bir. örneği
dir. 

Burada sizleri bütçenin rakamlarına 
boğmak istemiyorum - biraz evvel arka
daşım bahsetti - sadece 1987 ve 1988 büt
çelerine bakarsak, 1987'de 23.6 milyar, 
198 8'de de 42.2 milyarlık, hemen hemen 
yüzde 90 bir artışla, iktidarımızın spora, 
sağlıklı bir toplum yetiştirilmesine verdi
ği ehemmiyeti gösteren rakamlardır. 

Değerli arkadaşlarım, sporun kalkın
masında, kitlelere yayılmasında ana unsur 
olan tesis, iyi eğitici, sağlık hizmetleri, ha
kem unsurlarını dikkate alan Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğümüz, bu yönde de 
kısa zamanda büyük mesafeler katetmiş 
ve yapılan icraatlar da bunu göstermiş
tir. Tesisleri de ayrı ayrı saymaya,gerek 
görmüyorum. Yurt sathında; Samsun'dan 
Adana'ya, Edirne'den Van'a kadar olan 
tesisler, gün yüzünde', belli. Sadece tesis 
olarak yüzme havuzu, tribün, buna mu
vazi hizmet binaları, eğitim merkezleri 
olarak 1987 yılında 26 tesis hizmete açıl
mış, böylelikle faal tesis sayısı yurt sat
hında 1.024'e ulaşmıştır. Tabiî bunlara, 
çocuk bahçelerini, semt sahalarını da ila
ve edersek; tesis yapımında, sağlıklı spor
cu yetiştirilmesinde, sağlık hizmetlerinde 
büyük bir patlama olmuştur. Bunu ger
çekleştiren Millî Eğitim Bakanımın şah-
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sında, teşkilata yine grubum adına teşek
kürü bir borç bilirim. 

Sağlık hizmetlerinde, eğitim hizmetle
rinde SESAN merkezleri açılmış, bu sene 
Ankara'da dünya standartlarına uygun, 
yakın zamanda da Türkiye'de belli yer
lerde açılacak; böylece Türk sporunun 
ileri düzeye yetişebilmesi için, ilmî anlam
da burada spor eğitimi ele alınmış ve ümi
dimiz o ki, Türk sporu, bu merkezlerle 
kısa zamanda istenilen ve özlenen düzeye 
de gelecektir. Burada antranör, hakem, 
spor idarecisi, spor elemanları yetiştiril
meleri, geliştirilmeleri düzenlenmiştir. 

Ayrıca, Beden Terbiyesi Spor Genel 
Müdürlüğünün il müdürlüklerinde de kü
tüphane ve kitaplık açması, sporla kültü
rün bir arada yürüdüğünün bir nişanesi
dir. Bu bakımdan, bu olumlu hareketten 
dolayı da kendilerini kutlamak istiyoruz. 

Sağlık hizmetleri yönünden çok olum
lu çalışmalar yapılmış, Ege Üniversitesiy
le müşterek faaliyetle, spor hekimliği mev
zuunda bir aylık kurslar düzenlenmiştir; 
ancak temennimiz o ki, dünyada olduğu 
gibi, spor hekimliğinin, Türkiye'de ayrı 
bir branş olarak kabul edilmesi ve böy
lece spora ve sağlığa daha fazla hizmet 
etme imkânının bulunmasıdır. Spor he
kimliğinin ihtisas dalı olarak alınmasında 
fayda görmekteyiz. 

Millî sporcularımızın SESAN merkez
lerinde ücretsiz tedavisi olumlu bir hare
ket. Bunun tüm spor camiasına teşmil edil
mesinin, ücretsiz olarak tedavilerinin ya
pılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. 
Tahmin ederim, bu mesele de kısa za
manda çözümlenecektir. 

Yine, spor alanında beynelmilel müsa
bakaların Türkiye'de yapılmasında bu
güne kadar bir noksanlık vardı. Hacette
pe Üniversitesiyle Beden Terbiyesi Spor 
Genel Müdürlüğünün kurmuş olduğu Do-
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ping Araştırma Merkezi çok olumlu bir 
hareket; beynelmilel müsabakalar için de, 
hiç olmazsa, bir mâni kalkmış oldu. 

Federasyon faaliyetlerine gelince : 1987 
yılında yurt dışında yapılan müsabakalar
da madalya adedinin yükselmesi, Türk 
sporunun gelişmesinde birer ümit ışıkla
rının nişanesidir. Bu bakımdan da, Grup 
adına kendilerini kutlamak istiyoruz. 

Genel olarak toparlarsak; Beden Ter
biyesi Spor Genel Müdürlüğünün 1987 yı
lındaki atılımlarından sonra, 1988 Bütçe
sinde de verilen imkânlar nispetinde, 
sporcu sağlığı, dış ilişkiler, tesisler, okul -
spor faaliyetleri ve SESAN merkezlerinin 
açılmasıyla 1988 yılı yeni bir hamle yılı 
olacaktır. 

Bu arada bir temennimiz var: Türk 
sporunun standart hale gelebilmesi için, 
SESAN merkezlerinde belli ekollerin ka
bul edilmesini, spor dallarının bu ekoller 
dahilinde geliştirilmesini faydalı kabul 
ediyoruz. 

ıBir de bu tesis yapım furyasında; te
sis yapımı ihtisas dalı olduğu için, bu te
sislerin yapımının Bayındırlık Bakanlığın
dan alınarak - yeni teknolojiler oluyor -
dünya standartlarına uygun olarak Beden 
Terbiyesi Spor Genel Müdürlüğü bünye
sinde kurulacak üniteler tarafından yap
tırılmasında fayda mülahaza etmekteyiz; 
inşallah o da kısa zamanda olacaktır. 

Neticeyi toplarsak; bu hamle yılında 
1988 Bütçesinin son kuruşuna kadar ger
çekçi olarak bu hamle hizmetlerinde kul
lanılacağı inancıyla, bu bütçenin millî eği
timimize, spor camiamıza ve milletimize 
hayırlı olmasını diler, saygılarımı suna
rım efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Arvasi. 

ANAP Grubu adına Sayın Reşit Ül
ker; buyurun efendim. 

Sayın Ülker, Anavatan Grubunun 30 
dakika konuşma süresi kalmıştır. 

ANAP GRUBU ADINA REŞlT ÜL
KER (İstanbul) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri, Sayın Bakan, Bakanlığın değerli 
temsilcileri, Yükseköğretim Kurulunun ve 
üniversitelerimizin değerli temsilcileri; 
yükseköğretim kurumları bütçe üzerinde 
Anavatan Grubunun görüşlerini sunaca
ğım. 

Konuların daha iyi değerlendirilebil
mesi için, önce, Anayasamızdaki yüksek
öğretimle ilgili bölümlerin en temel nok
talarını belirtmekte yarar görüyorum. 

Anayasamızın «Yükseköğretim kurum
ları ve üst kuruluşları» başlıklı 130 uncu 
maddesinde şöyle denmektedir: «Çağdaş 
eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir 
düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaç
larına uygun insangücü yetiştirmek ama
cı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzey
lerde eğitim - öğretim; bilimsel araştırma, 
yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve 
insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli bi
rimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve 
bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Dev
let tarafından kanunla kurulur. 

Kanun, üniversitelerin ülke sathına 
dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. 

Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve 
yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel 
araştırma ve yayında bulunabilirler. An
cak, bu yetki, Devletin varlığı ve bağım
sızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü 
ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bu
lunma serbestliği vermez. 

Üniversiteler ve bunlara bağlı birim
ler, Devletin gözetimi ve denetimi altında 
olup, güvenlik hizmetleri Devletçe sağla
nır. 

Üniversite yönetim ve denetim organ
ları ile öğretim elemanları; Yükseköğre-
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tim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili 
organlarının dışında kalan makamlarca 
her ne suretle olursa olsun görevlerinden 
uzaklaştırılamazlar. 

Üniversitelerin hazırladığı bütçeler, 
Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve onay
landıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına 
sunulur ve genel ve katma bütçelerin bağ
lı olduğu esaslara uygun olarak işleme ta
bi tutularak yürürlüğe konulur ve denetle
nir». 

Anayasamızın «Yükseköğretim üst ku
ruluşları» başlıklı 131 inci maddesi de: 
«Yükseköğretim kurumlarının öğrenimini 
planlamak, düzenlemek, yönetmek, denet
lemek, yükseköğretim kurumlarındaki 
eğitim - öğretim ve bilimsel araştırma 
faaliyetlerini yönlendirmek, bu kurumla
rın kanunda belirtilen amaç ve ilkeler 
doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesi
ni ve üniversitelerce tahsis edilen kaynak
ların etkili bir biçimde kullanılmasını sağ
lamak ve öğretim elemanlarının yetiştiril
mesi için planlama yapmak maksadı ile 
Yükseköğretim Kurulu kurulur» demek
tedir. 

Anavatan Partisi 1983 Seçim Bildiri
sinde, Türkiye'nin tüm sorunları arasın
da altı sorunu temel sorun olarak öne al
mıştı. Bunlar, hepimizin bildiği, huzur ve 
güven, işsizlik, konut, kalkınmada önce
likle yörelerin geliştirilmesi, ortadireğin 
güçlendirilmesi ve bürokrasi idi. 

1987 yılı bildirisinde de, tıpkı 1983'de 
yaptığı gibi, iki konuyu, diğer sorunlar 
arasında temel sorun olarak ele almıştır. 
Bu konular, millî eğitim ve sağlık konu
larıdır. 

Bildiri, «Eğitim ve Öğretim» başlıklı 
bölümünde bu önemi şöyle belirtmekte
dir : «önümüzdeki dönem eğitim ve öğ
retim, en fazla önem verdiğimiz konular
dan biri olacaktır. Geleceğimizin güven-
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cesi olan çocuklarımızın ve gençlerimizin 
modern ve ileri, Türkiye idealine, Atatürk 
ilke ve inkılaplarına bağlı, millî ve ahlakî 
değerlerimizi benimsemiş, bilgili, ilmî dü
şünceye sahip; herkese karşı sevgi, saygı 
ve müsamaha besleyen medenî birer in
san olarak yetiştirilmelerini millî eğitimin 
esası sayarız. 

Fertlerin ve milletlerin sosyal ve ikti
sadî seviyeleri eğitim ile doğrudan doğ
ruya ilgilidir. Bugün yükseköğretimde, bir 
taraftan ortaöğretim mezunlarının açıkta 
kalmasına sebep olan kapasite yetersizli
ği, diğer taraftan eğitim ve öğretim ile 
istihdam ihtiyacı arasındaki uyumsuzluk
tan kaynaklanan ve yükseköğretim yap
mış gençlerimizin işsiz kalması sonucunu 
doğurmasıyla karşı karşıyayız. 

Bu itibarla, ortaöğretimde genel eği
tim ağırlığının tedricen ve nispî olarak 
azaltılmasının; buna mukabil, yetenekli 
ve arzulu gençlerimiz için yükseköğreni
me açık meslekî ve teknik eğitime büyük 
ağırlık verilmesinin zaruretine inanıyoruz. 

Yükseköğrenim kuruluşlarımızda müs
pet ilimler, sosyal ve manevî ilimler ile 
birlikte, teorik ve uygulamalı araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerine önem verilme
sini, bu kuruluşlarımızın, sınaî, iktisadî, 
sosyal ve diğer konularda pratik araştır
ma ve geliştirmeye yönelmelerini teşvik 
için gerekli tedbirlerin alınmasını faydalı 
görmekteyiz. 

İhracatı 9 milyar doları - o tarihte -
aşmış Türkiye, artık kendi bilim ve tek
nolojisini üretecek bir güce ulaşmıştır. 
Bugüne kadar yapılan uygulamalar ve so
nuçlar değerlendirilecek, Yükseköğretim 
Kanunu günün şartlarına göre değiştirile
cektir». 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Anavatan 
Partisi 1987 Seçim Bildirisinde eğitim, 
gençlik, spor ve sağlık hizmetlerine ver-
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diği sözü, çok kısa bir süre sonra, 24 Mart 
1988 günü kabul buyurduğunuz ve 31 
Mart 1988 günü Resmî Gazetede yayın
lanan Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık 
Hizmetleri Vergisi ihdasına ilişkin 3418 
sayılı Yasa ile gerçekleştirmiştir. 

Bu yasa ile eğitim, gençlik, spor ve 
sağlık hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi 
için kaynak sağlanmıştır. Kaynak için, 
Akaryakıt Tüketim Vergisi, Motorlu Ta
şıtlar Vergisi, Finansman, Gelir Vergisi, 
Vergi Usul, Amme Alacaklarının Tahsili 
ve Harçlar kanunlarında değişiklik yapıl
mıştır. Böylece, 1 yılda 600 milyar liraya 
yakın ek vergi getirilmiştir. Ne için?.. 
Sağlık, millî eğitim ve spor için. Bu ver
gilerin yüzde 60'ı Millî Eğitim, Gençlik 
ve Spor Bakanlığına, yüzde 40'ı Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesine veri
lecektir. 

Hükümetimizin eğitim ve sağlığa bü
yük önem verdiğini gösteren bu kararını, 
bu yürekli davranışını takdirde karşılıyor 
ve bunu milletimizin değerlendireceğine 
inanıyoruz. 

Anavatan Partisinin 1987 Seçim Bil
dirisinde yer alan «Yükseköğretim Kanu
nu günün şartlarına göre değiştirilecek
tir» sözünü, bildiriden evvel de, geçen dö
nemde de yerine getirmiş ve bu konuda 
birçok değişiklikler yapmıştır. Bunların 
arasında, öğrenci affı ve diğer kuruluş
larda yapılan değişiklikleri zikretmek iste
rim. Yani, demek istiyorum ki, «Bu ka
nunda değişiklik yapılacaktır» sözü gere
ği, geçmişte uygulaması yapılmıştır, bu
gün de uygulanmıştır - geçen hafta bir uy
gulaması olmuştur - ve bundan sonra da, 
uygulamalara göre, yeni kanun tasarıları 
getirilecektir. 

Bu noktaları böylece açıkladıktan son
ra, yargılarımızı, kararlarımızı etkileyece
ğini zannettiğim birkaç gerçeğe daha de
ğinmek istiyorum. 
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Bunlardan biri, 1961 Anayasasında 
yer alan, üniversitelerle ilgili 120 nci 
maddenin, 20.9.1971 gün ve 1488 sayılı 
Yasa ile değiştirilmiş olduğu gerçeğidir. 
Yani, daha evvelce, 1971'de bir değişiklik 
görmüştür, bu değişiklik, çok önemli bir 
değişikliktir. 

Bunlardan bir diğeri, 1982 Anayasa
sının ve 4.11.1981 gün, 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununun, Danışma Meclisi 
zamanında çıkmış olmasıdır. Yani son 
1982 Anayasasının Danışma Meclisi dö
neminde çıkmıştır. 

Bir başkası, Anayasanın geçici 15 inci 
maddesi gereğince, bu yasa hakkında 
Anayasaya aykırılık iddiasında buluna
maması keyfiyetidir. 

Bir diğer konu da, İstanbul, Ankara 
ve İzmir dışında kalan illerde 1955 - 1959 
arası 3, 1973 yılında 3, 1974 - 1975 arası 
6 üniversite açılmış, bugün ise bütün üni
versitelerimizin sayısının 29'u bulmuş ol
masıdır. Bu gerçekleri bilmeden, yüksek
öğretimde olan çalışmaları değerlendir- -
mek imkânı yoktur. Bu üniversitelerde 
210 fakülte, 163 yüksekokul ve 110 ensti
tü bulunmaktadır. 

Bugün Türkiye'de bir yükseköğretim 
kurumuna sahip olmayan il kalmamıştır. 
Hatta, birçok ilçede bile yükseköğretim 
kurumu bulunmaktadır. Yalnızca bu se
bepten dolayı, millet parasıyla ve devlet 
eliyle kurulan üniversiteler arasında bir 
bütünlük sağlamak bakımından, koordi
nasyon ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir. 

Esasen, 1982 Anayasasından önce bu 
yolda çalışmalar yapılmıştır. Plan ve Büt
çe Komisyonunda Yükseköğretim Kanu
nuna karşı konuşan bazı üyeler, bu koor
dinasyon ihtiyacına ve bu yolda yapılan 
çalışmalara değinmişler ve onlar da bu 
gerçekleri kabul etmektedirler. 

14.6.1973 gün ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun, yükseköğretime 
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temel ilkeler getiren 34 ila 39 uncu mad
delerinde de, hemen hemen bu esaslar 
vardır; yani yeni bir şey değildir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan 
üyeler, böyle bir merkezî kurumun zorun
lu olduğunu haklı olarak gene söylemiş
lerdir. 

Bu sözlerimizle s—u ifade etmek isti
yoruz : Yükseköğretim Kanunu ve Yük
seköğretim Kurulu, öteden beri genellik
le kabul edilen bir ihtiyacın ifadesi ol
muştur. öte yandan, 12 Eylül 1980 Hare
kâtı, tarihsel bir gerçektir. Türkiye, bir iç 
harbin eşiğinden dönmüş, ülke anarşiden 
kurtarılmıştır. Anarşiden en büyük zarar 
görenler, yükseköğretim kurumlarında 
okuyan öğrencilerimizle, kurumun men
supları olmuştur. Yeni bir Anayasa yapı
lırken, hemen hemen bütün kurumlar ye
niden düzenlenmiştir. Kuşkusuz, yapılan 
bu düzenleme, genellikle bir tepki düzen
lemesidir ve bu, o günkü kendi koşulları 
içerisinde doğaldır. Anayasanın geçici 
maddeleriyle bir geçiş dönemi olduğu da 
açıktır. 
••r-ir**-- " ^ T O * T" Z^SJTZX'.imtaeati£:'iOJMK. JH!JW JW 

Yükseköğretim Kanunu iki üst kuru
luş kabul etmiştir : Bunlardan birisi Yük
seköğretim Kurulu (kısa olarak YÖK) di
ğeri Üniversitelerarası Kuruldur. Gerek 
Üniversitelerarası Kurul, gerekse Yüksek
öğretim Kurulu, bilimsel özerkliğe sahip
tirler. 

Değerli milletvekilleri, burada bazı 
şeyleri de ifade etmek istiyoruz. 

Bundan birkaç gün evvel gardıroplar-
daki gözlerimize atılan ve «l981 Yüksek
öğretim Reformu ve 6 Yıllık Uygulama 
Sonuçları» denilen, gayet güzel ve şahsî 
kanaatime göre şimdiye kadar çıkanların 
en doyurucusu olan bu belgede, bütün 
üniversitelerin hangi safhadan geçtiği ve 
altı yü içerisinde neler yapıldığı konuları, 
açık bir şekilde, grafikler ve diğer husus

lar da dayanak gösterilmek suretiyle; mü
cerret ve soyut ifadeler dışında, ifade edil
miştir; bundan dolayı ilgilileri tebrik edi
yorum. Yalnız bu durum, bazı gerçekleri 
göz ardı etmemize neden olmaz. Bu ko
nuda şunu ifade etmemiz lazımdır: De
min sayılarını söylediğim 29 üniversite, 
enstitü ve fakültelerin birçoğu kuruluş ha
lindedir. Tabiîdir ki, bu kuruluş dönemi
nin zorlukları ve karışıklıkları vardır. Bu 
konuda bir değerlendirme yaparken bu 
gerçeği de göz önünde tutmamız lazım 
gelir. 

Üniversitelerde, yükseköğretimde te
mel (meselle, en yetkilıi olanların.görev 
almasıdır., Bu ise, feVikallâde zor bir (iş
tir. Atatürk'ün yaptığı 'Birinci Üniversi
te Reformunun da temelini bu fikir teş
kil etmiştir. Bunun 'için, dünyanın ve 
Türkiye'min her tarafını gezip, en yete
nekli insanlarımızı üniversiteleriımize çek
memiz lazımdır. Bunun örneğini, birinci 
reformda Atatürk ve arkadaşları yenmiş
lerdir; Alimanıya'daki bunalımdan, Ha't-
ler döneminin baskısından kaçan o de
ğerli profesörleri alıp, Türk ün'iversite-
sine getirmişlerdir. Bizüm hocalarımızın 
çoğu onlardandı ve ben de onlarda oku
muş blir kimseyim. Bizim yaşımızda bu
lunan ibirçolk kimse, onlardan feyzalimış 
insanlardır; onlar metot getinmüşlerdıir. 

Daha sonraki dönemde, Sayın Doğ-
raimiacı ve onun arkadaşları Hacettepe'yi 
kurmadan evvel ve kurduktan sonra 
dünyanın her tarafında - Amerika, Fran
sa, ingiltere vs. - araştırma yapmışlar; o 
en yetenekli insanların ayağına giderek 
- düşünün, en yukarı düzeydeki görevli, 
hiçbir İsteği bulunmayan, fakat üstün 
yetenekli insanları bulmak için - ara
mışlar, bulmuşlar ve getirmişlerdir. Ni-
teküm, buna benzer bir hareketi biz, 
Hükümette de görüyoruz. Hükümet de, 
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dünyanın neresinde olursa olsun, en ye
tenekli insanları allıp getirip, belli de
neyimlerden geçirdikten sonra, en önem
li işlerin başına getirmektedir. Bunu sağ
lamak fevkalade güçtür; ıbügünkü şart
larda dünden de güçtür. Çünkü, bugün 
bir rekabet piyasası vardır. Bunlar, bir 
dil, diki dil veya üç dil bilmektedirler; 
kendi meslekleri dışaırda. para getirmek
tedir, yurt içinde para getirmektedir, 
yurt dışında para getirmektedir, itibarı 
vardır; böyle üsiüün yetenekli insanları 
getirmek için, birtakım ıbaşka şeyler on
lara söylemek lazım gelir. Bunum başın
da da, Türküye; güzel Türkiyemiz va-
Itanımıaı yüedtmıelk, yükseltırniek gelir. 
Ama, Ibunun karşısında da doğal ola-
ırialk bir ters hareket vardır; tabiidir ki 
bu türlü insanları, bu üstün yetenekli insan
ları kıskananlar olur - herkes için söyle
yemeyiz ama - bunları iteklemek iste
yenler olur bunları geriye sürmek iste
yenler olur. Onun için,, bugün de ya
pılacak iş budur; bunların getirilmesi, 
korunmasiı ve ezilmemelerini sağlayacak 
sistemleri geliştirmek lazımdır.; 

Öğretimde başarının temelinde «hoca» 
vardır. Bugün hepimizin kendi hayali
mizde, mazimizde, mutlaka değeri bir
kaç hocanın etkisi pırıl pırıl parlamak
tadır. 

Bu arada bir başka şeye telmas etmek 
istiyorum: ©ir denetim sistemi var Yük-
seköğretiim Kurulunun. Bilhassa bu tür 
elemanların sağlanimasıinda bu denetim 
sistemini istetmek Nazımdır, kontrol et-
melk Hazımdır; diemo'fcrasilerde her şey 
kontrol 'altında olmalıdır.; 

Eğitim sistemimizde, bir de, değerle
rin ziyan olmasına sebep olan sınav so-
ırunu vardır. Sınav sorunu da, modern 
bir sekide ve her tarafta olmalıdır; 
«tekdüze» filan deniyor ama; tek düzen
lik ayrı bir mesele. Bunun özü vardır; 
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(bir hocanın, bir profesörün!, bir öğretim 
görevlisinin Vazifesi,, öğrencinin iyi ye
tişmesini sağlamaktır, öyle ise, sınavın 
da amacı, o öğrencinin iyi yetişip yetiş
mediğini araştırmaktır; yoksa, birtakım 
zor koşullar yaratıp, onların içerisinde 
başarısızlık oıitaya getirmek değiil. Asta
da, modern bilimde, eğer bir hoca, bir 
profesör öğrendlerinıi yetişjtiremiyoirsa, 
yanii verdim düşmüşse, kendisi başarısız
dır demektir. Bu ilkeden hareket etmek
ten başka ıbir çare yoktur. Onun için, 
önümüzdeki zalman ilcinde ıbu sınav sis
teminin modernleşltirillmesıi bakımından 
çalışmalar yapılmalıdır. 

Bu arada şunu da belirtelim: Özerk
lik konusunun önemli olduğu kuşku gö
türmez; ancak, üniversitelerin temel gö
revleri de bir kenara bırakılamaz. Yani, 
yalnız özerkliği konuşur da, yaşanmak
ta olan hayatı; bilimsel araştırmaları, 
eğitim ve öğretimi, yayını ve danışmanlık 
görevleri gibi diğer meseleleri bir tara
fa bırakırsak, yanlış1 bir İş yapmış olu
ruz. Ama, maalesef bu konular, tartış
malarda geri plana atılmıştır. Bu davra
nışa karşı tepkiler, ibizzat üniversiteler
den gelmektedir; bununla da iftihar du
yuyoruz. 

Anavatan Partisi 1987 seçim bildiri
sinde konuya akılcı bir biçimde yakla
şarak, «Bugüne kadar yapılan uygula
malar ve sonuçları değerimdirilerek, 
Yükseköğretim Kanunu günün şartlarına 
göre değiştirEec'ek'tir» demiştir. 

Sayın Başkan, Yüce Meçisin sayın 
üyeleri; Yükseköğretim Kurulunun bazı 
çalışmalarına çok kısa olarak göz atmak 
istiyorum. 

1980 - 1981 öğretim yılında 230 548 
olan öğrenci sayısı, 1987 - 1988 öğretim 
yılında 502 888'e ulaşmıştır. Böylece, 
son 7 yıldaki öğrenci sayısı yaklaşık 
yüzde 100'e yakın artmıştır^ 
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İİ981'delki öğretim elemanı sayısı 
12 593 'fen, 1988'de 26 125 otouş'tur; 
artış yüzde 40'ıtıır. 1981'de, üç büyük se
te dışında - İstanbul1, Ankara ve İz
mir - görev yapian öğretim elemanı 
2 ı847 fen, 1988'de 9 746'ya ulaşmıştır; 
artış yüzde 300'dür. Yani, «Anadoluya 
gitmek» diye ifade ettiğimiz şey, burada 
gerçekleşmiştir. 1980 - 1981'deki baharı 
oranı - çolk önemli; ama, vakit darlığı 
yüzünden layrıntısına giremiyorum - yüz
de 54,7 liken, 1987 - 1988'de yüzde 
84'3'e yükselmiştir., Değerli arkadlaşla-
rim, bunu, ıtabiî iki, şariları içerisinde de
ğerlendirmek; lazımdır. 1981'deki 49 mes-
•İdk yüksekokulu sayısı, bugün 87'ye 
ulaşmıştır. Meslek yüksdkökuilarındaki 
öğretim üyesii <sayıısı da 480'den 985'e 
çıfcmışti'r. Öğr,enci sayısı 10 526'dan 
35 914*e çılkmıştır. 

Yükseköğretim Kanununda değişiklik 
yapılarak, iaraşitırımia görevlilerinin - bun
lar herhalde bizim eskiden «asistan» de
diğimiz sınıflar oluyor - miaster ve dok-
tora yapmak üzere her yıl 50O'ünün yurt 
dışına gönderilmesi imkânı sağlanmıştır 
ve bu yılt da 12 milyar 'liralık bir har
camayı gerektirmektedir. Bu da, çok 
büyük bir reform hardketidıir. Yeni bir 
kültür, yenli bir teknik öğrenecektir, onu 
alıp, oradan buraya getirecektir. Ya
bancı 'dil yetersizliğinden, bu yol 169 
kıişd gönderilebilmiştir; yani, 500 kişilik 
bir kadro 'olduğu halde, yabancı dil yü
zünden 169 Ikişji gönderilebilrniştir. Bun
lar liçin dil eğitim Iköyü kurulmasına ği-
rişıimişitir. Ayrıca, (isteyen öğretim üye 
ve yardımcılarının dil düzeylerini yük
seltmek atmacıyla programlar düzenten-
miştir. Bu programa 1986'da 378, 1987' 
de ,î 432 katılma olmuştur. 1980'de 2 
bin öğretim üye ve yardımcısı, bu dil 
eğitimlinden İstifade edecektir. 

Üniversitelerde toplam bilimsel ya
yın sayış* - 'asıl ölçüliari, ölçekleri bu 
getirir - 1982'de 9 005 'iken, 1986'da 
14 788'e yükselmiştir. iDeğerli Zeybek 
arkadaşılm, bundan mutlaka mutluluk 
duyacaktır; bilimsel yazılarda, biili'msel-
üiğe doğru, bu kadar büyük bir gelişme 
olmuştur. Bunlar eleştirilebilir, bu ya
zıların içeriği Üzerinde ıtaritışmalar yapı
labilir; fakat, bu işe başlanmıştır ve yol 
almm'iştır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, 5 dakika-
nız Jkataıştır.ı Ona göre durumunuzu 
ayarlayın lütfen. 

REŞİT ÜLKER (Devalmla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkanım. Sağ olun efen
dim. 

Blimsel yayınların önemi, bunların 
uluslararası düzeyde görülmesiyle artar, 
Bu yazılar da, konulan ölçeklıer© göre, 
ühısiararası düzeyde olan yazılardır; ya
ni, geilişligüzel yazılar, araştırmalar değil
dir. Bu yazıÜarın sayısı şöyledir: 1982'de 
371 olan hiimsel yayın sayısı, 1987'de 
1 451*1 bulmuştur. 1984'te Bilimsel Araş
tırma Fîonu kurulmuştur. 1984'te 268 
araştırma, 1987'de ise 1 422 araştırma 
yapılmıştır., Tabiîdir ki, ıbunların da içe
riğine giirmelk Hazım: aslında Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, ıbunların da içe
riğine girmesi Hazımdır. Bunların da tet-
jfeikütti yapıp, gelecek bütçelerde görüşe
ceğiz; ama, bu büyük bir ilerlemedir. 

Araştırıma yapan öğretim elemanları
na en büyük desteği sağlayacak bir dokü
mantasyon merkezi kurulmuştur. Ben ge
çen yıl güttim, bu merkezî gördüm, haki
katen fevkalade bir kuruluş. Bütün dün
yayla ilişkisi var; ne isterseniz, dünyanın 
hangi yerinde, hangi konuda bir yazı 
çıkmışsa, bunu getirmek 'imkânına sa
hipsiniz. Bu merkezde, 1982'de gelen ya
bancı yayın 250 İken, 1987'de bu sayı 
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13 520'ye ulaşmıştır. 1985'te bu merkeze 
oikumuaya, araştırmaya gelenlerin sayısı 
3 486 iken, 1987rde 8 350'ye ulaşmıştır. 
1985'te 3 300 tamımla yapılmışken; yani 
(istek üzerime, «Şu konuda bir yazı isti-
yotruım» diye itaırama yapılmıışken, 1987' 
de Ibu ısıaıyı 8 350'ye ulaşmıştır. Bunlar, 
düşmanın, gelişmenin, 'Merlemenin elle 
tutulan somut delMeriıdir. 

Biiır başka konuya geçiyorum. Açıik 
öğretlim, yükseköğretim alanında en bü
yük yenliktir. 1982 - ,1983'te öğrenci 
«ayısı 29 445 iken, 1987 - 1988'de 
133 1'60'a ulaşmıştır.ı Bunlar, iktisat vse 
(işletme üzerinde öğretfcn yapimalktadır; 
ancak, 1988'de sanat taırtilhi ve edebiyat 
da 'açık öğretimle ginmıelfctedir. 

Ayrıca, şunu da lifade edeyim ki; ya
pılan araştırmalara göre, açık öğretim 
programlıarını 7,5 milyon Türk vatandaşı
nın liztediği tespit edilmiştir !ki, bu, çok 
önlemli 'bir hadisedir, fevkalade önemli 
bir hadisedir. Yani, orada okuyanların 
dışında, 7,5 miilyon vatandaş bunu izle-
rnıektediır; âdeta Türk halkına açıîk bir 
üniversite oluşturmaktadır. Bu, gerçek
ten bir çağ atlamadır. 

Sayın 'Başbakan dün Eskişehir'de lifa
de ettiler; açık ünüversıitenin, beceri ka
zandırmada da kullanılmasınla işaret et
tiler. Bu da doğrudur; ancak, böyle çağ 
atlayabiliriz. 

Anaihaitlarıyla bu özeti bilgilerin 
liçinden şu çıkmaktadır. Altı senelik ya
pılan düzenlemeler genellikle başarılı 
olımuşıtur; Türk yükseköğretimi iyi bir 
yöne doğru gitmektedir. Eğitimde, mey
veler çok geç ve güç alınır. Bugün ya
pılan çalışmaların neticelerini ileriki yıl
larda göreceğiz. 

Burada sözlerimi bitirmeden evvel, 
bütün bu hizmetleri kendilerinden bek-
lediğiimliz yükseköğretim mensuplarının 

mutlaka bÜMm , yapacak 'bir refah orta-
ımı içerisinde olmasınıı da sağlamalıyız. 
Bilim, ancak, huzur ve refah içlinde, baş
ka konuları, geçim konularını düşünme
yen insanlarla yapılır. Bugüne kadar bu 
konuda gayretlerimizi gösterdik, bundan 
ısaonria da gayret gösterileceğine bütün 
kalbümle linanıyoruim. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; »özlerimi burada bitiriyorum. 
Bu ortamı hazırlayan ve Türk yüksek-
öğnetliımiinü ileriye götüren başta Yük
seköğretim Kurulu Başkan ve üyelerini 
ve tülm üniversiitelerıin bütün elemanları
nı saygıyla, takdirle ısiel'aımlıyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ülker. 

İSosyaldemofcrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Beşer Baydar; buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA BEŞER BAY
DAR (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; Miiilî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı üzerinde SHP Grubu adına gö-
'rüişlerimiizi; belirtmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle, SHP Grubu 
ve şahsım adına herinizi saygıyla selam
larım.! (SHP sıralarından 'alkışlar) 

Konuşma düzenime girmeden önce 
küçük bir noktaya diklkattinizü çekmek 
lislteriım. ANAP'ın parti büyükleri gibi, 
ANAP'ın paıiti küçükleri de rakamlarla 
oynamayı bür gelenek haline getirdiler. 

TEMEL GÜNDOĞDU (îstanbul) — 
FartUnin, küçüğü, büyüğü yok. 

BEŞER BAYDAR (Devamla) — 
Aman, öyle demeyin, sonra başınızı yer
ler. 

İLHAN AŞKIN (Bursa),— Parti bü
yüğü, parti küçüğü var mı? 
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BEŞER BAYDAR (Devamla) — 
Buradaki grup sözcüleri ırniililî eğitime 
bütçeden ayrılan payın yüzde 93 arttı
ğını belirttiler. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — SHP'de 
var mı partinin büyüğü partinin küçü
ğü? 

'BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen 
efendim... Zamanı gelince Sayın Balkan 
cevap vereceklerdir; müsaade buyurun. 

BEŞER BAYDAR (Devamla) — 
Grup sözcülerimizin ifadesidir beyefendi 

BAŞKAN — Devanı edin efendim. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — O za
man SHP'de de Vardır parti büyüğü, 
parti küçüğü. 

BAŞKAN — Lütfen Sayım Aşkın... 

BEŞER BAYDAR (Devamla) — 
Eğer, rakamlara müracaat edecek olur
sak, bu matematik ile aritmetiği birbirine 
karıştırmaktır; nicelikle niteliği birbirine 
(karıştırmaktır. 1987 bütçesine 'baktığımız 
zlamian, mili eğitime ayrılan miktarın 
yüzde 8.6 loilduğunu görmekteyiz. 1988 
bütçesine de baktığımız zaman, yine 
millî eğitime ayrılan payın yüzde 8.8 ol
duğunu görürz; yani binde 2 gibii bir 
artış vardır. Böyle bir niteliği «yüzde 93 
arttı» diye yanıltmak neyin 'ifadesidir, 
onu anlamıyorum? Kaldı ki, miilli hâsıla
dan ayrılan pay, ülkemizde yüzde 0.4' 
tür. 

Değerli1 arkadaşlarım, sözlerime ülke
mizde araştırma yapmış eğitim uzmanı 
ıbiir profesörün ı&özlieriyle başlamak isti
yorum. Dünyanın değişik ülkelerinde 
yaptığı araştırmalar sonucu, ülkemizdeki 
izlen'imlerini şöyle özetlemiş: «Bakıyo
rum, (seçimli küçük Türk çocukları baş
ka ülkelerde gördüğüm akranlarından 
çok daha zeki şeyler; ama, merak edi
yorum, sonra hangi metodu kullanıyor

sunuz da bu zeki küçüklerden şu fark
lı büyükleri elde ediyorsunuz?» Süre
min yettiği kadarıyla, hapgi eğitim me
todu uygulayarak o zeki, cin gibi küçük
lerimizden şu farklı büyükleri oluştu
ruyoruz; izah etmeye çalışacağım. 

Sayın üyeler, önce, eğitim deyince 
aklımızla ne gelyor? Eğitimin tarifini, 
renkte farklı olımiaimafc kaydıyla, tonda 
farklı değişlik şekillerde izah etmek müm
kündür. Eğitim, insanın düşüncesini, ki
şiliğini ve yeteneklerini geliştirirken ona 
b!iîg|i, hüner ve dünya görüşü aktararak, 
ikisinin toplumsaâ'aşması, toplum düzeni
ni geliştirerek sürdürmesi işlevini görür. 
Bir toplumun oluşumu ve varlığını sür
dürmesi liçin gerekli olan bu işlev aile
de, işyerinde, ımesiefc örgütlerine kadar 
uzanan kurumlar zinciri içerisinde bir
birini tamamlayarak gerçekleşir. 

Başka bir yaklaşümla, kişinin isteni
len yönde bilgilendirilerek değiştirilme
sidir. Yani, insan yapma olayına eği
tim denir. Burada istenilen yön, eğitim 
verilen toplumun ulusal çıkarlarıdır. 
Kulluk değil, özgürlüktür; bağımlılık de
ğil, bağımsızlıktır; Ortaçağ kafası değil, 
modern çağdır; gerici değil, ilericidir. 

Öğrendiklerimizi, ilkelerimizi kimler 
saptar? Bunu, eğitimin sonuçlarına ba
karak çıkarabiliriz. Bilginin, bilgilenme
nin kökü ekonomiktir. Ekonomiden 
kaynaklanımayan 'hiçbir toplumsal görü
nüm yoktur. Bir toplumun ekonomisi o 
toplumun yapısını, şekillerini, sanatını, 
şiirini, müziğini, kısacası tüm gündelik 
(bayatımı etkiler. Ekonomik olguların ve 
sonuçlarının tüm yaşamımızı, özel bö
lümlerine dek, biçimlendirmesine kar
şın, okulda ekonomik işleyiş, maalesef, 
sdstemter, güdümlü sistemler öğütmezler. 
Çıkarlarımızla böyle ilintili olan bir 
dersin büyük bir bölümü gizli kalır. 
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Sayın üyeler, bir üıllkienin kalkınma
sında ve geMşmesiiınlde liîki önemli ölçü var
dır: 

1'. Ekonomik kalkınma. 

2^ Sosyal ve kültürel; yani eğittim 
alanındalkıiı geltişimıediir. 

Ekonomik Ikıalikıinımıadalki gösterge, 
kalkınma yarışındaki ülkelerin paıra de
ğerlerinin bilrbiiriime göre artıp eksilmesi-
dir. Başka bir yalkllaşıimilta, hangi ülkenin 
satın alma gücü ötekilere karşı artıyor
sa o üllke kalkmıyor demektir. 

İkinci husus da, yana eğitim alanın
da kailkınımaimızım göstergesi de, 'bahsi 
geçen ülkede, yetişimiiş ve gelişmiş emek 
ve beyin gücüdür.j Eğer emek ve beyim 
gücü ucuzluyorsa o ülkede eğitim, eği
tim kurumu ve ilgililerim başarısında söz 
edilemez. Bu iki gösterge ışığında eli
mizdeki verilere göre ıbaşarıdan söz ede
meyiz. Kaldı İki, ülkemizdeki eğitilmiş 
e!mek ve 'beyin gücünün karşısında kaıba 
kurallar, faşist duvarlar vardır. 1402 
Yasası gibi, işkenceler gibi, fişle
me, güvenlik soruşturması, örgütlenme 
yasağı giıbi. Çağımızın hızlı değişme ve 
gelişme ve gelişmeleri yalnız bizde de
ğil, dünyanın her yerinde eğitimi daha 
önemli bir sorun haline getirmiştir. San
cısı hiç durmadan artan bir çağda ya
şıyoruz. Her ulusun önünde karmaşık 
sorunlar ve zor geçecek günler vardır; 
çüiınikü, yeryüzünddki doğal kaynaklar 
azaldı, 'dünya nüfusu Ibeş milyara yak
laştı, beslenme sorunu, kolayda çözüm
lenemeyecek boyutlara ulaştı, aç kalan 
insanları silah zoruyla susturmak ve say
gı masalıyla avutmak zorlaştı, geri kal
mış toplumları bölüp yönetmek ve uyu
tup sömürmek dönemi kapandı; gücü
nü sümürüıden, hazır kazançtan sağlayan 
antidemokratik yöntemlerii ayakta tutan 
çiviler yerlerinden oynadı, insanca yaşa

mak isteğinden kaynaklanan özgürlük, 
bağımsızlık uğraşları, yaşlı dünyamızı 
beşik gibi sallamaya başladı. Tüm bun
lar gösteriyor İki, milletlerin yarışında öz 
kaynak, özetle eğitim, eğitim sistemidir. 
Bu gerçeğin ışığında, eğitim düzenine ve 
eğitim sistemline Ibıalkmamız gerekir. 

Sayım üyeler, ülkemizin tarihsel ve 
toplumsal verilenini, hangi mantık denk
lemine oturtursanız oturtun, eğitim sis
temlimiz ve ürünleri iktidarın düşündüğü 
gibi olmayacaktır; çünkü, hatayı kişi, 
kurum ve kuruluşlarda aramamamız la
zım. Hata iktidarın zihniye'tmdedir; bu 
mantıkla eğitim sorunu çözülemez. İk
tidarım sakat eğitim mantığı içerisinde
ki manzarası, içler acısıdır; bu mantığı 
eğitim kurumlarımda, kafasıyla eli ıbir-
leşmeyen çağdışı yöntemler yaygınlaştır-
ımaya zorlamaktadır. Toplumsal yapıya 
ve çağa uymayan sistem değiştirilmedik
çe, eğitim ve öğretim kurumlarımız, bo
şa dönen bir değirmen gibi uğulduyacak-
tır. 

Değeri üyeler, ülkemizdeki eğitim 
sistemi, kurum ve kuruluşlar ve eğitim 
görmüş fertlere 'bakarsak, sonuç yine iç
ler acısıdır., Uızun yıllardan beri, millî 
eğitimin yaz boz tahtasına dönüşmesi, 
öğretim düzenimizde tam bir keşmekeşe 
yol açmıştır. Sınav yöntemleri, dıers prog
ramları, okul kitapları, öğretmen yetiş
tirme sistemleri alanında öyile bir anar
şi geçerlidir ki, öğrenci velileri, öğrenci
ler, öğretmenler belirsizlikler İçerisinde 
yaşarlar ve çoğu Millî Eğitim Bakanı
nın, bu yaz boz tahtasında imzasına rast
lanmaktadır. 

Ülkemizin sorunları, eğitim yoluyla 
çözülecektir; oysa, özellikle son yılar
da, en çok ezilen kişinin öğretmen ol
duğunu görmek çok üzücüdür. Zira, öğ-
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retmen «Adam yetiştiren adamdır.» Oy
da, öğretmenlerin, içimde bulundukları' 
durulma bakacak olursak, öğretmenlerin 
elden gittiğini görebiliriz. Gerçekten, bu
gün öğretmen, geçim zorluğu çekmekte
dir, sosyal değerini yitirmiştir, sağ ve 
solum suçlamalarından kurtulamamıştır, 
taım olarak sosyal: güvenliğine kavuşa
mamıştır; bozuk eğitim düzeni içerisin
de görevini itam oilarak yapamamakta
dır. 'Dış ülkelere vasıfsız işçi olarak gi
den öğretmen sayısı gittikçe artmaktadır, 
Boş zamanlarında tanım işçiliği, İşporta
cılık, seyyar satıcılık, tezgâhtarlık gibi 
meslekle kesinlikle bağdaşmayan işlerle" 
uğraşmaktadır öğretmenlerimiz. Gazete 
haberlerinden okuımuşuzdur, «Öğretmen' 
çöplükte yaşıyor, öğretmen aç, öğretmen 
sırt hamallığı, yapıyor» diye. Çağdaş 
uygarlığa ulaşan toplumlarla, sırt ha
mallığı çoktan tarihe karıştı, biz sırt 
(hamallığını kaldıramadık; ama, öğret
menimizi maalesef sırt hamalı yaptık. 
Hangi lültke gösterebilirsıiniz ki, öğret
menini hamallık yapmaya zorlamıştır. 

'Ulusu, çağdaş uygarlık düzeyine yük
seltecek olan gençlerin yetiştirilmesıinde, 
öğretmenlerin ıbüyük bir payının olduğu, 
herkes tarafından kabul' edilen bir ger
çektir. Bunun yanında, kültürün geliş
mesinde, ^birtakım ideal ve sosyal de
ğerlerin güçlendiriılmesinıde, öğretmenle
re büyük sorumluluklar yüklenmektedir, 
Kısacası, eğitim sürecinde en önemli un
sur olarak, geleceğin mimarı, öğretmen
ler görülmektedir. Ulusal ideallerin ger-
çekleştiritaesinim, siyasal, toplumsal ve 
ekonomik düzenin sağlam temellere otur
tulmasının, bireylerin, dolayısıyla kitlele
rim davranışlarım yönlendirmekte görev
li öğretmenlerin niteliğine bağlı olduğu 
gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır. Bir 
ulus için, bu denli önemli görev ve so

rumluluk yüklediğimiz öğretmenlerimi-
2in durumuna bakacak olursak, karşı
laştığımız manzara hiç de iç 'açıcı değil
dir. 

Bunun yanında, öğretmenlerin öğren
cilerin evlerine kadar giderek özel ders 
vermeleri, özel dershanelerde ve lisan 
kurslarında izinsiz çalışmaları, kendi 
öğrencilerini bütünleme sınavlarına ha
zırlamaları gibi hoş olmayan yollara 
başvurdukları görülmektedir. Aile bütçe
sine küçük bir katkı olsun diye girişi
len bu hareketler zamanla ticarî bir ni
telik kazanmıştır. îşıin en acı yönü de 
budur. 

Özel dershaneler eğitim sdslteminin 
yerini almıştır,. Hiçbir çocuk üniversite
ye özel dershanesiz giremez olmuştur. 
Ana sîısıtem kaybolmaktadır. 

Kültür ve bilimin dışlandığı ve hor
landığı bu ülkede artık tek değer ölçüsü 
para. Hem de nasıl! bir para? Öyle ulu
sal ıhir para ki, onun da değeri ancak 
Amerikan doları ile ölçülüyor,., Her sa
bah kalkıp, gazeteleri açan Türkler pa
ralarının değerini Amerikancıya çevirmek 
zorundadırlar. Ulusal değerimiz, kültü
rümüz, maneviyatımız ve kişiliğimiz pa
rayla, paramız da Amerikan dolarıyla 
ölçülüyor. Böyle bir ülkede öğretmenin 
değeri ne ki? 

Öylesine dipten bir çürüme sürecin
deyiz ki, acısını kuşaklar boyu çekeceğiz. 
Cumhuriyet devletinin kuruluş dönemin
de öğretmenin ibaşı dikti, alnı yukarıday
dı. Öğretmen ezik değildi. Çünkü, onur
lu bir tarihsel, misyon üstlenmişti. Top
luma çağdaşlığın, Kemalist devrimlerin, 
Cumhuriyet ilkelerinin kapsamında yol 
göstermekle yükümlüydü. Bilimdi öğ
retmenin ışığı. Şimdi bu yol göstericilik
ten yoksun bırakılmıştır. Parasal1 ideolo-
jinıin hizmetkârı rolünü öğretmenle yakış-
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tıılmış olan yenli devlet ideolojisinin 
iktidarı, artık hiçbir öğretmendje kişilik 
görmek istetmiyor. Temel bunalım bu 
noktadan kaynaklanmaktadır. Sjermaye 
iktidarı; eğMım adamı, fikir adamı, kül
tür adamı işitemiyor; düşünen adam iste
miyor. Bu karanlıktan (kurtuluşun tek 
yolu yanm mlilyon öğretmenin demokra
tik haklarını kazanımasından geçer. De
mokratik haklarını kazanian öğretmen 
hem kişiliğini kazanacak, hem de ülke
de gelir paylaşımından kültür yaşamı
na değin her alanda söz sahibi olacaktır. 
Ailesi takdirde, bu bozuk eğitim düzeni sü
rüp gidecektir. 

Sayın üyeler, öğretmenlerin yaptıkla-
nna1 bakacak olursak gerçek tablo orta
ya çıkacaktır., Bir tsveç bankasının araş
tırmasına göre, ekonomik gelir sıralaıma-
sında Türk öğretmıenleıri meslektaşları 
arasında en son sırada (bulunuyor. 
UNESCO'nun yaptırdığı1 bir araştırma
ya göre de, öğrencilerin tıkış tıkış dol
durduğu en kalabalık sınıflar Türkiye' 
de. Bu çelişkili ikilem içerisinde, yani 
az maaşa çok iş anlayışı, öğretmenleri-
mizıi her geçen gün zor, daha da zor 
günlere doğru götürüyor. Dünyanın hiç
bir yerinde, «Hiçbir şey olamadınısa, öğ
retmen ide mi olamadın» sözü atasözü 
haline getirtillmemıiştıir̂  

Değerli üyeler, itüm bu 'kötü şartlar 
aütındia iolmasına rağmen, onurla görev 
yapan öğretımenlere ısaygı duyuyorum. 
KubÜlay'dah başlayan öğretmen katli 
olanca hızıyla yürümesin© rağmen, ina
nıyorum kii, bu yazgı yapılacak Ik ge
nel (seçimde SHP iiktidarı ile son bula
caktır. (SHP sıralarıından alkışlar) 

Köyde mezarı bulunan tek aydın, 
öğretmendir. Öğretmenlere sabırla ba-
şarılaır; dilerken, bitmeyen öğretmen çile

sinin onurlu bir davranış gösteren emek
li öğretmen Hatmi Karsh'nın gazetelere 
yansıyan bir davranışı (ile noktalatmak is
tiyorum. 

Emekli öğretmen Hami Karslı, İstan
bul Valisi Cahit Bayar tarafından ken
disine verilen hizmet - şeref belgesini, 
«Beta Atatürk ıdüşmanlamnı himaye eden
lerin bana verdikleri hiamet şeref bel
gesini almamı, alamam» diyerek geri 
gönderdi. Hami Karslı Anlkara Gazi Li
sesinin Edebiyat Öğretmeni İken, okulun 
din dersi öğrdtımeni Mustafa Bağeı'yı 
laikliğe aykırı (eğitim verdiği gerekçesiy
le dönemin Ankara Valisi Bayar'a şikâ
yet etmişti. Buna karşılık, valilik, Kars-
lı'yı, Gazi Lisesinden alarak Ankara'nın 
Delice Kasabası Büyük Yağlık Köyüne 
atamıştı. Hami Karslı İstanbul Valisi 
Cahit Bayar'a, belgeyi almayacağım be
lirtti, Karslı mektubunda «Şerefle hiz
met etmek konusunda ben sizden farklı 
düşünüyorum» 'diye yazdı. Hami Karslı 
mektubunda devamla şöyle dedi: «Ata
türk'e «Medrese kapatan o dinsiz he
rif», çalışan kadınlara «Fahişe» diyen, 
Latin harflerine karşı çıkıp çok evliliği 
savunan bir yobazı, siz taltif jederelk An
kara'nın gözde okulanndan bir Ana
dolu Lisesine tayin ettiniz. Sayın Bayar, 
toen deVlet memuru iken, devlete hizmet 
ettim. Siyasî 'iktidara değil. O devlet ki, 
600 yıllık bir hanedana son verip koy
duğu ilke ve yaptığı devrimlerle Ata
türk'ün kurduğu devletti. Atatürk sağ 
olsa da size sunduğum belgeleri, okusa, 
olayları görse ine yapardı acaba» diyen 
Hami Karslı, möktubuhun son bölümün
de şu görüşleer yer verdi: «Ben, Atatürk 
düşmanlarım himaye edenlerin bana 
verdikleri hizmet şeref 'belge'sinİ almam, 
alamam. Bu belgeyi, bir Anadolu Lise
sinde halen görev yapan o dindersi öğ
retmenine gönderiniz.» 
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Değerli üyeler, eğitin sistemimizin 
ana ve büyük bir bölümünün kaynak 
malzemesi gençllilkitir̂  Gençlik sorununa 
bakacak olursak, çağımız en büyük so
ru işaretinii gdnç kuşakların üstüne çiz
mektedir. Zina, milletler yarışı bilim ile, 
teknik ile, dolayısıyla teknolojiyle hızla 
devam etmektpdir. Bu yarışta da en 
önemi faktör geişmiş insan unsurudur, 
dolayısıyla eğitimdir. Eğitim ile 'belirli 
amaçlarda davranış değişikliği yapılma
sı istenen kaynak ise gençliktir. Değişen 
dünya 'ile genç kuşakların da yetenekleri 
gelişmiş, ama kendilerini kanıtlama alan
ları gelişmemiş, aksine büyük bir gözal-
tıyla daraltılmıştır. Yanlış eğittim, yan
lış yönimdıinmenlin sonucu toplum ve 
yasa dışına itilmiş, binlerce ölü genci, 
binlerce" tutuklu genci, binlerce sakat 
genci, Ibiiriterce yeteneklerini kaymetmiş 
genci ibretle izlemekteyiz. 

Yasal alan içinde kalan gençliğin de 
paran kadar yaşa anlayışında idealizmle
rinden çok şey kaybettikleri endişesi, 
ciddî bir endişedir. 

iBugüne kadar gençlik hareketi oldu
ğu için eğiıtim düzeni bozulmuştur de
dik. Oysa, eğitim düzeni bozuk olduğu 
için gençlik harekâtı başlatmıştır diyeme-

, dik. 

Sayın üyeler, her şeyin başı eğitim.-
Eğitim sorunu çözülmedikçe gençlik ha
rekâtının biteceğini de sanmıyorum. Bi
ze göre 'gençliğe yeni yasalar ve yeni ya
saklar değil; yeni ruh, yeni anlayış, ye
nilikçi bakış gerekir. Bir yerde suçlu 
gençlik varsa, kesin olarak orada adalet
sizlik, yanlış Ibir eğitim ve suçlu bir sis
tem vardır. Gençliği dünün suçlusu, dü
nün kurbanı olmaktan kurtaramadık, 
ama geçmişten alınan ders ile yarının çağ
daş, üretken kişileri olarak yetiştirme şan
sımız var. Ancak, faaliyet raporu için 

10 . 4 . 1988 O : 1 

dosyalarda kalan güzel sözlerle değil, çağ
daş anlayışı ortaya koymak ve uygula
makla olur. Günümüz gençliğine çağdaş 
anlayışı ve eğitimi vermezsek, çağm ge
risinde kalmış Ortaçağ anlayışıyla takun
ya ve türban giydirmeye uğraşırsak, bin
de kendilerine güvensiz bakarsak havanda 
su dövmüş oluruz. 

ALÎ ER (İçel) — Türban giymek suç 
mü? 

BEŞER BAYDAR (Devamla) — Eği
tim alam içerisinde gençlerin karşısına 
çıkan çelişki, gençlerimizi güvensizliğe 
'itmektedir, Bir de eğitim süreçlerinin biti
minde aldığı diplomanın kendi geleceğiy
le hiçbir işe yaramadığım görünce, ge
ride kaybedilmiş önemli bir zaman ve 
umutsuz, güvensiz bir insan kalmaktadır. 

Gençlik sorunu deyince elbette akla 
sadece erkek genç gölmemelidiır. Ayni 
nicelikteki kız gençliğini de göz önünde 

I 

tutmak gerekir. Toplum hücresi, toplu
mun 'temel taşı sayılan erkek ve kız genç
liğin sorumlarına da dikkatli bakıldığında 
tüm faktörlerin esası çağdaş eğitimde dü
ğümlenmektedir. 

Gençlik konusunda sonuç olarak eği
tim; ülkemizin çıkış kaynağı olan ve top
lum olarak illke kabul ettiğimiz cumhuri
yet ve demokrasi ilkeleri saptırılmadan ve 
özünden ödün verilmeden bir Üktüdar po
litikası değil, bir devlet politikası olarak 
değerlendiMılmeldir. 

Eğitimin, temel amacı 'belirtildikten 
sonra, uygulanabüliriği ele alınmalı, ku
rumlar ve kadroları bu anlayışa göre do
natmalı; eğitim kadrolarında siyasal ikti
darların «Nasıl olursa olsun ama bizden 
olsun» anlayışı yıkılmalı, görevller ile da
ma taşı gibi, oynanması önlenmelidir, 

Verilen eğitim kesin olarak bİllim ile 
çatışmamak, çağdaş olmalıdır. 

Bu konuyu şu şekilde noktalayabiliriz: 
Eğitiim sisteminin yeniden düzenlenmesi 
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kaçınılmazdır. Robot, sefama duran eği
timi görevlileri yerine 'bilirini, tekniği ve 
gelişmeyi amaçlayan eğitim uzmanları 
gerektir.; Yeni düzenleme derken dikkat 
etmek gerek, 'bazı yemi düzenlemeler de 
faydadan çok zarar verir. Bu hassasiyet 
ülkemiz için çok önemlidir. Yenli düzen
leme derken demokratik, talik cumhuriyet 
'toplumundan Oismanh ümmet 'toplumuna 
geçiş istemleri, totaliter ve şeriat anlayışı 
eğitimi ve felsefe'si yenıi düzenil'emenıin 
içerisinde kesin olarak yer almamalıdır. 

Amaçlanan sonuç, tek taraflı düşünce
leri ve (inançları içim ölmeye hazır fana
tikler değil, tartışmaya hazır, çağdaş, 
farklı düşünce ve inançlara da saygılı va
tanseverler yetiştirmek olmalıdır. 

(Sayın üyeler, ülkemizde siyasetle uğ
raşan kişi ve kurumlar ağızlarını açtıkla
rı zaman gençlikten bahsediliyorlar. Oysa, 
zindanlara bakıyoruz gençler dolu, işsiz
lere bakıyoruz, gençler kurşunlananlara 
'bakıyoruz, gençler, suçlananlara bakıyo
ruz, gençler; bunun yanında gençleer ne 
özgürlük, ne demokraitlifc tavır, ne çağ
daş eğitim, ne park, ne spor alanı, ne de 
kitaplık verilmiş. Oysa, Atatürk Cumhu
riyeti gençliğe emanet etmişti, hem de 
bağımsız, demokratik b'ir yurt emanet et
mişti. Bu geriıöi zihniyet ise, gençliğe ceza
dan ve yasaklardan 'başka bir şey verme
diği gibi, gençlerimizi işkence uzmanla
rına emanet etti., 

Sayın üyeler, YöK'e bir cümle ile de
ğinmeden geçemeyeceğim. Ordinaryüs 
Profesör' Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun 
basında açıkladığı YÖK, ile ilgili vasiyeti 
sanırım bir büyük konunun özet ifadesini 
verecektir. Profesör Hıfzı Veldet Velidfe-
deoğlu, «Böyle olmakla birlikte ben özerk 
üniversitede yetişmiş, özerk hukuk fakül
tesinin dekanlığını yapmış bir bilim adamı 
olarak bugünkü YÖK sistemine kökünden 
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karşıyım. Duırulmu değiştirmek için elim
den bir şey gelmiyor; ama, gönlüm son 
yolculuğuma 'bu üniversitenin holünden 
başlamayı 'istemiyor. Bu nedenle, yakın
larıma vasiyet ettim; lütfen, benıi hiçbir 
yere yollamadan, Kadıköy'deki camiden 

- yolcu ddiniz son durağıma. Elimden baş
ka ne gelebilir ki, YöK'ü protesto etmek 
için?» (SHP sıralarından alkışlar.) 

Sayın üyeler, bir talihsizlik olarak, 
mevcut İktidarım ulusal konulara saldır
ması çok düşündürücüdür. 18 Mart 1988 
tarihinde televizyonda Ulusal Kurtuluş 
Savaşının ulusal kahramanı Mustafa Ke
mal Atatürk'tem hiç bahsetmeden Çanak
kale Zaferimin programlanması, hem ulu
sal tarihimiz, hem de eğitim açısından çok 
endişe ver içidir. Televizyonda hiçbir ban
ka reklamına yer verilmemesine rağmen, 
Faisal Fıimansman'a kapitülasyon niteli
ğinde hükümlerle ayrıcalık tanımmaısımıın 
medeni düşündürücüdür. Millî tarihimiz 
taşeron olarak Faisal Finans'a, Rabıta'ya 
ihale edilmiştir. Diğer ulusal gün ve bay-
ramliarımız, hangi irticaî kuruluşa taşe
ronluk usulü ile ihale edileceği- merak ko
nusu hale gelmiştir. 

Bir yanda Atatürk düşmanlığı, bir 
yanda podyumlarda mankenlik, diğer yan
da siyaset; din, vicdan, diyanet, maımaz 
ve ibadet, öte yamdam fuhuş, ahlâk bozuk
luğu, rüşvet ve yolsuzluklar... 

Biz, SHP olarak bu eğitim sistemime, 
bu eğitim mamtıgıma kökünden karşıyız. 

Bugünkü yöneticiler, bugüne egemen 
olan düşüncelere çifte standart kullan
ım ak tadır. Bir yanda Atatürkçü görüş, di
ğer yanda Atatürkçülüğü savunan sesleri 
boğmak içim Atatürk düşmanları küçüklü 
büyüklü bütün örgütleri harekete geçir
mektedirler; hem de devletim televizyo
nuna girerek. Atatürk ne yaptıysa bozmak, 
me koyduysa yıkmak, onum kurduğu cuım-
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huriyeti dinsel kurallar ve fetvalarla yö
netilen 'bir ortaçağ devleti durumuna getir
mek istemektedirler. Dini siyasete alet 
edip, ılalikHiğiı sulandırmaktadırlar. 

Bütçe görüşmelerimde sayın küçük 
Özal, ekonomik bir kıyaslama yapmak 
için, Avrupa'daki sosyalist ülkelerin eko
nomik bir yaklaşımımı SHP'nim Sosyalist 
Bnıtemasyanele üye olma bağlantısı ile 
değişik bir çağrışım yaptırmak dçin çifte 
standart kullanmak istemliştir. Ben, SHP' 
liı olarak bundan rahatsız olmadım1; ay
rıca, demokrasi açısından Sosyalist Enter-
nasyomeli Avrupa biriigimimı ıtemel taşla
rından biri sayıyorum. Şimdi kendilerime 
soruyorum. ANAP, Avrupa Hıristiyan 
Demokrat 'Birliği itte flört ediyor. Acaba 
Türkiye'de siyasete alet ettikleri îslami-
yeti ve tsiamî anlayışı Hıristiyan Demok
rat Birîiiği'nin mantığı ile mi yorumluyor-
iar? Biz, :her fırsatta kitle karşısında Sos
yalist EntarnasyonelJin üyesi olduğumuzu 
övünerek söyleriz. Acaba bir ANAP yet
kilisi de televizyonda, biz Avrupa Hıris
tiyan Demokrat Birliği ile flört ediyoruz 
diyebilir imi? 

Bir yanda Hıristiyan Demokrat Birili
ği ile flört ederken, diğer yanda İslam 
aleminim en gerici kanadı ile işbirliği ya
pıyorsun. Bunun izahı nasıl yapılır? Bu 
durumda, Türk demokrasisi için ne çı
kıyor? Hde gençlerimiz Üçin hiç çıkıyor. 

Değerli üyeler, din ile devlet işleri
nin karıştırılması, laikliğim sulandırılması 
endişe vericidir ve 'bu tehlikeli oyun genç
liğin sırtında oynanıyor. Başka bir çifte 
standart Ortadoğu'da (Lübnan'da) solcu 
Müslümanlarla sağcı Hıristiyanların mü
cadelesi, radyo ve televizyonda verilirken 
yasak konmuştur. Dinî inanç taraftarlı
ğının belirtildiği solcu Müslüman, sağcı 
Hıristiyan sözcüğüne yasak konmuştur. 
Bu isimlendirme bir zihniyetin Türkiye' 

deki oyununa.çomak sokmaktadır, çünkü 
ülkem!/zde solculuk ve sağcılığı din gibi 
gösterenler, «Solcudan Müslüman olur 
mu» sözcüğüne yasak koymuşlardır. 

Rahmetli babamın bir sözü vardır : 
«Oğlum, siyaset yapmak istiyorsun, sakın 
ola ki, din ile devlet işlerimi birbiriıne ka
rıştırma, Zira, dimim bir Allla'hı, bir 'ki
tabı vardır. Oysa siyasetin bin kitabı var
dır. Bir kitaplı bir olguyla, bin kitaplı bir 
olguyu birbirine karıştırmak inancımıza 
terstir ve riyakârlı'Mır» demişti. Maalesef 
bu riyakârlığı yapan kişiler vardır. Omla
rı uyarıyorum, din ile devlet işlerimi bir
birine karıştırıyorsunuz ve inanıyorum ki, 
imanmış kişiler o yüce değerin kalpazan
lığını: yapan sahtekârlara zaman gelecek 
en çok karşı çıkan ol'aoalktıır. Hatırlayan 
sayın üyeler vardır, 1925 yılımda Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde Tekke ve Za
viyelerim Kaldırılmasına Dair Kanun gö
rüşülürken tarikat ıroensübu 'biri Mustafa 
Kemâl Atatürk'e sorar, «Tekke ve Zavi
yeleri kaıldırıyorsunuz, o zaman ben ine 
olacağım» Mustafa Kemal Atatürk de 
«Adam olacalksın adam» der. Evet beyler, 
içinizde değişik emel, değişik maskelerle 
yaşamak isteyenler vardır. Omlara tavsi
yem, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği 
gibi, bırakım bunları, dimimizi siyâsete alet 
etmeyin, «adam olun adam» dır. 

Demokratik ve Atatürkçü siyasal ya
şam hiçbir zaman Turgut özal ve çevre
sindekileri, bu zihniyetteki kişileri dev
letin başına getirmezdi. Bu geleneği, 1980 
askerî yönetimi, yani Konsey açtı. Bu 
zihniyet ve özal ile çevresindekiler Kon
seyin ürünüdür, Konseyin eseridir. Bun
dandır ki, Özal ve çevresindekileri o gün
kü Konseyim Başı Kemıam Evren'e, Kenan 
Evrem'i de tarihe şikâyet ediyorum ve 
Devlet Başkanı Kenan Evren'den Meclis 
kürsüsü... 
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NEVZAT AKSU (Çorum) — Ayıp, 
ayıp. 

TEVFİK ERTÜRK (nAkara) — Ağ
zından çıtanı kulağın duysun, saygısız 
adanı! (ANAP sıralarından gürültüler) 

BEŞER BAYDAR (Devamla) — Ben 
düşünce düzeni içinde ifade ediyorum. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Ayıp, 
ayıp, 

BEŞER BAYDAR (Devamla) — *,. Ve 
Devlet Başkamı Kenan Evren'den Mıecllis 
kürsüsü ve basın aracılığıyla bir şey rica 
ediyorum : Sayın Evren, lütfen, larujları-
nızıdürüst yazınız. 

TEVFlK ERTÜRK (Ankara) — Bir 
daha oraya çıkıp konuşma, terbiyesiz 
adam! 

BEŞER BAYDAR (Devamla) — Ben 
çocuklarıma vasiyet ettim; e'ğer, Kenan 
Evren anılarımı yazarsa, buıgünlıerim ger
çek kimliğimi, baba olarak benim size söy-
tedüklerimıi ve Kenan Evren'ıim amılarıyla 
karşılaştırın. Halkım üzerindeki oymamam 
oyunları, yolsuzlukları... 

IBAŞKAN — Sayın Baydar... 

BEŞER BAYDAR (Devamla) — Dev
letim tahribatımdaki rol oynayan kişileri, 
Atatürkçülüğün, Atatürk adına nasıl yı
kılmak istendiğimi daha iyi anlarısınız de
dim. 

TEVFlK ERTÜRK (Ankara) — Al
lah semi kahretsin, terbiyesiz adam! 

BEŞER BAYDAR (Devamla). — Sa
yım üyeler, toplumumuzun gerçek tarihi 
ıdışlanmaktadır.1 Ama, 'bir güm gelecek 
belki yüz sene sonra araştırma yapan üni
versiteli gençlörimiz, Meclis tutanakların
daki bilgilerle bu dönemi yargılayacak
lardır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli üyeler, geleceğim sevgili genç
leri, dün Anadolu'yu Türk halkımın öz
gürlüğü, bağımsızlığı, ulusal onuru içim 
neler yapabileceğini hesaba katmadan iş

gale kalkanlar ne ise, bugünde halkın 
aldatıiışımı, sömürülüşünü, alın tenliyle 
ürettiğime göz dikenlerim ulusal bilimcimi
ze ters düşen değişik emeller ortaya ko
yan kişiler de partilerde, kurumlarda da 
hükümette de olsa, aynı karanlık emel
leri taşıyanlardır ve vardur. Bunlar, bumun 
özlemimi duyanlar, iırticasever ola'bik, Ra-
bıtasever olabilir, parasever olabilir; ama 
bilmelidirler ki, bu ülkede yurtseverıler de 
vardır. 

'Saygılarımla. (SHP sıralarımdan alkış-
üar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ISayım Rıza Yılmaz. (SHP sıraların-

dam alkışlar) 
NEVZAT AKSU (Çorum) — Hanım 

öğretmenlerimizlin hakları nerede? 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan 

bu eleştirilerin tümünü cevaplandıracak, 
müsaade edim lütfen. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Bunları Sayın Bakan cevaplamdııramaz 
mı sanki? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun lüt
fen... Sayım Yetenç lütfen... 

ISayım Yılmaz, saat 13.00'te, bildiğimiz 
gibi, ara vereceğiz. Bu itibarla konuşma
nızı oma göre ayarlamanızı rica ediyorum, 
buyurun. 

SHP GRUBU ADINA RIZA YIL
MAZ (Ankara) Sayım Başkan, sayın mil
letvekilleri; Milî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı bütçesi üzerimde Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubunum görüşlerimi 
açıklamaya devam etmek içim söz aldım. 
Sözlerime başlarken, Yüce Kurulu saygıy
la «damlıyorum^ (SHP sıralarımdan al
kışlar) 

Değerli mMetvekilleri, insanlık toplu
mu, tarih süreci içerisinde verdiği mü
cadeleler somumda, çeşitli kazanımlar elde 
etmiştir. Bu kazanımlıarı iki grupta top
lamak mümkündür : 
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1. Kişisel bak ve özgürlükler .j 
2. Ekonomik, toplumsal hak ve öz

gürlükler. 
Kişisel bak ve özgürlüklerden bahse

derken şunları saymak mümkündür : Ya
şama hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, 
kölelik ve kulluk yasağı, işkence yasağı; 
özel yaşamı, aile, konut ve haberleşme
nin gizliliği ve dokunulmazlığı, yer değiş
tirme, mülkiyet, oturma bak ve özgür
lüğü, evlemme ve aile kurma hak'kı, din 
ve vicdan özgürlüğüyle demek kurma ve 
toplanma bak ve özgürlükleri. 

Ekonomik toplumsal hak ve özgür
lüklerini lise, çalışma ihalkkı, sendika ve 
grev hakkı, toplumsal güvenlik hakkı, sağ
lıklı! ve limsan onuruma yaraşıır bir yaşa
ma hakkı, toplumsal ve kültürel etkinlik
lere katılma hakkıyla eğitim hakkı olarak 
özetlemek mümkündür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
eğitim hakkı, hangi sınıf ve tabakaya men
sup olursa olsun, zihinsel ve bedensel 
gücü ne olursa olsun, tüm vatandaşların 
insan olma, yurttaş olma bilincini ve 
onun gerektirdiği becerileri kazanacağı 
bir eğitimin sıağlanmasıdır. Eğitim hakkı 
kavramı, ,1789 Fransız Devrimiyle gün
deme gelmiş ve eğitim hakkına bundan 
sonra özel bir önem ve yer verilmiştir. 
Ülkemizde ise, 1876 Anayasası ile eğitim 
hakkı1 yükümlülük olarak düzenlenmiş, 
1924 Anayasasına kadar hak olarak dü
zenlenmemiştir. Sosyal devlet ilkesinli be
nimseyen 1961 Anayasası, eğitimi hem bir 
hak, hem de hu hakkın gerçekleştirii-
mesini devlete ödev olarak yüıklemiştir. 
1982 Anayasası da eğitim hakkını bak ve 
ödev olarak 'belirlemiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekliüeri; 
devletin, özünde iki çeşit görevi vardır; 
bunlardan birincisi hizmetle ilgili olan 
görevleridir, askerlik hizmetleri, posta 
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hizmetleri, belediye hizmetleri ve buna 
benzer diğer hizmetler. Devlet, hu tür 
hizmetleri kendisi yapabileceği gibi, çeşit
li kuruluşlara da yaptırabilir, ikinci gö
revi ise, yükümlülükle ilgili olan görev-
leriidir; sağlık hizmetleri, sosyal1 güvenlik 
hizmetleri, eğitim hizmetleri bunların ba
şında gelir. Devlet, bu hizmetleri kendi
si yapmak durumundadır. Bu hizmetle
rin yerline getirilmesi, devredilemez bir 
haktır. Devlet, bizzat kendisi bu hakkın 
yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü
dür, ama, Anavatan iktidarı, her alanda 
olduğu gibi, eğitim (alanında da okulları 
özelleştirmekte, özel sektöre, özel şir
ketlere okul açma yolunda önemli mer
haleler katetmefctedir. 

Sayın Başkan, sayın milletevkilleri; 
eğitim olgusu, sınıflı toplumların oluşu
muyla gündeme gelmiştir. Egemen güç, 
hem yönettiği linsanlıan kendisine bağım
lı kılmak, düzenin meşruluğunu kabul et
tirmek, hem de sömürdüğü insanların ve
rimliliğini artırmak içim eğitimin gücün
den yararlanmıştır. Günümüzde de ya
rarlanmak istemeye devam ediyor. Onun 
için okulları özelleştiriyor, onun için özel
leştirmeyi teşvik etmeye devam ediyor. 
Bu tür etkileme süreci bir hak değildir, 
yükümlülüktür; ister cami, küse gibi din
sel eğitim kurumlarında olsun, ister kıs
men laikleşmiş özgün eğitim kurumların
da olsun yapılan liş, bir etkileşim değil, 
tek yönlü bir etkileme, batta dayatmadır. 
Böylesi bir etkiye eğitim hakkı denieme-
yeceği gibi, çağdaş bir eğitimden de, 
böylesi bir eğitim anlayışında, bahsetmek 
mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan İkti
darı, uyguladığı ekonomik politikayla da 
özellikle emeği ile geçinen insanların eği
tim hakkına iki yönlü saldırıda bulunu
yor : Birincisi, yukarıda da bahsettiğim 
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gibi, onun eğitim hakkını birileriine, bir 
özel kuruluşa devretmek suretiyle, kapita
listlerin dayatmaları ile karşı karşıya bı
rakıyor. ikincisi ise, uygulanan ekonomik 
politikalar sonucu iyice yoksullaşan halk 
kesimlerimin, eğitim hakkı dahıil, tüm ge
leceklerini ipotek atana alıyor. Şöyle ki; 
'bilimsel bin gerçeklik olarak, anne kar
nında dengeli ve düzenli besleneım'eyen, 1 
yaşına kadar da düzenli ıbesim allamayan 
yavrular, bu beslenımeleri sonucu tüm ya
şamlarımda geçindikleri bu İlk 1: yaşına 
kadarkıi dönemim etkisini hissederler ve 
onun, bu dönemde aldığı veya allamadığı 
besinler,' gelledekteki leiğitim hakkımı öz
gürce kullanıma şans ve olanağından yok
sun bırakır, Böylesi kişiler, bedensel ve 
zihinsel gelişimleri ya da gellişmıemeleri so
nucu, isteseler de, eğitim haklarımı tam 
olarak kullanıma olanağımdan yararlaına-
mazlar. 

Geçıtiğiımiz günlerde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bir konudan bahsettim, 
'tekrar^ çok kısa olarak bahsetmeden ge
çemeyeceğim : O konuşmamda, Anavatan 
Partisi Ankara ımilletvekliii arkadaşları
ma ve diğer arkadaşlarıma, «Birlikte An
kara Halinin etrafıma gidelim, çöplükten 
ekmek toplayan insanları görelim» demiş
tim. Anavatan Partili ankadaşlarımız da, 

«O vatandaşlar bizden değil» demiş
lerdi. O konuşmamdan sonraki 'tarihlerde 
gazetelere yansımış haberleri, her gün 
'bunların binlercesini tekrar görmek müm
kün. Gazetelerde, hava karardığı sırada 
pazarlarda ot: toplayan, marul artıkları 
toplayan, meyve artıkları toplayan insan
larım resimlerinden, bu tür haberlerden 
geçilmiyor. Uyguladığınız ekonomik po
litikayla, insanlarımızı o derece yofcsul-
laştırdımız ki, tüm geleceklerine ipotek 
koydunuz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
eğitim hakkını kullanrnaınnn hiçbir en-
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geli olmamalı, yoksulluk bir özür olarak 
kabul edillmemelidir. Yani, yoksulları da 
eğitmek, devletin 'başta gelen ödevi ola
nak kabul edilmelidir. Ülke yoksul ola
bilir; belirli bir plana göre, tüm yurttaş
ların eşit olanalMaırla yararlanabileceği bir 
ttemel eğitim hakkı planlanmalı, daha el
verişli} ortama kavuşuldukça, kalan ek
siklikler tamamlanmalıdır. Yoksul ve 
özürlü olanlar için, devletçe ek önlem
ler alınmalıdır; alınan önlemlere yenileri 
Eklenmelidir. 

Oysa, ülkemizde somut durum hiç de 
öyle gözükmüyor. 1935lerde başlatılan 
ilköğretim seferberliği, 1950'lerde sekteye 
uğratılmıştır; hiç değilse kendi katkıla
rıyla eğitim hakkına ıkavuşabilem vatan
daş, «Enayi misiniz, devlet yapsın» slo
ganlarıyla durdurulmuştur,. 1960'lara ge
lindiğimde toplumun yüzde 39'u okurya
zar olabilmişti, ondan sonra, nitelikten 
ödün verme pahasına girişilen hamileler 
sayesinde 1970'lerde yüzde 70'e, 1980'ler-
de yüzde 90'a ulaşılabildi; 1980'de baş
latılan yetişkinler okuıma-yazma seferber
liği, bazı yöneticilerin gösteri yapmasına 
ve milyonlarca insana okuıma-yazma öğ
retmeden diploma dağıtılmasına neden ol
du; toplumu okur-yazar yaparak çağdaş 
ve Atatürkçü görünmeye çalışan 12 Eylül 
kahramanları, Anayasada eğitim hakkını 
düzenleyen kuralllarım kapsamını iyice da
ralttılar; eğitim giderlerimi vatandaşın sır
tına yüklediler; sözüm ona, vakıflar ku
rarak 10 liralık, 20 linalıık karneleri 100 
liraya 500 liraya yoksul gecekondu hal
kına satmaya kalktılar, satmayı başar
dılar. 

Bugün ortaya konan manzara nazili
dir sayın millet vekilleri, en az 2 milyon 
çocuğumuz ilköğretime ıkavuşamamıştır; 
çeşitli özürleri olan 3 milyona yakın ço
cuğun ancak yüzde l'i eğitim hakkından 
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yanaırlanahiliyor; konulmaya muhtaç 2 
milyona yakın çocuğun ancak 15 bini, 
{onbinde 75'i) yararlanabiliyor. Okurya
zarlık ve okullaşma oranı, Doğu ve Gü
neydoğu ilerinde, kırsal alanlarda ve ka
dınlarda daha da düşüyor. Örneğin, ilk
okullarda okuyan kız öğrencilerin sayısı 
erkeklerden 800 bin daha azdır. İleri öğ
renime geçişte de aynı dengesi'zllikleri göz
lemek mümkündür. 

Sınıf mevcutları 60, 70, 80, hatta 90 
kişiye kadar çıkıyor. 80-90 kişilik sınıf 
mevcudu olan bir okulda öğretmen ne 
yapsın, öğrenci ne yapsın? Ayrıca daha 
vahim durumlar da var. Üçlü öğretim' 
yapan okulların varlığı, ikili öğretim ya
pan okulların yaygınlığı hepimizi düşün
dürecek 'boyutlardadır. Bu sorunu, «Va
tandaş kendi okulunu kendin yap» slo
ganı ile çözmeye olanak yoktur. Hele, ra
kı .şişelerinden elde edilecek paralarla biç 
olanaklı değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
eğitim s/istemimizin sloganı, «Paran ka
dar oku» dur. Paran varsa özel ders alır, 
özel dershaneye gider, liseye devam ede
bilirsin, parasız sınavlara girersin, Ana
dolu liselerine, fen liselerine giremezsin. 
Dershaneler© para ödemeden üniversite 
sınavlarını kazanmak olanaksızdır. Ka
zanma gibi bir yanlışlık olmuşsa, körün 
ıtaşı köre rastgelmiş demektir veya bir 
muctize olmuştur. Çünkü eğitim sistemi
miz, yeteneğe göre değil, paraya göre 
yönlendirilmektedir. Eğitimde fırsat eşit
liği, Anayasamızın bilmem kaçıncı mad
desinde atıl durumda kalmıştır. Bu mad
deden söz eden bile kalmamıştır. Eskiden, 
maddesiyle fıkrasıyla bendi ile ezberle
nen fırsat eşitliği, yerini, «Paran kadar 
oku» ya bırakmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bir yandan vatandaşı «Kendi okulunu 
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kendin yap» kampanyasına katümaya ça
ğırarak, yardımsever vatandaşların yap
tırdıkları bir veya 'birkaç derslikten olu
şan okullar için temel atma törenleri dü
zenleyerek bunu siyasî propaganda mal-
zemesıiı olarak kullanacaksınız, öte yan
dan, olağanüstü hal uygulaması alanına 
giren illerdeki temel eğitim yatılı bölge 
okularını, endüstri meslek liselerini, ta
rım meslek liselerini, ilkokulları kışla ve 
karakol haline getireceksiniz. Bu ne bi
çim bir anlayışın ürünüdür, 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri'; 
bugün lileriı ülkelerde çocuklarıın gelece
ği rastlantıya veya ana bahaların insa
fına bile bırakılmıyor artık. Ülkemizde 
bunun ulusal bir politika olmaması, geri 
ülkelerle aramızdaki ortak özelliklerden 
birisi olarak kalıyor. 

Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, okul 
öncesi eğitimli 0-6 yaş arasında yapılıyor. 
Bu alanda yapılanları görmezlikten gel
miyoruz; ama, yeterli hulmadığımızı da 
belirtmeden geçemıiyonuz. Anaokular uy
gulaması, devletin sorumluluğunda, eğiti
mimizin köklü değişimi ile olanaklıdır. 
Okullar açılsa bile, bu okullarda görev 
yapabilecek Öğretmen, kullanılacak araç 
gereç, yeterli örgütlenme olmadıkça, bek
lenen haşarı yerine, başarısızlık ve karma
şa doğacaktır. 

SHP iktidarında, okul öncesi kurum
larını 0-3 yaş ve 3-6 yaş arasını kapsa
yacak şekilde yuva ve okul sistemi ola
rak düşünmekteyiz. Bu temel eğitimde, 
kitap, idefter, kalem gibi zorunlu mal
zemeler devletçe karşılanacaktır. Bu 'ku
rumların işleyişi, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı ile eşgüdüm ve iş holümü 
içerisinde, önce çalışan anne ve baba
ların çocuklarından haşlanarak, zamanla 
köylerimize varıncaya delk tüm çocukla
rımıza ulaşacak Ibir hiçimde örgütlene-
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cdktir. Ayrıca, bu şekilde yeni istihdam 
olanakları yaratılacağı da açıktır. 

ilkokula başlama yaşının tekrar 7'ye 
çıkarılması için yapılan çalışmaları mem
nuniyetle öğrenmiş (bulunuyoruz. Yapı
lan 'tüm pedagoj'ik incelemeler, 6 yaşın 
okul öncesi eğitim yaşı olduğunu yad
sınmaz bir (gerçek olarak ortaya koy
maktadır. Onun için, ıbir an önce okula 
'başlama yaşının 'tekrar 7 olarak belirlen
mesinde yarar olduğunu belirtiyoruz. 

Batı ülkelerinde temel eğitim kayra
mı ile anlatılan ilköğretim, (vatandaşlar 
için hem /bir halk, hem de yerine getiril
mesi zorunlu bir devlet görevidir. Yü
kümlülüğün karşılığı, sözlerime başlar
ken belirttiğim ıgilbi, devlet yükümlülü
ğüdür. Yani, vatandaş çocuğunu okula 
göndermek zorundadır; ama devletin de 
parasız ilköğretimi sağlaması şarttır, ya
ni ilköğretimdeki bir çocuğun okula git
mesinden dolayı ailesine maddî külfet 
getirmemesi gerekir. Neden gerekir? 
Çünkü, devlet görevi olarak yükümlülük 
yüklediğiniz vatandaşın, bu yükümlülük
ten dolayı yeni ekonomik zorluklar altı
na girmemesi gerekir. A'skere aldığımız 
bir gencimizin ailesine cep harçlığından 
başka herhangi bir külfeti oluyor mu, 
masrafı oluyor mu? Olmuyor; çünkü, 
vatan görevidir. Eğitim hakkı da bir va
tan görevidir ve eğitim hakkından ya
rarlanan özellikle ilköğretimden yarar
lanan gençlerin ailelerine maddî yük ge
tirmemeleri (gerekir. 

Ülkemizde, Ibugün hâlâ, okula kavu
şamayan 'binlerce çocuğumuz var. Zo
runlu öğretim süresi çok kısadır ve 8 yıl 
uygulaması yaygınlaştırılmak zorunda
dır. 

Hiçbir zorluk, hiçbir engel bir tek 
yavrumuzun bile okulsuz kalmasının ma
zereti olarak (gösterilemez. Ekonomik 

zorluklar olan yerlerde ve tabiîdir ki ge
ri kalmış bölgelerimizde yatılı bölge 
okulları yaygınlaştırılmalıdır. Gerekirse 
bu okullara ıgerekli ulaşım sağlanarak 
gündüzlü öğrenci alınması yoluna gidil-
melıldir. 

Sayın Başkan, sayın (milletvekilleri; 
dayağın kökeninde ilkellik yatar; toplu
mun .ekonomik, sosyal ve siyasal geliş-
memişliği yatar, kısasa kısas düşüncesi 
yatar, dinsel doğmalar, sömüren sınıfın 
kâr hırsı yatar, öğrenciler dövülüyorsa, 
baskıcı, gerici çağdışı yönetimler bunun 
tek ısorumlusudur. Bu, işkenceleri içe sin
diriyor, işkencecileri Ihbş ©örüyorsunuz 
demektir. Eğitimin aracı olarak dayağı 
savunan öğretmen ve ana-babalar da 
vardır kuşkusuz. Siyasal rejim de yöne
tim aracı için dayağı savunan devlet 
adamlarını da görüyoruz ne acı ki. Sayın 
Balkanın, eğitimde dayağın yerinin ol
madığını açıklamaları ve İsrarla üzerin
de durmaları son derece yerinde takdir 
edilen bir davranış Ibiçimi olarak karşı
mızdadır. 

Bir de yarışlardan; yani sınavlardan 
bahsetmek istiyorum. İpin ucunu öyle
sine kaçırdık ki, daha altı aylık, dokuz 
aylık bebekleri bile yarıştırmaya başla
dık. İbretle, acıyla televizyonda izliyo
ruz; altı, aylık, dokuz aylık çocuklar ağ
laya ağlaya, bağırış çağırış içerisinde bir
birleriyle yarışmaya kalkıyorlar. 

AYHAN 'UYSAL (Çanakkale) — Ne 
alakası var bununla? 

RIZA YEJMAZ ^Devamla) — Onun 
da eğitimle alakası var, tabiî anlamak 
mümkün değil sizin tarafınızdan, kabul 
ediyorum, (doğru aramızda anlayış farkı 
var. 

M. VEHJBIt OtNÇERLER (Hatay) 
— Eğitim, ana karnında başlar. 
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T. B. M. M. B : 511 

RIZA YİLMAZ (Devamla) — Evet, 
eğitim ana karnında başlar, başta onu 
söyledim Sayın Dinçerler, Onun için, 
yeterli beslenmeyi alamayan çocuğun ge
leceğinin ipotek altına alındığını söyledim. 
Zaten o sınavlara 'giren insanlarımızın da 
yüzde 95'i dışarıda kalıyor ve bu insan
lar başarısız olmanın pedagojik (bunalı
mını hayat boyu çekiyorlar. Hayata kü
serek, gelecekten umut keserek, devlete 
küserek çekiyorlar. İlkokuldan ortaokula, 
oradan kolejlere, nihayet üniversiteye ka
dar 'devam eklen ıbu sınav maratonu eği
tim sistemimizin açmazıdır. 

Üretim için eğitime yönelmek ve çok 
amaçlı liselere geçmek suretiyle 'bu sı
nav cenderesinden çıkmak . mümkündür 
ancak. 

Bir de okullarımızda çalışan müstah
demlerimizin durumlarına göz atmakta 
yarar var. Eğitim sistemimizin ayrılmaz 
bir parçası olan bu işçilerimiz, günün 
12 saatini okullarda öğretmenlerle ve öğ
rencilerle birlikte geçirmekte, ağır iş ko
şullarımda çalışmalarını sürdürmektedir
ler; 'okul temizliğinden, odun kırmaya, 
soba yakmaya varıncaya kadar her (tür
lü işi yapmaktadırlar. Bu insanlara, bu 
işçilerimize 8 saatin üzerindeki çalışma
lar için mutlaka ve tatmin edici mesai 
ücreti ödenmelidir. Ayrıca, bu insanla
rımıza yemek bedeli olarak da belli ve 
yeterli ıbir ücret verilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
özel eğitime muhtaç 4-18 yaş arası be
den ive zihin özürlü, uyumsuz çocukların 
Özel eğitimi için gerekli düzenlemelerden 
önce, inanılır istatistik! bilgilerin çıka
rılması gerekir. Bu saptamadan sonra, 
sosyal devlet anlayışı gereği devlet, Ata
türk'ün de dediği gibi, kimsesizlerin kim
sesi olabilir ancak. 
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Özel eğitime öğretmen yetiştiren ku
rum yoktur Ibugün. IBu okula, idareye 
yakın olanlar, rotasyon/dan kurtulmak 
isteyenler tayin istemektedir ancak. Bu 
okullar için hazırlanmış herhangi bir 
program da yoktur. Özel eğitimin kaderi, 
öğretmenlerin özverili çalışmalarına terk 
edilmiştir. Bir an önce Ibundan kurtul
mak gerekir. ıBu konuda çok uzun rapor 
var, bu kadarla yetinmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, ailesi yurt dışın
da bulunan veya kesin dönüş yapmış olan 
işçi çocukları, bakın neler diyor : «Al
manya'da yabancıydık, Türkiye'de ya
bancı olmak istemiyoruz. Bizlere fırsat 
tanıyın. Hoşgörülü davranışlar, uyum 
sağlamalınıza yardımcı olacaktır.» IBu dü
şünceye, 'bu görüşe tek kelime eklemek 
istemiyorum. Almanya'da uygulanan ayı
rımcı politikalar nedeniyle, çocuklarımız 
Alman yaşıtlarından ayrılmakta, özel 
Türk okulu, özel Türk lisesi denilerek, 
velilerin millî duyguları da gıdıklanarak 
çocuklarımızın yüksekokullarda okuma 
şansları sıfıra indirgenmeiktedir. Oysa bu 
yaştaki çocuklar çift külitürü çdk çabuk 
benimseyebilirler, 

Bu çocuklarımız Türk'iye'ye döndük
lerinde ide yine Türk yaşıtlarından ay
rılmakta, ayrı bir anadölu lisesinde top
lanarak yine de ayırımcılığa, istenerek 
veya istenmeyerek devanı olunmaktadır. 
Oysa bu çocuklarımız, diğer arkadaşla
rıyla Ibklikte aynı okul sıralarında otur
mak, aynı salonlarda oynamak ve bir
likte yaşamak, bMikte birbirlerini anla
mak, toplumla kaynaşmak istiyorlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bugün öğretmenlerimiz çok çeşitli ve bü
yük sorunlarla karşı karşıyadır. Benden 
sonra konuşacak olan arkadaşım bu so
runlara ayrıntılarıyla değinecek; ama 
ben, öğretmen sorunlarına değinirken, b'ir 
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•Konuyu söylemeden geçemeyeceğim : 
ANAP IkıtBdarı döneminde 'İlkokul öğ
retmenleri Vardım Sandığı statüsü 1985 
yılında çıkarılan bir yasayla değiştirildi. 
Bu ıstatünün değiştirilmesine ©erekçe ola
rak ıda, sandığın belli İttir s'iya'sî grubun 
elinlde olduğu ive »dernek gibi ideolojik 
çalıışma yaptığı, öğretmene hizmet ver
mediği, öğretmeni sömürdüğü, yasanın 
yetersizliği nedeniiyle sandığın denetle-
nemediğirii ıgösterd'iler. Oysa sivil idarî ve 
adlî yargı organları, artı, sıkıyönetimler 
tarafından yapılan tüm denetimlerde hiç-
ıbiır suç unsuruna rastlanmadı. 

Yasada yapılan değişikliğe dayanarak, 
bakanlığın Ida yardımıyla demokrat öğ
retmenlerin ıterrtsildl'ikteri veto edildi. 
Kioçlhi'sar'da, (Keçiören'de, Kalecik'de 
(Örnek olarak isöylüyörunı) 40 (öğret
men aday olmak için müracaat etti, 35'i, 
3'6'sı Veto edilldi1, Igeriye kalanlar da, yi
ne Bakanlığın dayatmaları ve ylönlendir-
meleriiyle (baskıları sonucu seç'ilemediler; 
tutucu ve gerici güçler ısandık yönetimi
ne Egemen oldular. Asıl şimdi, iktidarın 
ıda yardımlarından ıgüç alan gerici, faşist 
güçler sarıldıkta Ihar vurup harman sa
vuruyorlar. öğretmenlere yönelik hiçbir 
çalışma yapmamakta, yönetimdeki güç-
lere kaynak olarak kullanılmaktadır. 
Antrparantez, oradakiler, Cumhurbaşka
nına ödenen /yolluk kadar yolluk alıyor
lar. 

Bakanlığın bu konuda, en kısa za
manda geniş çaplı Ibir denetim yapması 
zorunluluğu varıdır. Bu konuda çok ge
niş ayrıntılı bir raporu 'da toplantıdan 
sonra Sayın Bakanıma sunacağım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bütün öğretmen sorunlarının çözüm yo
luna girebilmesi için, örgütlenme -soru
nunun çözümlenmesi zorunludur, kaçı
nılmazdır. Eğitim tarihimize bakıldığın
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•da, hem öğretmenler, hem de ülke eği
timi (bakımından en az problemli dö
nemlerin, öğretJmenlerin Örglütlü olduğu 
dönemler olduğu (görülür, Dünyada, Tür
kiye'den başka, öğretmenlerinin örgüt
süz olduğu Ibir Ibaşka ülke daha yoktur. 
Bu, utanılacak ıbir 'durumdur. İnsanlar 
kendi sorunlarını kendi meslek ve kitle
sel örgütlerinde tartışarak siyasal parti
lere, iktidarlara anlatamazılarsa k'ime an
latacaklarıdır? 

Belirli etkin çevrelerin izniyle kuru
lan (birkaç derneğin, belirli aralıklarla 
seçime girmesi, örjgütsüz toplumun -se-
çeneksiz- çoğunlukla iktidar partisinin 
televizyonda -yaptığı ve muhalefet parti
lerine olanak tanımadığı propagandanın 
tesirinden kurtulup doğruyu seçmelerinin 
olanağı var mıdır? Kendi meslekî örgü
tünü kuramamış kitle, siyasal tercihini 
nasıl olup da istediği yönde kanalize ede
cektir? [İsteklerini özgürce söyleyip ya
zamayan, lörgütlenemeyen toplum kat
manları, önceleri depolitize edilmiş ol
salar bile, ıgiderek kızgın toplumlara dö
nüşüp, çok korkulan anarşiye taban oluş
turmazlar mı?ı 

Öğretmenler, çağdaş toplumu örgütsüz 
toplum olarak düşünemiyor, düşüneme
yecekler de. Yeni devlet kurmuş Afrika' 
dafci yamyam kabilelerinde büle öğret
menlerin örgütlenme hakkı vardır. Geli
niz, Türkiye öğretmenlerinin bu haktan 
yoksun bırakılmaları utancından ülkemi
zi hep birlikte kurtaralım. (SHP sırala
rından alkışlar) 

IBurada 'bir hususu belirtmeden geçe
meyeceğim. Anavatan Partisi Grup Baş-
kanvekil'i Sayın Taşçıoğlu ve onun gibi 
düşünen arkadaşlarımız -ben çok az ol
duğunu tahmin ediyorum veya inanmak 
bile istemiyorum- demokrasiyi sadece 
parlamentodaki yüce kürsü olarak an-
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lıyorlar. Ne yazık ki, cumhuriyet öğret
menlerinin öğrettiği demokrasi dersini ye
terince kavrayamamış, özümseyernemiş-
•ler. Sayın arkadaşlarımız demokrasiyi yal
nızca parlamento .çalışmalarıyla sınırlı 
sayıyorlar. Ellbette parlamento çalışma
ları çok yüce, en yücedir. Oysa, demok
rasilerde parlamento dışındaki toplum
sal muihalelfet güçlerinin istemlerini ve 
çıkarlarını savunmak için gösteri yürü
yüşleri, salion toplantıları, mitingler yap
ma Ihakkı ve özgürlükleri vardır. Bu 
trakkın (kullanılma!sını demokrasi dışı 
davranışlar olarak görmek ve göstermek, 
kimsenin ihalkkı ve (haddi değildir, inanı
yorum !ki, ibu arkadaşlarımız demokrasi 
sınavından ıgeçirilirlerse, çok açık, sınıf
ta kalırlar; çünkü, 1980'den >bu yana de
mokrasinin ikuruim, kavram ve kuralları
nı löğrenmek yerine, Redk'it okumayı yeğ
liyorlar. 

Sayın .Başkan, sayın m'illötıvek'ilıleri; 
demokrasiimi'zin Ibir dalha kesintiye, uğ
ramaması için çok iyi öğrenilmesi (gere
kir.... 

IBAŞKjAN — Sayın Yılmaz, müsaade 
eder misiniz?.. 

10 . 4 . 1088 O : 1 

Arkadaşımızın konuşmasını .bitirmesi
ne kadar görüşmelere devam edilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devam edin ,e!feridim. 

RIZA YILMAZ ıtfDevamla) — Sayın 
Başkan, tsaym (milletvekilleri; demokra
simizin Ibir dalha kesintiye uğramaması 
için, çok iyi öğrenilmesi, kavranması ge
rekir. Onun için, okullarımızda mutlaka 
demokrasi eğitimi dersi 'verilmelidir. 

M. VEHBİ .Dİ'NÇERLER (Hatay) — 
Kanunda var. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Ve 
zaman geçirilmeden, yetişkinler için de 
yaygın bir şekilde demokrasi eğitimi der
si uygulanmalıdır. 

Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın ım'illeDve'kileri., kaldığımız yer

den devam etmek üzere, birleşime saat 
14.00'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.03 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başk&nveküi İlyas Aktaş 

KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırklareli), Metunıet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşimini açıyorum. 

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

1. — 1988 Mali Yılı Genel ve Kat
ma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe 
Kanunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/393, J/394; 3/254, 1/337; 3/253, 
1/338) (S. Sayıları : 22, 23, 44, 45) (De
vam) 

A) MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

I - Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğü 

1. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

II - Yüksek Öğretim Kurulu 
1. — Yüksek Öğretim Kurulu 1988 

Malî Yih Bütçesi 
2. — Yüksek Öğretim Kurulu 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 
III - Üniversiteler 
a) Ankara Üniversitesi 
1. — Ankara {Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Ankara Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

1988 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

1986 Malî Yılı Kesinhesabı 
c) Hacettepe Üniversitesi 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1988 Ma

lî Yılı Bütçesi 
2. — Hacettepe Üniversitesi 1986 Ma

lî Yılı Kesinhesabı 

ç) Gazi Üniversitesi 
1. — Gazi Üniversitesi 1988 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Gazi Üniversitesi 1986 Malî Yı

lı Kesinhesabı. 
d) İstanbul Üniversitesi 
1. — İstanbul Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2, — İstanbul Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 

e) İstanbul Teknik Üniversitesi 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 

1988 Malî Yılı Bütçesi 
2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 
f) Boğaziçi Üniversitesi 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Boğaziçi Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
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g) Marmara Üniversitesi 
1. — Marmara Üniversitesi 1988 Ma

lî Yılı Bütçesi 
2. — Marmara Üniversitesi 1986 Ma

lî Yılı Kesinhesabı 
ğ) Yıldız Üniversitesi 
1. — Yıldız Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Yıldız Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
h) Mimar Sinan Üniversitesi 
1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 
ı) Ege Üniversitesi 

1. — Ege Üniversitesi 1988 Malî Yı
lı Bütçesi 

2. — Ege Üniversitesi 1986 Malî Yı
lı Kesinhesabı 

i) 9 Eylül Üniversitesi 
1 .— 9 Eylül Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — 9 Eylül Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
j) Trakya Üniversitesi 
1. — Trakya Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Trakya Üniversitesi 1986 Malî 

Yık Kesinhesabı 

k) Uludağ Üniversitesi 
1. — Uludağ Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Uludağ Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
l) Anadolu Üniversitesi 
1. — Anadolu Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 

2. — Anadolu Üniversitesi 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

m) Selçuk Üniversitesi 
1. — Selçuk Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 

2. — Selçuk Üniversitesi 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

n) Akdeniz Üniversitesi 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 

2. —- Akdeniz Üniversitesi 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

o) Erciyes Üniversitesi 
1. — Erciyes Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 

2. — Erciyes Üniversitesi 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

ö) Cumhuriyet Üniversitesi 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 
p) Çukurova Üniversitesi 
1. — Çukurova Üniversitesi 1988 Ma

lî Yılı Bütçesi 

2.: — Çukurova Üniversitesi 1986 
Malî Yılı Kesinhesabı 

r) 19 Mayıs Üniversitesi 
1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1988 Ma

lî Yılı Bütçesi 
2. — 19 Mayıs Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
s) Karadeniz Üniversitesi 
1. — Karadeniz Üniversitesi 1988 Ma

lî Yılı Bütçesi 

2. — Karadeniz Üniversitesi 1986 Ma
lî Yılı Kesinhesabı 

ş) Atatürk Üniversitesi 
1. — Atatürk Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Atatürk Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
t) İnönü Üniversitesi 
1. — İnönü Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — İnönü Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
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u) Fırat Üniversitesi 
1.— Fırat Üniversitesi 1988 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Fırat Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
ü) Dicle Üıtiver&tesi 
1. — Dicle Üniversitesi 1988 Malî Yı

lı Bütçesi 
2. — Dicle Üniversitesi 1986 Malî Yı

lı Kesinhesabı 
v) 100 üncü Yıl Üniversitesi 
1. — 100 üncü Yıl Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — 100 üncü Yıl Üniversitesi 1986 

Mali Yılı KesiHhesabı 
y) Gaziantep Üniversitesi 
1. — Gaziantep Üniversitesi 1988 Ma

lî Yılı Bütçesi 

BİAŞIKİAN — Müzakerelere kaldığı
mız yerden delvam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 
ISöz sırası, yine SHP Gruibu adına, 

Sayın ıRıza Ihmanlda; (buyurun Sayın Ilı
man. 

SHP GIRUBU ADIMA RIZA ILI
MAN l(]Çorum) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, I Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 
üzerinde 'SHP Gruibu adına görüşlerimizi 
(belirtmek üzere huzurlarınızdayım. He
pinize saygılarımı sunarım. 

IDeğerli mille'tlvekilleri, buıgün burada, 
(her birilmizin hayatında önemli fbir yeri, 
silinmez izleri, unutulmaz anıları olan 
(bir alanın bütıçeisini görüşüyoruz. Bu alan, 
eğitim »öğretim alanıdır ve bireylerin ol
duğu kadar, toplumların da bugünü ve 
geleceğiyle yakından ilgilidir. Bunun için
dir ki, (b'iz, Sosyaldenıiokrat Halkçı Parti 
olarak, eğitime büyük önem veriyoruz 
ve diyoruz ki, eğitim, tüm düzeylerde in
san kişiliğinin her yönde gelişmesine ve 
toplumun moral, Sosyal, kültürel ve eko

nomik İlerlemesine yönelik olmalıdır. 
Ayrıca, insan haklarına ve temel özgür
lüklere saıyigı telkin etmeli, tüm uluslar, 
ırklar ya da dinî (gruplar arasında barış, 
anlayış, hbşgiörü ve kardeşliğe katkıda 
bulunmaya çaba göstermelidir. 

Eğitim hakkı temel bir haktır, ne ana 
balbalların gelirlerine giöre ekşitebilir, ne 
de yerel ya da 'bölgesel durumlara göre 
farklılıklar gösterebilir. Biz böyle diyoruz, 
böyle istiyoruz, böyle düşünüyoruz ama 
ülkede yaişanan gerçekler nedir? Bir de 
onu (görelim ve irdeleyelim. 

Suları tersine akıtmaktan başka bir 
anlama gelmeyen, son yılların uygulama
ları; içinde çırpındığımız çıkmazların, 
hem nedenlerini hem de acı sonuçlarını: 
sergilemektedir. Ulusal eğitimin Kurtu
luş Savaşı yıllarırtda kan ve gözyaşı der
yasında atılan ısağlam temelleri, son yıl
larda amansız darbelere maruz kalmış-
Itır. Çok (yönlü Ibir saldırıyla ilke ve amaç
larından saptırılan eğitim sistemimiz, şu 
anda deyimin tam anlamıyla sefilleri oy
namaktadır. Ulusal eğitim tam bir ulu
sal \sorun olarak karşımızda durmakta
dır. Elbette bu hale bir .günde gelmedik. 
Yılların ihmali, yanlış uygulamaları, te
mel ilke ve amaçlardan sapmalar, ufa
cık bir kartopunu kocaman bir çığ yap
mıştır ve bu çığ şimdi günümüzü ve ge
leceğimizi tehdit etmektedir. -

Liberalizmin babası Adam Smith 
«Ulusların Zenginliği» adlı eserinde, 
«Yeteneklerin, eğitim, inceleme ya da 
çıraklık yoluyla kazanılması daima ger
çek bir maisrafı gerektirir. Bu ise, kişi
nin ışaıhsırilda gerçekleştirdiği sabit (bir ka
pitaldir. IBu yetenekler, kişinin ve üyesi 
bulunduğu toplumun seviyesini teşkil 
eder.» demektedir. Oysa, bizim liberal 
iktidarımız ıdöneminkle bütçeden millî 
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eğitime ayrılan pay yıldan yıla azalıp, 
ufalmaktadır. 

[Türkiye'de devletin eğitime ayırdığı 
para, Dünya (Bankası uzmanlarınca ha
zırlanan bir raporda Şöyle sıralanmak
tadır;» 19851de eğitim harcamaları top
lam 'bütçenin yüzde 8'ini teşkil etmekte
dir. Bu rakam Portekiz'de yüzde 22, Tu
nus'ta yüzde 19, Kore'de yüzde 21 dü
zeyindedir.»; 

Yatırım ıharcamaları 1980'en beri hem 
oran, ıhem ide gerçek an lamda azalmak
tadır. aYtınmlar içimde eğitimin payı 
19681de yüzde 12 ilken, 1985'de yüzde 
3,8'e düşmüştür. Bu oran düşerken, hiz
metin hacminde ıbüylük artışlar olmuştur. 
Gerçek anlarrida öğrenci başına yatı
rım, 19771de 29 bin, 1988'de 12 bin li
raya düşmüştür. 1983 - 1985 yılları ara
sında hükümet [bütçelerinde eğitim har
camalarında ıgerçdk anlamda yüzde 10 
gerileme 'vardır. (Görülüyor iki, ulusal ge
lirden millî eğitime ayrılan pay yılldan 
yıla küçülüyor, azalıyor. 

Şu ıgarip çelişkiye balkın; devlet bir 
yandan vatandaşları, eğitim sdktörüne 
yardım yapmaya, bağış yapmaya çağırı
yor; bir yandan da, özel okullara, der-' 
sanelere Ibol bol kredi dağıtıyor. Bu ne 
perhiz, bu ne lahana turşusu. 

ISon yıllarda hızlı bir özelleşme faa
liyetinin yaşandığı alanlardan biri de 
eğitim alanıdır. Neredeyse ülkenin eği
tim işleri ihaleye çıkarılmıştır. Okul ön-
ces'i eğitimden tutun da, üniversiteye ka
dar çok yoğun bir özelleşme gösteren 
kampanya 'sürmektedir. Büyük bir ka
zanç alanı olan olarak görülen eğitim 
sektörü, pek çök kişi ve kuruluşun işta
hını kabartmaktadır. Mevcut iktidar bu
nu bilerek ve isteyerek yapmaktadır. Ya
rın öbür ,gün holdingler, tekeller «Kendi 
elemanlarımızı kendimiz, kendi okulla-
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rımızda yetiştireceğiz» derlerse, hiç şaş
mayın. Bu dkonomik modelin uygulan
dığı pek çok ülkede bu süreç yaşanmış
tır ive acı meyvelerini de vermiştir. 

Sayın IBakan, buradan açıklamalıdır; 
son beş yılda kaç tane özel okul izni ve
rilmiştir? Kaç tane özel dershane vardır 
ve bu özel okul ive dershaneleri teşvik 
'için devlet ne miktar kredi ödemiştir? 

Oyun pek güzel oynanmaktadır; bir 
yandan eğitimin özelleşmesi için kıt kay
naklardan kredi tahsis edilirken, bir yan
dan da halkltan eğitim, öğretime bağış 
istenmektedir. Doğu ve güneydoğu böl
gelerimizdeki okulların içler acısı duru
mu televizyonda sergilenirken, duygu sö
mürüsü yapılmaktadır. 

Her gün, çağ atladığını bangır bangır 
bağıran bir iktidar, oturacak sıra bula
mayan, bir ddfter sayfasını, yazıp sile 
sile, lüç-beş kez kullanan çocuklarımızı 
teşhir ederek, defter, kitap Hoplama kam
panyasına girişimektddir. Nerede kaldı, 
ilköğretimin zorunlu ve devlet okulların
da parasız olduğu hükmünü getiren ya
sa; nerede kaldı imkân ve fırsat eşitliği; 
nerede kaldı bölgesel farklılıkların gide
rilmesi ilkesi; nerede kaldı tasada ve kı
vançta aynı olima hedefi? 

Okul yapımı için, hayırsever yurttaş
larımızdan katkı Ibeklemek, sıra, masa 
için gazetelerde kampanyalar açmak, son 
yıllarda devlet politikası haline geldi. 
itkisi de iyi, güzel diyelim; bir dayanışı-
madır, bir insanilik görevidir diyelim; 
ama ıson derece hayatî olan bu ihtiyacı, 
«Ahmet'in, Mehmet'in merhametine bı
rakmak doğru musdur? Büyük gücüyle, 
sonsuz itibariyle her gün övündüğümüz 
devlet, bu birincil görevini, niçin hayır
sever yurttaşların insafına bırakmakta
dır? 
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Sayın Millî Eğitim Gençlk ve Spor 
Bakanına sesleniyorum : Halkı, eğitim 
harcamalarına katkıda bulunmaya çağırı
yorsunuz, parasızlıktan yakınıyorsunuz; 
hakinsiniz, 'belki doğru da yapıyorsunuz; 
'aıma doğruya, tersinden 'başlıyorsunuz. 
Bu çağrıyı, önce Sayın Başbakana yapı
nız, bakanlara yapınız, merkez ve mahal
lî idarelere yapınız; bu birimlerin, genel 
Ve yerel 'bütçelerinden: yaptıkları gerek
siz harcaımallara, gösterişe, göz boyama
ya akıtılan milyarlara dikkat çekiniz, ön
ce, devletin kaynaklarını, yerli yerinde 
'kullanmanın yollarını arayınız, sonra da 
halka dönüp, katkı isteyiniz; verecek bir 
şeyleri 'kaldıysa. 

'B'ir ülkenin eğitime yaklaşımı, demok
rasiye yaklaşmanın aynasıdır. Eğer, da
ha aileden başlayarak, ilköğretimde, or
taöğretimde, üniversitede baskıcı, sıindi-
rici, küçümseyici, her türlü ,söz ve karar 
organından dışlayıcı bir eğitim politikası 
güdüyorsanız, hiç demokratlığınızla, de
mokrasinizle övünmeyiniz. Çocuklarına 
ve gençlerine böyle bakan yetişkinlerin, 
genel yönetimde de pek farklı bıir uy
gulama sergileyemeyeceklerıi açıktır ve 
•bu yüzdendir ki, eğitimde belli bir de
mokrasi barajını aşamayan ülkelerin, ge
nel yönetilmelerinde sık sık zorbalıklar, dar
beler, sıkıyönetimler yaşanmaktadır. «Bu 
millet, ancak bordan anlar» düşüncesi, 
«Eti senin, kemiği 'benim» düşüncesinin 
kılkk değiştirmiş şekli değil midir? 

Gene bu yüzdendir ki, son dönemin en 
'büyük 'tahribatı, eğitim siistemıiımlizde ve 
çocuklarımız üzeninde yapılmıştır, Enf
lasyon, belki yarın düşebilir; borçlar bel
ki ödenebilir; çekilen maddî ve manevî 
acılar unutulabilir; fakat yanlış eğitimin 
olumsuz sonuçları, kolay kolay düzeltile
mez. 

Hiç kuşkunuz olmasın, insanın insana 
iişkence yapmasına tam bir açık'yürekli-

l'ikle karşı çıkmayanlarla, işkence uygula
masını bizzat gerçekleştirenlerde sözünü 
ettiğimiz baskıcı eğitim tam randıman 
vermiş demektir ve bu tipler, bü korku
nun kölesi, onur celladı tipler, genel eği
time ek olarak, bir de özel eğitim seç
mişlerdir. «Bana bir düzine çocuk verin, 
içlerinden rastgele seçeceğiniz kimilerini, 
aptal, dahi ya da cani yapayım.» diyen 
büyük eğitimcinin toprağı böl olsun. 

Çocuiklarımız, bugün anarşi korkusun
dan uzak olarak okula gidip - geliyorlar; 
ama içlerindeki korkudan bir an bile ol
sa uzadaşamıyori'ar. Bugün hangi çocu
ğun ya da gencin gözlerine dikkatle bak
sanız, orada hemen şeklillenip, renklenen 
korku çiçeklerini görürsünüz. 

Hiçbir şamata, hiçbir nurlu ufuk ede
biyatı, 'hİÇbir köşe dönme masalı, bu 
gerçeği değiştiremez. Korkuyu bir altya 
pı olarak muhafaza eden mevcut iktidar, 
Türkçemize, «Kısa yoldan köşe olma» ya 
da «Köşeyi dönme» deyimlerini kazan
dırdı. Makyavel'in prensler için gösterdi
ği siyasî hedefe varma reçetesi, şiımdi yur
dumuzda, her alanda, herkes için geçerli 
bir zanaat haline geldi. Kendini, hiçbir 
.koşul ve kurala bağlamadan köşeyi dön; 
çal, çırp, rüşvet al, 'rüşvet ver, vergi ka
çır, hayalî ihracat yap, kaldırım sök, kal
dırım döşe; ne yaparsan yap köşeyi dön. 

Oysa köşeler çoktan tutulmuş; çok 
küçük bir azınlığın ekonomik ve politik 
kolları ahtapot gibi sarmış verimli köşe
leri, su başlarını. Geride kalan köşe dön
me heveslileri de, tümden boşluğa düş
mesinler diye, şans oyumlarının ikramiyesi 
milyarlara yükseltilmiştir, Totoya b'ir de 
Lofo eklenmiştir; tezgâhta bekliyor, yeni
leri de gelecektir. 

Eğitini ve demokrasi, birbirinin, hem 
sebebi, hem sonucu, hatta biri diğerinin 
ayrılmaz parçası, olmazsa olmaz şartı. Bi-
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zim 'burada, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde SHP olarak 
'görüşlerimizi dile getirirken, özellikle 
üzerinde duracağımız konu demokratik 
eğitimdir. 

'Üzülerek belirtelim ki, bu konuda 
iktidarın geçer not alması, bırakın «ge
çer» ini, not alması mümkün değildir. 

Askerî yönetimden ve asker 'kökenli 
bakandan 'beri genel durumda herhangi 
bir değişiklik yapılınalmıştır; aynı, otori
ter, tepeden İnmeci, 'buyrukçu, sıkıyöne
tim koordinasyon kurullu düzen devam 
etmektedir bu bakanlıkta. 

«Çağdaş insan, çağdaş kafa» deyiip du
ruyoruz gün boyu; ama bir adım ötes'i-
ne geçemiyoruz. Çünkü bir adım ötesi 
«Hangi ortamda, hangi yöntemle?» so
rularını getirmektedir ortaya. Elbette de
mokratik !bir ortamda, elbette demokra
tlık yöntemlerle. 

Eğitim üçgenine şöyle bir bakalım, 
öğrenci - öğretmen - okul; yani yönetiim 
üçgeninin üçüne bir göz atalım. 

Öğrenci-öğretmen ilişfcilerii istenen dü
zeyde değiıl. Son yılların kuşku ve korku
su ta 'sınıf sıralarınla gelmiş oturmuş. 
öğrenci öğretmeninden korkuyor, öğret
men öğrencisinden kuşkulu. Tüm dünya
nın doğruluğunu artık tartışmadığı ger
çekler bile, sınıfın bu kuşkulu ortamında 
gün ışığına çıkamıyor. Öğretmen bildiği
ni anlatamıyor, öğrenci sormak istediği-
nli soramıyor, öğretmen yönetilme olan 
güvenini çoktan ve toptan yitirmiş, Göz
lerinin önünde cadı kazanları kaynamış, 
ihbar, karalama, gözdağı 'birbirini kova
lamış. Ne meslek gü'vencesi, ne özgürce 
öğrenme - öğretme ortamı kalmış. Züra-
faya maymun olduğunu İtiraf ettiren in
ce yöntemler, her yere «Ne olur, ne ol
maz» korkusunu görülmez ses alıcıları gi
bi yerleştirmiş. 
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Bir kaltılımcılık, bir tartışa tartışa en 
İyiyi bulmak demek olan demokrasinin 
lizi 'bile yok eğitimimizde. 

Nerede öğrencilerin, eğitimlin planla
masına, uygulamasına ve sonuçlarına dilıiş-
fcin görüş ve düşünceleri? Nerede öğret
menlerin aynı konulara ve onlara ek ola
rak, kendi özlük ve meslekî sorunlarına 
ilişkin görüş ve düşünceleri? 

Lütfen dikkat buyurun, onlarca üni
versiteden, yüzlerce yüksekokuldan sadece 
ve sadece Bilkent'in üniversite konseyin
de öğrenci temsilcisi vardır, sadece Bil-
kent'in... 

İşte, her gün göklere çıkardığımız, 
«Yarınlarımızın güvencesi, ülkenüziin ge
leceği» gibi parlak sözlerle kendisinden 
söz ettiğimiz gençlerimize reva gördüğü
müz muamele budur. Bu kadar ikiyüzlü
lük fazla; kendimize ve çocuklarımıza 
saygılı olalım. 

ilk ve ortaöğretim müfredatları nere
deyse asırlık Oldu. Bizim kendilerinden 
rica-minnet aldığımız ülkeler, her on-on-
beş yıHda bir bu müfredatları yenilerken, 
geliştirirken, gerekirse sıil baştan değişik
liğe giderken biz ne yapıyoruz? Her fır
satta Kurtuluş Savaşının kan ve barut ko
kusu içinde, büyük bir yurtseverlikle öne 
çıkarılan eğitimimizin evrensel ve akılcı 
ilkelerini bir bir baltalıyoruz. 

Eğitim sistemimizin ve cumhuriyeti
mizin ana direklerinden biri ve birincisi 
olan laiklik ülkesine her fırsatta yükleni
yoruz. Tevhid-i Tedrisattan, öğretim birli
ğinden pek hoşlanımıyoruz., Fırsat ve ola
nak eşitliği deyince, beş parmağımızı 
kaldırıp, «Beşi bir mi?» diyoruz. Keşke 
öyle olsa. Keşke, yurdumuzdaki fırsat ve 
olanak farklılıkları en uzun parmakla, en 
kısa parmak arasındaki fark kadar ol
sa... 
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Çağdaş demokrasinin vaz geçilmez 
'bir özelliği de, örgütlenimek hak ve öz
gürlüğüdür. Denillebilinirse, demokraısıiı blir 
örgütler ımlozayığıdır ve gene denilöbıili-
riirse, yeryüzünde, örgütlenme yeteneği 
olan, örgütüenebilen tek yaratık insandır, 
«insan, (konuşabilen, düşünebilen hayvan
dır» diyen bilginler, bugün eğer yaşasay
dı Ve çağdaş insanı tanılmak durumda kal
saydı, «înısan, örgütlenen hayvandır» der
lerdi. 

Ülkemizde öğretmenler, bu kutsal 
mesleğim sahipleri şu anda yeryüzünün 
örgütsüz yaşamaya mahkûm edilmiş tek 
'topluluğudur. Onları bu durumdan, ken
dimizi bu ayıptan kurtarmak bizlerin elin
dedir. 

Şimdi bir başka konuya geliyorum : 
Kürsüsünden alınmış profesörlerim, sını
fından koparılmış öğretmenlerin, konusu
na geliyorum. Yani 1402'liklere... 

Bu uygulama, AMan Z'ye tüm eğitim 
sistemimizi tahrip etmiş, çocuk, genç, 
yaşlı her yaş'taki 'insanlarımızın vicdanın
da acısı dinmeyen yaralar açmıştır.! Köle
ci 'toplum düzeninde yürürlükte olan ya
sa ve yönetmeliklerle 'kaldırılan 300 
yıl önce çıkarılarak tarihin çöp sepetine 
atılan 'bir uygulamanın; 1980'lerin Tüırki-
yesinde yeniden hortlaltıilarak ete kemiğe 
'büründürülmesi, geçmişümiz içlin, gelece
ğimiz için bir ultanç yaftası olarak insan
larımızın 'boynuna asılmıştır. 

Ne İstiyor 1402'lıJkler? önce suçlarını 
bilmek istiyorlar. Sonra, eğer zanlı Şişe
ler, yargılanmak istiyorlar. En son ola
rak da, «Suçsuz ceza olmaz» evrensel il
kesinin ülkemizde geçerli kılınmasını is
tiyorlar. Hangi partiden ve hangi görüş
ten olursak olalım, bu haklı istekler karşı
sında kulaklarımızı tık&yamayız, sessiz 
kalamayız, Sayının az ya da çok olması 
hiç önemli değildir. Unutmayalım ki, 'bir 

toplumda, bir tek kişinin bile haksız yere 
cezalandırılması, tüm toplumun cezalan
dırılması anlamını taşır, 

Bu uygulamayı yapanlardan 'bazıları 
şimdi bu çatının altında ve aramızdadır, 
yasama organındadır. Bu dünya çok ga
rip. Daha dün, sorgusuz sualsiz, binlerce 
kişiyi mesleğinden eden, işinden atanlar, 
'bugün yasama organında görev yapıyor
lar, yasa yapıyorlar. Bu zatlar ya bir ya
sa önergesli vererek 1402'likler konusun
da uygulamalarının yanlışlığını kabul 
edip, düzeltmesi yoluna gitmeli ya da bu 
organdan istifa etmelidirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
(Sayın B'alkandan, yani bir eğiltüm şûrası 
toplanacağı haberini aldık. Yerinde bir 
karardır, uygun bir gelişimdir.. Ancak, 
'toplanaoak şûranın gündemi ve katılanla
rı titizlikle belirlenmelidir. Sadece, mer
kezî yönetimin yetkili kişiileri değil, her 
keşlimden, hayatın her alanından; işçi 
'sendikalarından, esnaf ve sanaitkâr örgüt
lerinden, üniversite öğretmenlerinden, 
meslek oda ve 'birliklerinden kişi ve ku
ruluşlardan, her alandan, söz. ve karar sa
hibi olmalıdır. 

Son yıllarda, Bakanlık merkez örgü
tünde önemli değişiklikler yapılmıştır. Ba
kanlık bünyesinde önemli görevler yapan 
Talim Terbiye Kurulu gözden çıkarılmış 
ve bakanın danışmanı durumuna düşürül-
ımüştür. öğretmen yetiştirme işi YÖK'e 
devredilmiştir. Ülikeımizde, birçok bakan
lık, kendi meslek elemanlarını, kendine 
bağlı okullarda yetiş'tlirirken, Mliilîî Eği
tim, bu işlin başlıca istisnası durumuna 
düşürülmüştür. Maliye Bakanlığına bağlı, 
Maliye Meslek Okulu vardır. Sağlık Ba
kanlığına bağlı Sağlık Meslek Liseleri; 
fakalt, öğretmen yeitişitiren okullar MİilJî 
Eğitim Bakanlığına bağlı değillierdir. 
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Son yılların yönetimli, öğretmenliği 
bir meslek olmaktan çıkarmak içlin «ilin
den geleni ardına koymamıştır. 

Bu 'tutum, eğitimimizle ve dolayısıyla 
geleceğimize indirilmiş 'büyük dar'beler-
den 'birisidir, Yönetimler, öğretmenlerin 
meslekî dayanışmasından ve örgütlü (mü
cadelesinden yıldıkları için, bu Tanrı 
mesleğini, 'bu irfan ordusunu daha kay
nağından kurultmak gibi talihsiz yolları 
seçmişlerdir. 

Bugün, Türkiye öğretmeninin durumu 
üçler acısıdır. Türkiye öğretmedi, maaş 
klasmanında dünyada sondan ikfinci sıra
dadır, Dikkat buyurunuz : Sondan ikinci. 
öğretmenlerin örgütlenme hakkı olma
yan tek ülke Ibiziım Tür*kıiyemizdir. Dün
yada daha ibir benzeri yok. Şili Öğretmen
ler Sendİkasıının grev yaptığını, geçenler
de basından izledik; Pinoşe'nün '(Pınochet) 
Silisinde. 

Tüm emekçi Türk halkı gibi, öğret
menlerimiz de büyük sıkıntı içindedirler. 
Konut Sorunu, yiyecek giyecek sorunu, 
ulaşım ve dliğer giderler, bugünkü maaş
larıyla karşılanacak gibi değildir. Öğret
menlerimizin büyük çoğunluğu, nafaka 
uğruna 'ikinci bir iş tutmanın telaşı Ve 
ça|bası içindedirler. Bugün bir öğrötmen 
Kanada'da yılda 18 600 döliar, İsviçre'de 
20 700, Federal Almanya'da 10 800, Yu
nanistan'da 5 700, Nijerya'da 3 000, 
Meksika'da 2 500 dolar maaş alıyor. 
Türkiye'de ise bu rakam 1 000 doların 
altındadır. 

Sayın Bakandan bir noktayı daha sor
mak istiyorum : TRT ve bakanlık İlişki
leri ne durumdadır? TRT yayınlarının 
eğitseli açıdan uzmanlarınca, bir öndeneti-
mi, gözetlimi yapılmakta mıdır? Yapılrnı-
yorsa, ne acı bir eksiklik; yapılıyorsa, ne 
'büyük bir yersizlik ve yanlışlık. Evdeki 
televizyonu kilit altına alamayacağımıza 

göre, çocuklarımız, orada gösterilenleri 
elbette izleyeceklerdir. Çocuklarımıza ya
sak koymak durumunda kalacağımıza, 
yayıniları onlara yararlı hale getirmeli
yiz. Nedir bu vurdullu kırdık flilmler bol
luğu? Raımlbblar, He Menler, Süperlmen-
ler, Voltronlar; sonu gelmez .Amerikan 
alile filmleri, polisiyeler, korku ve dehşet 
salıcı cinayet filmileri.. 

Unutmayalım, iletişim araçları dina
mit gi'bi, atotoı çekirdeği gibi, uranyum 
cevheri gibidir, istenirse insanlığın yara
rına ve mutluluğuna kullanılır, istenirse 
gene İnsanlığın zararınla, hatta mahvına 
yöneltil'db'ilir., 

Tavsiyemiz, bakanlığın ve ıtaibiî hü
kümetin, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 'bünyesinde hâlâ mevcut olduğu 
söylenen Sıkıyönetim Koordinasyon Ku-
ırulu yerine 'bir « Millî Eğitim ve TRT 
Koordinasyon Kurulu» kurmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, eğitim sistemi
miz A'dan Z'ye 'arızalı Ve teklemektedir. 
Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğin
den endişe duymaktayız. Biz, SHP olarak 
üfc Ve ortaöğretimde, okuil öncesi eğitime 
gereken önernin verilkriesinl; «İlköğretim» 
adı altında verilen 8 yıllık temel eğitimin 
yurt çapında yaygınlaştırılmasını ve zo
runlu olmasını; ilk ve orta öğretimde üçlü 
öğretilme görüldüğü yerde son verilmesi
ni; ilk ve ortaöğretimde sınıf mevcudu
nun her ne koşulda olursa olsun, 40'ı 
geçmemesini; öğretmen okullarının mut
laka yenliden ihyasını; öğretmenlerin hiç-
'b'ir kayıt ve koşula bağlı olmadan sen
dikalaşmasını; 1402'Mklerîn hiçbir kayıt 
ve koşul olmadan görevlerine döndürül-
mes'ini; öğretmen ve eğiitüm hizmetlerin
de çalışan herkesin genel bütçeden gör
dükleri hizmet karşılığında pay almaları
nı; nereye varacağı ve nerede duracağı 
kestirilemeyen özel okullaşma ve özel 
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dersane olayı 'karşısında devletin ve ba
kanlığın tavrının açık seçik ortaya kon
masını; eğitim ve öğretimin içerik ola
rak cumhuriyetimizin temel karakter'isti-
ği sayılan, Atatürk'ün «Laiklik» ilkesine 
ve öğretitm 'biriliğimi hiükıme bağlayan ya
saya titizlikle uyulmasını; eğitimli üstlen
mekle görevli olan okulların Atatürkçü 
'bir çizgide yürümesini; örgün eğitimlin ya
nı sıra, yaş ve 'toplumsal konum ayrımı 
yapılmaksızın tüm nüfusa süreklıi eğitlim 
olanağı sağlanmasını; çocuklarıımızrn ve 
gençlerimizin evrensel barış idealinin, sos
yal adaletin, demokrasimin yılmaz birer 
savaşçıları olarak yetiştirilmesini istiyo
ruz. 

Bu yaşamsal isteklerimizin, SHP ola
rak, anamühalefet partisi olarak, bugün 
takipçisi, yarın (iktidar olduğumuzda tat-
Ib'ikçisİ olacağımızı açıklamaktan gurur ve 
mutluluk duyuyorum.-

Hepinizi, Sosyalidemokrat Halkçı Par-
Hİ Grubum ve şahsım adına saygıyla se
lamlıyorum, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Yüksel Çengeli; buyurun efen

dim. 
SHP GRUBU! ADINA YÜKSEL 

ÇENGEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakanım, sayın milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı bütçesi l e ilgili SHP 
Grubu adına görüşlerimizi açıklamak üze
re söz almış bulunuyorum; bu vesileyle 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

'Benden önce, partimize mensup mil
letvekilleri, eğitimin üniversite öncesi so
runlarını, önemini ve olması gerekenler 
üzerindeki görüşlerimi açıkladıilar. Ben de, 
üniversitelerimiz, Yüksek öğretim Kuru
mu ve üniversite 'gençliği itte ilgili partimiz 
görüşlerini açıklamaya çalışacağım. 

'Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, 
'toplumlarda eğitim bir bütünüdür, İnsan

ların eğitimli, doğduğundan başlar, ölü
müne kaldar sürer; yani, eğitim:, yaşamla 
'birlikte gelişen, çağımız insanının temel 
gereksinimi olan, vaz geçilmez, paha 'bi
çilmez !bir toplum hazinesidir; aynı za
manda, toplumsal değerlerin yegâne gös
tergesi, ilgili toplumun temel ölçütüdür. 
Eğitimin temel özelliği, toplumsal olma
sı ya da toplumsal düzenlemelere ko
nu olmasıdır. Bunun için, insan - eğitim 
ve üretim üçgenini İyi irdelememiz ve bu 
temel öğeleri iyi dengelememliz gerekmek
tedir. Eğitim, araçtır. Amaç, insanın en 
yüce değerlere varması, yaşamlarını İn
sanca yasayacak düzeylere ulaştırması, 
Çağdaşlaşması, mutlu olması ve ülke kal
kınmasına en iyi şekilde katkısının sağ
lanmasıdır. 

Çağdaş eğitim ise, arayan, düşünen, 
'bulan, gelişen ve yaratan değerleri içeren 
çok yönlü 'bir fonksiyona sahiptir. Bu ba
kımdan eğitlim, çağdaş ülkelerin ana ko
nularından en önemlisi olmuş, devletin de 
aslî görevlerinden sayılmıştır. Esasen bu, 
sosyal devlet anlayışının doğal sonucu
ndur. Türkiye'de de gelmiş geçmiş cum
huriyet hükümetleri, ANAP dışımda, mil
lî eğitime büyük önem vermişlerdir. ŞJim-
di ıd!e böyle söylüyorlar; ama uygulama
lar, yasallar ve bütçenin kendlisii, iddiala
rını doğrulamıyor., 

Arzumuz, millî eğitimin, cumhuriyeti
mizin yerleştirdiği temel ilkeler doğrultu
sunda yürütülmesidir. Ülkemizde, aslında 
cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak, 
çeşitli hükümetler zamanında olgunlaştı-
rılmış ve önemli ölçüde devlet politikası 
haline gelmiş 'bir millî eğitim politikası 
vardı. Bu, temellerini Atatürk ilkelerin
den, ulusal tarih ve kültürden alan, Daik 
ve özgür bir düşünce ortamı içinde genç
lerimizi, çağdaş uygarlığın yetenekli, ken
dine güvenen bireyleri olarak yetiştiren 
gerçek millî eğitim politikası idi. 
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Sayın milletvekilleri, ülkemizde uygu
lanan eğitim sistemi, bakanlığımızın ba
şındaki «Millî» kelimesine rağmen millî 
değildir. Bu eğitim, ülkemiz insanının bu
günkü isteklerini karşılama planlarından 
yoksun olduğu için millî değildir. Bu 
eğitim, yüksele öğrenime giremeyen ve hiç
bir mesldk sahibi olamayan yüzbinlerce 
gencimizi sonuçta heba ettiği için millî 
değildir. Bu eğitim, yüksekokul veya fa
külte diploması verdiğimiz halde, mezun
lar içlin istihdam planlaması yoksunluğu 
nedeniyle diplomalı yüzbinlerce işsiz ya
rattığı için millî değildir. «Çağ değiştir
mek» ve «Avrupa Topluluğuna girmek» 
ği'bi kavramların ortaya atıldığı 1988'li 
yıllarda, o topluluklar seviyesinde kurum-
laşamadığı, 'diplomalı veya bilgili genç in
san yetiştiramediği için millî değildir. 

Sayın milletvekilleri, YÖK sistemi 
içinde, gençliğimiz, Orta Doğu Mimarlık, 
istanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul 
üniversitesi İktisat Fakültesinde, hâlâ, 
zorunlu Türkçe, devrim tarihli ve beden 
eğitimi dersleri okuyor; yani temel eği
tim ve ortaöğretim görevlini üniversite öğ
rencisine yüklüyoruz. liselerde, milattan 
önce Savaşlarını anlatan veya aynı menkı
beleri tekrarlayan tarih kitapları okutulu
yor. Kurbağa anatomisini öğretiyoruz. 
Böyle mi eğitimi millîleştireceğiz ve böy
le mi Avrupa Topluluğu seviyesine ulaşıp, 
çağ altlayacağız? (SHP sıralarından alkış
lar.) 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde üni
versiteleri salt ele almak soruna yanlış 
bakmak olur. İlköğretimin yetersizliği, 
okul, araç, gereç ve öğretmen yetersizliği, 
öğretmenlerin meslekî ve yaşamsal koşul
larının yetersizliği, böl'gelerarası farklı
lığın en somut çelişkisinin eğitime yansı
ması, eğMm planlamasının belli ilkelere 
göre yapılımıaması ve siyasî tercihlere alet 

edilmesi ve sonunda ortaya çıkan bu acı 
, tablo kalkınmamızı olumsuz etkilemiş, 

sosyal adaldt ve fırsat eşitliğini zedelemiş, 
giderek eğitim daha ilk aşamasında bek
leneni verememiş, ezberci, tutucu, çağdışı 
'bir uygulama ortaya çıkmıştır. 

Üniversiteye girme sınavı yerine gire
meme sınavına dönüşen üniVeristeferarası 
seçme ve yerleştirme sınavları sonunda 
anlattığım şartlarda liseden mezun olan 
gençliğin, en diri ve üretken kesimi, yıl
gınlığa, ümitsizliğe, yıkıma sürüklenerek, 
lise diplomalı işsizler ordusuna katılmış 
oluyorlar. 

Esasen, ÖSYM, gençleri ve aileleri 
olumsuz etkileyen kötü bir maratona sok
makta, eğitimde eşitlik ilkesi baştan iti
baren uygülanmiadığı için, belli bir sınıf 
ve zümre çocuğunun kazanabilmesine ola
nak veren kurum haline dönüşmüştür. 

İşte, böyle başlayan bozuk eğitim üze
rine, üniversiteler ve onların üst kurumu 
olan YÖK inşa edilmiştir ve böylece eği
timin temel amacı olan üretim için eği
tim ilkesi yerine, sadece üniversite diplo
malı gençler yetiştiren ve tescil dttiren 
kurumlar oluşmuştur. 

SHP, yükseköğretim işlevinin özerk 
üniversiteler ve yüksekokullar eliyle ye
rine getirilmesini öngörür. 

Üniversite öğretim elemanlarının bi
limsel çalışma, öğrdtim ve araştırmaları
nın yansız ve özgürce yapılabilmesinin 
temel koşulu, meslek güvencelerinin sağ
landığı özgür bir ortamdır. 

Her aşamada kendi aralarından seç
tikleri yöneticilere ve kendi aralarında 
oluşturdukları akademik kurullar tarafın
dan yönetilmek yerine, bugünkü uygula
mada olduğu gibi, tayinle getirilen yöne
ticilerin, öğretim elemanlarının gelecek 
güvencesi ve meslek güvencesini sağlama-
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lan olanaksızdır. Üniversitelerin idarî 
özerkliği 1bu yüzden temel gereksinimdir. 

Son yedi yılda, üniveraitderimizin ev
rensel niteliği, özgür bir ortamda ser
bestçe bilim ve teknik üretmek ve üreti
len bilgi ve bilim ortamı içinde üsit dü
zeyde meslek elemanı yetiştirmek: ıışlev-
leri ortadan kalkmıştıır. 

ÜnıVerSılteler ülke içinde ve uluıslar-
arası boyultta 'bilimsel gelişmeleri incele
mek, topiuımun korunlarını ve 'gerçeklerini 
araştırma, 'bunları yaymak ve biim'sel, 
teknik, ekonomik, sosyal, yasal ve kültü
rel gelişmeye katkıda bulunmak zorun
dadırlar. Ayrıca, ülkenin en önemli po
tansiyeli olan nitelikli meslek kadroları 
da üniversitelerimizde yetiştirilmektedir. 

'Bilimsel araştırma, bilim ve teknik 
üretimi durmuştur, özgür düşüncenin 'ba-
rınamadığı hiçbir kurumda bilim ürdtile-
mez. 

Çağımızda ve ülkemizde toplumsal ve 
ekonomik araştırmalar çok önemlidiir ve 
'bunlara büyük gereksinim duyulmakta
dır. Bu tür araştırmalar, 'bilimin gereği, 
özgür 'düşünce ve 'bağımsız yargının ürü
nü olduğu zaman değer taşır. Araştırma
ların 'başarısı, üniversitelerin özerk kuru
luşlar olmasına [bağlıdır, Üniveristelerde, 
bilimsel idarî ve malî özerklik birbirinden 
ayrılamaz. 

Şunu önemle 'belirtmek gerekir ki, 
idarî özerklik bür amaç değil, araçtır. Asıl 
amaç, 'bilimsel özgürlüktür. Her ülkenin 
bilimsel Özgürlüğü sağlamada kullandığı 
yol, kendi yapısına ve geleneklerine gö
re farklılıklar göstermektedir. Türkiye' 
nin deneyimi ise, idarî özerklik olmadan 
'bilimsel özgürlüğün sağlanamayacağını 
açıkça ortaya koymaktadır. 

özerklik, kuşkusuz, sorumsuzluğa va
ran bir bağımsızlık değildir. Üniversiteler, 
aralarında ve diğer kamu kurumları ile 
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eşgüdüm içinde çalışmalıdırlar, kamu kay
naklarını iyi değerlendirmelidirler. 

Üniversitelerin büyüme ve gelişmele
ri, plan doğrultusunda ve ülke gereksin
meleri ile uyum içinde olmalıdır, Bunları 
sağlamaya yöneilk, devletin gözetim ve 
denetimi özerklik ile bağdaştırılaMir. 

• Ancak, akademik çalışmalara dışarıdan 
karışmak, hiçbir gerekçe İle hakılı göste
rilmez. Üniversitelerin akademik çalışma
ları dışarıdan yönlendirilemez. Bilimi, 
bunu üretenler, üretime katılanlar değer
lendirirler ve kendi kurallarının öz de
netimi ve eleştirisi ile düzenlerler. Üni
versiteye özerklik tanımının temel gerek
çesi işte 'budur.: 

Türk üniversiteleri Yükseköğretim Ka
nununun uygulamasıyla bilimsel araştırma 
ve bilime katkıda bulunma işlevlerini yi
tirmişlerdir. 

Yüksökseköğre'fcimin evrensel İşlevle
rinden ikincisi, yüksek dereceli meslek 
eğitimi vermek, ülkenin çeşitli etkinlik 
alanlarında gereksinimi duyulan uzman 
meslek adamlarını yeitiş'&rmektir. 

Üniversite diploması, iş Ibulmak için 
tek umut haline gelmiş ve üniversiteler, 
'kapasitelerinin çok üstünde yoğun bir 
öğrenci başvurusu ile zorlanmıştır. 

Üniversitelere, bina, araç, gereç, la-
'boratuvar ve özellikle öğretin} üyeleri 
sağlanmadan 'binlerce öğrenci alınmıştır. 
'öğretimin niteliği ve kalitesi düşmüştür. 
Türk ünİveristeleri, artık yüksek düzey
de meslek adamı yetiştirmek işlevini yitir
mişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, SHP, Türk 
üniversitelerini yeniden evrensel niteliğe 
kaVuş'turmak liçİn köklü bir düzenleme 
yapmaya kararlıdır. SHP'nin yükseköğ-
rdtim politikası, 'başta Anayasada ilgili 
değişikliklerin yapılmasıyla gerçekleştiri
lecektir., 
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Üniversiteler, tüm yükseköğretim ku
rumları, 'bütünlük ilkesi içinde, bilimsel, 
ve malî yöriden özerk kuruluşlar olarak 
yeniden düzenlenecektir. Yükseköğretimi 
Kanunu tümüyle değiştirilecek ve Yük
seköğretim Kurulu kaldırılacaktır. 

Yükseköğretimin örgütlenme planı ile 
ilgili görüşlerimiz : 

Yükseköğretim, ortaöğretime dayanan 
ve her biri öncekinin verdiği diplomaya 
dayalı, üslt üste 4 'basamak hallinde ör
gütlenecektir. Bunlar; ön lisans, lisans, 
lisansüstü ve doktora 'basamaklardır. 

öğretim elemanları : 
Bir 'kurumu oluşturan ve geliştiren, 

insanlardır Üniversitelerde -yapısı gereğü-
insan etkisi daha da 'belirgindir. Öğretim 
elemanlarının eğitimi, 1980 öncesinde 
asistanlık statüsü içinde uygulanırdı. Yük
seköğretim Kanununun uygulamaya gir
mesi ile ibu staltü değiştirilmiş, geçici ata
malarla sürdürülen araştırma görevlisi 
statüsüne geçilmiştir. Bu değişiklik, genç
lerin üniversitelerde görev alması ve ge
leceğin öğretim üyesi yetişmesinde cay
dırıcı bir etken olmuştur. Yükseköğretim
de görev almak ve geleceğin öğretirn üye
si olarak yetişmek isteyen yetenekli genç
lerin seçiminde, nesnel ölçülerin kullanıl
ması, görev sürekliliğinin güvenceye bağ
lanması vaz geçilmez ibir zorunluluktur. 

SHP, bilim adamlarının üniversite 
özerkliğinden ve sosyal halklardan en 
geniş hiçimde yararlanmaları için 'tüm en
gelleri kaHdıracaiktır. 

Yükseköğretim uzun :bir eğitimdir, 
Bu açıdan çok: iyi planlanması gerekir; 
ama asıl önemli olan nokta, kaynak dar
lığı gerekçesiyle, paralı yükseköğreriinıe 
yönelme hatasıdır. Böyle bir yanlış, 'gele
cek için yetişkin insan gücünün hazırlan
masında, yetenekli, ancak olanakları sınır
lı gençleri saf dışı eder. 

SHP programında, tüm eğitim hizmet
leri gibi, yükseköğretimde bir kamu hiz
metidir ve ücretsizdir. SHP'nin vaz geçil
mez ilkesü olan demokratik katılım doğ
rultusunda, öğrenciler eğitim ve tüm so
runlarının çözümünde yönetime katıla
caklardır. 

Sayın milletvekilleri, YÖK uygulama
larının üniversitelerimiz ve gencilerimiz 
üzerinde yaptığı tahribat ve olumsuzluk
ları sergilemek içlin, ezberdi, dep'olitize 
edilmiş 'bir üniversite gençliği yetiştirildi
ğine dair örnekler vermek 'istiyorum : 

18 Mart 1988 tarihli Milliyet Gazete
sindeki bir mülakatta öğrenci dernekleri 
temsilcilerinden biri, «1980 sonrasında re
jimin, öğrenci gençliğini de, toplumun 
'bazı kesimleri gibi, 1980 öncesi yaşanan 
acılı olayların kaynağı görüşü, başta olan 
sorunumuzdur» diyor. 

(Değerli milletvekilleri, bu görüş, ön
lemler dizisini de 'beraberinde getirmiş
tir, 

Bir diğer öğrenci temsilc'M ise, «Bu
gün öğrendler kendi istemlerini dile 'ge
tirdikleri zaman gözaltına alınıyorlar. 
Gözaltına almalar hiçbir haklı yasal ne
dene dayanmıyor. Sürekli 'bir polis 'bas
kısı, hem fizikî, hem de psikolojik ola
rak kendini üzerimizde hissettiriyor» di
yor. 

, Yine ıbir 'başka temsilci de, «'biz, Tür
kiye genjçliığjilnikı 'bir parçasıyız, 'bütün 
olajraik bÖz, Türkiye gençliğiyiz; ancak, 
biz, ülkemizin! sorunlarıyla illgil'i olarak 
konuşturulmuyoruz, konuşturmuyorlar, 
ıkendıî ijstemlerimjiızi dle getirmiyorlar. 
Biz, hu ülkemin ıgençllilği isek, ıbu ülkenin 
geleceğiyiz demektir. Bu ülkeniını gelece
ğimi susturmak iç/jn uğraşıyorlarsa, bu 
ülkemin geleceği ile oynamıyor demektir, 
Ben, iböyle bir ülke istemiyorum. Eğer, 
'biz, ısorunlarımiiza direkt olıaralk sahip 

— 59 — 



T. B. M. ML B : 51 10 . 4 . 1988 O : 1 

çıkamıyorsak, ülkemiz elimizden koparı
lıp alınmış demektir. ıBiız, sahip çıkamaz-
ısalk, ıbu ülkenin) ısoruınılarına kim sahip 
çıkacaktır?» diye soruyor, 

Buınıa karşıın, açık olarak boyarı edil
mesi bile, Hülkümelt yetkililerinin beyan
larından şunu, anlıyoruz: Özal Hükümetli, 
YÖK ısilj:ındi'nini b'ifle yeterli görmemek-
ıte ive (öğretim üyesi ile öğretim görev
lisi ille sayısı yüızbiınieri aşan; igençferti ile 
yaratmayan, üretmeyen, geleceğün Türkin 
yes.ne çağdaş (bir katkıda bulunmaya- ' 
calk; ama ıtek merkezli: ve devlete bağım
lı iletişim organlarının yönlendirdiği* bir 
yeni nesil üretmek hayalindedirler; ama 
Iböyle biır çabanın fevkalade olumsuz 
etkilerlinti gördüğümüz YÖK olaylımdan 
daha da vahim ortam yaratapağı hu-; 
susunda ıhlilç şiiplhe ediilmıem©lid!İr. 

Sayın milletvekilleri, 1957 yılında 
Berlin Üniversitesıinin Refktörilıügüne YÖK' 
ün veya hükümetin atamasıyla değil, 
ünlilvemitenjin bütün üyelerinin oylarıyla 
genç ıbliır asiiısıtam rektör olaralk seçilmiş -
'tir. Özal Hükümetinin olmadığı, İhsan 
Doğramacı beyin belki Kerkük'te oldu
ğu ive YÖK'ün hiç bulunımadığı dönem
lere mecburen dönmeliyiz. 

Türkiye Cumhuriyetimin düyûn-i 
umumiye Iborçlanınıı ödemekte olduğu 
dlönemlerde Türkiye Oumhur|iyetii Dev
leti, millî eğitim politikası kavramını ilk 
defa gündeme getiirmiiiş ve uygulamıştır. 
Milî ve akilli eğitim programlarıyla bir
likte 've fakat aradan geçen yıllar içjkı-
de eğitimin 'millî, ilerici, çağdaş n'iteJlilğil 
kaybolmuştur. 

ISaiyjın milletvekilleri, YÖK uygulama-
laınmın üaiiversiiltelerimizde, ıgençlerimiiızde 
ive geleceğimizde yarattığı tahribat, ıhiır 
tek şeye yaramıştır: BİIJKENT igibi özel 
ve paralı ünilverısitelertiını ortaya çıkma
sına. 

YÖK sistemi nedeniyle Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma 'Planı hedefinin altında 
kalındığı görülmüş, bilgili öğretim ele-
mapılıaırı kaydıırıldiğı içim, gelişmiş ünliver-
siteller'imizin zayıflamasına neden olun
muş ve hailen birçok üniversitelerde, özel
ikle yeni kurulmuş olanlarda öğretim 
Üyesi sayısının yetensiziliği nedeniyle araş
tırma ıgörevlileriınliln derse girmeleri, eği
cimin kalitesini etkilemiştir. Gerekli araç 
gereci olmayan, derme çajtma ortaokul, 
bilemediniz lise (imajı vereni bu yerlere, 
'yükseköğretim (kurumu denebilir mi? 

©eşindi ©eş Yıllıik Kalkınma; Planı ve 
yıllık programlarda sözü edilen cazibe 
merkezleri 'de kurulamamış, diğer yandan 
Yüksöklöğretîm Kurulunun 198(8 malî yılı 
'bütçesinıde fee, birbirini nakzeden birçok 
görüşler, ,nıet cümlelerle dile getirilmiş-
>tir. 

ıSayın nıillletivekillerii, ıbu vesileyle, biir 
ibajşika 'önemli konuyu huzurlarınıiza getir
ilmek istiyorum: 

Öğrendi bliırlik, dernek, cemiyet ve 
federasyonları 198ıQ yılında kaldırilmiş-
tır. Halbuki, bu kuruluşların kökü (19(10' 
lu yıllara dayanmakta olup, o tarihten 
ıbu yana öğrenci kuruluşları, her (konuda 
olduğu gibi, Türk Devletimin millî me-
ıseleleriınlde toplumumuzun Türkiye hajk-
ıkımda almış oldukları olumsuz (kararlan, 
daima olumlu yönde etkilemişlerdir. 

Geçmişe dönüp baktığımızda IBulgar-
üstan'da, Trakya'da ve düğer ülkelerde 
yaşayan soydaşlarımıza Ibaskı mı yapıl
mıştır, Kıbrıs meselesi mi vardır, Bir
leşmiş Milletlerde Türkiye aleyhine ka
rarlar mı alınmıştır, çoik uluslu şirket-
lerıin ıs'ömürü ©meleri m!i gündemdedir, 
Türkiye'de demokratik parlamenter re
jim tehlikeye m(i düşmüştür; Türk genç
liği, öğrenci kuıruluşllarıinıın organjiızasyon-
larıyla yasalar çerçevesinde özgürce sesl-
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mi yükseltmiş ve ülke çikarları yararına 
sonuçlar alınmıştır. Türk Devleti böyle
sine güçlü, d'inatmitk güç kaynağından 
yoksun bıralkılmıiştır. 

1980 yılın|dam itibaren, Batı Trakya 
meselesi, Bulgari sltan meselesi tollmuiş, Av
rupa (Konseyinde, Bideşım'ş 'Mil'Uetlerde, 
Amerikan Senatosunda Türkiye aley
hine kararlar alınmış, olaylar cereyan 
etmiş; bağımsız öğrenci kuruluşları or
tadan kaldırıldığı içim ne bir miting, 
me bir panel, ne de açık oturum ve 
konferanslar düzenlenebi'lmişt'ir. Dolayı
sıyla, bundan, elbette ki ıbaşta Türk Mil
leti 've Türkiye Cuımhuriıyeıti Devleti bü
yük zarar ©örmuüştıür. 

Sevgili miletvökii'llieri, ıgetliniz el1 bir
liği 'ille bu büyük boşluğu dolduralım. 

Sayın Başkam, değeri, milletvekilleri; 
gruplara ayrılan sürenin darlığı tsöylevi-
mıizi çok süratli ve yazılı şekilde okuma
mızı gerektirdi. Gençliğimizin çok daha 
oiddî sorunları olduğumu Sayın Bakanı
ma, YIÖK Başkanı ve siz parlamenıter
ler tümünüz yafcınen bilmıektesimiz. ıBa-
'sımda mergün ibirer resim birer paragraf 
haklide çok oiddî şeyler okuyoruz. 

Öğrenci ıgençlıilk patansiıyel suçlu ola
rak (görülüyor. Suç olmayan eylemler, 
yasa önüne dahi çıkarılamayan insanlar 
yönetımelliığtin nereye çekersen oraya giden 
ve iner türdü keyfiliğe açık maddesi ara
cılığıyla cezalandıriıiıyorlar. 

İDeğerlIi arkadaşlarım, Yök Yasasın
dan da »güçlü, öğrencilerimizi, sıkıntıya 
sokan belge, üniversiltelieriımizim yönetme-' 
İlikleri. Nereye çekersen oraya giden mad
delerle, 'dillenen ceza (yani, okuldan uzak
laştırmalar) çok kolaylıkla verilebiliyor. 
Soruşturmalarda öğreneler suçlu ikaJbul 
'edilmekte, suçsuzluğunu ispat yoluna 
gidilmektedir,. Hiçbir hukuksal dayanak, 
beliğe, kanıt sorulmamaktadıır. Tek ka

nıt «ise, emniyetin yazısı olmaktadır. Po
lis - 'İdare \isbirKigini artık 'belgelerle sa
bittir. 

Sevgili arkadaşlar im, bunların 'tümü
nün, üniversitelerimizin yazışmasıyla il!-
ıgi'lıi resmî belgeleri arşiviımdedfir. Her 
cümlenin resmî yazışma belgesi arşivim-
dedir. 

Yasal eylemleri suç göstermeye yö
nelik ilginç örmekler vardır. Yani, tuıbuk-
l'ulara özgürlük mitingine katılmak, ye
meklere fazla tuz atmak gibi soruşiturma-
Dar suç oluşturuyor. Emniyette okullar ve 
yurtlar masası ol'uşturulimuş, öğrencilerim 
okul ve yurltlarda'ki durumu yakından iz
lenerek, soruşturmalar açılıması isağlan-
mıştır. Öğrenci derneklerime ve öğren
ci derneği yöneticilerime karşı gelişen 
baskıları d)ile getirmek içim basın toplan-
tiarı yaptıkları gerekçesiyle 11 kişi 6 ay 
okuldan uza'klaştırıDmıştır. Arkadaşlarını 
seçmekte ıgareklli «titizliği göstermemekten 
dolayı bir yarı yıl öğrenimlerine -ara ve
rilim iştir. 

YÖK'ü protesto amacıyla yapılan 
açlık grevine katıknaiktan dolayı ikinci 
yarı yıl bir kişiye okuldan uzaklaştır
ma verilmiştir. Üniversitelerarasıı Kuru
la dilekçe verdiği ilcim birline! yarı yıl uzak-
flaştırtma cezası verilmiştir. İdarî 'mahke
me öğrenci ilahime karar verdiği halde, 
mahkeme kararı sonucuna uyullmamış-
tır. Öğrencilerim' sorunlarımı dile getiren 
ıblr dilekçeyi dekanlığa verdikleri için; 
arkalarımda dış mihraklar var diye, aile
lerime okul idaresince mektup gönderil
miştir. Dermek yöneticisi ve Üyesi 21 ki
şiye yemek boykotu yaptığı içim bir dö-
mem uzaklaştırma cezası verilmiştir ve 
bunun gibi sevgili arkadaşlarım çok daha 
acı örmekler var. 
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Görüşlerimizi sumduım. Hepiınıiıze teşdc-
Iküır «diyor, saygıllar isuimııyoruım değerl'iı 
aırikadaşîaırıım. I(İSIHP smalarınıdan allkuşlıar) 

BAŞKAN — Teşekklür ıederÜnı Sayın 
Çenıgefl. 

Buyurum Sayın Yetenç. 
iSayın Yetenç, arlkaldaşDarınız sıürcni-

zin çok büyük İbilr bölümlünü kulandılar. 
Onun içim, zaıtı âlüniız'in 1'2 dakikası var, 
'oma göre kendimizi ayarlayınız efendim. 

SHP GRUBU ADINA M. ERDO
ĞAN YETENÇ (Manisa) — Sayın Baş
kan, ben Kanada'lı Ben Jhonson mıyım 
ki, 9.9'un altında 100 metre koşup, kos
koca bakanlığın bütçesini 10 dakikada bi
tireyim? 

BAŞKAN — Tabiî mümkün değil; 
ama benim günahım yok; ona göre ayar
layınız efendim. 

Buyurun. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) 
— Teşekkür ederim efendim. 

Ama ben sizin engin hoşgörünüze gü
veniyorum efendim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
nın Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüğü bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin görüşünü belirtmek üze
re söz almış bulunuyorum. Sözlerime baş
lamadan önce, bugün vefatını öğrendiğim 
Millî Olimpiyat Komitesi Başkanımız Sa
yın Turgut Atakol'un vefatı nedeniyle, 
yakınlarına ve sayın bakanlık mensupları
na ve tüm spor camiasına başsağlığı dili
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, izin verirseniz, 
önce Anayasamızın 59 uncu maddesini 
okumak istiyorum: «Devlet, her yaştaki 
Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlı
ğını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kit
lelere yayılmasını teşvik eder. 
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Devlet başarılı sporcuyu korur». 
Burada şu dikkatimizi çekiyor: Dev

let, her yaştaki - yani bizlerin de - beden 
ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirler alır-
mış. Sayın Bakandan rica ediyorum; bi
zim için de böyle bir tedbir alırsa mem
nun olurum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Güzel'in 
Bütçe Komisyonundaki konuşmasından 
bir alıntı yaparak sözlerime başlıyorum; 
Sayın Bakan, «Spor politikamızda, spor
cuya her türlü imkânı tanımak ve sağla
mak öncelik taşımaktadır. Bütün imkân
larımızla, amatör sporun ve sporcunun 
yanında olmaya devam edeceğiz. Sporun 
bir seyir ve gösteri aracı olmaktan çok, 
okullardan başlayarak teşkilatlı ve bilim
sel bir biçimde kitlelere yayılmasını sağ
lamak, temel ilkelerimizdendir. Sporda en 
'büyük kaynaklarımızdan biri, okul içi 
spordur. Sporun istediği disiplin ve anla
yış, okul içindedir. Okul içi spora gere
ken önem verilmeden, bütün imkânlar ve 
destekler seferber edilmeden sporun sağ
lıklı ve sağlam bir yapıya kavuşturulması 
kanaatimizce mümkün değildir» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, okullarda spo
run nasıl yapıldığım zannediyorum hepi
miz biliyoruz; hepimiz o ortaokul öğre
timi devirlerini geçirdik. Okullarımızda, 
yanılmıyorsam, haftada 2 saat spor dersi 
vardır. Bu 2 saatlik spor dersi bölümün
de de, kız öğrencilerimiz alelacele etekle
rinin altına eşofmanlarını giyerler, çoğu 
zaman da delikanlılar pantolonlarının 
üzerlerine eşofmanlarını giyerler, önce kı
sa bir düz koşu, arkasında minderde bir 
düz takla, ters takla, daha sonra da sını
fın iyi spor yapanların ellerine birer top 
vererek, «Hadi bakalım bir kısmınız vo
leybol, bir kısmınız futbol, bir kısmınız 
da basketbol oynayın» denir, işte Türki
ye'de, okul içi spora verilen önem, zan-
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nediyorum bu kadardır. Bundan başka 
nasıl bir önem verildiğini Sayın Bakan ce
vaplandırırca memnun olurum. 

Okul dışı spor da, Beden Tefbiyesi ve 
Spor Genel Müdürlüğünün 24 federasyo
nu aracılığıyla yürütülmektedir. Bu fede
rasyonlar : Atıcılık ve Avcılık, Atletizm, 
Binicilik, Bisiklet, Jimnastik, Dağcılık, 
Eskrim, Futbol, Güreş, Tenis, Halter, 
Hentbol, Judo ve Karate, Kayak, Kürek, 
Masatenisi, Tekvando, Okçuluk, Voley
bol, Yelken, Yüzme, Atlama ve Sutopu, 
Sualtı Sporları ve Cankurtarma ve Su ka
yağı Federasyonlarından oluşan; toplam 
24 tane federasyonumuz var. 

Ülkemizdeki spor faaliyetlerini bu 24 
federasyon yürütüyor ve bu yürütülen 
faaliyetler sonucunda da, ülke içindeki ve 
dışındaki yarışmalarla federasyonlar gö
revlerini yapıyorlar. Bir ülkenin, spordaki 
başarısı, o ülkedeki faaliyet gösteren fe
derasyonların, bence, ülke dışındaki yap
tığı sportif yarışmalarda elde ettiği başa
rılarla Ölçülür. Bu başarıların da şu ya
rışmalarda elde edilmesi gerekir : Dünya 
Şampiyonaları, Olimpiyat Şampiyonaları, 
Avrupa Şampiyonaları; Akdeniz Oyunla
rı Şampiyonaları; Balkan Kupaları ve Ba
har Kupası. 

Sayın Bakanın yine Bütçe Komisyo
nunda açıkladığına göre, 1987 yılı spor 
faaliyetleri içerisinde - 24 federasyonumu
zun katıldığı şampiyonalarda- 176 tane 
altın, 151 tane gümüş, 179 tane de bronz 
olmak üzere, toplam 506 adet madalya 
kazanmışız. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bunların 
hangisinin dünya şampiyonalarında, han
gisinin Avrupa şampiyonalarında, hangi
sinin de olimpiyatta elde edildiğini öğ
renmek istiyorum. Bir tane var mı? Bir 
tane varsa, Sayın Bakanın bunu açıkla
masından mutluluk duyarım. 
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Değerli arkadaşlarım, öyle, sıradan dü
zenlenmiş, yurt içinde Yaşar Doğu Gü
reş Turnuvasına, yurt dışında Macaris
tan'da bilmem ne turnuvası gibi turnuva
lara katılıp, oralardan madalyalarla dön
mek, sporda başarı değildir. Sporda başa
rı olimpiyatlarda altın madalya almanız
la ölçülür, sporda başarı dünya şampiyo
nalarında başarı elde edip altın madalya 
almanızla ölçülür, sporda başarı Avrupa 
şampiyonalarında elde ettiğiniz madalya
larla ölçülür. 'Bunun dışında alınmış ma
dalyaların, sporda başarı olarak değer
lendirilmesi mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, federasyonları
mızdan söz açmışken, izin verirseniz, bu 
federasyonlarımızın bu yıl düzenlemeyi 
düşündükleri yurt içi ve yurt dışı yarış
malara bir gözatalım. Federasyonlarımız 
bu yıl 80 yurt içi organizasyon düzenle
mişler, 337 de yurt dışı organizasyona ka
tılmak üzere programlama yapmışlar. 

Değerli arkadaşlarım, bizim spor fede
rasyonlarımızın en güzel yaptığı iş, bu 
yurt dışı yarışmalara katılmaktır; bunu 
çok iyi beceriyorlar. Üstelik, en az sporcu 
sayısı kadar yönetici götürerek. Sayın Ba
kanım hatırlarlar, geçen hafta Sovyetler 
Birliği ile futbol maçımız vardı; oraya 11 
sporcumuz gidebilmiş, beraberinde 9 tane 
de yönetici götürmüşüz. 2 yönetici daha 
ekleyip, 11 'e 11 olsaydılar da, sporcu sa
yısıyla yönetici sayısı eşit olsaydı. 

Değerli arkadaşlarım, görüyorsunuz 
ki, bizim federasyonlarımız, gerçekten, 
sadece uluslararası yurt dışı müsabaka
lara katılmakta başarılılar. 337 yurt dışı 
organizasyondan kaç tane bronz, kaç ta
ne gümüş, kaç tane altın madalyayla dö
necekler; doğrusu merakla bekliyorum, 
spora olan merakım nedeniyle de, bunu 
ilgiyle izliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakın geçen dö
nemdeki Bakanımız Sayın Emiroğlu'nun 
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bu federasyonlar hakkındaki faaliyetine; 
«Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Metin Emiroğlu, Beden Terbiyesi ve Spor 
Genel Müdürlüğüne bağlı 24 federasyon 
başkanından hesap sordu». «Emiroğlu, 
Türk sporundaki en önemli sorun ciddi
yetsizliktir dedi». «Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Emiroğlu, Ankara'da ya
pılan federasyon başkanları toplantısında 
konuşurken sık sık mikrofonun kısılması
nı örnek göstererek «İşte bu da, ciddiyet
sizliğin bir örneğidir. Demek ki, böyle bir 
toplantı için gerekli önlem alınmamış, tş-
te bu Türk sporundaki ciddiyetsizliği bir 
kez daha göstermektedir» dedi, Emiroğlu 
sözlerine şöyle devam etti; «Bu, yapmayı 
istediğimiz bir dizi toplantıların başlangı
cıdır. Sorunları günlerce konuşsak yine 
zaman yetmez. Türkiye son üç - dört yıl
da önemli adımlar atmıştır. Bu adımlar 
spora da yansımıştır. En önemli olay, 
sporda finansmandır. Biz bu yıl spora 
büyük miktarda para ayırırken, bunun 
4, 5 - 5 milyarını federasyonlara verdik. 

Şimdi size, 10 misli daha fazla bütçe 
veriyorum desem, başarı için bana söz ve
rir misiniz? Veremezsiniz! dedi». îşte fe
derasyonlar hakkında, geçen dönemdeki 
Bakan Sayın Emiroğlu'nun görüşü budur. 
Ben, Türkiye bütçesinin tamamını bu fe
derasyonlarımıza versek en küçük bir ba
şarı elde edeceklerine inanmıyorum; bir 
tek olimpiyat şampiyonasında madalya 
alamazlar, bir tek dünya şampiyonasın
dan madalyayla dönemezler, bir tek Av
rupa şampiyonasından başarıyla döne
mezler. Bu, benim ayıbım değildir. Bu, 
Anavatan iktidarının uyguladığı spor po
litikasının ayıbıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, milletve
kili arkadaşımız Sayın Orhan Ergüder'in 
Bütçe Komisyonunda yaptığı bir konuş
ma : «Şimdi, Bakanım, duyduğuma göre 

— daha tasarı elimize gelmedi - futbol fe
derasyonunu özel yapıyorsunuz. Çok gü-
zel bir şey. Devletin şuralara girmemesi 
lazım: Camiye, orduya, üniversiteye, 
okullara ve spora. Bu kurumlara devlet 
politikasını sokarsa, hükümetler politika
sını sokarsa, orada bir hayat bulamaz. 

Binaenaleyh, bu tasarıyı hazırlamakla 
çok büyük bir reform yapılmıştır. Ben 
bundan çok memnunum. Bundan dolayı 
tebrik ederim. Sayın Başbakan bu işle 
meşgul». 

Sayın Ergüder diyorki, «Devlet, hükü-
. met; spora politika sokmamahdır, siyaset 

sokmamalıdır». Bizde «Spor» denince ne
dense akla hep profesyonel futbol gelir. 
Şimdi bakalım, bu profesyonel futbola 
gerçekten siyaset sokmuş muyuz, sokma
mış mıyız? 

Değerli arkadaşlarım, profesyonel fut
bol bugün Türkiye'de Sayın Özal ailesi 
tarafından parsellenmiş vaziyettedir. Sa
yın Semra Hanım Beşiktaşlıdır, Sayın Tan-
rıyar Galatasaraylıdır, Sayın Özal Fener
bahçelidir. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Ne 
var yani? Demokrasi var memlekette. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) 
— Sayın Begiter Eskişehirspor yönetici-
sidir. 

BAŞKAN — Sayın Yetenç, SHP'ye 
ayrılan süre dolmuştur, ben toparlamanı
zı rica edeyim. Lütfen... 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) 
— Teşekkür ederim efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Begiter 
Eskişehirspor yönetimi başkanlığındadır, 
Sayın Cavcav Gençlerbirliği ve Ankara-
gücü Kulübünün başkanları, Anavatan 
yöneticisidirler. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Öyle ise Türk sporu batmış oluyor. 
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M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, futbola siyaset 
bulaştırmanın en yaygın örneklerinden bi
ri 6 Eylül Referandumundan önce başla
mıştır. Ağustos ayında Türkiye Birinci 
Futbol Ligi başlamıştı. Birdenbire, Futbol 
Federasyonu, ligleri durdurdu. Neden 
durdurdu? Kocaelispor Ankara İdare 
Mahkemesine başvurmuş ve yürütmeyi 
durdurma kararı almıştı. Eh, Hükümetin 
de eline güzel bir fırsat geçmişti; mahke
me kararlarına duyduğu çok büyük say
gıdan dolayı, özellikle idare mahkemesi 
kararlarına çok büyük saygı duyduğun
dan dolayı, 60 gün beklemek gereğini 
duymadı, örneğin, Marmaris Belediye 
Başkanı ile îzmir Merkez İlçe Belediye 
Başkanı hakkında verilen yürütmeyi dur
durma kararları 60 gün beklendikten son
ra uygulandı; ama nedense, burada bu 
süre beklenmeden, ligler derhal durdurul
du. Önümüzde 6 Eylül Referandumu var
dı, bazı illere biraz ödün verirsek, eğer, 
«Hayır» çıkarsa, onları tekrar birinci lige 
döndürebiliriz... 

Değerli arkadaşlarım, ancak, bu ara, 
karşılarına Uluslararası Futbol Federas
yonu (FİFA) çıktı. FİFA'nın 48 inci mad
desi, «Ne mahallî mahkemeler, ne de her
hangi bir politik güç, futbol federasyon
larının faaliyetlerine karışamaz. Karıştığı 
takdirde, federasyonların aldığı kararlar 
geçerli olur ve ihlali halinde, FİFA'nın 
hakemliğine başvurulur» diyor. Futbol 
Federasyonu Başkanı Ali Uras biraz aktif 
çıktı, «Ben bunu uygulamam ve ligleri 
durdurmam» dedi. Ama, tabiî Saym Uras* 
tan büyük, Bakan var; Sayın Bakan da 
kalktı, «Ben, FİFA tanımam, o bana ka
rışamaz» dedi. 

Sayın Bakan, sakın, Sayın Emiroğlu' 
nun düştüğü bu yanlışlığa düşmeyin; bü
rokratlarınız sizi de yanıltabilirler, FİFA' 
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nın 48 inci maddesini size de hatırlatma
yabilirler. Böyle bir olay olursa, ben, 
şimdiden hatırlatayım. Çünkü, eğer, Fİ
FA'ya başvurmuş ve üye olmuşsanız, Fİ
FA'nın kurallarına artık uymak zorunda
sınız. Hükümetleriniz veya mahkeme ka
rarları FİFA kararlarının altındadır, üs
tünde değildir. Bunu bilmekte yarar var. 
Başvurup kabul ediyorsanız, onu da ka
bul etmek zorundasınız. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî bu olay
lardan sonra Sayın Ali Uras, «Ben, ligleri 
durdurmam» dedi ve Sayın Başbakanla 
temasa geçmeye çalıştı; ancak, temas ku
ramadılar, görüşemediler. Sayın Emiroğ-
lu'nun katı tutumları sonucunda da, Ali 
Uras görevinden istifa etti. Yeni atanan 
Futbol Federasyonu Başkanı da, 6 Eylül 
Referandumuna giderken Bursaspor ve 
Kocaelisporu birinci lige geri döndürdü. 

Daha önceki yıllarda olduğu gibi, Sa
yın Kurtcebe Alptemoçin Bursasporu bir 
kez daha kurtarmış oldu, 85 - 8'6 sezonun
da kurtarmıştı. Zaten sayın bakanlarımı
zın da bugünlerdeki en yoğun faaliyetle
ri, kümeden düşecek olan şehirlerini kur
tarmaktır. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) — 
Ayıp, ayıp! 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) 
— Sayın Atasoy, bilmiyorum bu dönem 
ne yapacaklar? İşleri'biraz zor; Zongul-
dakspor zor kurtulacak galiba. 

Sayın Yılmaz, yine iyi beceriyor o işi, 
Rizesporu iki üç dönemdir becerikli bir 
şekilde kurtarıyor. Onun nasıl olduğunu 
anlatmaya zamanım yetmeyecek. 

BAŞKAN — Sayın Yetenç, süreniz 
doldu, lütfen bitiriniz. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) 
— Teşekkür ederim efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bir de, Türk 
futbolunda Türk yurttaşlığına geçme mo-
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dası başladı. Kurallarımıza göre, bir ku
lüpte ancak iki yabancı sporcu oynayabi
lir. Bir baktık birgün Galatasaray takı
mında, dört tane yabancı futbolcu oynu
yor. İki tanesini tanıyoruz; Simoviç ile 
Prekazi... 

HASAN NAMAL '(Antalya) — Öbür
leri de Ali Tanrıyar'ın zoruyla oldu. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, bir baktık kıvır
cık saçlı, sarışın bir çocuk da koşturuyor. 
Kim bu dedik?.. «Bu Dündar Sıx.» dedi
ler. Nereden çıktı bu arkadaş, hiç tanı
mıyoruz, böyle bir futbolcu yoktu bizde 
dedik. «Fransızdı, yeni Türk oldu» dedi
ler. Sonra, bir baktık Kovaçeviç diye ta
nıdığımız bir arkadaşa - biz biliyoruz 
onun Yugoslav futbolcu Kovaçeviç oldu
ğunu - spiker «Mirsat» deyip duruyor. Bu 
ne oldu?.. «Onu da Türk yaptık» dedi
ler. 

Değerli arkadaşlarım, benim anlama
dığım şu : Yani, «Nefesine güvenen bo
razancıbaşı olur» derler. Bir amaca ulaş
mak için yasa dışı yollara müracaat et
meye ne gerek var? Ekonominiz liberal
dir, futbolda da liberalliği açarsınız, der
siniz ki, «Parası olan, kendine güvenen 
isterse 11 tane futbolcusunu dahi dışarı
dan getirir, transfer eder, 11 yabancı fut
bolcu ile sahaya çıkar». Ne güzel, biz de 
övünürüz! Televizyonunun düğmesine ba
sarsınız, Türk delikanlıları Dündar Sıx 
soldan çalımları atıyor ve bir ortalıyor, 
Kovaçeviç de kafa ile golü atıveriyor. Ben 
mutlu oluyorum şahsen bu yeni Türk ço
cuklarının (!) başarılarından. 

BAŞKAN — Sayın Yetenç!.. 
M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) 

— Efendim/bir saniye... 
BAŞKAN —Lütfen!.. 
M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) 

— Sayın Bakanın da bu konuda bir tec
rübesi oldu... 

BAŞKAN — Bir an önce bitirelim; 
müsamahamı... 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) 
— Son sözümü söylüyorum efendim, ta
mam. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim; 
lütfen... 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) 
— Sayın Bakanın da Antep'te Beslenspor 
diye bir basketbol takımı var... 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELAL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Hayır, hiç karışma
dık o işe. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) 
— Efendim, hiç karışmadılar. Ben de bi
liyorum tabiî, karışmadıklarını da... 

HASAN NAMAL (Antalya) — An-
taya Sporla olan maçını Maraş'a aldırt
mıştı. 

BAŞKAN —Lütfen!.. 
M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) 

— Beslenspor sporcularının hiçbirisi An-
tep'li değildir, antrenörü de Antep'li de
ğildir. Ankara'dadırlar; deplasmana gider
ler Antep'e maç yapmak için. Bir baktık 
burada iki tane Amerikalı basketbolcu 
oynuyordu. Kurallara göre birden fazla 
basketbolcu aynı anda oynayamaz; bir 
baktık Beslensporda oynuyor. Sayın Ba
kan da, o zaman Devlet Bakanı idi ve 
*1986 ara seçimlerinde yeni seçilmişti. An
tep'e de bir vefa borcu vardı onu ödeme
si gerekiyordu. Bu ne oldu dedik? Bir 
baktık iki metrenin üzerinde uzun uzun 
zenci çocukları Türk oluvermişler. 

Sayın Bakan, hatırlıyorsunuz sanıyo
rum değil mi efendim? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın 
Sayın Yetenç. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, süreyi aşmak, 
Sayın Başkana saygısızlık etmek istemiyo
rum. 
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Beni dinlediğiniz için hepinize saygıla
rımı sunuyorum. Diliyorum, Türk çocuk
ları, televizyonu açtığımız zaman, olim
piyatlarda, dünya şampiyonalarında, av-
rupa şampiyonalarında bayrağımızı . eh 
büyük yere çekerler, biz de bundan ifti
har ederiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum, sağolun. 
(SHP sıralarından alkışlar). 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa

yın Tevfik Ertüzün. 
Buyurun Sayın Ertüzün. (DYP sırala

rından alkışlar). 
DYP GRUBU ADINA TEVFİK ER

TÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığının 1988 
malî yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Par
tisi Meclis Grubunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
Sözlerimin başında hepinizi saygıyla se
lamlarım. (DYP sıralarından alkışlar). 

Sayın Başkan, değerli üyeler; millî eği
tim ve gençliğin konuşulduğu bu bütçe, 
aslında Türkiye'nin geleceğinin konuşul
duğu bir bütçe demektir. Biz bugün 1988 
malî yılı bütçesini konuşuyoruz; ama, ger
çekte 2000'lerin Türkiye'sinde söz sahibi 
olacak, 2000'lerin Türkiye'sinin sorumlu
luğunu alacak nesillerin yetişmesinin mu
hasebesini yapıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, dar anlamda 
eğitim ve öğretim, bir insanın, okul gib; 
kontrollü bir müessesede yetenek ve dav
ranışlarını geliştirmesi, mensubu olduğu 
topluma faydalı bir meslek sahibi olması 
için uygulanan usul ve esaslar olarak ta
nımlanabilir. Tabiîdir ki, dar anlamdaki 
bu eğitim, hayat boyu süren, aile çevre
sinden başlayıp ölünceye kadar devam 
eden uzun bir sürecin sadece muayyen bir 
kısmıdır. Gerçeikte eğitim, insanın bütün 

hayatını şamil, bütün 'hayatını kavrayan 
bir sosyal hadisedir. 

Eğitim yoluyla elde edilen bilgi biriki
mine sahip insangücü, iktisadî ve sosyal 
kalkınmanın esasini teşkil eder. Kalkın
manın aracı, yetişmiş insan gücüdür. 
Amacı ise, yine insanın refah ve mutlu
luğudur. Araç ve amaç olan insan arasın
daki köprüyü kuran ise, işte «eğitim» de
diğimiz bu mukaddes vasıtadır. 

Kalkınma hedeflerine uygun olarak 
eğitilmiş insan gücü kadrosuyla kalkınma 
sürecinin hızlandığı, birçok örneklerle sa
bit olmuştur. Bu sebeple ülkenin eğitim 
politikası hem üretken olmalı, hem de 
toplumun fikir ve düşünce düzeyini yük
seltici özellikler taşımalıdır. 

Eğitim:, devletin aslî vazifelerinden bi
ridir. Nitekim, Anayasamızın 42 nci mad
desi bunu fevkalade açık bir şekilde or
taya koymuş; eğitimin her düzeyde devle
tin gözetim ve denetimi altında yapılaca
ğını hükme bağlamıştır. Millî eğitim po
litikamızın temel hedefi, her düzeydeki 
eğitimin çağdaş ve millî olmasıdır. Bu he
defler çerçevesinde, milletimizin gelece
ğinin ve devletimizin bekasının teminatı 
olan çocuklarımız millî, manevî ve ahla
kî değerlerimize bağlı, cumhuriyetimizin 
ve Atatürk ilkelerinin savunucusu ve ça

ğın gerektirdiği bilgilerle donatılmış ola
rak yetiştirilmelidir. Yetişecek nesillerin 
idraki, irfanı ve vicdanının hür olması 
kadar, sosyal ve millî sorumluluk sahibi 
olmaları da ihmal edilmemelidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; eğitim 
ve öğretimin temel aracı ise, hiç şüphesiz 
dildir. Zengin ve sağlıklı dil bilgisine sa
hip olmayan nesillerin eğitimleri eksik 
kalmaya mahkûmdur. Bu itibarla, konu
şulan Türkçeye dayanan, kelime ve kav
ram hazinesi zengin, doğru imla ve telaf
fuza dayanan Türkçe öğretimi eğitimin 
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temel taşıdır. Böylece, düşünme, yeterli 
ve doğru ifade melekesini kazanma ile, 
yaptıklarından ve sözlerinden sorumlu 
olma alışkanlığının yerleşmesi mümkün 
olabilir. Okullarımızda ve toplumumuzda, 
yabancı dile verilen zaman, imkân ve 
önemin, hiç değilse, yarısı Türkçemizden 
esirgenmemelidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türk 
millî eğitim sistemini, eğitimin kademele
ri itibariyle kısa olarak arz etmek istiyo
rum. 

Sanayileşme ve şehirleşme süreci ile 
birlikte, daha önce bir ihtiyaç halinde ol
mayan o'kul öncesi eğitim, giderek bir ih
tiyaç haline gelmektedir. Okul öncesi eği
tim sadece bir okullaşma meselesi olma
yıp, toplumun sosyoekonomik ve sosyo
kültürel gelişmesiyle yakından ilgilidir. 
Okul öncesi eğitimi verenler mutlaka pe
dagojik eğitim almış olmalıdırlar. Büyük 
şehirlerimizde giderek yaygınlaşan bu eği
timin bir düzen ve disiplin içinde veril
mesi Millî Eğitim Bakanlığının görevleri 
arasında olmaldıır. 

İlköğretimin amacı, her Türk çocuğu
na iyi bir vatandaş olmak için gerekli te
mel bilgi, kabiliyet ve alışkanlıkları ka
zandırmak, onu millî ahlak anlayışına uy
gun olarak yetiştirmek, kabiliyetlerini ge
liştirerek hayata ve üst öğretime hazırla
maktır. Bu gayeye ulaşmak için, cum
huriyetten bu yana, çeşitli aralıklarla 
programlar düzenlenmiş ve uygulanmıştır. 
Ancak, ilk eğitimde nicelik ve nitelik iti
bariyle tam bir başarı sağlandığı iddia 
olunamaz. 

Avrupa Topluluğu üyesi olmaya ha
zırlandığımız bu dönemde, topluluk ülke
lerinde olduğu gibi, temel eğitim 8 yıla 
çıkarılmalıdır. İlkokullara öğretmen yetiş
tirecek kurumlar yeniden düzenlenmeli 
ve bunlar mutlaka üniversite düzeyinde 
olmalıdır. 

Temel eğitimden sonra çocuklarımı
zı meslekî ve yüksek eğitime hazırlayan 
ara eğitim kademesi ortaöğretimdir. Hızla 
artan nüfusumuza bağlı olarak ortaöğ
retimde meydana gelen fizikî yetersiz
likler ve özellikle öğretmen açıkları, genç
lerimizde ciddî bilgi boşlukları yarat
maktadır. Özellikle edebiyat, tarih ve sos
yal bilimfer ders kitaplarındaki müfredat 
isim ve rakam ezberlemekten ziyade genç
lerimize millî şuur, tarih şuuru ve inanç 
kazandırıcı ve onu millî kimlik sahibi kı
lıcı bir yapıya kavuşturmalıdır. Sosyoloji 
deralerAnliın muhtevası zenginleştirıilmelidir. 
Vatan, millet, • devlet, millî birîilk ve be
raberlik kavramları gence anlatılmalı; 
bireysel çıkar ile toplum çıkarı arasında
ki dengeler öğrencilere verilmelidir. Ay
rıca, demokratik rejim ve onun unsurları 
öğretilmeli; her şeyden önce demokrasi
nin biır hayat tiarzı ve bir dünya görüşü 
olduğu dikkate alınarak, demokrasi ter
biyesi ortaöğretim kademelerinde öğren
ciye aşılanmalıdır. 

Ortaöğretimde modern teknolojinin 
benimsenmesi hiç şüphesiz tasvip edile
cek bir husustur; ancak, ileri teknoloji
nin uygulanması programsız heveslerden 
arındırılıp, amacı ve kullanımı ıiyi be
lli rlenm iş bir projeye dayanmalıdır.; 

Bilgisayarlı eğitim projesinin boyutla
rı, eğitimcilerden, çok ithalatçıları ve mü
messilleri ilgilendirir hale gelmiştir. Çam 
tahtasından sıraya muhtaç sınıflarda bil
gisayar, ıbir süs eşyası olarak ıkalmıaya 
mahkûmdur. (SHP ve DYP sıralarımdan 
alkışlar) 

Amerika Birleşik Devletlerimde toplam 
50 milyon öğrenciye mukabil 2 milyon 
bilgisayar yok iken, günümüzde bizde 11 
milyon öğrenci için -5 yılık bir dönemde 
de olsa- 1 milyonluk bir bilgisayar sevi
yesine uılaşıknası fevkalade gösterişçi blir 
yaklaşımdır, 
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Ortaokulara yeniden meslek eğitimi 
konulmalıdır. Ortaöğretimde din ve ah
lâk derslerinin mecburîüği korunmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; günü
müzde en azından bir yabancı dille vâkıf 
olmak kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. İşte ana-
dolu liseleri, bu (ihtiyaç dikkate 'alınarak 
gelecekteki Türk elit kuşaklarını fırsat 
eşitliği içinde yetiştirmek 'amacıyla kurul
muştur. Ne var ki, anadolu liselerinden 
alınan sonuç üzüntü vericidir. Beklenen 
netice elde edilmemiıştiır. Bu okullarda fi
zik, kimya, biyoloji ve matematik gibi 
derslerin yabancı dille eğitimi son derece 
yanlıştır. Ziıra, bu okul mezunlarının hem 
fizikçi, hem kimyager ve hem de biyo
log olmaları mümkün olmadığıma ıgöre, 
gelecekte kullanılmayacak bir dalın öğre
niminin ihtisas yabancı dilli seviyesinde ve
rilmesi akılcı bir yol değildir. Bugünkü 
uygulama ile, ciddî öğretmen açığı prob
lemi de ortaya çıkmıştır. Bu itibarla, ana
dolu liselerinde mutlaka fayda-rnaliyet 
ve etkinlik-maliyet analizleri yapılmalıdır. 

Parasız yatılı okullarda okuyan öğ
rencilerim iaşe ıbedelierİ harp okullaırın-
daki öğrencilerin yaklaşık altıda biri 
seviyesindedir. Aynı yaşlardaki öğrenci
lerin lihtLyaçlarmın da aşağı yukarı aynı 
olacağı düşünüldüğünde, bu dengesizlik 
diıklkat çekmektedir, (Bu dengesıizll'ğ'.n 
düzeltilmesiinde büyük yararlar var. 

ISayım Başkan, değerli üyeler; sana
yileşme 'iddiasında bulunan Türkiye' 
inin, vasıflı ımesfek sahibine ve teknik 
elemana ihıbiyacı fevkalade fazladır. Ay
rıca, yabancı ülkelere emek göçü bakı -
anımdan da şanslı olabilmek, için, mut
laka, çok sayıda teknik personelin ye-
tiştiırıi'îmesi ^gereklidir. Bu gerçeğe rağ
men - daha ısonra detaylı bir IbiÇsimde 
gireceğim veçhile - YÖKlün bazı 'alan
larda gereksiz sayıda, üstelik seviyeleri 
de (hayli ıtartışma götürecek kalitede in

san yetiştirme politikasını ve fcamtiteyi! 
kaliteye tercih ötmesini, üllkemiz'ın 'bu
günkü ve gelecekteki insan gücü ihtiyacı 
açısından zararlı 'bulmaktayım. (Hallbuki, 
öğretimlde kalite, vasıl her şeyin üzerin
de ve önünde tutulmalıdır. Bu itibarla, 
sekiz yıllık temel öğretimim sonunda öğ
renciler, zekâ ve kabiliyet derecelerine 
göre, meslekî lokulara yönlendirilllmelidir-
ler. liselere yönlendirilecek öğrenciler ise 
seçiılmeliıdiır. Yani, mesleğe yöneltme lise 
mezuriiyebinin sonunda değil, sekiz yıllık 
temel eğitimin sonunda büyük ölçüde 
yapılmalıdır. iŞöyle ki, üniversite konten
janlarının belli ıbir ifazlası, liseliere alın
mak lüzere temel eğitimim sonunda tes
pit edilmelidir. Mesela üniversite konten
janları yılık olarak 150 bin ise, 200 bin 
öğrenci liselere kabul edilmeli, geri kalanı 
ımesllekî ve teknik eğitime yönfendirillmeli 
ve Ibu surete üniversite.kapılarındaki yı
ğılma peşinen önlenmeli Nitekim, 
Amerika ©.'deşik iDevletlerinlde yüksek
öğretim gençliğinim, yüzde 70*i ' meslek 
yüksek okularındayken, ülkemizde yük
sek öğretim gençliiğimin ancak yüzde 10'u 
meslek yüksek okullarında bulunmakta
dır. ©u, insan gücü planlaması açısından 
da (fevkalade çarpık biır sonuçtur. 

Tabiî, burada önemli bir adaletsizlikten 
söz edilebilir; o da doğu bölgelerimizde
ki ya da kalkınmada öncelikli yörele
rimizdeki liselerimizin seviyesi :iile, geliş
miş bölgelerimizdeki liselerimizin seviyesi 
arasındaki farktır. Tabiî her tedbirin bir 
maliyeti veya bir mahzuru mutlaka ola
caktır; ancak, ibu mahzuru önlemek için, 
ıbir süre içim - bu üç veya beş yıl veya 
daha uzun bir süre olabilir, şartlara gö
re değiışebilir - kalkınmada önceliiklii yö
relerdeki liselerden üniversite sınavlarına 
igiren öğrencilerim puanlarına belli biır 
ağırlkk verilebilir ve /böylece bu adaletsiz
dik, Ibir ölçüde de olsa, telafi edlılmiş olur. 
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Sayım Başkan, değerli üyeler; meslek 
Miselleri ve meslek, yüksek okullarında eği
timi kaliıtesimin 'yükseltilmesine atölye ve 
laibaratuvarflarda teçhizat eksikliğinin gi-
deriillmesiıne ve öğrenci sayısının arıtırıl-
ımasına dönük ıtedhirfer ahnımalMır. Mes-
'leklıisölleriındefk'i uygulamalı derslilerin mut-
laka işyerlerinde yapılması politikası ıs
rarla 'taklip edidlmelidir. 

Meslek liselerine imtihanla öğrenci 
alınması da oldukça yanlış bir politika
dır. Zira, bizini tespMierAmize göre, elek
trik ve elektronik sahaları dışında meslek 
yüksekokullarında atıl kapasiteler var. 
Dolayısıyla, ıbu atıl kapasiteleri en azın
dan dolduracak noktaya gelinceye ka
dar sınav yapılmamallıdır. 

Çıraklık eğitimini- ülkemiz ihtiyaçları 
açısından fevkalade olumlu bir teşebbüs 
olarak görüyoruz. Tabiî bumun da, (Çı
raklık Eğitimi Kanununum) Il977'de çılk-
ıtığını iznimizle belirtmek istiyorum; an
cak, uygulamayı, kanunda değişiklik ya
parak ANAP Hükümeti yapmıştır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSİMAtL SENıGÜN '(Denizi:) 
— (Neden uygulanmadı? 

TEVFİİK ORTÜZÜN (Devamla) — 
Ancak, bütün iller henüz kanun kapsa
mlında değiıMir. Bütün illerin, süratle çı
raklık Kanunu kapsamına alınmasında 
yarar vardır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti, bütün anaya
sallarda bdlirbildiği gibi laik bilr 'devlettir; 
ancak, Türk milleti dindaradır ve müs-
lümıandır. Millete dinî vecibelerimi ye
rine getirmede yardımcı olacak, yol gös
terecek din adamilarımım yetiştirilmesi 
devletlin (görevi olmalıdır. Devlet, bu 
görevimi sürdürmelidir; ayrıca, ilk ve or
taöğretimde temel din bilgileri öğretil
melidir. Ancak, altını çizmek istiyorum 

ki, dimî eğitim hiçbir surette ve hiçbir 
zaman siyaset malzemesi haline dönüş-
'türülmemelidir. 

Milî eğitimimizin kademeler itibariy-
, ile yapısını bu sekilide kısaca özetledik
ten sonra, Anavatan Hükümetimin millî 
eğitimi politikasına, b'r ölçüde değinmek 
istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeliler; hükü
metin miıllî eğititm politikası, uzun va
deli hedeflerden büyük ölçüde yoksun
dur. Dağınık ve gündelik: tedbirler ve 
gösterişçi beyanlarla kaynak ıve zaman 
kaybıma yol açmaktadır. (Milî Eğitim 
bakanlarının ortalama iki senekle bir de
ğişikliği düşünülecek olursa, kalıcı poli
tikaların zalten mümkün olamayacağı an
laşılır. Hükümet, programında öncelikli 
ısektlör ollaırak ele aldığı eğitime ek kay
nak ihtiyacını iktiidarımım ancak beşinci 
yılımda idrak edebiılimıiş; buna rağmen 
de, bütçeden gerekli kaynağı ayıraımamış-
tır. 

Hükümetin, (programında sözünü et
tiği eğitim önceliğini IbütÇesiıne yamsıta-
mamış olması, hükümetim bütçeye ha
kimiyetindeki yetersizlliğiınin de bir gös
tergesidir. N'iltekim, 1970'li yıllarda genel 
bütçe içindeki payı yüzde 17'tere ulaşan 
eğitimi harcamaları, 1983 yılında yüzde 
1'5'e, 1985 yılında da yüzde 8'tere kadarı 
düşımüş, 1987 yılında yüzde 11 'e çıka
rılmıştır. 1988 yılı bütçesinde yüzde 100'ü 
aşan 'ödenek artamma rağmen ise, yime 
mfflî eğitimi bütçemizin toplam bütçe 
kaynakları harcamaları liç'imdefci payı yüz
de 11,5 civarındadır. Bu durumu, eği
time kârlı oiimayam yatırım gözüyle ba
kan yaklaşımın da tabiî sonucu sayıyo
ruz. 

Eğitim bütçemizin milllî hâsıla için
deki payı da küçülmüştür. 1983 yılimda 
miıllî hâsılanın yüzde 3,3"ü mertebesinde 
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olan eğitim bütçesi 1985 yılında yüzde 
1,4'e kadar gerilemiş ve 1987 yılında da 
yine yüzde 2 civarında kalmıştır. 

Hükümet, Milî Eğitim Bakanlığının 
teşkilat kanununu ıhenuz çıkarmamıştır. 
Teşkilatlanma, 1984 yitada çıkarılan ka
nun 'kuvvetinde kararnameyle yürütül
mektedir. Talim Terbiye Kurulu-, yetki
lileri belirsiz, siyasî niteliği ağır basan ve 
çağın gereklerine glöre, eğitim program
larını da hazırlamaktan uzak bir kurul 
haline dönüşmüştür. Bakanlığım üst «ka
deme yöneticilerinim öğretmenlik mesleği 
dışından atanmaları, öğretmen camia
sında ciddî (huzursuzluk kaynağı olmak
tadır. 

iSayın Başlkan, değerli üyeler; eğj'tim 
•ve öğretimim en hayatî unsuru 'hiç şüphe
siz öğretmendir. Türk öğretmenine, layık 
olduğu ısosyal prtesitij ve maddî imkân
lar tmutlaka sağlanmalıdır. Her seviyede 
öğretici, aynı zamanda eğitici, mürebbî 
lOÜmalıdi'r. Millî 'kültür esaslarını benim
setmek, millî eğitimin 'temeli görevleri 
arasındadır ve ıbu da, ancak eğitim fonk-
siyonuylia yenine getirilebilir. 

Öğretmenterimiziın içinde bulunduğu 
ekonomik sıkıntılar, onları meslekleriyle 
bağdaşmayan, âıkinıci ve hatta üçüncü iş
ler yapmak zorunda bırakmaktadır. Öğ
retmenlerin satın alma gücü büyük ölçü
de ıgeniliemlştiır. Burada bazı rakamlar 
verip öğretmen camiamızı üzmek istemi
yorum. 

IBakanlık polljtikasına bağlı olarak öğ
retmenlerin yurt satihına dağılımlı da den
gesizlik ıgöstermektedir. öyle ki, bugün 
3£0 bin öğretmenimiz ollma&ıma rağmen, 
bunlar dengeli dağılmamaktadır, batı 
bölgelerinde 20-25 öğrenciye bir öğreft-
men düşerken, doğu bölgelerinde bu oran 
50'min üzerine çıkmaktadır. Nitekim Ba
tı Anadolu'da 50 bin civarında öğret-
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men fazlası varken doğuda yedek subay 
öğretmenliğin yeniden ihyası söz konu
sudur. 

Bakanlığın personel politikası siyasî 
iktidarlara (göre değişmeyecek, kalıcı ve 
gelişen bir devlet politikası olarak uy
gulanmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde çalışan teknik öğretmenler ve 
teknik eğitim fakülteleri mezunları, tek
nik eleman zammı alamamaktadırlar. 
Halbuki aynı tdknik eğitim fakültesi me
zunları KİT'lerde ya da başka müessese- . 
lerde çalıştıkları takdirde, bu zammı ala-
biimektedirfler. Bu durum, teknik öğret
men açığına neden olmaktadır. 

Biraz önce de işaret ettiığiım gibi, her 
düzeydeki öğretmenin, üniversite mezu
nu olması ve Millî Eğitim Bakanlığının 
önoelik ve isteklerine uygun olarak ye
tişmesi esastır. Eğitim fakülteleri kuru
lurken, üniversiteler ve YÖK Millî 
Eğitim Bakanlığının görüşünü mutlaka 
almalı ve bakanlıkla işbirliği içinde 
olmalıdır. Ümilt ediyoruz ki zaten öyle
dir. 

Öğretmenle ilgili bir çok problem 
var; ancak, zaman yetersıiz olduğu için 
bunlar üzerinde durmuyorum. Belki il-e-
Tİde başka bir vesile ile tekrar bu kür
süden durma şansını elde ederiz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türki-
ye'n'n eğitim düzeyi ile illgilıi olarak bazı 
temel! göstergeler vermek ve bazı muka
yeseler yapmak istiyorum. (Okuryazarlık 
oranı, ülkemizde, oldukça loilkıımfa yön
de gelişmiştir; 15 yaşından büyük nü
fus içinde okuryazar olmayanların oranı 
1960 yılında yüzde 61 iken, 1980'de 
yüzde 31'e, '1986'da da yüzde 15 civa
rında düşmüştür. Gelişmekte olan ülke
lerde okuryazar oJmayanlann oranı 
yüzde 15 ilâ yüzde 50 arasında değiş
mekte, gelişmiş batı ülkelerinde ise bu 
oran artık sıfıra ulaşmıştır. 
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Ülkemizde 25 yaşım üzerimdeki nü
fuslun eğitim durumuna baktığımızda 
şöyle Ibiır dağıliıım görüyoruz: Eğitimsiz 
olanlar, yani hiç eğittim alimamış olan
lar yüzde '512. ilkokul 'eğitimi alanlar 
yüzde 35, artta ve lise eğitimi alanlar 
yüzde 8.7; yüksekokul eğitimi altolar ise 
yüzde 2.2'dir. 

Halbuki Ibu oranlar İtalya'da :şüy!(e-
dır: Eğitimsiz olanlar yüzde 7, ilkokul 
eğitimi alanlar yüzde 72, orta ve lise 

. eğitimi alanlar yüzde 17, yüksekokul eği
timli alanlar 2.6. 

Hollanda'da (ise, eğiıtiım'siız yok; ilk
okul eğitimi alanlar yüzde 47, orta ve 
fllise eğitimi alanlar yüzde 46, yüksekokul) 
©ciltlimi alanlar yüzde 7. 

Yunanistan'da; eğitimsiz yüzde 11.5, 
ilkokul eğitimıi alanlar yüzde 61, orta ve 
lise eğitimi alanlar yüzde 19, yüksek
okul eğitimi alanlar yiüzde 4. 

'Yugoslavya'da, eğitimsiz yüzde 15, 
ilkokul eğitimi alanlar yüzde 54, orta ve 
lise eğitimi alanlar yüzde 24, yüksekokul 
eğitİımıi alanlar -yüzde 4. 

Japonya'da eğitimsiz helmen hemen 
yok, ilkokul eğitimi alanlar yüzde 45, or
ta ve Mise eğitimi alanlar yüzde 40, 
yüksekokul eğitimli alanlar yüzde 14. 

Aımıenilka Birleşik Devletlerinde, eği
timsiz yüzde 3, orta ve İlişe eğitimi alan
lar yüzde 65, yüksekokul eğitimi alan
lar 312, 

Verdiğim ıbu örneklerde (de görüldüğü 
gibi en çarpıcı husus Türkiye'de eğitim
siz olanlarım oranının fevkalade yüksek 
olması ve ondan sonra orta ve lise eği
timdeki düşüklüktür. Türkiye, ilkokul 
eğitiminde oldukça yüksek oranı tuttu
ruyor ve tabiî yine bu söylediğimiz ülke
lerden düşük olmakla birlikte; ama, or
ta ve lise eğitimindeki oranlarda çok 
ciddî farklılıklar var, yüksekokul eğiti-
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mi alanların oranlarında ise, kendine ya
kın ülkeler grubuyla aşağı yukarı aynı 
oram tutturmuş; ama ileri ülkelerden ol
dukça geride, çok geride. 

Okullaşma oranına 'baktığımız zaman, 
okullaşma oranı çağ içi nüfusa göre he
saplanan orandır, Türkiye'de 'ilkokullar
da okullaşma oram % 82; hu oran ıgeliş-
miş ülkelerde yüzde 90'ım üzerimde hemen 
hemen yüzde lOO'e yakım. Yanıi, 'biraz ön
ce örnek verldiğiım ülkelerde yüzde» 100. 

Ortaokul ve liselerde okullaşma oranı 
Türkiye'de yüzde 38; Ibuna mukabil Ja
ponya'da yüzde 92, Yugoslavya'da yüz
de 70, Yunanistan'da yüzde 74, Hollan
da'da yüzde 84, İtalya'da yüzde 66. 

M4LLÎ EÖH1İİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI MASAN CELAL GÜ
ZEL !(Gazianitep) — Hangi yıl) Ibu? 

TıEVFÖt ERTÜZÜN i(Devaml!a) — 
1980 yılı efendim. 'Biraz yükseldi, zan
nedersem yüzde 42 civarında; 1985 'e 
göre yüzide 42 civarında olması lazımı., 

lüm/iversiteleriımıizde ise okullaşma ora
nı oldukça düşük. (Bu oran ülkemizde 
yüzde 6; Amerika'da yüzde 58, Japonya ' 
da yüzde 30, Yugoslavya'da yüzide 21, 
Yunanistan'da yüzde 17, Hollanda'da 
yüzde 31 ve İtalya'da yüzde 25'dir. Gö
müldüğü ıgibi okullaşma oranı itibariyle 
de Türkiye, hele üye olmaya hazırlan
dığı Avrupa Topluluğu ülkelerinden bir 
hayli igeride. Avrupa Topluluğuna girer
ken - isimdi hiliıyonsunuz, malum, komis
yonda rapor hazırlanıyor, o raporun lim-
celediği konulardan bir tanesi de budur 
önemli göstergelerden ıbiıri de budur, 

Sayım Başkan, değerli üyeler; konuş
mamın bu bölümünde yükseköğretim ve 
özelikle üniversiteler 'üzerimde durmak 
istiyorum. 

Üniversiteler, bilirnısıel ve tetkmolLojiIIc 
gelişmeleri izleyen, araştıran, toplumun 
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hizmetine sunan ve eğitim faaliyeti yapan 
Uçurumlardır. Üniversite eğitim düzeyi, 
evrensel 'bir düzeydir. Bir üniversiteden 
ıdiploma sahibi ollan bir kişi, mesleğini 
parprensip her ülkede icra edebilir; an-
caık ve ancaık, o üniversite, uluslararası 
düzeyde kabul ediömek şartıyla. Her üni
versite, Ikütüp haneler i, laboratuvarlan, 
klinik ve hastaneleri1, seminerleri, araştır
ma merkezleri ve sosyal faaliyetleriyle 
bir ıkültür çevresi oluşturur. Hür bilimin 
yapılabilmesi için, hür bilim adamllarının 
yetişmesi gerekir. Hür bilim adamlarının 
yetişeceği yer ise, hür üniversitelerdir. 
Gelenekleri olan, yerleşmiş hür üniversi
teler, demokratlık rejimin de vazgeçilmez 
unsurlarıdır. 

Üniversiteler, biraz önce ifade ettiğim 
düzeyleri itibariyle, ara insan gücü yetiş
tiren kurumlar değildir ve olmamalıdır. 
Topluma yön veren, gelişmeyi harekete 
geçiren ve sürükleyen, aydın' insanı ye
tiştiren ve gelişitren kurumlardır. 

Gelişmiş ülkelerle gelişmekte oflan ül
keler arasındaki en belirgin fark, insan 
varlıkları arasındaki ve giderek elitleri, 
aydınları arasındaki nitelik farkıdır: Çün
kü, yönetimin gücü ve sorumluluğu ay
dınlara aittir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
muz, komisyonda da belirttiğim gibi, iyi 
niyetle haşlayan1 bir teşebbüs olmakla 
birlikte, kendisinden beklenenleri vereme
miştir. Toplumumuza, ülkemize mutlaka 
verdiği şeyler vardır; ama, beklenen de
recede sonuçlar ortaya çıkmamıştır. 

Şurası bir gerçektir ki, bugün üniver
sitelerle ilgili bütün kesimler -maalesef-
öğret'm üyeleri, araştırma görevlileri, öğ
renciler, siyasî partiler ve nihayet halk, 
büyük kısmı itibariyle YÖK uyguüama-
larını tasvip etmemektedirler. Şu noktaya 
dikkatinizi çökmek isterim ki, burada 

getireceğimiz eleştiriler, hiçbir şahsa, ya 
da hiçbir sayın üniversite yöneticisine dö
nük değildir. Eleştiriler, mevcut sisteme 
yöneliktir ve öyle fcabuil edilmelidir. 

'2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
uygulamasındaki en bariz hata, kanaatim
ce, geçmişin tecrübe ve bilgi birikimi dik
kate alınmadan, bir devrim niteliğinde ya
pılmış o.'ımasıdır. Sonuçta, aşağıda sıra
layacağım sakıncalar ortaya çıkmıştır. 

Yükseköğretim, üniversite çatısı altın
da toplanmış, hemen hemen her ülkede 
olan yükseköğretimin değişik kurumlla-
rı kaldırılmıştır. Halbuki, bu değişik ka
demeleri organize eden kurumların amaç
ları ve fonksiyonları! birbirinden farklı
dır. 

Tek düze «uniform» ve gelişmemiş 
üniversite modeli esas alınmış, gelişmişler 
gerilemeye maruz kalmıştır. (Eğitim se
viyesi aşağıda eşitlenme sürecine girmiş
tir. Asistanlık ve özellikle doçentlik mü
essesesi sarsılmış, hocalık şevki ve itibarı 
zedelenmiştir. Nicelik niteliği, kemiyet 
keyfiyeti ezmiştir. Yüksek vasıflı insan 
yetiştirme hedefi kaybolmuştur. Düşün
me, araştırma, analiz ve sentez yapma 
niteliklerinden uzak bir öğretim modeli 
doğmuştur. Sık sık yapilan uygulama 
değişiklikleriyle sistemin oturması güçleş-
miş ve üniversiteler bürokrasiye boğul
muştur. Üniversitelerde merkezî yönetim 

•sistemine geçilmiştir. Rektör dışında hiç
bir organın yaptırım gücü yoktur. Fa
külte yönetim kuruları sekreterya faali
yetlerini icra eder hale gelmiştir, öğretim 
üyesi açıkları tamamlanamamıştır; çün
kü, öğretim üyesinin kaynağı yara almış
tır. Rotasyon kendisinden beklenenleri 
verememiş, rotasyon uygulamasında önem
li adaletsizlikler olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; YÖK' 
ün en çok tenkit alan tarafı, üniversite-

73 — 
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Herdıeikiı idarî özerkliğe son vermiş olması
dır. Mansup rektörler ve dekanların yö
netimindeki üniversitelerde idarî özerklik
ten bahsedilemez; çünkü, idarî özerklik 
üniversite ve fakülte yöneticilerinin, üni
versite ve fakülte öğretim elemanları ta
rafından doğrudan seçilmesi demektir. 
'Bugünkü dar kapsamlı .seçimâ, geçmişteki 
geniş katılımlı seçimle mukayese etmek 
mümkün değildir. 

Rektör adaylarım belirleyen YÖK, 
hangi kriterleri esas almaktadır? Rektör
lerin önemli bir kısmının Hacettepe Üni
versitesine mensup olmaları bir tesadüf 
müdür? Rektörler, dekan adaylarım, han
gi esaslara göre tespit etmektedirler? Bir 
rektör, kendi ihtisas sahası dışındaki fa
kültelerin .öğretim üyeleri arasında hangi 
kriterler] kullanarak aday tespiti yapmak
tadır. Yabancısı olduğu ihtisas dalların
da uzmıan olan hocalar hakkında nasıl 
değerlendirme ve sıralandırma yapabil
mektedir? Bunlar, sistemin çarpıklığını 
gösteren açık delillerdir. 

İdarî özerkliğin olmaması, bilimsel 
özerkliği daima tehdit altında tutmakta
dır. İdarî özerkliği olmayan üniversite
nin müesseseleşmesi ve geleneklerinin yer
leşmesi son derece güçtür. Üniversitenin 
gelişmesi için idarî özerklik gerekli şart
tır. 

Bu itibarla, bir öğreim üyesinin -se
çim sistemine geçilse 'dahi- idarî görevinin 
sonunda yeniden masp ve tayin usulüne 
son verilmelidir. 'Bu itibarla, rektörlük ve 
'dekanlık süreleri iki veya üç yıl olarak 
belirlenmeli ve eskiden olduğu gibi rektör
ler fakülteler arasında dönenceli olarak 
seçilmelidir. Zira, bir üniversite, muhtelif 
fakültellerden hayat bulmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; üniver
sitelerdeki İdarî özerklikle ilgili olarak bir 
süre önce basınımızda yer alan Ziya 
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Göka'lp'le ilgili bir konuyu dikkatlerini
ze arz etmek istiyorum. İttihat ve Terak
ki yönetimi üniversiteyi yeni baştan dü
zenlemek ister. Maarif Nazırı; Şükrü ©ey 
bu amaçla, büyük Türk mütefekkiri Gö-
kalp'i çağırır. Gökallp, bu iş için kolla
rını sıvadıktan sonra Maarif Nazırına 
şunları söyler : «Elverirki hükümet, üni
versite işlerine karışmamayı prensip ola
rak kabul etsin. Bunu şunun için söylü
yorum ki, cemiyette sizinle konuşurken, 
arkadaşlardan bir kısmının, hoca olur
sam, diğer profesörlerin emellerimiz da
hilinde ders vermelerini sağlarım, zanmın-
da Olduklarını; anladım. Oysaki ben, hiç
bir öğretmenin ders verişine karışmam; 
şunu söyle, bunu söylle diyemem.» 

Göka'lip bu konuşmadan sonra şu şii
ri yazar : 

«'Diyorsunuz ki, hükümetin idarî, 
Velayeti fenlere die şamildir. 
Ben derim1 ki, idare her hüneri, 
'Bilmez, çünkü mütehassıs değildir. 
Salahiyet mansıp gibi yukarıdan, 
Verilmez, hep ihtisasla alınır. 
Hiçbir alim nüfuzunu hünkârdan, 
Almaz, gerçi ondan alır her nazır. 
Bir müderris, ya ilmiyle taayyün, 
Eylemiştir, sizden tayin istemez. 
Yahut etmemişken taayyün, 
Edersiniz tayin, kalır bir çömez. 
Bırakınız bunlar kendi kendine, 
Seçsinler, siz seyirci kalınız. 
İlmi verin alimlere, siz yine, 
Ele mülkün dizginimi alınız. 
Üniversite emrile düzelmez, 
Onu yapar ancak serbest bir ilim. 
Bir mesleğe haricinden fer gelmez, 
Bırakınız ilmi yapsın muallim.» 
Böyle düşünen Gökalp, İttihat ve Te

rakki yönetimine karşı 'Babanzade Naim 
©ey ile Yahya Kemal'i de üniversiteye 
aldırmış, onlara geniş hürriyetler sağla
mıştır. 
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Sayın 'Başkan, değerli üyeler; bu iti
barla, üniversiteleriımiz için idarî özerk
lik son derece hayatî bir kavramdır. Geç
mişte üniversiteleriımizde sıkıntılar yok 
muydu? Geçmiş sistemin mahzurlu taraf
ları yanlış taraftarı, yok muydu? Elbetteki 
vardı. Elbette iki, geçmiş sistem düzeltil
mek icap ediyordu; ama, işte düzeltirken 
ifrattan tefrite geçmemenin o hassas den
gesini daima (kurmalıyız, daima gözden 
uzak tutmamallıyız. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; yüksek
öğretim bütçemizin millî hâsıla içindeki 
payının da azaldığı görülüyor. 1983'te 
binde 8 olan bu pay 198'6'da binde 5'e 
gelmiştir. Yükseköğretim bütçemizin 
konsolide bütçe içindeki payında da aynı 
gerilemeyi görüyoruz; 1983'tıe yüzde 3,7 
olan pay, 1986'da yüzde 2,'8'e gelmiştir. 
Demekki, bir yandan üniversiteller açı
yoruz, öğrenci kontenjanlarımı artırıyoruz 
-Biraz sonra rakamları kısaca arz ede
ceğim- yurt sathına yayıyoruz, yükünü' 
artırıyoruz; ama onların kaynaklardan al
dıkları payı azaltıyoruz. Daha az kaynak
la daha çok iş... Herhalde bunun layıkiy-
ie verilemeyeceğini burada uzun uzadıya 
anlatmaya lüzum yoktur. 

Bakınız, kontenjanllar nereden nereye 
gelmiş : 1982-1983 öğretim yılında top
lam oilarak 270 bini aşan üniversite öğ
rencileri sayısı, 11987-1988 öğretim yılın
da 500 bini aşmış; ancak, örgün yüksek -
eğitimde bu artışın .yüzde 50 civarında, 
buna mukabil açık eğitimde yüzde 450 
civarında olduğunu da dikkatlerinize arz 
etmek istiyorum. Toplam öğrencilerin ne
redeyse yüzde 3ö'u açıköğretimde eğitim 
görür hale gelmişlerdir ve bunların büyük 
kı&mı da iktisat ve işletme eğitimi yap
maktadırlar. 13 adet, bitemiyorum bel
ki daha fazla iktisadî ve idarî 'bilimler. 
fakülteleri bunun dışında siyasal bilgiler 
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ve işletme fakülteleri de var, onlar hariç, 
50 bin civarında öğrenci olduğu dikkate 
alınacak olursa, 'böyle bir insan varlığı 
kompozisyonunun fevkalade yanlış oldu
ğu çok açık bir biçimde görülmektedir. 

Öğretim elemanı başına düşen öğren
ci sayısında da artış görüyoruz; çünkü 
öğrenci sayısı fevkalade yükselmiş, çok 
hızlı bir gelişme var. Filvaki, öğretim ele
manı sayısında artış olmuştur; ama bütçe 
müzakereleri sırasında da ifade ettiğim 
gibi, öğretim elemanlarının yapısında bir 
zayıflama vardır. Üniversiteye her adımı
nı atan, tayin edildiği gün öğretimi ele
manı kavramı! içine girmektedir. Balkı
nız, öğretim elemanı başına düşen öğren
ci sayısı 1982 yıllında 112,5 civarındayken, 
1986'da 15'in üzerine çıkmıştır ve bu, ba
zı büyük üniversitelerimizde kısmen den
geleniyor; ama küçük üniversitelerde, ya
ni yeni üniversitelerde bu değişme çok 
daha çarpıcı bir biçimde ortaya çıkıyor. 

9 Eylül 'Üniversitesinde öğretim ele
manı başına düşen öğrenci sayısı, dört 
yıl içinde 19'dan '28'e, Gazi1 Üniversite
sinde '22'den 33'e; Trakya Üniversitesin
de 21'den 31'e çıkmış; diğerlerinde ide ay
nı yönde değişme var. En az değişenler
den bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi ki, 
orada bile öğretim elemanı başına düşen 
öğrenci sayısı 7'den 10'a çııkmış. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; üniversi
telerimizde, gerek lisans düzeyinde, gerek
se yüksek lisans düzeyinde eğitimin kali
tesi giderek kötüleşmektedir. Çok öğren
cili fakültelerde vizelerin, öğrenciye ve 
öğretim üyesine yük olmaktan 'başka hiç
bir anlamı kalmamıştır. Bugün, gerek öğ
renci ve gerekse öğretim üyeleri vizeyi bir 
şekil şartı olarak algılamaktadırlar. Çok 
dikkatinizi çekmek isterim, sınıflarda yıl
dız öğrenci kalmamıştır. Eskiden de eği
timimizin kalitesi çok iyi değildi, l>unu 
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'burada itiraf etmek 'lazım; ama her sı
nıfta, üç tane, beş tane, sekiz tane yıldız 
öğrenci vardı. Bugün öğretim üyeleri bu 
parlak öğrencileri göremiyorlar. 

1-984'tan bu yana başarısızlık nedeniy
le '60 bin civarında öğrencinin üniversite
lerle ilişkileri kesilmiştir. 

Öğretim üyeteri zamanlarının çoğunu 
ders vermeye ve kâğıt okumaya ayırmak
ta, araştırmaya ve kitap yazmaya yeter
li zaman bulamamaktadırlar. 

Değerli üyeler, bugün Avrupa üniver
sitelerinde öğretim üyeleri, yönetim ma-
kamlarına, ıkitap yazacaklarını söyleyerek 
bir iki yıl üniversiteden ücretli olarak 
izim almaktadırlar; sırf ıkitap yazmak, .ki
tap yazacak boş zamanı bulmak için. Bu
günün ağır şartlan altında öğretim üyele
rinin ıkitap yazmaları hemen hemen im
kânsız bale gelmiştir. 

Araştırma görevlileri, genel olarak 
araştırma dışında her işi yapmaktadırlar 
ve maallesef, üzülerek belirtmek gerekir 
ki, doktora yaptıktan sonra da çoğu üni
versiteden ayrılmaktadır. 

YÖK, 'fakültelerin ders programları
na, derslerin kürsülere 'bölünmelerine, 
.imtihan yönetmeliklerine, vizelere, ders 
saatlerine geçmişte müdahale etmiştir; 
bugün bu müdahaleler 'bir ölçüde azal
mıştır ve eğitim, hiraz önce de ifade et
tiğim gibi, çok sık değişen, tepeden inme 
kararlarlla yürütülmüştür. Bugün gerçek
ten bir YÖK bürokrasisi doğmuştur. 

Lisansüstü eğitim, üniversiter eğitimin 
çok önemli bir safhasıdır ve son saf hası
dır; çünkü öğrencinin araştırmaya yönel
diği ve bilimsel akademik kariyere baş
ladığı dönem bu dönemdir. Üniversitele
rimiz ve fakültelerimiz, altyapıları yeter
li olmadan, özellikle eğitim kadroları, ye-
lterli olmadan yüksek lisans programları 
açmakta ve bunları yürütememektedifler. 
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iBu nokta hassasiyetle takip edilmelidir. 
Tabiî ki 'bu işlerin kontrolü şimdi ensti
tülerdedir; sosyal 'bilimleri enstitüleri, fen 
bilimleri enstitüleri ve tıp bilimleri ensti
tüleri 'bunları yapıyorlar. Ancak, kadro
lar tam teşekkül etmeden, yeni üniversite
lerde, yüksek lisans veya doktora prog
ramlarının açılması fevkalade Olumsuz 
sonuçlar yaratıyor; zira doktoraların, 
doktora tezlerinin seviyesi giderek 'düş
mektedir ve doktoralar arasında da bü
yük farklılıklar olmaktadır. Yani bir üni
versitemizde veya bir fakültemizde, yük
sek lisans programu yapan bir enstitünün 
falanca programı çok zorken, bir baş
ka enstitünün benzeri programı fevkalade 
kolay olmakta ve ortada çok rahatlıkla 
doktora alınabülmiâktedir. 

özelikle kütüphaneleri yeterli olma
yan yükseköğretim kuruluşlarında ne ho
calar ders hazırlığı yapabilir, ne ders ki
tabı yazılabilir, ne de araştırma yürütüle
bilir. Bu İtibarla, yüksek lisans veya dok
tora programlarının, eskiden olduğu gibi, 
fakülteleree yürütülmesi sistemine tek
rar dönülmdl i dir ve lisansüstü ve doktora 
eğitimlerinde dersleri sadece doçent ve 
profesörler vermelidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ülke
mizin yaşadığı bu YÖK dramına bir an 
önce son verilmelidir; yeni bir yüıkseköğ-
retiım kanunu yapılmalıdır. Bu kanun ya
pılırken, ülkenin şartlan, geçirilen tecrü
beler ve dünyadaki uygulamalar mutlaka 
dikkate alinmailıdır. Türkiye'nin bünye
sine hayli uzak mütevvelli yönetimleri 
l(ıkii, eskiden de Türkiye'de iyi netice ver
memişti) gibi metotla, pilot çalışmaları 
yapılmadan kati suretle genel uygulama
ya geçi'lımemelidir. Ünivers liderimizde 
uzun yıllar hizmet vermiş, yöneticilik yap
mış hocaların fikir ve görüşleri idiiıkıkate 
alınmalıdır. 
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YÖK, bir koordinasyon kurulu ola
rak yeniden düzenlenmeli, üniversite ve 
fakülteler idarî özerkliğe sahip kılınma
lıdır. YÖK, akademik standartları denet
leyen, üniversiteler arası koordinasyonu 
sağlayan, gelişmekte olan üniversitelere 
yardımcı olan bir kurum olmalıdır. Yük
seköğretim Kurulu akademik kariyerin en 
üst noktalarına gelmiş öğretim üyelerin
den oluşmalıdır. Akademik hayatı tanı
yan kimselerin, akademisyenlerle ilgili 
kararlara katılmaları son derece, yapıya 
terstir. 

Türkiye'nin insan gücü ihtiyaçları dik
kate alınmadan, üniversite ve yüksekokul 
açıknamalııdır. Üniversite ve yüksekokul1 

açılması bir siyaset malzemesi o'lmaktian 
çıkarılmalıdır. Bu konuda, hükümet ve 
milletvekilleri de gerekli duyarlılığı gös
termelidir. 

Akademik unvanların kazanılması 
ciddiyet çerçevesine oturtulmalıdır. Tez 
mecburiyetinin ıkaldırı'lması, birkaç ma
kale ile, doçentlik unvanının verilmesine 
yol açmıştır. Yeniden, doçentlik safhasın
da tez mecburiyeti getirilmelidir. 

Akademik unvanların kazanılması kad
roya bağlı olmamalıdır. Kaldı ki, Ameri
ka Birleşik Devletleri ve Avrupa'da oldu
ğu gibi, ülkemizde de mutlaka sözleşmeli 
öğretim üyeliği statüsüne geçilecektir. Bu 
statüye geçildiği zaman, unvanın kadro
ya bağlanması, bu statüyle çelişki halin
dedir. Bilimsel ehliyet ve yeterliliğini jüri 
önünde ispatlayan öğretim üyesi, hak et
tiği unvanı almalıdır. Bu konuda kısa 
bir süre önce Yüce Meclisin, Kanunun il
gili maddelerinde yaptığı düzeltmeyi, 
önemli bir hatanın tashihi olarak olum
lu bulduğumuzu bir kez daha belirtmekte 
yarar görüyorum. 

1750 sayılı Kanuna göre doçent olan
ların, aynı kanuna göre profesör olmala

rı ve kadro aranmaksızın profesör unva
nını kazanmaları en tabiî haklarıı olmak 
gerekir. Kaldı ki, akademik kariyerde bu
lunmayan sanatçılara profesör unvanı ve
rilirken, profesör olmak için kanunun 
aradığı bütün şartları yerine 'getiren bilim 
adamlarının profesörlüğe yükseltilmeleri 
fevkalade haklı bir hadisedir. 

'Sayın Başkan, sayın üyeler; yabancı 
dille yükseköğretim bir istisna olmalıdır. 
Ancak yabancı dilde eğitimi en iyi biçim
de verecek imkâna, potansiyele sahip olan 
üniversitelerde bu eğitim yapılmalıdır ve 
yabancı dille eğitim, üniversiteler arasın
da bir rekabet unsuru olmaktan çıkarıl-
ıma'lıdır. Yükseköğretim dili esas itiba
riyle Türkçe olmalıdır. Türkçe'nin bilim 
dili dlıma özelliği kaybedilmemelidir. 
Türkçe yayınların artması bir zarurettir. 
Türkçe, sadece bir konuşma dili değildir; 
Türkçe, bir bilim dilidir ve bir kültür 
dilidir, işte, dilin bu özelliklerini geliş
tirecek olan kurumlar da üniversitelerdir. 

Yabancı dille eğitim ve öğretimle, 
yabancı dil öğrenmeyi kesinlikle birbirin
den ayırmak zorundayız... 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) —. 
Sayın Ertüzün, Gendi Kurula bakarak 
konuşun. Öbür tarafa bakarak konuşu
yorsunuz, sesiniz bu taraftan duyulmu
yor. 

TEVFİK ERTÜZÜN .(Devamla) — 
Öyle mi efendim? Pardon, affedersiniz. 
Bir yandan saatimi kontrol ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türki
ye'de kültür ve bilim dilini Türkçe ola
rak tutmak, aynı zamanda millî devlet 
olmanın da bir vecibesidir. 

Emeritüslük müessesesi, kurulmalı ve 
işletilmelidir. 

(Öğretim üyelerinin emeklilik yaşının 
70'e çıkarılmış olmasını da olumlu bir 
düzeltme olarak bulduğumuzu ifade et-
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ro^k isterim. Ancak, geçtiğimiz günlerde 
yapıi; an bu değişiklik esnasında, 70 ilâ 73 
yaşları arasında öğretim üyelerinin üni
versitelerde ders vermeler im in de, Ba
lkanlar Kurullu kararına bağlı olduğu hük
mü getirilmiştir. Bunu da son derece sa
kıncalı bulduğumuzu ifade etmek istiyo
rum. Bunun yerime, 70 yaş sonrasında üni
versite hocalarının emeritüs müessesesi 
içinde çalışmaları, çok daha yararlı ola
caktır. Çünkü, emeritüs, bir müessesedir 
ve 'bir haktır. Emeklilik yaşına gdlmiş 
bir hoca, hiçbir makam ve şahsın takdir 
ve tasvibine ilüzum kalmadan, minnet au
tunda kalmaksızın veya talebin reddedil
mesi gibi, haysiyet kırıcı bir durumla 
karşılaşmaıksızın, idarî görevler dışında, 
ilımıî faaliyetimi sürdürebilımelidir. 

Fırsat eşitliğimi zedeleyen üniversite 
harçları ıka'ldırıİTnailıdır. 

'öğrencililere, sonsuz sınav hakkı veril
melidir. Yatay geçişlerde, puan unsuru 
dikkate alınmalıdır. 

Yeni bir yükseköğretim kanunu dü
zenlemesi içinde, üniversitelerin fon ve 
vakıf yönıetimlerinin statüsü mutlaka de
ğiştirilmelidir; fon ve vaıkıf yönetimleri 
ya seçim usulüyle belirlenmeli i yahut pro
fesyonel yöneticilere verilmelidiır. 

Şüphesiz, üniversite yönetimi idarî 
özerkliğe kavuşturulmalı; yani, üniversite 
ve fakültelerim kendi yöneticilerini ken
dilerinin seçmeleri esas olmalıdır. Zina, 
üniversiteler için en iyi denetimin, yıine 
otokontrol olduğu anlaşılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, Yüksek
öğretim Kurulumuzun bir denetim kuru
lu vardır. Bu denetim kurulu senede bir 
defa veya iki defa üniversitelerıi denetle
mektedir; ^ ama üniversitelerde suiistimal 
söylentileri! alabildiğine artmıştır. Yani 
bu denetim hadiseyi düzelitmemiştir. O 
itibarla, en iyi denetim, yine üniversitele
rin kendi içinden gelecek olan denetimdir. 
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Bugünkü şekliyle YÖK özerktir; ama 
üniveristelier özerk değildir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; biraz ön
ce ifade ettiğim gibi, üniversitelerimiz 
bugünkü haliyle evrensel tanıma uygun 
faaliyet yapan kurumlar ollmaktan çık
mış, sadeos çok sayıda diploma veren ku
rumlar haline gelmiştir. Türkiye'nin ya
kın geleceği, bu yarı aydın dip'lomailiların 
ciddî tehdidi a'ltındadır. Bu itibarla, en 
azından büyük üniversiteleriımizi kurtar
maya çalışmalıyız. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; millî 
eğitim politikamız ve üniversitelıerle il
gili bu ifadeCerimden sonra, gençlik ve 
spor üzerindeki görüşlerime geçiyorum. 

Genç kimdir? UNESCO, genci şöyle 
tanımilıyor : «Genç, öğrenimi yapan, ha
yatını kazanmak için çalışımayan, kendi
ne ait konutu bullunmayan kişidir. Genç, 
büyük bir hayal gücüne sahip; cesaretin 
çekingenliğe, macera isteğinin rahata üs
tün geldiği insandır.» 

İkinci Beş Yılll'ık Kalkınma Planımız 
gençlik yaşını 14-24; Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planımız 112-22; Dördüncü Beş 
Yılık Kalkınma Planımız da 12-24 ola
rak belıirllamiıştir. 

Toplam nüfusumuz içinde genç nü
fusumuz, yani 12-24 yaş grubu arasın
daki nüfusumuz, 1980 sayım sonuçlarına 
göre, yüzde 27'yi aşıyor. Genç nüfusun 
yüzde '80'i okul dışı gençliktir; yani yak
laşık 14 milyon gencimizin 3 milyonu 
okulda, 11 milyonu okul dışındadır ve 
Türkiye'de iş arayanlar içinde genç nü
fusun payı yüzde 62'dir. Bu da gösteri
yor ki, Türkiye'de çok ciddî boyutta bir 
genç işsizliği vardır. 

Genç nüfusun yüzde T2'si kadın yüz
de 3'ü ide erkek olmak üzere, yüzde 15'i 
okur yazar değildir ve yine genç nüfusun 
yüzde 75'i 'bekar, yüzde '24'ü evlidir. Genç 
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nüfusun yüzde 59'u iktisaden faal, yüzde 
3'6'sı ise iktisaden faal değildir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; ü'.kemiz-
de, ne yazıik iki, gençliğin dinamizminden 
yeterli ölçüde yararlanamıyoruz. Genc
iler, ekonomik, sosyal ve teknolojik im
kânsızlıklarla karşı karşıya bulunmakta
dır. Gençlerin ruh ve beden sağlığı bü
yük ölçüde ihmale uğramıştır, özelikle 
okul dışı gençlik yönünü tayin etmekten 
uzaktır, acizdiir, çaresizlik ve şaşkınlık 
içinde en değerli yıllarını tüketmektedir. 
Devlet, gençlere olan sorumluluğunu en 
azından gerektiği biçimde yerine getire
memektedir. 

Gençliğin prob'lemlerıi ülke sorunu 
dlaraik hızla ele alınmalıdır. Gençlerini iyi' 
yetiştiremeyen milletler ikendi gelecekleri
ni tehlikeye atmış olurlar. 

Genç insan, ruhen ve bedenen bir 
enerji deposudur. Kaynayan heyecan ve 
isteklerini ya hayırda Veya habaset yo
llunda harcayacaktır. İyi yollar gösterile-
mezse, yanlışlara düşmek genç adam için 
kaçınılmazdır. Yakın geçm'şte yaşadığı
mız talihsiz olayilardan dersler alınmalı ve 
devlet bütün imkânlarını bu yolda se-( 

f erber etmelidir. 
Türkiye'nin hızla kalkınması, gönlü 

vatan ve millet sevgisiyle dolu, millî ve 
manevî değerlere sahip ve çağın bilgi bi
rikimiyle donatılmış bir gençlik kitlesinin 
yetişmesine bağlıdır. Gençlik, geçmişin
den aldığı güven ve ilhamla, geleceğin te
minatı olduğunun bilinci içinde yetiştiril-
me'lidir. 

Gumhuriyetiin kurucusu Büyük Önder 
Atatürk, «Genciler, vatanın bütün ümit 
ve istikbali size, genç nesillerin anlayış 
ve enerjisine bağlanmıştır» demek sure
tiyle, gençli iğe duyduğu güvenini çok ve
ciz biçimde ifade etmiştir. 

Büyük Atatürk, Başkumandanlık Mey
dan Savaşının likinci yıldönümünde ise 

şöyle diyordu : «Milletin bağrından te-
ımiz bir nesil yetişiyor; bu eseri ona bıra
kacağım ve gözüm1 arkamda kalmaya
cak.» 

'İşte, Atatürk'ün reformist karakteri, 
millî kültür ve tarihimizle Batı medeni
yetinin unsurlarını, millî özelliğimizi kay
betmeksizin dengeleyerek, yeni bir sosyal 
doku kapsamında ele almasıyla ortaya 
çıkmıştır. Nitekim, şöyle diyordu Musta
fa Kemal' Atatürk : «Çocuklarımıza ve 
gençlerimize, görecekleri öğrenimin sını
rı ne olursa olsun, her şeyden önce Türki
ye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine, 
millî geleneklerine düşman olan bütün 
unsurlarla mücadele etmek gereği öğretil
melidir.» 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
işte, bugün Türk gençliğinin problemle
ri, eğitimden beslenmeye, çevre şartlann-
dan şehirleşmeye, boş zamanlarının de-
ğerlendirilımesinden işsizliğe kadar uzan
maktadır. Bütün bu problemlerin çözü
mü, gençlik konusunda sistemili ve bilim
sel bir devlet politikasının uygulanmasını 
gerektirmektedir. Gencilere karşı yapılan 
haksızlık, baskı, ihmal ve zulümler mut
laka önlenmelidir. Binlerce gencimizin ha-
ıpishanelerde çürümelerinden yetişkinlerin 
sorumluluğu fevkalade büyüktür. Türki
ye'nin en 'büyük servetinin insanları, özel
likle de gençleri olduğu hiçbir zaman 
unutulmamalıdır, 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bütçesi 
üzerinde konuştuğumuz Bakanlığın önem
li bir faaliyet sahası da spordur. Bilindiği 
gibi spor, fertlerin bedenen, ruhen ve fik
ren gelişmelerini sağlayan; ferdi sosyal-
leştiren ve dolayısıyla toplumda katılma 
ve işbirliğini geliştiren bir süreçtir. Spo
run bu özellikleri dolayısıyla hem ferdî 
ve hem de sosyal boyutu vardır. Modern 
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spor, pozitif bilimlere ve illeri işletmeci
liğe dayallıdır. 

Sporu, bir yanda yarışma sporu, diğer 
yanda kitle sporu şeklinde diki grupta top
layabiliriz. Spor, biraz önce işaret etti
ğim sosyal1 boyutu içinde iç ve dış tu
rizmle ve ımillî kültürle de yakından iliş
kilidir. 

Türk sporunun temdi sorunlarını şöy-
lleoe •özetlemek mümkündür : 

Nitelik ve nioeliik itibariyle ıspor eği
timi görmüş veya yeterli birikimi olan 
yönetici yetersizliği; 

Spor tesisi ve spor malzemesi yeter
sizliği veya tesislerden yeteri .derecede 
faydalanıllımaması sonucu doğan atıl ka
pasiteler; 

Antrenör ve eğitici personel yetersiz
liği. 

Sporcu yetiştirilmesi : OfcuUlarda ye-
terlli düzeyde spor eğitiminin yapılmama
sı; .sporcu sağlığı ve 'beslenmesine gere
ken özenin gösterilmemesi. 

(Bu anamadde'ler ışığında konuyu bi
raz daha açacak olursak, sporda karşı
laştığımız şu hususları görüyoruz : Tür
kiye'de genel spor politikasının çarpıklı
ğı ve denetimsizliği yüzünden, mevcut 
spor kulüplerinin büyük çoğunluğu, spo
run dışında veya sporla göstermelik ola
rak uğraşır haldedirller. Bu itibarla, ku-
llüplerin faaliyet gösterecekleri branş sa
yısı, en az üç branş olarak kabul edil
meli ve bunun uygulamada işlerliği sağ
lanmalıdır. 

Bugüne kadar, kanun ve yönetmdik-
llere uymadığı gerekçesiyle kapatılan ku-
IIüp sayısı, parmakla gösterilecek kadar 
azdır. 'Kulüplerin sporcu yetiştirme fa-
ailiyeti son derece sınırlıdır. 

Camiye, okula, kışlaya olduğu gibi, 
ıspora da siyaset sokulmamalıdır. Bu ko
nuda, maalesef, Anavatan Partisi Hükü

metini yeterli hassasiyet noktasında gör
mediğimizi ifade etmek isterim. Spor, si
yasete kurban edilmemelidir. 

Sporun halka ve okullara gerektiği gi
bi girdiği iddia edilemez. Kitle isporuyfla 
ilgili olarak her yıll tekrarlanan belirli sa
yıdaki örnekler yeterli değildir. Spor, ge
niş kitlelere mal edilmelidir. 

G'elıiTilerinin yüzde 1 'ini beden terbiye
si gençlik ve spor müdürlüklerime verme
leri gereken beledi yeterin, som yi'llarda 
bunu kendi yaptıkları ve yapacaik'Ian spor 
•tesislerine mahsup ettikleri ve spor mü-
dürlük'ıerine aktarmadıkları görünmekte
dir. 

Spor tesislerinin yapımında estetiğe, 
spor mimanisime ve hizımet amacına uyul
madığı dikkat çekmektedir. 

Sporcular ve spor yöneticileri için eği-
t;m amacıyla genel müdürlükler tarafın
dan yarardı eserler hazırlanmakla birlik
te, beslenme, spor hekimliği ve spor ana
tomisi gibi konularda pratik bilgiler vere
cek broşürlerin hazırlanması gereklidir. 

'Bayındırlık Bakanlığı kanalıyla yapı
lan spor tesislerinde fizikî alanlar seyir
cili ve mutlaka müsabaka amacıyla düşü
nülmekte, çok yönlü kulllanıilmaya ve 
fankllı branşlarda kolayca değişilme elve
rişli bulunmamaktadır. 

Verilen birçok tesis belgesinin, spor 
amacı dışında kullanıldığı görülmekte ve 
bu alandaki keşmekeş sürüp gitmektedir. 
Spor tesis'eri, farklı kuruluş ve bakanlık-
ların faaliyet alanına girmekten çıkarıl
malı ve bu konuda IBeden Terbiyesi! Genç-
II ik ve Spor Genel (Müdürlüğü yetkili kı-
lınmallıdır. Yine, olimpik oyunların orga
nizasyonunda da genel müdürlük dıştan-
manialıdır. 

'Yurt çapında spor sağlık 'merkezleri 
kurulmalı ve burada çalışacak elemanlar 
yetiştirilmelidir. 

8Q — 
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(Devlet arazisimin, genellikle 49 yılığı
ma, ıkuılüp veya şirketlerim tesis kurmaları 
içim kullandırılmalarında, birtakım usul
süzlükler yapıldığı iddiaları vardır. Hal
ka kapalı ollan bu gibi tesislerden' haksız 
kazançlar ©İde eden kulüp ve şirketler, kü
çük bir azınlığa hizmet ©der halle gelmiş
tir. Bu gelişmeler ciddî hiçimde kontrol 
altıma alınmalıdır. 

Çeşitli branşlarda yabancı sporcu tah
didi sürdürülmeli ve Türk gencilerime fır
sat eşitsizliği yaratılmamalıdır. 

Federasyon heyetJlerimim teşkilimde, eş, 
dost, akraba esası terk edilerek; iş, ehil
lerime 'bırakılmalıdır. 

BALKAN — Sayın İBrtüzün, grubu
muzun iki saatlik süresi vardır ve iki ar
kadaşımız daha «öz istemiştir; zatı âlinize 
hatırlatmamı rica ediyorlar, hatırlatıyo-
ırum. 

Devam edin efendim. 
TBVFİK ERTÜZÜN ^Devamla) — 

(Bitiyor Sayın Başkanım. 
BAŞKAN —* Benim için fark etmiyor 

tabiî; önemli olan, iki saati fcullammamız. 

TFJVFİK ERTÜZÜN ıtfDevamla) — 
Bitiyor efendim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; federas
yonlar, dış seyahat aracı olmaktan da çı-
Ikarıllmahdır. 

Türk sporu, içimde bulunduğu çözül
me ve çöküntüden kurtarılmalıdır. Bu
mun için, Öncelikle spor okullara sokulma
lı ve kitlelere mail edilmelidir; kitlelerde 
spor ahlakımın yerleşmesi sağlanmalıdır; 
sporun, insanları birbirine düşman eden 
değil', birbirine yaklaştıran ve kaynaştı
ran bir araç olduğu fikri insanımıza be-
mimsetilmelidir. 

Türk sporu, bilgisiz ve spor yönetici
liği vasıflarından yoksun kişilerin cinden 
de kurtarimalıdır. 

'Profesyonel spor ile amatör spor bir
birinden ayrılmalıdır. Demekler Kanu
numun 1 inci maddesine aykırı faaliyet 
gösteren profesyonel kulüpler, bu kamum 
hükümlerimden çıkarılarak, şirket statü
süne tabi kılınmalıdır. Sporumuz (amatör 
bir ruh ve heyecan ile yönlemdiriBmeli, 
amatör sporlara ağırdık verilmelidir. 

ıMillî sporlarımız olan güreş, kılıç, 
okçuluk ve binicilik, geniş kitleleri kap
sayacak şekilde layık olduğu seviyeye 
hızla getirilmelidir. Modern eğitim ve 
kamp tesisleri bulunan güreş sporu mer
kezleri kurulmalıdır. 

Branşlarımda yüksek spor bilgisine sa
hip kimselerin katılacakları bir yüksek 
spor konseyi kurularak, milî spor çalış
malarımıza akademik bir hüviyet ve şah
siyet verilmelidir. Spor akademilerindekıi 
eğitim düzeyi yükseltilmeli, spor yönetici
lerinim ve teknik adamların en mükem
mel şekülde yetişmeleri sağlanmalıdır. 

Sayım 'Başkan, değerli üyeler; sizlere 
ancak bir kısmını aktarabildiğim bu prob
lemlerim çözümü, ancak ve ancak bumlia-
ra tam olarak sahip çıkacak bir otorite
min teşkilime bağlıdır. Bu sebeplle Genç
lik ve Spor Bakanlığı, Milî Eğitim Ba
kanlığımdan ayrılarak eski statüsüne ka
vuşturulmalıdır. Yoksa, sporum' sorunla
rı yeterli ilgiyi göremeyecek ve çözümler 
giderek zorlaşacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; sözleri
min başında da ifade ettiğim gibi, millî 
eğitim ve gençlik meselemiz, ülkemizin 
geleceği meselesidir. İnsana yapılan' yatı
rım, bdlki de düşünüieb ilecek, belki' en 
kârlı değil ama, em müsmir ve müessir 
yatırımdır. Bu itibarla, Hükümetimizin, 
milî eğitim ve gençlik politikalarımda. 
büyük hassasiyet göstermesimi, kaynak ak
tarmadan çekinmemesini, ancak bu kay
naklan sağlarken de toplumdaki geneli 
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.dengeleri bozmamaya özen göstermesini 
temenni ediyor; bütçenin, bakanlığa ve 
ülkeye hayırlı olmasını diliyor, hepinize 
derin saygılar sunuyorum. (DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ertüzün. 

Sayın Sökmenoğlu; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Sökmeno;ğlu, grubunuzun 26 
dakikası var. Eğer arkadaşınızın da ko
nuşmasını arzu ediyorsanız, zamanı ona 
göre ayarlayın lütfen. 

©uyurun. 
DYP GRUBU ADINA MUSTAFA 

MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 
Sayın Başkan, sayım milletvekilleri; Türk 
gençliğimin meseleleri üzerindeki görüşle
rimize devam etmeden ve sizlerin dik
katlerini birkaç nokta üzerime çekmeden 
önce, Yüce Heyetimizi Doğru Yol Par
tisi Grubu ve şahsım adına saygıyla se
lamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, gençler arasında
ki sosyal, ekonomik ve kültürel farklılık
larından meydana gelen gençllik meselesi, 
ülkemizin önemli bir sorumudur. Farklı
lıkları asgariye indirmek; gençlerin, bu
lundukları ortama 'intibaklarını sağlamak 
şarttır. 

Sayın milletvekilleri, ekonomik ve kül
türel açılardan meselelerine eğilmek, yö
resinden kopup gelen ve çok değişik ko
şullarla karşılaşan gençlerim başarısızlığı
na manii olacak tedbirlerim alınmasında 
gecikmemek gerekir. Maddî ve manevî 
ihtiyaçları nedeniyle başka mihraklarca 
istismar edilmemelerimi sağlamak, dev
letin görevi olduğunu da unutmamak ge
rekir. Tüm yurt sathındaki gençlerim, Ata
türk ilke ve inkılapları doğrultusunda, 
milletimizin örf ve âdetlerinde, kültür mi
rasımda müşterek bir görüşe sahip okna-
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lan gereğine dmanıyoruz. Çünkü bunlar, 
Türk toplumuna özgü tutum, davranış ve 
değer ölçüleridir. 

'Sayın milletvekilleri, gençliğin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının en önemlisi 
hiç kuşkusuz işsizliktir. Kırsal kesimden 
kentlere, çoğunluğu genç olan bir işsizler 
ordusu her sene sayıları çoğalarak ak
maktadır. Bir yandan, öğrenim imkânla
rımın mevoult isteği karşılamaması, diğer 
yandan iş •imkânlarınım azlığı ve gittikçe 
kronflkleşen işsizlik, gencilerde ıbiir umut
suzluk ortamı yaratmaktadır. Eğer, genç
lik kalkınma faaliyetlerine katılma fırsa
tından yoksun bırakılırsa- ve potansiyel'imi 
kullanmasına izin verilmezse, toplumsal 
huzursuzluk sürekli hale gelecektir: 

Muhterem milletvekilleri, som yıllarda 
ıtiıızüaj gelişen iletişjim araçlarınım kamçıla
dığı tüketim tutkusundan, özellikte düşük 
gelirli ailelerde gözlemem birtakım ekono
mik sorunlar bulunmaktadır, Bu gelir 
gruplarındaki ailelerde gençlerin, çevrele
rinin ve kitle iletişim araçlarımın telkinle
rime uyumlu olarak benimısedikleri yeni 
tüketim kalıpları, ailelerim gelir kaymak
ları ile ters orantılı bir biçimde yüksel
mektedir. Bunlar in karşılanmaması genç 
kuşak üzerinde değişik etkiler meydanla 
getirmektedir. Gençler kendilerine göre 
bir köşe dönme ahlakı yaratmakta ve bu 
ahlak doğrultusunda toplumun uygum gör
meyeceği davranışlara gitmekte ve bütü-
lüyle isyankâr o'lmaktadıdar. Son yıllar-
Ja evden kaçmalarda, fuhuşa ve düğer 
ahlak dışı yolara yönelmekte bu doğrul
tuda bir artış vardır. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar 
genç kuşaklarımız (için ciddî bir tehlike 
de, tehlike olarak görünmeyen alkol, al
kolizm kısa süre içinde temel sorunla
rımızın biri halime gelmiştir. Ayrıca som 
yıllarda üst ve orta gelir gruplarıma rnıem-
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sup gençlerde uyuşturucu kullanma eği
limleri hızla artmaktadır. Açık olan 
nokta, Türk ıgenç kuşağının önümüzdeki 
yılanda, bugüne kadar toplumumuzda gö
rülmemiş boyutlarda bir alkolizm ve 
uyuşturucu batağına saplanma durumu
na gelmiş 'olacağıdır. 

»Muhterem milletvekilleri, herhangi 
bir yaş ıgrulbunun bir şeyler belkleyeibil-
mesi için, o yaş grubunun öncelikle ih
tiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. 
Başka bir ,deyiışle, hiçbir kesim için 
haksız (Sorumluluktan bahsedilemez. He
le 'sözkonusu olan yaş grubu, geleceği
mizi emanet ettiğimiz gençlerimiz ise du
rum daha da vahimleşmiştir. Biz genç
lerimize ne 'türlü imkânları ya da hakları 
verdik ki, onlardan sosyal kalkınmamız 
çreçevösinlde sorumluluk isteyelim. Ver
meden almak, sosyal ilişkilerde yürütüle
bilecek bir politika olamaz. Bir yandan 
[gençlerin karşılaştığı nesil farklılıklarının 
yarattığı kargaşa, ib'ir yandan ise hu kar
gaşayı en aza indirebilecek sosyo-ekono-
mik politikaların ıgöz ardı edilmesi... Bu 
şartlar altınida üretken bir (gençliğin ya
ratılması, kendine güvenin oluşturulması 
mümkün olabilir mi? Bu tür şartlar al
tında yetişen .gençliğimize gözümüz ar
kada kalmadan gelecek yönetimi nasıl 
emanet ede/bileceğiz? Geleceği, bu zor 
şartlar atlında yetersiz yetişen bir genç
likle nasıl (yürütebileceğiz? işte Ibunlar, 
bizi tereddüte düşüren, ürküten sorular
dır? Cevaplarını ancalk sessiz şekilde ken
di içimizden verdiğimiz; ancak, hiç de 
sessizce düşünemediğimiz tartışmalarımız 
/ve ısorunları'mızdır. 

Sayın milletvekilleri, gençlik, işsizlik ve 
yarınının endişesi içindedir; gençlik ara
yış içerisiridedir; gençlik büyük bir ha
yal kırılığı içerisindedir; gençlik, yurt, 
(burs, harç, ders kitapları temini endişe

sini sürdürmektedir. ıMilletimizin gözbe
beği ve geleceğin teminatı olan gençli
ğimize endişesiz bir yaşam temin etme
miz gerekir. Gençliği bir millî kültür, 
millî 'varlık ve millî birlik içinde yetiş
tirmek mecburiyetindeyiz. Tarih içinde 
oluşan millî örfümüzü, âdetimizi, yapı
mızı, düşüncemizi, amacımızı, ıgençliğe 
öğretmek zorundayız sayın milletvekil
leri. 

Sayın rnilletvekileri, bu -aramda, bir hu
susu »da ifade etmeden geçemeyeceğim. 
Yapılan bütün yazışmalarda «İmam-ha-
tip lisesi» tabiri kullanılan, açılışları da 
«İmaım-hatip lisesi» olarak yapılmasına 
rağmen ve ibu Okullara tayin edilen mü
dürlerin kararnameleri ve bütün özlük 
halkları imam hatip lisesi müdürü olarak 
tanzim eldilmiş oldukları halde, söz ko
nusu Okulların lisesine öğrenci alınma
ması bahride Türkiye genelinde imam 
hatip lisesi öğrenci sayısında değişiklik 
olmayacağı, 'bilakis öğrencilerin, kendi 
ilçelerinde okumak kolaylığına kavuştu
rabilmek gilbi birçok sıkıntılardan ve 
özel yurtların eline (düşmekten, mağdur 
olmaktan kurtulacakları bilinmekle bir
likte, hiçbir gerekçe de gösterilmeden, 
bina, donanımlarıyla müsait olmasına 
rağmen, lise kısmına öğrenci almayan 
ötuzüç imam hatip lisesinin »bağlı oldu
ğu illerîde bunu tahakkuk ettiremeyen
lerin gerekçelerini sormak istiyorum : 
Bu otuzüç tane imam hatip lisesinin akı
beti ne olmuştur, hiçin açılmıyor, bu 
ambargo ne zaman kalkacaktır? Birçok 
camilere imam kadrosu verdiğimiz hal
de, bu kadrolar açıktır. Niçin açık? Bu
raya tayin edecek imam hatipli bulamı
yorsunuz, onun için. O zaman, hazır olan 
okullarını niye açmıyorsunuz diyorum?... 

Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Par
tisinin spor hakkında görüşlerini ifade 
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eltmeden önce, mümtaz insan Tungut Ata-
kol'u huzurlarınızda rahmetle anıyorum. 

Sayın milletvekilleri, takdirle izledi
ğimiz Sayın Balkana rağmen, Gençlik ve 
Spor .Bakanlığının kaldırılarak Millî Eği
tim Bakanlığına .bağlanması yanlışlığını 
'bir kere daha huzurlarınızda ifade öt
mek istiyoruz. Sayın Bakanın üstün gay
retlerine rağmen meselelerin kapsamlı 
oluşundan, dolayı iki bakanlığın -birleş
tirilmesi, maalesef Türk sporuna darbe 
indirmiştir. IBu yanlışlığın yanı sıra 3530 
sayılı Beden Terbiyesi Kanununun, tec
rübeli ve uzman spor adamlarına danı
şılmadan, 3289 sayılı Kanunla değiştiril-
rnesi yeni birtakım «orunları da beraber 
getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, sayı olarak faz
la ıgözüken yatırımların nitelik kullan
ma ve işe yarama konusunda spora sağ
ladığı önemli bir ka'tkı 'olup almadığının 
tahlilini de sizlere bırakıyoruz.' 

Yukarıda sayılan işleri aslında bele
diyeler yapmıştır. Beden Terbİ'yesi bu 
işler için (belediyelere büyük paralar ak
tarmış; bir nevi belediyelere dolaylı yar
dım yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, üçüncü ligde 
olupta tesisi olmayan (bir jsürü yer var
ken, belediyelerim kendi aslî (görevleri 
içiride olan çocuk bahçesi yapımı için 
Beden Terbi'yesince milyarlarca lira ay
rılmasının, belediyelere yardım olarak 
verillmesinin izahını yapmak mümkün de
ğildir, 

Sayın milletvekilleri, «Beden eğitimi 
ve spor nedir?» sorusuna karşı, organiz
manın bütünlüğü ilkesine dayalı olarak" 
tüm kişiliğin eğitimidir; genel bir eğitim 
tamamlayıcısı, ayrılmaz bir parçasıdır; 
sağlıklı, güçlü ive multlu olmak, dengeli 
bir kişilik, iyi karakter ve ahlakî değer
ler kazanmış toplumlaşma ve kültürleş-
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me İşidir, diydbİliyoruz. Genç neslin be
den eğitimine ve spora yönlendirilmesi, 
ülkemizin ekonomik, kültürel ve sosyal 
faaliyetleri paralelinde ve Anayasada yer 
alan spor ive ,gençlik olgusu İçinde düşü
nülmelidir. 

Sayın miliefjvekllleri, eğitim müesse
selerinden başlayarak, Anayasamızın 59 
uncu maddesinde ifade edilen, «sporun 
kitlelere yaygınlaş>tırıl!ması>> fikri göz 
önüne alınarak, her yaştaki insanın ak
tif spor faaliyetlerine iştirak etmesini teş
vik ve temenni maksadıyla spor tesisleri 
hizmet dışı zamanlarda da açık tutul
malıdır. Okul içi <ve okul dışı gençlerin 
ve ıbütün vatandaşların bu tesislerden is
tifade etmeleri mutlaka sağlanmalıdır, 
diyoruz. 

Sayın -Başkan, sayın milletvekilleri; 
toplumsal kalkınma ilkeleri sporda uy
gulanmadığı, ıspor kulüplerine değer ve
rilmediği, kulüplerin <ve okulların spor 
yapıları değişjmekliği sürece, istediğimize 
ulaşmamız imkânsızdır. 

Türkiye'de sporun yerel birimlerde, 
köylerde, kasabalarda ive ilçelerde hare
ketlendirilmesi, organize edilmesi gereği
ne inanıyoruz. Yerel spor ligleri modeli 
'geliştirilmeli ve küçük birimlerde çok 
amaçlı tesisler (yapılarak, yerel ve bölge
sel ligler düzenleyerek, Türkiye düzeyine 
ulaştırılmalıdır. 

Ayrıca, ülkemizde sporda alın teri 
döken herkesin sosyal güvenliğini sağla
yacak bir uygulamaya kavuşturulmasına 
taraftar (olduğumuzu da ifade etmek is
tiyorum, 

Sayın mfilldtıvekilleri, kamu kurum ve 
kuruşları, yükseköğretim kurumları, sen
dikalar, kooperatifler, bankalar ve özel 
kuruluşların spor tesisleri yapmaları ko
nusunda kanunî düzenlemelere gidilmeli 
ve kanunî etkenler (getirilmelidir. Bu öne-
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riler 17 nci dönerriden beri söylenldiği 
halde, büyük bir kısmı ihmale uğrama
ya devam dönektedir. 

'Sayın mittetivelkilleri, tüm bu sorunla-
rın yanıtlarının, gerçekçi bir hedefe va
rılmasında yararlı olacağını düşünerek, 
Avrupa Konseyine üye bazı ülkelerle 
Türkiye ara'sırMa Ibir kıyaslamanın da 
yapılması gereğine inanıyorum. 

Sayın mille'tlve'killeri, ilk önce Türki-
yelde spor politikasını oluşturmamız ve 
hedef belirlememiz gerektiğine inancımızı 
tekrarlamak Merim. Programlı bir çalış
mayla tkonuya ciddî biçimde eğilip, te
sisler Ikurulıma'sı gerektiğine inanıyoruz. 
Yöre koşullarına göre sporcu yetiştiril
mesi dikkate alınmalı, (yeterli, yetenekli, 
bilgili eğiticiler yetiştirilmelidir. 

Federasyonların seçimle işbaşına gel
mesi (Ve spor kulüplerinin yönetimine 
katılması, sporda demokrat bir düşünce
nin hakim olmasını sağlar. Bu, sporda 
demokrasidir. Ancak, kulüplerin kendi
lerine çekidüzen vermesi, gereken cilddî 
spor kurulusu haline gelmelerinin yanı 
sıra, malî kaynaklarının belirlenmesi, ça
lışmalarının (bir sisteme 'bağlanması ge
reğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Futlbol federas
yonu başkanının seçimle gelmesi doğru
dur, özlemimizldir; ancak, ıbu şekilde se
çilecek bir futbol federasyonu başkanı
nın Başbakanlığa bağlı olarak çalışması
nı tehlikeli buluyoruz. Böyle olJduğu tak
dirde, siyasetle spor içkice girecektir. Böy
le olacağına, federasyonun Beden Ter
biyesinin denetimi altında çalışmasını 
daha doğru bulmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, bugün (bile top
lumumuzun ana temelini oluşturan ama
tör spor kulüpleri, çağdaş futbol arayış 
ve yaşamından mahrumdur. Yalnızlığa 
itilmiş, ne yapacağı belli olmayan kişi 
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ve sorumlularla başbaşa bırakılmıştır. 
Kaderi ve çilesiyle başbaşa 'bırakılmış, 
âdeta ıbir kenara itilmiştir. Futbolumu
zun temeli olan amaltör sporcularımızın 

'durumları iç açıcı değildir. Birçoğu im
kânsızlık içinde kıvranmakta ve sahip
sizdir. Birçok amatör spor kulübü, spor
culara malzeme temin edememenin acı
sını yaşamaktadır. Birçoğu antrenman 
yapacak bir salha veya başka boş arsa 
bulamamanın ıstırabı içindedir. Sporcu
lar, çalışacakları, soyunup giyinecekleri 
ve yıkanabilecekleri bir yer bulamamak
tadırlar. 

'Bazı kulüplerlde sağlık görevlileri ile 
sakatlanan loyuncuları tedavi edecek ma
sörlerin bina /ve lokallerinin olmaması 
üzücüdür. Amatör sporcularımızın eko
nomik duruml&nnfdan ötürü gerekli şe
kilde beslenmelerinin yetersizliği ilse, te
lafisi mümkün olmayan durumları .da 
beraberinde getirmektedir. 

ISayın milletlvekilleri, bugün profes
yonel takımlara reklamlarını vermek için 
yarışa ve sıraya girilirken, amatör spor 
kulüplerine reklam 'verilmesi için belirli 
ve zorunlu şartlar tanınmadığı miüdldetçe; 
sporun kıymetini ve gelecekteki yerini 
tam anlamııyla bugünden hazırlamadığı
mız müddetçe; Türk futbolunun temel 
ıtaşlarını teşkil eden amatör sporumuzu 
kaderiyle ve çilesiyle başbaşa bıraktık
ça, Türk futbolunun geleceğinin hem kı
sıtlanmış, hem de körlenmiş olacağına 
inanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, bu arada, 
spor eğitimiyle ilgili 1986 yılında 10 706 
olan antrenör sayısının, dünya standart
larına uygun olarak düzenlenen antre
nör yetiştirme kursları sonunda 1,1 507'e 
yükseltilmesini; 5 300 civarında olan be
den eğitimi öğretmenlerinin, spor teşki
latında merkezinin açılmasını; ünLversi-
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teler bünyesinde hakem ve antrenör kurs
ları açılarak, antrenör ve hakem yetişti-
rilintesinin hedeflemesini takdirle karşı
ladığımızı ifade ötmeden geçemeyeceğim. 

Sporcu hizmetlerinin, sporcuların, ha
kemlerin ve antrenörlerin muayeneleri
nin ve mümkün olan tedavilerinin yapıl
dığı sporcu sağlık merkezleri İzmir, Ada
na, uşak, Balıkesir, İçel, Konya, Sivas, 
Samsun ve Ankara illerinde kurulmuş
tur. Sağlık muayenesi ve tedavisi için 
hiçlbir güvencesi olmayan sporcuların 
muayene ve< tedavi giderlerinin yüzde 
50 tenzilatla yapılmasını sağlayan proto
kol, tıp fakültesi bulunan 9 üniversite 
ile yapılmış olup, ayrıca bu sporcuların 
tedavilerinin tamamen ücretsiz olarak 
yapılması için Sosyal Güvenlik Bakan
lığınca da protokol yapılmıştır. Proto
kol ile sağlanan İmkânlardan 2 534 kişi 
yararlanımıştır. Millî sporcularımızın kır
dıkları rekorların teşvikini sağlayacak ve 
onların bilinçsizce ilaç kullanmamaların
da, sağlıklı kalmalarında önemli etkileri 
olacak, doping kontrol merkezinin ku
rulmasını memleketimizde ilk defa ger
çek! estirenleri takdirle anıyor ve bu hiz
metlerin devamını diliyoruz. 

ISayın Balkan, sayın milletvekilleri; 
hakkın, hukukun, eşitliğin ,bir lütuf ol
madığının idraki içinde yetişen, örf ve 
âdetlerimizi unutmayan, millî ve manevî 
değerlerimize sahip olan Atatürk ilke 
ve inkılaplarını unutmayan bir Türk 
gençliği yetişilmesini temenni ediyo
ruz. 

İMulhterem rriilletlvekilleri, gelişen, de
ğişen ve ıbüyüyen hür ve demokrat bir 
Türkiye'de geleceğin teminatı olan genç
lerimize, sporcularımıza gereken önemin 
verilmesini tekrarlıyoruz. 

Sayın Başkan, <sayın milletvekilleri; 
bu gerçekler çerçevesinde, Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1988 malî 
yılı bütçesinin devletimize ve milletimi
ze hayırlı olmasını dileyerek, muhterem 
Heyetinizi ısaygı ile selamlıyorum. (Al
kışlar) 

IBASKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sokmenoğlu. 

Sayın Mahmut Öztürk, buyurun efen
dim. Süreniz 12 dakika kalmıştır; ona 
göre zamanınızı ayarlayın lütfen. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT 
ÖZTÜRK: (Niğde) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığının bütçesi hakkında grulbum 
adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi 
saygı ile selamlarını. 

Sayın Başkan, her ne kadar, millî 
eğitim ile gençlik ve spor hizmetleri bir 
görülüyor ise de, temelde tamamen ayrı 
kavramları iifade öder. Bugün bu iki ba
kanlığın 'birleştirilerek tek çatı altında 
yürütülmesini, Doğru Yol Partisi olarak 
tasvip etmiyor ve doğru bulmuyoruz. He
le hele, İkinci Sayın Özal Hükümetinde, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
iki ibaşlı bir görünüm arz etmekte, spior 
işlerinde, ana bakanlık dururken, bir 
de devlet bakanlığının bu işe karıştırıl
ması, mevcut kargaşayı daha da büyüt
mektedir. 

Yine bu iki bakanlık, her ne kadar, 
Ankara'da 'bir levha altında birleştiril
miş ise de, taşrada bunların teşkilatları 
'birleştirilememiş olup, ayrı ayrı faaliyet 
göstermektedirler, 

ISayın Başkan, sayın üyeler; millî 
eğitini hakkında, gerek Sayın Anavatan 
Partisi sözcüleri, gerek SHP ve gerekse 
Doğru Yol Partisine mensup arkadaşla
rımız ç'ok şeyler söylediler. Ben, bugün 
aynı konuları tekrar etmemek için, uy
gulamada görülen bazı aksaklıklara de
ğinmek istiyorum. 
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Bunlardan birincisi, kırsal kesimdeki 
eğitimdir : 

Sayın Balkan, sayın üyeler; (kırsal 
kesimde, Türkiye Cumhuriyetinin Ana
yasasında belirtildiği gilbi, herkese en 
azından bir ilk eğitim verme prensibiyle 
hareket edilerek bugün Türkiye'nin he
men hemen hiçbir 'köyü okulsuz kalma
yacak şekifde okullaşma yoluna gidil
miştir. Yalnız, hızla keritleşen ülkemiz
de, özellikle küçük birimlerdeki bazı 
okullarda öğrendi sayısı giderek azalmış, 
hatta, basında da yer aldığı gibi, bura
lar, 5 öğrenciye 2 öğretmen düşen yer
ler haline gelmiştir. Bakanlığın, yapacağı 
bir araştırma sonucu, bu konuya çeşit
li çareler getirmesi, eğitimimizi daha da 
ucuz ve verimli hale getirecektir. 

Bir diğer ikonu, Anavatan Partisinin, 
özellikle oy alma vaadi ve seçim kaybet
me kaygusuyla her gittiği yere, her git
tiği köye genelde ortaokul veya lise ser
piştirmiş olmasıdır. 

MEHMET ALİ DOĞUSLU (Bingöl) 
— Tabiî, doğrudur. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 
Doğrudur, doğrudur efendim. 

Bugün, Ankara İlinin Merkezindeki 
ortaokul ve liselerde lisan eğitimcisi, ge
rektiği şekilde yetişmiş matematikçi ve
ya sosyal bilimci gibi her türlü öğretmen 
açığı görülürken, kırsal kesimde açılan 
ortaokul ve liselerdeki öğretmen açığı, 
o köydeki ilkokul öğretmeni ile kapa
tılmaya gidilmekte veya bîr tarih ya da 
coğrafya öğrdtmeni ile bütün dersler ge
çiştirilmektedir. 

Bugün, devletten iş Meme hakkımız, 
her öğrencinin üniversiteye girme hakkı 
mevcuttur; ancak, kırsal kesimdeki bir 
tarih, coğrafya öğretmeni veya iki üç 
öğretmenle yetişerek bir ortaokul veya 
liseden mezun olan bir gencin, üniversite

ye girme şansı ile Ankara veya büyük 
şehirlerdeki tam »teşekküllü bir okuldan 
mezun olan bir gencin, aynı üniversite
ye girme şansı, işin başında kırsal ke-
sîmdekinin aleyhine bir durum yarat
maktadır., 

Söz konusu olaya bir siyasetçi, bir 
parti gözüyle bakmak son derece yan
lıştır; çünkü aynı okularda bir ANAP' 
linin da, bir Doğru Yol Partilinin de, bir 
SHP'Iinin de çocuğu okumaktadır. Köy 
çocuklarına en iyi eğitim, şehir merkez
lerindeki yurt ve pansiyon kapasiteleri 
artırılarak, Ibu çocukların, itam teşekkül
lü bu okullarda eğitim yapmalarını sağ
lamakla olur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bugün 
Türkiye'de hepimizin peşin olarak var
dığı bir yargı var; bu da, taş duvarı dik
mekle, okul yapmakla eğitim meselesi
ni hallettiğimiz şeklindeki düşüncedir. 20 
nci yüzyılın ilk yarısına kadar bu kanı 
doğru idi, çocuk gerekli eğitimini okulda 
alır ve hayatta onu uygulamaya geçerdi; 
fakat 20 nci Yüzyılın ikinci yarısından, 
21 inci Yüzyıla girerken eğitim araçları 
çok çeşitlenmiş; bugün okulun yanında, 
basın, dergi, TV, tiyatro, sinema ve di
ğer araçlar, eğitimi takviye edici veya 
köstekleyici fonksiyonlar olarak devre
ye girmiştir. Çocuğun, ilkokulda sabah
leyin öğretmeninden aldığı bir dersin tam 
tersini akşam TV'de izlemesi, kafasında 
oluşan bütün imajı silmekte, götürmek
tedir; bunu açıklamamın sebebi ise şu
dur : 

Türk millî eğitimi çok çeşitlilikten 
kurtarılmalı; TV yayınlarında, dergilerde, 
tiyatrolarda eğitime yöndinmeli, diğer 
tamamlayıcı ve destekleyici çalışmalara 
hızla gidilmelidir; değilse, eğitim, sadece 
diploma verme aracı şeklinde kalacaktır. 
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IBügün bakıyoruz, öğretmenin, özel
likle sosyal bilgiler dersinde vermiş ol
duğu aile kavramı, aihlak kavramı, bü
yüklere saygı ve dine bağlılık gibi kav
ramlarını, özellikle milliyetçi ve muha
fazakâr Anavatan İktidarı sayesinde ak
şam 'televizyonda yayınlanan Hanedan, 
Dallas ve Red KJi't ıgibi diziler, alıp gö
türmekte, alile kavra-mraı yıkmaktadır. 

Sayın Başkan, saiym üyeler... 

YILMAZ HOCAİOÖLU (Adana) — 
Çocuğunu tokatladığını da anlatsana. 

BAŞKAN — Lütfen öf endim... 
Devam edin Sayın öztürk. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 
Bqgün Millî Eğitim Bakanlığı yatırım
ları -ki, bunu, bu bakanlığa yıkmıyorum, 
-ötöden beri gelen bir uygulamadır- çok 
pahalı bale gellmektedir. Bu bakımdan 
Millî Eğitim,Bakanlığı yatırımlarının Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı eliyle ya
pılmasının, bu yatırı/mların pahalı ofaıa-
isına, zamanında bitirilmemesine, çürük 
olmasına ve istenen standartlarda yapıl
mamasına yol açmaktadır. Bir okul in
şaatı bittiğinde bayındırlık müdürlüğün
ce teslim alındığının daha ilk yılında, ta
mir masraflarına ihtiyaç duyduğu hepi
mizin gördüğü bir gerçektir. Millî Eğitim 
Bakanlığının -Türkiye genelinde bu ya
tırımları tamamlayarak herhalde yeni bir 
standarda gidecektir- kendi yatırumlarını 
kendisinin kontrol etmesinde, Türk eko
nomisi açısından, Türk millî eğitimi açı
sından büyük faydalar mülahaza etmek-
teyiıẑ  

Sayın Başkan, sayın Üyeler; karşım
da, Anavatan Partili olan ve,doğu vilâ
yetlerinden seçiilip gelen bir milletvekili 
gülmektedir; gülsünler. Halbuki ben ken
di kendi yöresiyle ilgili acı gerçekleri di
le getiriyorum. 

Bizzat tespit ötltiğim bir gerçek var : 
1930-1935 yıllarında ilkokul yapılan köy
lerde, bugün hâlâ Türkçe konuşma ora
nı son derece düşüktür. Çünkü, çocuk 
sabahleyin okula gidiyor, (öğretmenin
den Türkçe dersi olarak ne alabiliyorsa 
alıyor, fakat evine gelince de kendi ma
hallî şivesiıyle konuşmaya devam ©diyor. 
Bu durum, çocuğun eğitilmesini son de
rece güç hale getirmektedir, ilkokul me
zunu çocukların kendi adlarını Türkçe 
olarak söyleyemediklerini, yazamadıkla
rını ben değil, basın söylüyor. Hal böyle 
iken, gelişen teknolojiler ile bu yörele
rimiz komşu ülkelerin TV ve radyo pro
pagandası altında kalmakta ve durum 
daha da vahim hale gitmektedir. Bu ne
denle, süratle ve özellikle TV-2'nin An
kara'dan çok, güneydoğu ve doğu ille
rimize lazım olduğunu vurguluyor. Bu 
bölgelerde oturan ve televizyon alama
yacak durumdaki ailelere de devletçe 
-har vurup harman savuran fakir fuka
ra fonundan- televizyon verilmesinde bü
yük yarar olacağı kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; YÖK uy
gulamaları hakkında sayın hatipler çok 
şey söylediler. Biz de tespit ettiğimiz ba
zı hususlara değinmek istiyoruiz. 

BAŞKAN — Yalnız, bu arada süre
nizin dolduğunu hatırlatıyorum Sayın 
öztürk. Çok özetle (toparlayarak bitirin 
efendim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — 
SHP'li konuşmacılar, siz ^toparlayınız» 
dedikten sonra dağıta dağıta, uzun uzun 
konuştu Sayın Başkan; milliyetçi arka
daşımıza da müsamaha ediniz. 

H. FEORİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Zevkle dinleriz biz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Biz 
onları nazarı itibara alıyoruz. Esasen, ar-
kaldaşımızın hakkını, kendi partisinden 
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diğer arkadaşları kullandılar. Onun için, 
İşi (benim müsamahama terk etmek doğ
ru değil. (Buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Lütfen .efendim... 
Devam edin Sayın Öztürk. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) -

Sayın Başkan, yurt uygulamasına geç
meden önce, Saıyın Bakanın dikkatine 
sunmak istediğim ıbir konu var; o da 
şu : 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölge
lerimizde göçer aşiretleri vardır. Bu aşi
retlerin ıbelli yer ve yurtları yoktur, fa
kat çok çocuk sahibidirler. Çocuklar her 
Hürlü eğitim imkânlarımdan yoksun, -af 
buyurun- hayvan peşinde sürekli gidip 
gelmektedirler. Bir yıl önce Hakkâri'ye 
gittiğimde, bir .göçer aşiret l'üderi, mutla
ka ama mutlaka çocuklarını okutmak 
'istediğini ısrarla bana beyan etti. Bu 
konumda Millî Eğitim Bakanlığımızın ya
pacağı bir çalışmanın, çok isabetli ola
cağı kanaatindeyim. 

YÖK uygulamaları konusunda, birin
cisi, YÖK'ün ıbütün yükseköğretim ku
rumlarında görülen kargaşayı bir kanun
la (2547 sayılı Kanunla) bir araya top
lamasını olumlu karşılıyoruz; ancak, son 
2 yılda Türk kamuoyunu meşgul eden 
hir başörtüsü konusu var. 

Sayın Başkan, Doğru Yol Partisi 
olarak, başlötftüsü konusunda, her şey
den önce laiklik sistemine canı yürek
ten inanıyor ve destekliyoruz. Eğer, bir 
Ibaşörtüyü rejime karşı bir rozet, 'birile
rine işaret olarak, hiç takmadığı halde, 
'belli bir sansasyon yaratmak için o gün 
'bürünüp üniversiteleri, devleti ve milleti 
zor duruma düşürmek için kullanılıyor
sa, .bunun şiddetle karşısındayız; çünkü, 
'biz laik devletiz. Ancak, iffeti için, ken
di inancı için birisi 'başını örtüyorsa ve 
bu zorla üniversiteden çıkarılıyorsa, bu-
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nun da karşısındayız. (ANAP ve DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

NEOOAR TÜRKGAN (İzmir) — Biz 
de karşısındayız. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 
Çünkü, bugün gördüğüm Batı üniversi
telerinde, bir Hintli, bir Pakistanlı ba
şını örterek, rahatlıkla kendi millî kıya
feti içerisinde hayatını idame ettirmekte
dir. Bugün Türkiye'de henüz belli bir 
tespit yapılmadan, ıbütün başörtü takan
ların -inanç içimde olanların veya olma
yanların- iyi bir tespiti yapılmadan, uy
gulanan katı kararların karşısındayız. 
Bu konuda haissas olunmalı; rejimin aley
hinde olan olaylara hayır, ama inancı 
için başını .örtene evet denmeli. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, bugün 
yurt sathında yayılmış 29 üniversitenin 
210 fakültesi, 163 yüksekokulu ile 110 
enstitüsü vardır. Yüksekokullar, genelde 
iki veya üç yıllık süreyi kapsamaktadır; 
fakat, yaşantıda görülen bir durum var, 
o da şu: Özellikle kamu kurumları, per
sonel alımındaki yaptığı imtihanları, ya 
lise mezunu, ya endüstri meslek lisesi ve
ya yüksek okul mezunları için -kadro 
alarak- yapmaktadır. Bu 2 yıllık yüksek
okul mezunu arkadaşlar, kendilerine uy
gun bıiir kadro bulamadıkları için devlet 
imtihanına girememekte veya lise mezun
larıyla imtihanlara girmektedir. Devletin 
bu konuya Ibir açıklık getirmesinde bü
yük yarar olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen 
toparlayın. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 
Bir iki dakikanızı daha alayım. 

BAŞKAN — Sürenizi 5 dakika aş
tınız, size 2 dakika daha müsamaha edi
yorum. 

Buyurun efendim. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 
Üçüncü bir durum, fakülte ve yüksek-
okullardaki öğretim elemanlarına verilen 
ücretler, bugün son derece yetersizdir. 
Bugün, kamu iktisadî teşebbüsleriride bir 
sekreterin aldığı maaşla, üniversitedeki 
bir doçentin veya doçentlik seviyesine 
yaklaşmış 'bir öğretim görevlisinin aldığı 
ücret aynı seviyededir. Bu durum düzel
tilerek, yüksekokullanmızdaki ve üniver-
'sitelerimizideki öğretim elemanlarının üc
retleri tatminkâr hale getirilmeli; çok 
zor şartlar içerisinde yetiştirilen bu ele
manlar, özel sektöre veya yurt dışıma ka
çırılmamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bugün, 
ülkemizdeki üniversitelerimizde toplam 
21 tane tıp fakültesi vardır. Söz konusu 
bu tıp fakülteleri, hem eğitim hizmeti, 
hem de Türk sağlık hizmetini yapmak
tadır. Simdi bu tıp fakültelerinin makine 
ve teçhizat durumu, sağlık sahasında ge
lişen teknolojik imkânların son derece 
ger is indedir, öğretim görevlileri yeterin
ce eğitim yaptıramamaktadır. En kısa 
sürede gerekli eğitimin ve sağlık hizmet
lerinin yapılaibllmesi için, tıp f'akülteleri-
mizdeki makine ve teçhizatın süratle ta
mamlanması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bugün 
aşağı yukarı, Sayın Doğramacı'nın dam
gasını taşıyan, bir B1LKEMT Üniversite
si var. BİLKENT Üniversitesi her ne 
kadar vakılf üniversitesi ise de, bugün 
BÎLKENT Üniversitesinin Ibir kilometre 
civarındaki bir fakültede okuyan öğren
ci yatacak yurt 'bulamazken, yiyecek ek
mek bulamazken, sokakta gezerken; ora
daki öğrencilerin şatafat içerisinde ya
şamaları, lüks otellerde kalacak şekilde 
lanse edilmesi, eğitimde adalet ve eşit
liği ,bozuyor. Biliyorum ki, kendi öğren
cilik hayatımızda bizler en çok belli ko

nular istismar edilerek, Türk gençliği bel
li yönlere çekilmek istenmiştir. Vakıf 
vardı, Türk örf ve âdetinde vakıf vardı; 
ama, bizdeki valkılflar, düşük gelir sevi
yesindeki yöfcı çocuklar Itiopluma ka-
zandırılMaisı için kurulundu. Buradaki öğ
renci ,yarın Türk gençlerine, çok çeşitli 
hk şekilde, kötü örnek olarak .gösterile-
cdktir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; biz, öğ
renci burslarını son derece yetersiz gö
rüyoruz. 1968-1969 yıllarında, alınan 300 
veya 350 lira bursla bir öğrenci geçinir. 
hatta çok tutumlu olanlar memleketine 
40-50 lira harçlik da gönderirdi. 1968*in 
300-350 lirasının bugünkü değeri 60-64 
bin lira civarındadır, öğrenci bursları, 
net asgarî ücret seviyesine mutlaka çıka
rılmalıdır. Değilse, bu öğrendlerimİzin 
yarın ortada kalması, kötü niyetlilerin 
eline düşmesi mümkün olacaktır. 

^BAŞKAN — Bitiriyor musunuz efen
dim? 

MAHMUT ÖZTÜRK (İDevamla) — 
Sayın 'Başkan, bir dakika... 

iBASKAN — Sayın Öztürk, bir daki
kalarınız ib'itımiyor. Lütfen efendim... 

'MAHMUT ÖZTÜRK. (Devamla) — 
Tek Ibir dakika Sayın Başkan. Bitiriyo
rum. 

iBASKAN — .10 dakika geçtiniz, hat
ta 12 dakika geçtiniz. Lütfen... 

Kötü örnek teşkil ediyor; bundan son
ra, Divan olarak /bizi müşkül duruma dü
şürüyor. Lütfen bitirin. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 
Sayın Başkan, iyi konuşmanın neresi 
kötü örnek olur? 

BAŞKAN — Hayır, bizim süreyi 
uzatmamız kötü örnek teşkil ediyor. Ko
nuşmanız çok güzel efendim. 

— 9 0 -
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 
Sayın Başkan, tdk bir dakika efendim. 

(BAŞKAN — Tamam efendim, size 
ibir dakika daha süre veriyorum. 

Buyurun. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 

Buıgün Milî Eğîtilm Bakanlığında, son 
derece 'keyfî uygulamalara şahit olmak
tayız. Sayın Bakanın «Ancak ben bili
rim, ancak ben yaparım, dediğim dedik» 
düşüncesiyle Millî Eğitim Bakanlığını yö
netmeye kalktığına şalhit olmaktayız. Sa
yın Bakan, eğitimle hiç alakası olmayan 
kişileri, Millî Eğitimin en üst seviyeleri
ne ıgötirip, Türk millî eğitimine yön ver
meye kalkmaktaldır. 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Vic
danın sızlamıyor mu? 

MIEOMET ALİ DOÖUŞLU (Bingöl) 
İnsaf, insaf!.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Bil
mediğin konuya ıgimme. 

BAŞKAN — Lütfen... 
Devanı edin Sayın Özltürk. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 

Bunun acı sonuçlarını Türk toplumu ile-
•rijlde çekeeekltir. Sayın Balkanın bizzat bu 
uyıgulamara^dlan vazgeçip, Türk millî eği
timini, eğitime hizmet vermiş kişilerle 
yönlendirmesi en ,büyük dileğimizdir. 

Sayın Başkan, toleransınıza ieşekkür 
eder, hepinize saygılar sunarım (DYP ve 
SHP 'sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Şahısları adına, lehte Sayın İsmail 
Dayı. 

Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Dayı, süreniz 10 dakikadır efen
dim. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üye

leri; Mİ'IM Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığımın 1988 yılı bütçesi üzerinde, şah
sım adına görüşlerimi arz etmek üzere 
huzurlıarınızdayım; bu vesileyle, hepinize 
saygılar sunuyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığı, Türk Ordusun
dan sonra e!ğitiım ordusu diyebileceğimiz, 
yarım milyona yaklaşan bir kadroyla hiz
met veren önemli bir kuruluşumuzdur. 
Cumhuriyet öncesi ve İstiklâl Savaşı 
sonrasında Türk Milleti eğitime dalıma 
önem vermiştir. Milletlerin yücelmesine 
Yüce Atatürk'ün dediği gibi «Muasıır me
deniyet seviyesine ulaşmanın yolu eğitim
den geçer.» 

Maddî dünyada en değerli varlık, in
sandır. İnsanımızın geleceğe sahip çıka
cak nesillerini yetiştirmek, onları, bugü
nün şartlarına göre değil, geleceğin şart
larına göre yetiştirmek biziım görevimiz 
olmalıdır. îslâmın okumaya verdiği öne
mi hepimiz 'biliyoruz. Savaşlarda esir alı
nan insanların, belli bir sayıda çocuklara 
okuma yazıma öğretmesi halinde salıve-
rildikleriniı yine tarihten öğreniyoruz. Mil
lî mücadele sonrası, yakılıp yıkıl
mış ve harap olmuş vatanımızda, o gü
nün şartları içinde bütün şehit çocuk
larını okutmak için şehit okulları 'açıl
mış, daha 1923 yılından itibaren okuma 
yazma seferberliğine girişilmiştir, Artan 
nüfusumuz ve bu nüfusun büyük bir 
bölümünün genç kuşaklardan oluşması, 
bir bakıma sevinilecek bir olaydır. Fa
kat, diğer taraftan miillî eğitimin yükünün 
Türkiye bütçesi şartları içinde kolay ol
madığını düşünmek gerekir. 

Değerli milletvekilleri, 1925'li yıllar
da ilkokula gidebilen çocuklarımızın yüz
de 20'ler civarında olması yanında, 1988 
yLİında ilkokula giden çocuklarımızın yüz
de 95'in üzerinde olduğunu sevinerek gö
rüyoruz. Okuma yazma oranının daha 
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15-20 sene öncesine kadar yüzde 65'ler 
seviyesindeyken, bugün yüzde 88'lere 
ulaşmış olması sevindirici bir olaydır. 
Ancak, Cumhuriyet kurulalı 65 yıl olma
sına rağmen, hâlâ, mahkemelerde ve 
doktor karşısında tercümanla meramını 
anlatan vatandaşlarımız varsa, burada 
biraz şapkamızı çıkarıp, düşünmek gere
kir. (DYP sıralarından alkışlar) 

'Ülkemizin jeopolitik durumu dolayı
sıyla uzun yıllardır savunuma hizmetlerin© 
ayırdığımız payın yüksek oluşu, eğitim 
hizmetlerine ayrılan! anlıktan da etkileme
ye devam etmektedir. Tabiî, bundan vaz
geçmek mümkün değildir. Ancak, genel 
'bütçeden Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığına ayrılacak payın daha fazla 
olması görüşündeyiz. Hangi kuruluş olur
sa olsun, hangi bakanlıkta görev yaparsa; 
yapsın, bütün yapıları ıkuillanıacalk olan 
insandır. Eğer, o insan iyi yetiştirilmezse, 
maddî yükseliş ne kadar mükemmel olur
sa olsun, o memleketin geleceğine sahip 
nesiller onları koruyamazlar. Bir mem
leketin çocukları, maziden aldıkları ve 
günümüzde öğrendikleri her türlü bilgi ve 
hasletlerle, geçmişten kopmadan gelece
ğe şevkle bakahilmelidider. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Islâmın Yü
ce Peygamberi Hazreti Mubammed'in bir 
hadisi şerifi vardır; buyuroyorlar iki, «Ya 
öğretici ol, ya öğrenici ol, ya dinleyici 
ol; bunlardan gayri olma.» Buradan da 
öğreniyoruz ki, öğretimde, ilkokul önce
sinden üniversite sonrasına kadar, hatta, 
hayatın sonrasına kadar en önemli fak
tör öğretmendir. 

Biraz hafızamızı gerilere götürecek 
olursak, öğretmenin toplumdaki yeri, geç-
mişıte, günümüzden daha iyi durumda idi. 
Bütün parti sözcülerinin ittifak ettikleri 
bir, nokta var; öğretmenlik mesleği, he
ves edilen, itibar edilen, girmek için yarış 

edilen̂  bir meslek olmaktan biraz uzak 
kalmıştır. Bu, kısa zamanda, gayet tabiî 
bizim dönemimizde de hemen oluşma-
mışjtk, Evet, bugün öğretmen yetiştiren 
liselerimiz vardır; fakat, ondan sonra 'baş
ka meslekler edinmek için yüksekokul ve 
üniversitelere giden gençlerimiz, düışün-
dükleri mesleği edinemezlerse, son çare 
olarak öğretmenliğe yönelmektedirler. Ge
çen yıl hazırladığım bir kanun teklifim 
esnasında, yaptığım bir araştırmada, 7 
branşta mühendis olmak için fakültele
rimi bitirenlerim, o dallarda iş bulama
yıp, öğretmenlik imtihanlarına girdikleri
ni ve başarı sağlayamadıklarını üzülerek 
gördüm. Evvelce öğretmen, önünden ge
çilmeyen, çarşıda yürürse esnafın, ayağa 
kalkıp ceketini iliklediği insandı ve şah
siyet bakımımdan son derece mesleğine 
düşkün ve yetenek bakımından da üstün
dü. Bugünün' öğretmem', ıson derece ye
tersiz şartlar içinde, âdeta bir fazilet mü
cadelesi vermektedir ve birçok aileler, 
«Oğlum hiçbir mesleği kazanamazsa, öğ
retmen de mi olamayacak?» görüşüne 
doğru yavaş yavaş kaymaktadırlar.; Hal
buki, yüce milletimizin geleceğine sahip 
olacak nesilleri yetiştirecek öğretmen, 'her 
türlü maddî ve manevî imkânla teçhiz 
edilmelidir. Marifet, iltifata tabidir. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 1988 
yılında miktar olarak yüzde 110'luık bir 
artışla, 1 trilyon 797 milyar lira olarak 
huzurlarınıza getirildiğimi görüyorum. Bir 
arkadaşımızın söylediği gibi, genel bütçe
ye göre yüzde itibariyle, 1987 bütçesi ile 
1988 yılı bütçesi birbirine yakındır; an
cak, daha 10 gün önce çıkardığımız bir 
yasa ile millî eğitim gençlik ve spor hiz
metlerine ve sağlık hizmetlerine ayrıla
cak payın burayı takviye edeceği ümidin
deyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
öğretmen okullarından mezun olan genç-
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ler 'istedikleri) yücekokul ve fakülteyi se-
çebiılmeli; ancak, ileride öğretmen olarak 
istihdam edilmek üzere ihtiyaç duyulan 
dalarda, büyük bir öğretmen kadrosu 
namzedi yüksek tahslilli gençlere mecburî 
hizmet karşılığı geniş çapta burs veril
meli, onlar pedagojik eğitimden geçiril
meli ve gelecekteki seçecekleri mesleğe 
daha o zamandan hazırlanmalıdırlar. 

Kırsal kesimden başlayarak, halkımı
zın da destekleriyle, öğretmenlere loj
man, mesken sağlanmalı. Türkiye gene
linde, yeterince mevcut olduğunu zannet
tiğim öğretmen kadrosundakli çarpık da
ğılıma da son verilmelidir. Doğu ve Gü
neydoğu illerimizde, yeni yeni, köyleri
mize öğretmenler atayabldiğimizt biliyo
ruz; anoaik eş durumu ve daha başka se
beplerle, diğer yörelerdekli öğretmen dağı
lımı da dengesiz bir şekilde kırsal kesi
min aleyhine işlemektedir. Eşlerin bir 
araya getirilmesine saygı duyuyorum; an
cak bir Batı Anadolu ili olan memleke
tim Balıkesir'de merkeze bağlı 'bir köyde 
60 öğrencili bir okulda 13-15 öğretmen 
varken, memleketim olan Dursunbey'in 
80 köyünde birer öğretmen bulunmakta
dır ve bunun 15-20 tanesi de vekil öğ
retmendir. 

Değerli milletvekillerıi, ilköğretimi, or
taöğretimi ve yükseköğretimi için 'bugün 
10 milyondan fazla gendimiz tahsil ça-
ğındadur. Bu, sevinilecek 'bir olaydır. Or
taöğretim çağında yüzde 52 gencimiz or
taokula yönetebilmektedir. Liseye gidebi
lenler bundan biraz daha azdır; ancak 
Anavatan İktidarının çıkarmış olduğu Çı
raklık Eğitimi Yasası ile çoğu fakir aile 
çocukları olan ve kısa yoldan para ve 
meslek öğrenmeye yönelen, okul dışı kal
mış büyük bir gençlik kesimine okuma 
imkânı getirilmiştir. Bu yaşıta, 'hedeflenen 
800 bin gencin yarısına yakını okullara 
alınmış durumdadır. 

- £ 3 

Meslek eğitimi konusunda da bazı ko
nulara temas etmek istiyorum : Geçmiş 
yıllarda, meslek okullarına yönelişin biraz 
daha fazla olduğunu görüyordum. Son 
yilllarda bu okulların kapasitesinin yüzde 
60-70 oranında kullanıldığını zannediyo
rum. Burada, lise çıkışlı gençlerin, yük
sek tahsil yapma şartlarının yanında, bazı 
faktörler de rol oynamış olabilir. Ülke
mizde uygulanan bir yanlışlığa burada te
mas etmek işitiyorum : Meslek liselerinde 
her okul 'bünyesinde, büyük masraflarla 
atölyeler kurulmaya gayret ediliyor. Bu 
atölyelerin, zamanla, gelişmeyi ve tekno
lojiyi takip edemedlkleriınli görüyorum. Bu 
metot yerine, illerde veya 'ilçelerde mer
kezî atölyeler kurulmalı ve bütün okullar 
bu atölyelerden ve özel sektörün kuru
luşlarından yararlandırılmalıdırlar. 

Meslek liseleri deyince, imam-hatip 
liseleri konusuna da birkaç cümle ile te
mas etmek istiyorum. 

Binincisi, biraz evvel bir arkadaşımı
zın söylediği gibi, 1980 sonrası lise kısmı 
kapatılmış olan 33 imam-hatip ortaoku-
nun lise bölümü açılmalıdır. İki gün ön
ce buradan Diyanet bütçesini görüşürken 
hep beraber vâkıf olduk ki, 19 bin ilk
okul mezunu, köylerde din görevlisi ola
rak hizmet vermektedir. Halbuki bu 
okullardan mezun olacak gençlerimiz, en 
azından lise seviyeli gençlerimiz, köyle
rimize hizmet götürecektir. 

Aziz milletvekilleri, çok önemli bir 
konuya huzurlarınızda temas etmek isti
yorum : İmam-hatip liselerinden mezun 
olanlar bazı yüksekokullara -yanılmıyor
sam, harp okuluna- alınmadığı tarzında 
yayınlar okuyorum. Bu, yanlış bir tutum
dur. Bir defa, siizin korumaya çalıştığı
nız okullara Atatürk ülkeleri doğrultu
sunda ve millî eğitimin kontrolünde yeti
şen imam hatip mezunlarına kapınızı ka-
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patırsanız, oralara değişik yollardan tah
sil yapıp gelmek isteyenler, istedikleri gi
bi girebilider. Ayrıca, imam hatip lisele
rinden mezun olanlar, bu yurtta ikinci 
sınıf vatandaş değillerdir. Vatanına, mil
letine bağlı, Atatürk ülkelerine sadık 
ve o doğrultuda eğitim görmüş gençlerin 
önündeki barikat kaldırılmalıdır. 

Zamanımın müsaadesi nispetinde mes
lek yüksekokullarına da çok kısa 'temas 
etmek istiyorum : Bugün piyasada en iyi 
iş bulabilenler, mesleğe yönelik tahsili 
yapan gençlerdir. Yasadaki boşluklar do
layısıyla, meslek 'eğitimi görmüş bazı yük
sekokul ve fakülte mezunları, kendileri
ni tanımlayan gerek eğitim, gerekse ser
best piyasada, onların becerilerini, ba
şarılarını ve degerlerinü ifade ©den un
vandan yoksundurlar. Bu konunun, yasa 
ile tashih edileceği kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, değerli milletevkilleri; 
ıgelişen dünyadaki ilmî yenilikleri dikka
te alarak, ders kitaplarının günün şartları
na göre, zaman zaman yenilenmeslinde 
fayda vardır. Bu arada, ilkokul dördün
cü sınıftan, lise son sınıfa kadar oku
tulan din ve ahlak kültürü ders kitapla
rımın ve müfredatının da yenliden gözden 
geçirilmesinde fayda umuyorum. «Gele
ni© paşam, gidene ağamı» diyen zihniyet 
tarihe terk edilmeli, bir zamanlar maziyi 
kötüleyen kitaplar, artık Türkiye'den kal-
dırıılrnıalıdır ve geçmiş büyüklerimize kö
tü gözle bakan ve o şekilde gençlerimi
zin beynini yıkayan hiçbir kitap okul
larımıza sokulmamalıdır; çünkü, bütün 
geçmiş (hepimizin geçmişidir. (ANAP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

Aziz 'milletvekilleri, Yüksek Öğretim 
Kurulu bütçesi başlıbaşıma bir konu. Bu 
konuda, geçen dönemde verdiğim bazı 
kanun teklifleri dolayısıyla ve günün sant
iarı icabı, bu yüce kürsüde, düşüncele-
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ritmi zaman zaman söyleme fırsatı bul
muştum. Ben, üniversiıtelerimıizin vatan 
sathına yayılması ve adedinin laırtırılması-
nı doğru buluyorum. Her yerde gelişme
yi gerçekleştirmek, kailite ile karitiıteyi 
birlikte götürmek kolay değildir. Fırsat 
eşitliğinin en güzel örneklerinden biri, 
üniversite!erimizin yurdun dört bir ta
rafına dağılmış olmalarıdır. Zamanla bu 
ünivarsüıteler de öğretim ve egitirn kad-
rolariındaki noksanları tamamlayacaklar
dır. Bu arada, yeni ihtiyaç duyullan böl
gelere üniversiteler açılabilmelidir. Bağış
larsanız, bir cümle ile şu hususu da ifade 
etmek istiyorum: Kampusuyla, fakülte 
ve yükeskoküllarıyla 'bir hayırlı açacak 
eli bekleyen Balıkesir 'Karnesi Üniversitesi 
de, açılışı beklemektedir. 

Bir konuyu daha, kısaca temas ederek 
huzurlarınıza 'getirmek istiyorum; hatırlar
sınız, 1985 yılında YÖK, ilahiyat fakül
telerine, kız öğrenci almama kararı ver
mişti. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Kadro 
vermiyor. 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Bu hiz
meti Meclis kürsüsüne getirmek bendeni
ze nasip olmuştu ve YÖK basiret örneği 
göstererek bu yanlıştan dönmüş ve ila
hiyat fakültelerine kız öğrencilerin alım-
ımasıma yeniden karar vermişti; ancak, bi-
lıabara bumu yüzde 7 gibi, bir kontenjanla 
dondurduğunu gördüğümüz zaman, üzün
tü duyduk. Nüfusumuzun 25 milyonunu 
kadın ve kızlarımız teşkil etmektedir. An
nesi cahil olan bir rnlillötin, kendisi de 
cahil olur. Evlatlar, evvela yuvada eği
tilir. Bu bakımdan, ilahiyat fakülteleri
nin kontenjanının kısılma İstidadı bizleri 
üzmektedir. 

Aziz milletvekilleri, küçük fakat büz
leri üzen ve basından öğrendiğim bir ko
nuya da, temas etmeden geçemeyeceğim : 

94:.— 
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istiklal şaki ve millî mücadelenin kahra
manlarından, Atatürk'ün isyan çıkan her 
bölgeye nasihat heyetinin başında gön
derdiği ve «Çanakkale Şehitleri» nin öl
mez, abide yazarı Mehmet Akif'e, istan
bul Marmara Üniversitesinde bir öğretim 
görevlisi, sözde «hain» demiş. Biz, bu 
çarpık zihniyetü kişilerin, gençlerimizin 
beynini yıkamaya devam etmelerinden alı
konulmasını istiyoruz. (ANAP ve DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ZİYA ERCAN (Konya) — Kahrol
sun! 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Mehmet 
Akif'i tanımayan ve ona «hain» deme cü
retini gösterenler, gözleri ışıktan kamaşan 
yarasalardan farksızdırlar. (ANAP ve 
DYP sıralarından alkışlar) Millî mücade
le ve cumhuriyet Türkiyasi, Mustafa 'Ke
mal'ler, Memet Akif'ilier, Kâzım Karabe-
kir'ler, Mareşal Fevzi Çafcmak'iar, İsmet 
İnönü'ler ve daha yüzlerce vatan evladı 
sayesinde kurulmuştur. 

Bugün, burada, otuz sene evvel üni
versite talebesi olarak, evinden alıp Eyüp 
Sultan'daki kabrine götürdüğüm, Rahmet
li Miareşal Fevzi Çafcmak'ı da ölüm yıl
dönümü dolayısıyla rahmetle anıyor; bu 
bütçenin hepinize, memleketimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Dayı. 

Aleyhinde, şahsı adına, Sayın Cumhur 
•Keskin; buyurun efendim. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sösyaldemolkrat Halkçı Partinin ülke
mizdeki eğitiim sorunlarına nasıl baktı
ğım, grubumuz adına konuşan değerli 
arkadaşlarım tüm detaylarıyla Yüce 
Meclise sundular. Bunları yinelemenin 
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bir yararı yok. Ben kişisel düşünoele-
riımi arz etmek üzere söz aldım. Doğal
dır ki, seçim bölgem olan Hakkâri'delki 
eğitim sorunlarına da konuşnıatmda deği
neceğim. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin eği
tim düzeni, bütün geri kalmış ülkelerde 
olduğu gibi geridir. Zaten ülkelerin geri 
kalmışlığının en önemli göstergelerinden-
hiri de eğitimdeki, eğitim düzenindeki 
geriliktir. Bu gerilik, eğitim ve öğretim 
hizmetlerinden yararlananların genel ora
nının düşük olmasıyla kendisimi göster
mekte, eğitim ve öğretim düzeyinin dü
şük seviyede olmasıyla kendisini gös
termekte, eğittim ve öğretim örgütünün 
işleyişindeki olumsuzluklarla kendisini gös
termektedir. Eğitim ve öğretim alanında 
tam bir keşmekeş hüküm sürmektedir. 

Değerli m'illietvelkileri, Anayasamızın 
42 ne! maddesinde, «Kimse, eğitim ve 
öğretim hattından yoksun ıbıralkılamaz. 

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri 
ve linkılâpları doğrultusunda, çağdaş bi
lim ve eğitim esaslarına göre, devletin 
gözetim ve denetimi altında yapılır., Bu 
esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri 
açılamaz. 

Üköğretilm, kız ve erlkjek bütün vatan
daşlar dçlin zorunludur ve Devlet okulla
rında parasızdır. 

Eğitim ve öğretim kurumlarında sa
dece eğitim, öğretim araştırma ve incele
me! üe ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faa
liyetler her ne suretle olursa olsun en
gellenemez» denilmektedir. 

Eğitim, öğrenim hattını düzenleyen 
Anayasamızın bu maddesi karşısında, 
ülfcemıiz eğMmin'in gerçekler planındaki 
görünümü nedir Ikısaca değinmek iste
rim. 

İlköğretim kız ve ertkek bütün vatan
daşlar, için zorunlu olmasına karşın, 
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ilkokul çağındaki çooulklarılmızm önemli 
bir bölümü, hâlâ okuma olanaklarından 
yoksun bulunmaktadır. Muhtarlık dü
zeyindeki çoğu yerleştim birimlerinde, 
hâlâ okul bulunmamaktadır. 12 Eylül 
1980 darbesinden sonra, özellikle doğu 
ve güneydoğu da, köy ve şehir merkez
lerindeki okul binalarının çoğu kışla ya 
da karakol haiınıe getMımiştir. Sayın Ba
kanım Halklkâri Üindıen örnek veriyoruım. 
Çukurca ilçemizde, .Çayırlı köyü, Çı
narlı köıyü, Kavuşak köyü, Cevizli ve 
Kayalık köylerinim ilkokulları, o tariih-
ten bu yana karakol olarak kullanılmak
tadır. Seçim propagandası sırasında bu 
köyler© gittim, bu köylerde okuma çağın
daki çocuklar, okullarının karakol hali
ne getiriillmesiinden dolayı okuyamadıkla
rını, okumak 'istediklerini yakına yakıına 
anlatıyor, 'aileleri feryat ediyordu. Çu
kurca (Ecemizin Temel Eğitim Yatılı 
Bölge Okulu binaları devletçe büyük har
camalar yapılarak 'inşa edilmişti. Tam 
hizmetle açılacağı sırada askerî kışla ha
line getirildi. 1987 yık içinde boşaltılan 
bu binalardaki tahribat, eğitim hizmeti
ne başlanılmasına engel teşkil etmiş, bi
nalar onarım için ihale edilmiştir. Eğitim 
hizmetine sokulmayan bina, 40 milyon 
İraya onarım amacıyla 'ihale edilmiş bu
lunmaktadır. Bu nedenle, Çukurca Te
mel Eğitim Yatılı Bölge Okulu hâlâ hiz
metle glirmiiş değilkiir. 

Uludere içe merkezindeki Cumhuri
yet ilkokulu, Taşdelen ve Ortabağ köy
lerindeki anaokulaır hâlâ karakol ve 
köy korucuları konutu olarak kullanıl
maktadır. 

Hakkâri merkezindeki Endüstri Mes
lek Lisesi il(e Temel Eğitim Yatılı Böl
ge Okuiıkrınm bir kısıta binaları. aske-
rî kışla olarak kullanılmaktadır. Bu tiki 
okulda eğitim ve öğretim geniş ölçüde 

aksamış durumdadır. Merkeze bağlı Du-
rankaya ve Elmacık köylerinin ilkokul
ları da hâlâ karakol olarak kullıanıknak-
tadır^ Çok ilginçtir Şemdinli ilçem'izdeki 
Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu hâlâ 
askerî kıştadır. Yine, Şemdinli İlçesinin 
çoğu köyünde köy ilkokulları hâlâ kara
kol olarak kulanilimaktadır. Beytüşşe
bap îlçesli Uzungeçit bucağındaki ilkokul 
binaları ıda hâlâ karakoldur. 

Sayın ımlilletvekilleri, Sıiiırt ve Mardin 
illerinden rnlUletvek'ili seçilen arkadaşla
rımızla - ki, bunların bir bölümü de 
Anavatan , Fantisinden olan arkadaşları
mızdır - yaptığımız konuşmalarda, o il
lerde de aynı uygulamaya ğidi'Miğirii, 
oralarda da ilkokul binalarının çoğunun 
kışla ya da karakol olanak kullanıldığı
nı öğrendik. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Sıiıirt) — Doğrudur, Sürtme de 
aynı. 

CUMHUR KESKtN (Devamla) — 
Arkadaşlar, ıbu suçtur. Bu uygulama 
Anayasaya aykırıdır, Anayasanın 42 neti 
maddesinin sekizinci fıkrası açıktır, bu 
fıkrada ne deniyor, aynen okuyorum: 
«Eğitim ve öğretim kurumlarında sade
ce eğitim, öğretim, araştırma ve incele
me ile ilgüi faaliyetler yürütülür. 'Bu faa
liyetler her ne suretle olursa olsun en
gellenemez.» Madde gayet açık, eğitim 
ve öğretim faaliyetlierıi hiçbir şekilde, 
güvenlik amacıyla da olsa engellenme-
melidir. 

Peki, Hakkâri, Mardin vfe Siirt ille
rindeki eğitim ve öğretim kurumlarını, 
bunlara ait binaları ıkışla ya da karakol 
halline getiren, getirenlere göz yuman 
müliî eğitim müdürleri hakkında ne iş
lem yapılmıştır? Bunu sormalk hakkımız 
değil midir Sayın Bakan? 
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Milî Eğitini Gençlik ve Spor Balka
nı Sayın Hasan Celâl Güzelin eğitim ve 
öğretim sorunlarına çözüm bulmak için 
çalba harcadığını biliyoruz ve kendileri
ni yakımdan 'izliyoruz. Bakanlığa yeni 
gelmiştir, anlattığımız uygulamalar, ken
dilileri balfcanilığa gelmeden önce başlatıl-
mııştıır, bunu da biliyoruz. Ancak, şimdi 
sorumluluk mevlkiindedir. Lütfen, özel
ikle temel öğiıtim yatılı bölge okutan, 
endüstri meslek isesti ve Iköy okullarına 
ait binaların, bir ian önoe aslî görevleri 
amacıyla Mlamiması için boşaltılmasını 
Bağlaşımlar. Buralarda öğrerılimlerini sür
düren çocuklarıımızı eğitim ve öğretim 
hakkından yoksun bırakan sorumlu
lar - • ileli en başta geleni kanımızca Hak
kâri Millî Eğitim Müdürüdür - hakkın
da sorutturma açtırsınlar. 

Değerli milletvekilleri, bir yandan 
«kendi okulunu kendin yap» kampanya
ları başlatılarak, diğer yandan içki vesa
ire gibi ıtüketim maddelerine vergiler-
uygulayarak, eğitim sorunlarımızın çö
zümü için ıek kaynak bulmaya çalışıyo
ruz. Mevcut okul ıhmalarımızı ise, kış
la jya da karakol 'haine getiriyoruz. Bu
nu anlatmak mümkün değil. Bir derslik, 
iki derslik okullar için siyasî propagan
da mlalzeme's.'i olarak temel' atma ya da 
hizmete açma törenleri yapılacağına, kış
la ya da karakol haline getirilen özellik
le Halkkâri, Sürt ve Mardin illerindeki 
okullar (boşaltılsın, hizmete açılma tören
leri yapılsın ve bizler de bu törenlerle ka
tılalım. 

Eğitim ve öğretim hizmetlerinden ya
rarlanma oranının düşük olduğunu söy-
liedikj Eğitim ve öğretimle ilgili rakam
lar, Türkiye'de egemen sınıf ve zümrelerin 
eğitim olanaklarından emekçi, köylü ve 
dargelirli yurttaşlarımıza göre daha çok 
yararlandıklarını, !bu açıdan da ayrıcalık-

— 22 

lan bulunduğunu gösteriyor. Bu, ilk, orta, 
lise ve yükseköğrenimin her aşamasında 
açık bir biçimde görülmektedir. 

Eğitim ve öğretini hizmetlerinden ya
rarlanma açısından bölgeler arasında da 
bir dengesizlik vardır. Her alanda olduğu 
gibi, bu alanda da, ülkernizin doğusu 
ile batısı arasında foizmıetlerden yarar
lanma bakımından büyük farklılıklar, bü
yük dengesizlikler vardır. Bu eşitsizlik, 
okullaşma oram açısından söz konusudur, 
okuma - yazma ofanı açısından söz 
konusudur. İlkokuldan sonra eğitime de
vam (etme, lyükseköğreriiım hizmetlerine 
devam etme, öğretimen açığı gibi alan
larda açık bir biçimde ortaya çıkmakta 
ve görülmektedir. 

Özetlersek, eğitim ve öğretim 'hizmet
lerinden yararlanma oranı düşük olduğu 
gibi, gelir dağılımından kaynaklanan ve 
bölgeler arasındaki eşitsizlikten de kay
maklanan bu durum eğitim düzenimize 
damgasını vurmuştur. Peki eğitim düze-
niımizde Mç mi eşitlik yok diyeceksiniz; 
var, ama nasıl. Her lise mezunu, üniver
site ya da yüksekokullara gireblrnjefc 
için giriş sınavlarına katılabilir. Bu öğ
rencilere aynı sorular sorulur, bu lalan-
!da ©şiıtllifc var. Hakkâri'nin Şemdinli Li
sesinden mezun olan öğrenci ile Gala
tasaray Lisesi ya da Robert Koleji me
zunlarım aynı sınava alıyor, aynı sorula-
soruyoruz. 

Sayın Bakanım, Şemdinli Lisesinden 
bir grup öğrencinin gönderdiği mektu
bu okuyorum: 

«Biz Şemdinli Lisesinde okuyoruz. 
Doğru dürüst bir eğitim göremiyoruz. 
Her dersin branş öğretmeni yoktur. Branş 
öğretmeni olmayan derslere başka öğret
menler girmektedir. Bize hiçbir şey öğre-
tilmemektedir. Örneğin, fizik öğretmeni 
tarih ve beden eğitimi dersine giriyor, 
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kendisi de stajyer öğretmendir. Lisemiz
de bir tek edebiyat kolu var, en ağırlıklı 
ders edebiyattır ve bu dersin de branş öğ
retmeni yoktur. 

Peki biz nasıl üniversiteyi kazanalım. 
Yetkililerimiz bilgisayarlı eğitim ve öğre
timden söz ediyorlar. Biz bilgisayar iste
miyoruz, yeter 'ki, bize branş öğretmeni 
gönderin». 

Öğrencilerin istekleri bu. 

Değerli milletvekilleri, derslerinin ço
ğu boş geçen ya da branş öğretmeni bu
lunmayan, yoksul oldukları içinde büyük 
kentlerde okuma olanaklarından yoksun, 
özel dershanelerden yararlanamayan lise 
mezunları ile tüm olanaklardan yararlan
mış Galatasaray Lisesi mezunlarını aynı 
sınava sokarak, aynı soruları sorarak, 
eşitlikten, fırsat eşitliğinden söz etmenin 
mantıkla bağdaşır bir yanı olabilir mi? 

BAŞKAN — Sayın Keskin, süreniz 
doldu, toparlayın efendim. 

CUMHUR KESKtN (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

Şemdinli Lisesi öğrencilerinin feryat
larını, Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanımızın takdirlerine arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, elimde Yüksek
öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yer
leştirme Merkezinin, 1980 - 1987 yılları 
arasında sınava giren ve yerleşen öğrenci 
sayılarının il sırasında dağılımını gösterir 
çizelgeleri var, tetkik ettim. Yükseköğre
nime devam eden öğrenci sayısı bakımın
dan Doğu ve Batı arasında büyük bir 
dengesizlik bulunduğu, dengesizliğin il 
bazında değerlendirme yapıldığında daha 
da büyüdüğü açık bir biçimde görülmek
tedir. 1980 yılında 8; 1981'de 12; 1982'de 
24; 1983'te 47; 1984'te 51; 1985'te 57; 
1986'da 108 ve 1987'de de 42 kişinin yük
sekokul ve üniversiteye girebildiği Hak
kâri, bu sıralamada en altta yer almakta

dır. Yükseköğrenime devam imkânı bu
lan bu az sayıdaki öğrencilerin çoğuda, 
iki yıllık eğitim fakültesi veya bunun .gi
bi eğitim kurumlarında okuyabilmekte ve 
özellikle de Ankara, İstanbul gibi kentler
de bir süre üniversite hazırlık kurslarına 
katılma imkânı bulabilenlerdir. 

Sayın milletvekilleri, Hakkâri İli Tür-
'kiye'de yükseköğrenim kurumu bulunma
yan tek ilimizdir sanıyorum; çünkü he
men hemen tüm illerimizde ya da illere 
bağlı kimi ilçelerde yükseköğretim ku
rumları vardır. Van 100 üncü Yıl Üniver
sitesine bağlı olarak Hakkâri'de de bir 
meslek yüksekokulu açılması planlanmış; 
ancak her nedense bugüne kadar hizmete 
açılmamıştır. 100 üncü Yıl Üniversitesine 
bağlı olarak açılacak meslek yüksekoku
lunun binası da hazırdır. Bakım yurdu 
olarak yapılmış olan bina ve eklentileri, 
ilimizde bir yüksekokulun açılması ama
cıyla 100 üncü Yıl Üniversitesine devre
dilmiştir. Buna rağmen «açıldı, açılacak» 
denilerek, olumlu hiçbir faaliyet gösteril
memiştir. 

Sayın Bakandan rica ediyorum, yük
sekokulu bulunmayan tek il olan Hakkâ
ri'nin meslek yüksekokuluna kavuşması 
için girişimde bulunsunlar, bu konudaki 
çalışmaların sonuçlandırılmasına katkıda 
bulunsunlar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin eği
tim sorununu diğer sorunlarından soyut
lamak olanaksızdır. Bir toplumda gelir 
dağılımı ve kazançlar arasında korkunç 
uçurumlar varsa, bunun eğitim düzenine 
yansımaması düşünülememez. Eğitim sis
temindeki adaletsizlik ve eşitsizlik ile keş
mekeş, toplumdaki adaletsizlik giderilme
diği sürece devam edecektir. Bu nedenle 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
nın 1988 yılı bütçesinde kayda değer bü
yük artışlar olmasına karşın, eğitim so-
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runlarına köklü çözüm bulunacağına inan
mıyorum. 

Buna rağmen, bütçenin ülkeye ve hal
kımıza hayırlı olmasını diliyor, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Hükümet adına, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Sayın Hasan Celâl Gü
zel; buyurun efendim. (ANAP ve DYP 
sıralarından alkışlar). 

MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELAL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri; sözlerimin başında hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığının 1988 yılı bütçesinin Yüce Meclisi
mizde görüşülmesi münasebetiyle, millî 
eğitim politikamızı, eğitim, gençlik ve 
spor hizmetlerimizi, bu hizmetlerle ilgili 
darboğazları, gerçekleştirmeyi planladığı
mız faaliyetleri ve bütçe durumumuzu arz 
etmek istiyorum; ancak, ilerleyen vakit 
sebebiyle, millî eğitim politikası ile ilgili 
başlangıç kısmı, darboğazlar ve planladı
ğımız hizmetleri belirtmekle iktifa edece
ğim. Bütün sayın üyelere, konuşma met
nim dağıtılmıştır; ancak, okumalarını bil
hassa istifham ediyorum. Ayrıca, kısa 
olarak sayın üyelerin tenkitlerinde temas 
ettikleri konulara da işaret etmek istiyo
rum. 

Kamu personelinin üçte birini, devlet 
memurlarının yüzde 40'ını istihdam eden 
Bakanlığımız, 65 bin eğitim ve öğretim 
kurumu, 380 bin öğretmen ve 11 milyon 
öğrencisiyle; yurdun en ücra köşelerine 
ve yurt dışına yayılan teşkilatıyla, nüfu
sun tamamına hizmet götüren memleketi
mizin en büyük kuruluşudur. 
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Devletimizin bekası ve refahı ile doğ
rudan ilgili olan eğitim, gençlik ve spor 
hizmetlerinin yürütülmesinde Atatürk'ün 
emir ve direktifleri, Anayasamız, Millî 
Eğitim Temel Kanunu ve Hükümet Prog
ramımız rehberimiz olmaktadır. 

Kurtuluş savaşında kazanılan askerî 
ve siyasî başarılardan sonra, iktisadî, sos
yal, kültürel, ve teknik kalkınmada eğiti
min en tesirli unsur olduğunu gören bü
yük Atatürk, 2 Eylül 1924 tarihli konuş
masında şöyle demektedir: «... en mü
him, en esaslı nokta eğitim meselesidir. 
Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, müstakil, 
şanlı, yüksek bir cemiyet halinde yaşatır, 
ya da bir milleti esaret ve sefalete terke-
•der». 

Atatürk, eğitim felsefemizin millî esas
lar üzerinde inşa edilmesini ve yapılacak 
eğitim programlarının millî karakterde 
olmasını istemiş ve bu isteğini şu şekilde 
ifade etmiştir : «Türkiye Cumhuriyetinin 
yeni nesle vereceği eğitim millî eğitim
dir». «Yetişecek çocuklarımıza ve gençle
rimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne 
olursa olsun herşeyden önce, Türkiye'nin 
bağımsızlığına, kendi benliğine, millî ge
leneklerine düşman olan bütün unsurlarla 
mücadele gereği öğretilmelidir». 

Bakanlığımız millî eğitim hizmetleri
nin «millî karakteri» bozulmadan yerine 
getirilmesinin şuuru ve gayreti içerisinde
dir. Eğitim programlarının hazırlanmasın
da büyük Atatürk'ün en güzel şekilde özet
lediği bu temel ilke esas alınmaktadır. 

Görüldüğü gibi, Bakanlığımızın görev 
alanına giren hizmetlerinin önemli karak
teri «Millî» oluşudur. Bu millî karakter, 
Anayasamızda Millî Eğitim Temel Kanu
nunda yüce milletimizin iradesi olarak 
ifadesini bulmuştur. 

Millî Eğitim Temel Kanununda ay
nen; 
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«Türk millî eğitiminin genel amacı, 
Türk milletinin bütün fertlerini, 

1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve 
Anayasada ifadesini bulan Atatürk milli
yetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ah
lakî, insanî, manevî ve kültürel değerleri
ni benimseyen, koruyan ve geliştiren; 
ailesini, vatanını, milletini seven ve dai
ma yüceltmeye çalışan; insan haklarına 
ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilke
lere dayanan demokratik, laik ve sosyal 
bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhu
riyetine karşı görev ve sorumluluklarını 
bilen ve bunları davranış haline getirmiş 
yurttaşlar olarak yetiştirmek; 

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu 
bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde 
gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve 
bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dün
ya görüşüne sahip, insan haklarına saygı
lı, kişilik ve teşebbüse değer veren, toplu
ma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yara
tıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini ge
liştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar 
ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandır
mak suretiyle hayata hazırlamak ve onla
rın, kendilerini mutlu kılacak ve toplu
mun mutluluğuna katkıda bulunacak bir 
meslek sahibi olmalarını sağlamak; 

Böylece, bir yandan Türk vatandaşla
rının ve Türk toplumunun refah ve mut
luluğunu artırmak; öte yandan millî bir
lik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı desteklemek ve hız
landırmak ve nihayet Türk milletini çağ
daş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir 
ortağı yapmaktır» denilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anayasada ve Millî Eğitim Temel Kanu
nunda ifadesini bulan eğitimin millîliği 
'karakteri, 25 Aralık 1987 tarihinde Yüce 
Meclisin tasvibine sunulan Hükümet Prog

ramımızda da aynen şu şekilde yer almış
tır : 

«Geleceğimizin teminatı olan çocukla
rımızın ve gençlerimizin modern ve ileri 
Türkiye idealine, Atatürk ilke ve inkılap
larına bağlı millî, manevî ve ahlakî değer
lerimizi benimsemiş, bilgili, ilmî düşün
ceye sahip, herkese karşı sevgi, saygı ve 
müsamaha besleyen medenî birer insan 
olarak yetişmelerini millî eğitimin esası 
sayarız». 

Hükümet programımız, önümüzdeki 
!beş yıllık dönemde eğitimi, «Önümüzdeki 
dönem eğitim ve öğretim en fazla önem 
verdiğimiz konuların başında gelecektir.» 
şeklindeki ilkesiyle, esas ağırlık verilecek 
saha olarak tespit etmiştir. 

Bu ilke istikametinde çalışmalara hız
la devam edilmektedir. 

Millî [Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı, «Millî kültürümüzü çağdaş uygarlık 
seviyesinin üstüne çıkarmak» gibi büyük, 
dinamik ve yüce bir hedefi gerçekleştir
mek görevini de üstlenmiştir. Bu hedefe 
ulaşmanın temel şartı, her şeyden önce 
millî 'birlik ve beraberliğin sağlanması ve 
devam ettirilmesi, millî hedeflerin, millî 
değer ve menfaatlerin, eğitim yoluyla ço
cuklar ve gençler dahil milletimizin her 
kesimine mal edilmesi ve benimsetilmesi-
dir. 

Sayın milletvekilleri, Atatürk ilke ve 
inkılapları, Anayasa ve Milî Eğitim Te
mel Kanununda belirlenen ilkeler doğrul-
ıtusunda eğitim ve öğretimde sosyal veya 
kültürel cinsten farklılıkların ortadan kal
dırılarak birlik sağlanması, eğitim ve öğ
retimde laikliğin esas adıntması, eğite ve 
öğretimde herkesim 'bir mestek sahihi ya
pılması, eğitim ve öğretimin ilim ve tek
nolojinin son verilieriınıe ve çağdŞaş eği
tim esaslarımla göre düzenlenmesi, eğitim 
sistemimin ekonomik kalkınmayı salğila-
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ması prensipleri', Hükümetimizin progra
mında yter almakta ve Bakanlığımız ta
rafından da bu istikamette çalışmalar ya
pılmaktadır. 

Bütün siyasî partilerin programların
da yer alan «Eğitim ve öğretimde fırsat 
•eşitliği» ilkesi üzerinde önemle ve önce
likle durulmakta ve tedbirler alınmakta
dır. Biraz jsonra daha geniş olarak açık
lama yapacağım bu tedbiırlerden 'bazlıları
nı ifade 'etmek istiyorum. Bunlar, 'burs 
ve ıkredilier miktarlarının artırılması, da
ha iyli beslenme imkânı sağlanması, yurt 
yapımı, yatılı bölge okullarına ağırlık ve
rilmesi, kaılkınımada öncelikli bölgelere da
ha fazla kaynak sağlanması, bu bölgeler
de çalışan öğretmenlere lojman ve ek 
maddî imkân temim edilmesi şeklinde özet-
lenehilecektir. 

Sayın İnönü'nün, bütçenin geneli üze
rinde yaptığı konuşmada, manevî açıdan 
'beklediklerini özetlerken aynen şu şekil
de bir ifade kullandıklarını gördük. «Te
mellerini Atatürk ilkelerinden, ulusalı ta
rih ve kültürden alan laik ve özgür 'bir 
düşünce ortamı içinde çocuklarımızı çağ-
dağ uygarlığın yetenekli, kendine güve
nen kişileri olarak yetiştirmeye çalışan bu 
politikadan sapmamak, her milllî eğitim 
bakanının temel görevi olmalıdır.» Bütün 
siyasî partilerimizin temel programlarında, 
cumhuriyetin kuruluşumdan 'beri, Atatürk 
ilkeleri, cumhuriyetin ilkeleri, anayasala
rımız ve son olarak 1982 Anayasamız, 
1739 sayılı Mâlî Eğitim Temel Kanunun
daki genel gaye maddesi ve nihayet par
tilerin seçim •beyannameleri, programları, 
özel programları, son olarak da siyasî 
iktidarı meydana getiren partimizin. hü
kümetlerinde koyduğu genel ilkeler, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşun
dan itibaren 65 yıldır, bazı farklılıklarla, 
temel 'bir eğitim politikasının olduğunu 
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ortaya koymaktadır. Biz de hükümetler 
olarak, dört buçuk yıllık siyasî iktidarı
mız döneminde bu temel eğitim politika
sına harfiyen riayet ettik. Ayrıca, 'bu po
litikanın uygulamasını ve alınacak tedbir
leri, (gelişen ve değişen çağın şartlarına gö
re de uydurmaya, yenileştirmeye ve geliş
tirmeye gayret ettik. Çünkü biliyoruz ki, 
önümüzdeki! iki 'bin yıllarının 'apayrı bir 
yüzyılı var ve büyük bir ihtimalle, adına 
ne dersek diyelim, -Sayın Zeybek veciz şe
kilde gayet güzel ifade ettiler- bu gelişen, 
yakınlaşan asır, büyük 'bir ihtimalle yep
yeni bir Çağın da müjdecisi olacaktır. Bu 
çağ, bilgi, 'teknoloji, ulaştırma çağı diye 
çeşitli adlarla adlandırılmaktadır; 'ama, 
her halükârda, mutlaka eğittim sistemlimi
zi! tekrar gözden geçirmek zarureti için
deyiz. 

Burada bazı hatiplerin isabetle teşhis 
ettiği bir fikre, ben de iştirak etmek is
tiyorum muhterem' arkadaşlar. O da, sık 
sık değiştirilen eğitim 'sistemlerinin mah
zurlarıdır. Gerçekten de Türk eğitim sis
teminde, son altmış yıllık perspektif (için
de, hatta daha da geriye gidersek, 19 un
cu Asrın başlangıcından itibaren sık sık 
eğitim sistem değişiklikleri ve uygularna-
'ları yapıldığını görmekteyiz. Bunun mah
zurlarını da biliyoruz; ancak, «Artık bir 
kere de biz yapalım; 'biz de yeni bakan 
olduk» şeklinde lütfen anılıamayınız ama, 
bu yaklaşan asrın ve çağın eşliğinde bütün 
OBCD ülkelerinin ve gelişmekte olan, ge
lişmiş dünya ülkelerinin, çeşitli bloklara 
dahil olsa da, som beş yıldır yaptıkları 
gibi, bizim de eğitim sistemimizi tekrar 
A'sından Z'&ine gözden geçirmemiz ve 
köklü tedbirler almamız gerekir. 

Bununda, geçen dört yıllık siyasî ik
tidarımız dönemimde eğitim konusunda 
köklü tedbirler atamadığını ve sistemle 
ilgili hiçbir çalışmamın yapılmadığını kas-
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tefcmiyoruım; aksine, Sayın Dinçerler za
manında, özellikle müfredat programları 
•v© öğretim programları konusunda çok çe-
şlitli ve köklü çalışmalar yapılmış ve bir 
çoğunda neticeye varıknıştır.: Gene, Sa
yın Elmiıroîğlu zamanında -ana hatları liıti-
bariyle arz ediyorum- 3308 sayılı Çırak- , 
lık ve Meslekî Eğitim Kanunu -Biraz ev
vel bir sayım sözcünün de ifade ettikleri 
gibi- yıllarca önce 'bu sabada bir kanun 
çıkarılmasınla rağmen, ilk defa uygulama
ya konulmuş ve çıraklık ve meslekî tek
nik eğitim konusunda, o kanun çıkarıl
madan önce sadece 5 600 çırak yetişti
rilmiş liken, kanun çıkarıldıktan sonra 
bugün ulaştığımız rakani -dünkü rakamı 
söyleyeyim1 size- 139 bindir. Yani, tak
riben 20 mislinden fazla bir gelişme (kay
dedilmiştir. Hedefimiz, 'beş yılın sonun
da 500 binlik ıbiır rakama ulaşmaktır ve 
buma endüstri meslek liselerindeki) kapa
siteyi de ilave edersek, 1 milyon kapasi-
telik bir meslekî teknik, eğitimi başarmış 
olacağız; buma, beceri kazandırma kurs
ları da dahiıl değildir. 

Bütün bu çalışmalar, köklü (tedbirler
dir ve bence son derece başarılı çalış-
malıardır; aıma, yine de 1988 yılının ilk 
yaırısına geldiğimiz şu günlerde, 1988-1989 
öğretim yılında 7 yaşında okula verece
ğiniz çocuğumuzun 2000 yılında ortaöğ
retimden mezun olacağını ve artık deği
şik bir neslli meydana getireceğini, yep
yeni bir yüzyılın çocuğu olacağını, gen
ci olacağını düşünerek, mutlaka eğitim 
sisteminde; şimdiye kadar yapılan olum
lu ve olumsuz uygulamaları, hatasıyla, se
vabıyla gözden geçirip ve bütün dünya
daki tatbikatları da nazları itibara alıp, 
yepyeni bir sisteme gelmek zorundayız 
ve bu sistem sadece Millî Eğittim Bakan
lığını, ortaöğretim bakanlığı olarak te
lakki eden sistemden tamamen farklı ola
caktır; bu sistem, okul öncesinden lisans 
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sonrasına kadar eğitimi <bir bütünlük için
de ele alan, bir bakıma laiklik mahfuz 
kalmak şartıyla, Tevhidi Tedrisat Kanu
nu (Öğretimde Birlik 'Kanunu) çerçeve
sinde, sadece Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı olarak değil, bütün devlet teşkilatı 
içinde meydana gelen her türlü örgün, for-
mal, okul içi ve yaygın halk eğitimi şek
lindeki faaliyetleri ihtiva etmesi gerek
mektedir ve bunun neticesinde hep be
raber, sizlerle de danışarak, muhalif, mu
vafık demeden alacağımız bu köklü sis
tem tercihlerimizden ısonra, yine her tür
lü karşılıklı siyasî rekabeti bir tarafa bı
rakarak, benim naçizane -lütfen ukalalık 
kabul edilmesin- teklifim, öyle bir mer
haleye gelinmiştir ki, eğitim konusunda 
mutlaka temeli tercihleri yaptıktan sonra 
-temel eğitim politikası ortadadır, bütün 
partiler programlarında bunu değişlik ifa-
delierle, kelimelerle de olsa benimsemiş 
bulunduğuna göre- gelecek yüzyıla ait 
gencimizii, çocuğumuzu yetiştirmek konu
sunda ittifak halinde olmalıyız. Çünkü 
bugün, Anavatan Partisi de dahil olmak 
üzere, geçmiş iktidarları; önce komisyo
nun, sonra da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunun huzuruna hata
larıyla, eksiklikleriyle getiren, geçmişite bu 
köklü sistem değişikliklerini yapmama ye 
tedbirleri almama konusundan meydana 
gelmiştir. Bunda, dikkat ederseniz, kendi 
siyasî iktidarımızı da dahil ettim; hiçbir 
geçmiş iktidarın, hiçbir ekibin, hiçbir hü
kümetin tenkitçisi değiliz ve inanıyoruz 
ki, bütün cumhuriyet hükümetleri, eği
tim konuşumda da, diğer sosyal politi
kalar konusunda da ellerinden gelemi yap
maya gayret etmişlerdir; 'ama tekrarımı 
mazur görün, öyle ıbiır noktaya gelindi 
ki, artık bundan sonra yapılacak yanlış
lıklar, israflar ve ihmaller, telafisi müm
kün olmayan sonuçlar doğurabilecektir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekillileri; 
Türkiye'de bütün kademeleri itibarıyla 
genel olarak, okul, öğrenci, öğretmen sa
yılarında 'bilgi arz etmiştim. 1983-1984 
öğretim yılı -yani ilk iktidara geldiğimiz 
yıllar- ile 1987-1988 öğretim yılını -içinde 
bulunduğuımuz ders yılını- 'karşılaştırırsak, 
birçok kademelerde iiyiileşmelerim olduğu
nu görüyoruz; bunları, uzun uzun arz et
mek listemiyorurn. Okul öncesi eğitimde, 
Planlama Teşkilatının verdiği hedef olan 
yüzde 8',iın altında kalmışızdır, yüzde 4 
ancak gerçekleşmiştir; ama buna rağ
men, iki misline yakın başarılı neticeler 
elde edilmiştir. Yalnız, okul öncesi eği
timin, diğer gelişmiş ülkelere göre muka
yese edildiğinde, çok geri olduğunu da 
itiraf etmek mecburiyetindeyiz. 

İlköğretimde - baza sayın üyelerin 
bahis buyurdukları gibi,. herhalde yıl 
faırlklllarıindan olacak, kendilelri de kabul 
ettiler - okullaşma oranı, yani çağ nü
fusunun okula giden tkıısmı yüzde 92'dir 
en kötümser tahmlinüle; Milî Eğitim Ba
kanlığınım İlköğretim Genel Müdürlüğü 
tisıtaitisıtilklerine göre, Devlet Planlama 
Teşkilatı, bu rakamı yüzde 98.5 olarak 
vermektedir. Dolaylısıyla, İlköğretimde 
çağ nüfusundam ofcuflı imkânı görmemiş 
kitle 2 milyon değildir; zaten en kötü 
tahminlerde bile bu kadar çıkmamakta
dır. Takriben, en fazla yüzde 92 olarak 
aldığımız takdirde, 400 bin kişidir. Bu da, 
Sayım Öztürik'ün ifade Jettiği göçebelik 
duiTuımlarııyla, kız öğrencilerin okutulma
sı konusunda ıbazı bölgelerde aşamadı
ğımız engellerle ve özelikle1 Doğu ve 
Güneydoğu başta olmak üzere, dağınık 
yerleşim birimlilerime - nüfusu 150'den 
.küçük yerleşim biriimlerine - okul yap-
tmmaktolkii güçlükler sebebiyle meydana 
geflim'iştlir. Ancak, 'bunlarım mazeret ol
madığını, 21 inci yüzyılın eşiğinde ilk

öğretimde okulaişma oranının itam mana
sıyla tamaımll'aırmıası gerektiğini kabul 
ediyorum. 

Sayın üyeler, gene bazı sayım üyeleri
mizin de işaret buyurdukları gibi, te-
tmıel eğitimi 8 y i olarak tespüt etme ko
nusuna djeğünmek istiyorum.ı Bu konu, 
önce - yanıılmıyorsam - 1946 yılımda 
toplamam 3 üncü Milî Eğitim Şûrasamda, 
son olarak 'da 1969 yılında itopianan 10 
uncu Millî Eğittim Şûrasında görüşüldü. 
Temel eğitim, 'yani 'ilköğretim, AET'ye 
dahi bütün ülkelerde ve OECD, ülkeleri
min büyük bir kısmında, bizdeki gibi 
5 y i değildir, 5 yıldan daha fazladır; 
6, 7, 8, 9, hatta bazı ülkelerde 10 yıllık 
bile temel eğitimler vardır. Bildiğiniz 
gibi, Anayasamıza göre, 'ilköğretim mec
burîdir; dolaylısıyla, bunun sonucu ola
rak da parasızdır. Biz ilköğretimi, 1739 
şayak Temel Eğitüım Kanununda, önce 
1969 yılımda 10 uncu Millî Eğitim" Şû
rasında 18 y i kabul ettik, yamü ortaokul
ları 'ilköğretime' dahil ettik; ama sonra
dan 'bumun birçok baikıımlardam imkân-
sızMdiarımı görünce, Temel Eğitim Kanu
numa şöyle bir yumuşama getirildi; or
taokullar konusundaki eksilkİkler ta
mamlanıncaya kadar, mecburî eğitim 
ve öğretimi 5 y i kabul ettik.; Ancak, o 
sjöne yapiam hesaplamalarda bile, 1970' 
Herde bu mıifctanm ıtrüyonları aştığı gö
rülmüştür. Bugün çok kaba bir hesap
la, bizim, bütün ilkokullara* ortaokul 
hale getirmemiş dernek olan; ilköğretimi, 
yanli temel eğiitiiımii '8 y i yapmamız halin
de, takriiben harcamiamız gereken para, 
yatırım ımikitarı, 20 trilyon lira civarın
dadır. Bizim yatırım olarak 1988 yiı 
bütçesinde - ki eğitim bakımımdan bir 
mayii şanslı sayılabilecek bir bütçedir -
yemi sağlanan paraları da olduğu gibi 
yalterna verdliğimlizi düşünsek biilie - eli-
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ımüze geçecek tmıilkıtarın Jen fazla 500 mil-
yar lira civanında olacağı düşünülürse! -
20 tıtilyon iıraUk miktara kaç yılda eri
şilebileceği takdirlerinize maruzdur. Do
layısıyla, ibu y i haziranda yapmayı tasar-
laldağılmız Millî Bğültüım Şûrasında, eğiıtim 
sisteminin temeline taalluk eıden bu ko
nunun tıeltoraır gözden geçirilmesini gerek -
lii görüyoruz. 

Ortaöğretimde çdk çeşitli meseleler 
içinde en fazla 'bilinen ve dikkati çeken, 
genel ortaöğretimden meslekî teknik or
taöğretime 'alkışı sağlamaktır. Son 4,5 yıl-
Itılk siyasî iktidarımız dönemlinde meslekî 
ve ıteknilk öğretime verilen önem dola
ylısıyla, bu Ikonuda önemli adımlar at
mış ve ibaşaınllar kazanmış durumdayız; 
anüalk gene de, bu Ikonuda daha fazla 
alkışı sağlamak mecburiyeti vardır. 

Öğretmen liselerinle gelince: Maale
sef, herhangi bir itham sebebi yaparak 
arz etmiyorum ama, geçmiş dönemde öğ
retmen liselerinin kapatılma karan ve bir 
bakıma olumlu olan ilkokul öğretımenle-
nijıniın ble yukeelköğretimden mezun ol
ma mecburiyeti sonucunda - ilkokul 
öğretmeni yeltiştiren kurumlar da da
hil - 'tüm öğretmen yetüşjtiren müesseise>-
terin YÖK içinde, (Yüksek öğretim Ku
rumu) bulunması, öğretmen yetiştiren 
kuramlarda - açıkça ifade etmek gere
kir ki - çolk önemli problemller meyda
na getirmiştir, iktidar ve muhalefete men
sup bütün sözcülerin paylaştığı bir gö
rüşe göre, bu öğretmen yetiştiren ku
rumlar konusunu süratle ele almalı, ya 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
bünyesine Itekrar dahil etmeli, ya da 
YÖK bünyesinde kalacaksa, mutlaka sis
teme entegrte edecek adil ve kesin ted
birleri, allmaik mecburiyetindeyiz. Çün
kü, vaziyet şudur: öğretmen liseleri yok 
denecek kadar azdır, onlar da yavaş 
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yavaş tasfiye edilmektedir; öğretoenlilk, 
bir (meslek eğitimi olarak ortaöğretim
den itibaren düzenlenmeme'ktiediır ve 
ÖSYM 'imtihanlarına, herhangi bir fa
külteye girercesine, öğrenciler tercih yap
maktadırlar ve herhangi bir alt eğitim 
almadan ÖSYM iimıtihanilarına girmekte
dirler. Maalesef, talep de fazla olmadı
ğı İçin, bu fakülte ve yüksekokullara 
verilen puan son derece düşük olmakta
dır; ÖSYM'ye giren ve en düşük puan 
alan öğrenciler bu okullara gitmektedir. 
Bu okullarda da, hem meslekî eğitim ge-
rektiği gibi yapılmamaktadır; profesyo
nellik ilkesine riayet edilmemektedir, 
akademıilk tercihler üzerinde durulmakta
dır, hem de öğrenciler, buradan mezun 
olsalar bile, öğretmenlik mesleğinin dı
şında başka 'imkân bulmaya, ta okuldan 
başlamaya gayret etmektedirler. Bu şe
kilde öğretmen yetiştiren müesseselerin, 
bizim istediğimiz hedeflere ulaşması 
mümkün değildir., 

İktidarımız döneminde endüstri mes
lek liseleri, anadolu liseleri, fen lisele
ri başta olmak üzere, çok çeşitli okul
larda; okul sayısı, dolayısıyla yatırım 
ımiıktan, öğretmen sayısı ve öğrenci sa
yısı balkımından büyük artışlar olduğu
nu, ısadece kaydiederelk geçmek istiyo
rum. 

Müsaade ederseniz, yükseköğretimle 
ilgili kısmı - kısa bir kısımdır - bazı 
sorulana da cevap teşkil edeceğini ümit 
ederek, okuyarak takldim etmek istiyo
rum. 

2547 sayiı Yükseköğretim Kanunu 
ile getirilen sistemle, bugün yükseköğ
retim kurumları 28 'i Devlet, biri vakıf 
Olmak üzere 29 üniversite çatısı altın
da toplanmıştır. Bir diğer vakıf üniver
sitesi ide kuruluş safhasındadır ve 
onunla 30 olacak. 
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Bu üniversitelerde 210 fakülte, 163 
yüksekokul ve 110 eostıittü bulunmakta
dır. Bu yükseköğretim kurumları ülke 
salthmaı dağıiımış. olup, bugün bünyesin-
dıe 'bir lyükseköğretim Ikurumu olmayan 
(BimiLz kalmamıştır. Hakkâri Meslek Yük
sekokulunun da, biraz evvel Sayın YÖK 
Başkanı ile görüştüm, önümüzdeki öğ
retim yıllında öğrenci alıp, eğitimle baş
layabileceğini söyledi; Sayın Keslkin'e 
müljde 'atarak bildirmek istiyorum. (Al
kışlar) , 

Böylece, bünyesinde bir yüfcselköğrfc-
tim kurumu olmayan alimiz kailmamış 
olacaktır. Yükseköğretim için Besinci 
Beş. Yıllık Kalkınma Planında öngörül
müş olan yüzde 11 okullaşma oram ise, 
bugün yüzde 12 olarak gerçdkleşmiişitir. 

'Öğrenci ve öğretim elemanllarımın du
rumuna gelince: 

1987 - 1988 öğretim yılında 360 456'sı 
örgün öğretim öğrencisi, 142 432'si açık-
öğretim öğrencisii olmak üzere, yüksek
öğretim kurumlarında (toplam 502 888 
öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrenciye ge-
reMli eğitim ve öğretim yerebilmek licin 
de 1988 yılınıdia, yükseköğretim kurum-
laTinda 26 125 öğretim elemanı görev 
yapmaktadır. Yükseköğretim kurumla
rımda görev yapan öğretim elemanlarının 
8 608'i öğretim üyesi olup, geri kalan 
kısmı Ida öğretim üye yardımcısıdır. Öğ
retim üyelerinin 1 962'si profesör 3 322' 
si yardımcı doçenttir. 

Türkiye genel'imlde, açıköğretim hariç 
tutulduğunda, biir öğretim elemanına 
13.6 ve bir öğretim üyesine de 41.5 öğ
renci düşmektedir. 

ÜıMversMerimizde 1985 - 1986 öğ
retim yılında 'yüzde 78.2 olan öğrenci 
başarısı ortalaması ise 1987 - 1988 öğ
retim yılında yüzde 84.3'e yükselmiş
tir; yani başarı oranında düşüş değil, ak
sine artış bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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Yükseköğretimin uzun vade! insan-
gücü, fiBikî alan ve finansman ihtiyaç
larını mafcro ve ımıikro seviyelerde plan
lamak maksadıyla «Yükseköğretim Özel 
İhtisas Komisyonu» kıurulmuştuır. Bu 
komisyon! hailen çaâşmaılarına devam 
etmekte olup, 2000 yılına kadar Yük
seköğretim Gelişme Ana Planım hazır
layacaktır. 

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknik an
san 'gücünü yetiştirmek maksadıyla lbu 
öğretim yılında 87 meslek yüksekokulun
da 35 914 öğrenci, 985 öğretim elema
nıyla eğitilmektedir., 

Yükseköğretim Kurulu ile Dünya 
Bankası ara'sında «iSınaî Eğitim Projesi 
Anlaşması» imzalanmış ve bu anlaşma ile 
elde edilen 'imkânlar meslek yüksekokul
larının geliştirilmesinde kullanılmaya 'baş
lanmıştır. (Bu maksatla ilk safhada 8 
meslek yüksekokulu pilot okul olarak se
çilmiştir. Ayrıca, bu projeden sağlanan 
kredi 'ile 137 öğretîm elemanının yurt dı
şında eğitilmesi sağlanmıştır, 

Yükseköğretim Kurulunun, yükseköğ
retim alanında getirdiği en 'büyük yeni
lik, açıköğretim müessesesidir. Bu uygu-~ 
lama, yükseköğretimi öğrenci kapasitesüni 
artırmış olup, 1987-1988 öğretim yılında 
142 432 öğrenciye bu yolla yükseköğre
nim limkânı sağlanmıştır., 

Araştırma görevlilerinin yurt dışına 
gönderilmesine devam edilmekte ölüp, 
Ibugüne kadar üniversitelerden değişik dal
larda toplam 169 kişi çeşiltH ülkelere 
gönderilmiştir. 

Yükseköğretim Kurulunca her yıl 500 
araştırma görevlisinin gönderilmesi plan
lanmış olmasına rağmen, 'bu elemanla
rın yurt dışında öğrenimlerini sürdüre
cek 'seviyede yabancı dil' bilememeleri ve 
yurt kiışında bir öğrencinin bir yıllık ma
liyetinin yüksek olması sebebiyle, bu 
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problemin yurt içinde halledilmesi için bık 
«Yabancı Dil Eğitim Köyü» kurulması 
planlanmıştır. 

Üniversitelerimizdeki öğretim eleman
larının yabancı di! 'bilgilerini gel'iştliırimleik 
için yoğunlaştırılmış programlar düzen
lenmiş ölüp, 1987 yılımda 'bu programlara 
1 432 öğretim elemanı katılmış, bu yıl 
ise 2 000 öğretim elemanının yoğunlaş
tırılmış yabancı dil eğitimi programından 
'geçirilmesi planlanmıştır. 

Üniversitelerimizde uluslararası sevi-' 
yede yayın yapan Türik araştırmacılarının 
sayısı 1984 yılında 710 iken, 1987 yılın
da 1 451 'e ulaşmıştır. Yine 1984 yılında 
268 olan araştırma projesi sayısı 1987 yı
lında 1 422'ye yükselmiştir. 

Yükseköğretim Kurulunun yaptığı iş
lerden biri de, dokümantasyon merkezi
nin kurulması olmuştur. Bu merkeze 1987 
yılında 13 520 yabancı yayın getirilmiş
tir. Bu yayınlardan 1987 yılında yarar
lanan okuyucu sayısı İse 8 350*dir. 

Gençlik hizmetleri ve faaliyetleri ko
nusunda da bazı konulara kısaca işaret 
etmek istiyorum.. 

Bugün dlünya milletlerinin (büyük 'bir 
hassasiyetle üzerinde durup ele aldıkla
rı 'konulardan (birisi de gençlik konusu
dur. Çünkü milletler, geleceklerini temi
nat altına alınmasının 'tek çıkar yolunun; 
gençliğin problemlerine ve ihtiyaçlarına 
eğilerek, gençliğin yapıcı, kabiliyetli ve 
şahsiyet sahibi bir nesi! olarak yetiştiril-
mesi olduğunda 'birleşmiş 'bulunmakta
dırlar. 'Büyük Önldier Atatürk'ün yakla
şık yarım asır önce İdrak ettiği ve 'be
nimsediği bu gerçek, Anayaisamızm 58' 
indi maddesinde «'Gençliğin Korunması» 
başlığı altanda «Devlet, İstiklal ve Cum
huriyetimizin emanet edildiği gençlerin 
müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve 
inkılapları doğrultusunda ve 'Devletin ül-
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keşi ve milletiyle 'bölünmez bütünlüğünü 
ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşle
re 'karşı yetiştirme ve gelişmelerini sağla
yıcı tedbirleri alır. 

Devlet, gençleri alkol düşkünlüğün
den, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, 
'kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan 
ve cehaletten 'korumak için gerekli ted
birleri alır.» şeklinde ifade edilmiştir. 

Ülkemizde İç barışın geliştirilmesinde 
ve kuvvetlendirilmesinde, hızlı (kalkınma
nın her sektörde gerektirdiği üstün vasıf
la insangücü, kaynak ve kadroların ye
tiştirilmesinde gençlerimize çok önemli 
görev ve sorumluluklar düşmektedir, 

Belirtilen gerçeklerin önemlini çok iyi 
kavrayan Hükümetimiz, gençlerimizin 
eğitimi, onların geleceğe hazırlanmaları, 
her türlü ihtiyaç ve pro'bleimlerinin tespit 
edilmesi, çözüm yollarının bulunması ve 
yeni tedbirlerin getirilmesi maksadıyla, 
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru
mu Genel Müdürlüğü gibi, Bakanlığa bağ
lı mevcut teşkilatın dışında, İki defa bir 
Devlet Bakanını gençlik konusunda koor
dinasyonla görevlendirmiştir. 

Burs, kredi miktarlarının artırılması : 
Yüksekoğrenlim gençliğine verilen kredi 
miktarı aylık 6 600 liradan 20 000 lira
ya çıkarılarak, 3 mislü artırılması sağlan
mıştır. 

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 700 
lira olarak verilmekte olan burs mikta
rı ise, gösterge ve 'katsayı sistemine bağ
lanarak 10 500 liraya çıkarılmış ve 15 
misli artırılması gerçekieşitiirilmiiştir. Bu 
konudaki kararname de Resmî Gazete
nin bugünkü nüshasında yayımlanmış
tır, 

Yurt projesi ve beslenme : Yurtlarda 
kalan yükseköğretimi gençliğinin daha iyi 
beslenmesi İçin, 1.4.1988 tarihinden itli-
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baren bedelsiz sabah kahvaltısı uygula
masına geçilmiş, ayrıca akşam yemekle
rine takviye olarak öğrenci başına 3 300 
liralık: bir katkı sağlanmıştır. Ayrıca «Her 
ilçeye Bir Yurt Yapımı Projesi» ile yur
dumuzun 'bütün ilçelerine, ortaöğreniımli 
öğrencilerin 'barınacağı yurtların yapılma
sı planlanmıştır. Projenin ilk safhası için 
10 milyar liralık ödenek ayrılmış olup, 
75 ilçede uygulamaya başlanmıştır. Pro
jenin ilk safhasında 12 200 öğrencinin 
faydalanması hedeflenmiştir. 

Gençlik merkezleri, Türk gençliğinin 
A'taHürik. ilkeleri ışığında, fikren ve 'bede
nen sıhhatli yetişmelerini, boş zamanla
rını istek ve eğilimleri doğrultusunda sos
yal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de
ğerlendirerek, topluma faydalı fertler ola
rak yetişmelerini sağlamak maksadıyla 
hizmet veren kurumlaradır. Bu merkezle
rin yaygınlaştırılması, merkezlerarası faa
liyetlerin geliştirilmesi, merkezlerin huku
kî statülerine 'kavuşturulması çalışmasına 
halen devam edinmektedir. 

1983 yılma kadar 14 adet olan genç
lik merkezlerinin sayısı, dört yılda 58'e 
çıkarılmış olup, 1988 yılı sonuna (kadar 
yeni açılacak merkezlerle bu sayının 1000' 
e ulaşması hedeflenmiştir, Bu merkezlerin 
üye sayısının 1983 yılında 11 661 iken, 
1988 yılında 15 OOO'e ulaştığı görülmekte
dir., 

Gençlik merkezlerindeki sosyal, kül
türel ve sportif faaliyetlerin yanında, mer
kez üyesi gençlere bilgi, beceri kazandıra
rak iş bulma imkânlarını artırmak mak
sadıyla, ilk defa bilgi, 'beceri kazandır
ma kursları açılmıştır. 

Gençlik merkezlerini tanıtmak, üye -sa
yılarını çoğaltmak ve gençlerin serbest za
manlarını, ilgi duydukları spor ve kül
tür faaliyetleriyle değerlendirmek için ilk 
defa 1987 yılında gençlik merkezleri arası 
yarışmalar düzenlenmiştir. 
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Ayrıca, gençliğin meseleleri üzerinde 
çeşitli araştırmalar ve yayınlar yapılmış, 
toplantılar yapılmış, gençliğin zararlı alış
kanlıklardan korunması çalışmaları ve 
rehberlik hizmetleri geliştirilmiş, gençlik 
'haftaları ve şûra faaliyetlerinde bulunul
muştur., 

ıSpor konusunda da apayrı bir bakış 
getirilmiş'tir. Sporda en büyük kaynakla
rımızdan birli okul içi spordur, sporun 
istediği disiplin ve anlayış okul içinde
dir. Okul içi spora gereken önem veril
meden, bütün imkân ve destekler sefer
ber edilmeden, sporun sağlam bir yapıya 
kavuş'turulması mümkün değildir. 

1984 yılında, ffie defa, Türk Sporu
nu Teşvik Fonu kurulmuştur. 

Ülkemlizde spor hizmetleri ve faalyet-
lerd 1984'ten itibaren Bakanlık içinde ve 
çeşitli mahallî İdare birimlerinde destek
lenmiştir. 1986'da çıkarılan yeni spor kanu
nuyla önemli gelişmeler sağlanmış; bu ara
da gelir artırıcı tedbirler g'etirilimiş, Fede
rasyonlar Fonu kurulmuş, 500'den fazla 
işçi' çalıştıran kuram ve kuruluşların spor 
tesisi yapma ve antrenör bulundurmaları 
müeyyideye bağlanmış, Spor Eğitimi Sağ
lık ve Araştırma Merkezi geliştirilmiş ve 
diğer yenilikler ve tedbirler getirilmiştir. 

Sayın üyeler, 1984 başlarından itiba
ren Türkiye'de spor tesislerinde büyük 
bir artış sağlanmıştır. Spor yatırımları
na gittikçe artan bir nispette Önem veril
miş; denilebilir ki, beş yıldan daha az bir 
dönem içinde, Türkiye'deki spor teslisleri 
yarı yarıya artırılmıştır ve dörtbuçuk yıl
lık kısa bir müddet içinde, ülkemizin dört 
bir yanında çeşitli spor tesis ve yatırımla
rının yapımı gerçekleştirilmişti'r. 

Hailen, Türk profesyonel futbolunun 
geliştirilmesi maksadıyla yeni bir kanun 
tasarısı "hazırlık çalışmalarını da devam. 
ettirmekteyiz. Ülkemlizde her geçen gün 
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gelişen profesyonel futbolun, bütün ge
lişmiş ülkelerde olduğu gibi, kamu sektö
rünün dışında, özerk bir statüde düzen
lenmesi zîaruret haline gelmiştir. Bu sebep
le .profesyonel futbolun daha ileriye gö
türülmesi ve teşkilatlanıp yönetilebiilimesi 
için, özel hukuk hükümlerine tabi ve tü
zelkişiliği haiz Türkiye Fultfbol Federas
yonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkın
daki Kanun Tasarısı hazırlanarak Başba
kanlığa sevkedilmiş'üir. 

Ayrıca, Türk güreşi konusunda önem
li heımlelerin arifesinde olduğumuzu sa
yın ın'illetvdkidlerimlize müjdelemek iste
rim., 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
konuşmamın bu bölümünde, eğitimde 
karşılaşılan darboğazlar ve alınacak ted
birlerden kısaca bahsetmek istiyorum. 

'Eğitimde darboğazlardan tiki şekilde 
batoetmdfc mümkündür : Birincisi, Türk 
eğitim sisteminin bugünkü bünye zaafla
rı; ikincisi, günümüzün değişen eğitim 
anlayışı karşısında Türk eğitim sisteminin 
yenilenme zarureti. Birincil noktadaki, ya
ni bünyevî zaaflar ve eksiklikler hususun
daki durumu deeğrlendirebilımek için, 
toplumumuzun Cumhuriyet döneminde ve 
özelikle de son çeyrek asırdaki hızlı ya
pı değişmelerine bakmak ve darboğazla
rı, eksikleri bahusus bu değişmelerde gör
mek icap eder. 

Gerçekten de, 1923 yılında toplam 
351 808 olan öğrendi kütlesi (için 4 894 
okul mevcut iken- 1988 yılına geldiğimiz
de, okul sayısının 13 misli artarak 64 769' 
a, buna mukabil öğrenci sayısının 31 kat 
artmak suretiyle 10 988 425'e ulaştığını 
görmekteyiz. Bu rakamların yansıttığı ger
çek, fizikî kapasite darboğazının acı bir 
özetidir. 

Mületimiizin ortan okul ve okuma ta
lebi, maalesef tamı olarak karşılanamaımış-
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tır. Orta, lise ve yükseköğreiiım kademe
lerindeki okullaşma oranlarının düşük 
olmasına rağmen, fizikî mekân tam bir 
darboğaz haline gelmiştir. Maalesef, 65 
yıl içinde geldiğimiz nokta, Cumhuriye
tin-ilk başlangıç noktasına göre, derslik 
öğrenci oranları bakımından daha kötü 
bir noktadır. 

Türkiye'nin demografik yapı özellik
leri, 'bilhassa hızlı nüfus artışı ve şehirleş
me, bu darboğaz üzerinde ilerdekji yıllarda 
da müesisdriyetini devam ettireceğe benze
mektedir. Bu durum karşısında, sadece 
mevcut mekân darlığını telâfiye matuf 
okul ve deştik yapımıyla iktifa etmemek, 
yarınların hızlanarak artmaya devam ede
cek taleplerine karşı da bugünden hazır 
olmak medburiyetindeyiz. 

Kalkınmada öncelikli illerimiz bakı-
ımından bu durumun âciliyeti ayrı bir 
önem arz etmektedir ki, bu mevzuda ay
rı bir planlamaya gitmek kaçınılmaz ola
caktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hükümet programımızda açık bir şekil
de belirttiğimiz gibi, 2000'li yılların Tür
kiye'sini hazırlamak bakımından, eğitim 
sistemimizin bugünkü şekil ve yapısına 
baktığımızda, ikinci önemli darboğazla 
karşılaştığımızı görüyoruz ki, bu da iyi
ce eskimiş mevcut sistemin yenilenme za
ruretidir. 

Günümüzde eğitim kavramı, ilmin ve 
teknolojinin hızına ayak. uydurabilecek 
bir esneklik ve zenginlik kazanmakta, Ja
ponya, İngiltere gibi en gelişmıiş ülke
ler bile eğitim müesseselerini, tam tabi
riyle, yeni bir değerlendirmeye tabi tut
maktadırlar. Şu anda, biz de bakanlık 
olarak bu konuda yoğun bir çalışmanın 
içinde bulunuyoruz, Çalışmalarımızı 21 
inci yüzyılın Türk İnsanını yetiştirecek 
yeni bir eğitim yapısını inşa etmeye teksif 
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«itmiş bulunuyoruz, öyle inanıyorum 'ki, 
'bu çalışmalar tamamlandığında, sadece 
sayı ile darboğazları değil, 'kalite ile il
gili darboğazları da aşmış, kendini yeni
lemiş farklı bir Türk eğitim sistem ve an
layışı ille milletimizin karşısına çıkmış bu
lunacağız, 

Eğitim sistemlimizin darboğazlarım ge
niş (bir çerçevede bu şekilde özdtfedlikten 
sonra, üzerinde durmak istediğim husus
ları şöyle sıralayacağım: 

Eğitim ve öğretimde kalitenin yüksel
tilmesi, çocuklarımız ve gençlerim'izlin da
ha çok bilgi ve beceriye sa'hip nesiller ola
rak yetişmeleri, eğitim ortamlarının iyİ-
leş^iftrnesme bağlıdır. Bunun için, bugün 
bazı okullarda 70 - 80 öğrencinin öğre
nim gördüğü sınıflardaki (Türkiye orta
laması 65>ıtir) öğrenci sayılarının 40'a in
dirilmesini, meslekî ve teknik öğretimde 
bu sayının 30'a indirilmesini, ilk ve orta 
dereceli okullarımızda ikili ve üçlü öğre
timin tamamen kaldırılarak, bütün okul
larımızda tekli öğretime geçmeyi hedef 
almış bulunmaktayız, 

Eğitimin kalitesine tesir eden unsur
lardan birisi de, ders araç ve gereçleridir. 
Gençlerimizin bilgili olduğu kadar, ye
terli beceriye sahip elemanlar olarak ye
tişmeleri için, her 'tür ve kademedeki eği
tim kurumlarımızın modern eğitimin ge
rektirdiği laboratüvar ders araç ve gerçe-
leriyle donatılması lazımdır. 

Özellikle omeslekî ve teknik eğitim ku
rumlarımızın, işyerleriinin istediği vasıfta 
elemanları yetiştirebilmesi için teknolojik 
gelişmelerin gerektirdiği ma'kine ve teç-
hiza'tfta donatılması büyük önem taşımak
tadır. Bunun yanında, çağdaş gelişmenin 
bir sonucu olarak, okullarımızda bilgisa
yar destekli eğitime geçilmesini de planla
maktayız. Bu maksatla altyapının kurul
ması ve sistemin işletilmesi için çahşjmala-
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ra öncelik ve hız verilmiştir. Böylece, 21 
inci yüzyıldaki Türk insanını yetiştirebil
mek 'için, eğitim ve öğretim1 programları
nın geliştirilmesi ve modern eğitim tekno
lojileri ile desteklenmesi sağlanmış olacak
tır. 

Eğitimde fizikî imkânların geliştirit-
mesi ve kalite yükseltici çalışmaların ya
nında, eğitim ve öğretimin temel unsur
larından biri olan öğretmenlerimizin, ge
rek maddî imkânlarının daha da iyileşti
rilmesi, gerekse lojman ve diğer sosyal te
sislere kavuşturularak, öğretmenlik mes
leğinin cazip ve itibarlı hale getirilmesi;, 
eğitimin önemli darboğazlarından biri 
olarak görülmektedir. 

Üniversıîte önündeki yığılmayı önle
mek ve ortaöğretim seviyesindeki gençle
rimize meslekî bilgi ve beceri kazandıra
rak, bir meslek sahibi olmalarını sağla
mak maksadıyla eğitim - insan'gücü - is
tihdam ilişkisi doğrultusunda meslekî ve 
teknik eğitime önem verilmesi ve çıraklık 
eğitiminin yaygınlaştırılması gerekli gö
rülmektedir, 

Bilindiği üzere, millî ğeitim gençlik 
ve spor hizmetlerinin merkezden yönetil
mesi, gelişmenin arzu edilen seviyede ol
masını engellemektedir. Her konuda mer
kezde toplanmış bulunan yetki ve sorum
lulukların, görevlerle dengeli şekilde taş
ra teşkilatına kaydırılması ve uygulanabi
lir bir yönetim sisteminin getirilmesi, 
problemleri azaltacağı gibi, eğitim hiz
metlerinde istenilen verimliliği sağlaya
caktır, 

Türkçemizin doğru ve güzel konuşul
ması, eğitimin esas hedeflerinden biridir. 
Bunun için,, eğitim programlarında ve 
ders kitaplarında gerekli düzenlemelerin 
yapılması planlanmaktadır, 

Yabancı dilin, meslekî gelişjmede ba
şarılı olduğu kadar, dış ticaret, milletler-
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arası 'münasebetler, ilim, sanat ve külltür 
alışverişinin temel vasıtası haline geldiği 
günümüzde, orta ve yükseköğrenüım yapan 
gençlerimizin, asgarî bir yabancı dili iyi 
derecede öğrenmeleri lüzumlu hale gel
miştir. Bugüne kadar yabancı dıil eğiti
minde uygulanan sistemle, öğrencilerimi
zin yabancı dili iyi derecede öğrenmeleri 
sağlanamamıştır, ortaöğretim sistemi 
içinde, öğrencilerimizin yabancı dili en iyi 
şekilde öğrenmeleri için program ça!lış: 

malarına 'başlanılmıştır. 
Eğitimin 'her kademesinde maddî im

kânlardan mahrum başarılı öğrencilerin 
ıdesteklenimesi, burs ve yatılılık: imkânları -
nın artırılması, devletimizin tahsis edece
ği kaynaklarlla mümkündür. Yükseköğre-
nim gençliğinin yurt ihtiyaçlarının karşı-
'Ianması, bir plan dahilinde müracaat ede
cek her öğrenciye yurt imkânının sağ
laması şeklinde çözüme kavuşturulacak-

Geleceğin sıhhatli nesillerini yötiştir-
mnelk üzere, çocuklarımız ve gençlerimizi 
her türlü kötü alışkanlıklardan koruimok, 
bu alanda köklü tedbirler almak, üzerin
de önemle durduğumuz konulardan 'bıiri-
sıidir., 

Türk sporunun her alanda geniş halk 
kitlelerine ve özellikle her derece ve 
türdeki okul ortamına yaygınlaştırılması, 
önümüzdekli yıllarda milletçe beklediği
miz büyük sporcuların yetişmesinin temel 
şartıdır. Bu maksatla getireceğimiz 
yeni uygulamalar ve tedbirlerle, önü
müzdeki yıllarda bu sahada önemli ne
ticeler alacağımıza inanıyoruz. 

Bütün 'bu darboğazların aşılabilmesıi, 
eğitim sistemimizin, Milletimizin ihtiyaç
ları ile çağımızın teknolojik gelişmeleri 
istikametinde daha sıhhatli bir yapıya ka
vuşturulabilmesi için, Genel Bütçeden Ba
kanlığımıza ayrılan payın, sağlanacak ye-
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ni kaynaklarla birlikte, yıllar itibariyle 
de artırılarak, ihtiyacı 'karşılayacak hale 
getirilmesi zarurî görülmektedir., 

Sayın milletvekilleri, daha önce de ifa
de ettiğim gibi, biz, bütün planlamaları
mızı, eşiğinde olduğumuz gelecek yüzyılın 
Türkiyesini şekillendirecek tarzda yapıyo
ruz. 

Bilgi çağı, teknoloji çağı, enformasyon 
çağı, haberleşme çağı ve daha bir yığın 
kavram, bu yeni yüzyılın karakteristik 
vasıflarını daha şimdiden zihinlerimize 
nakşetmektedir. Nitekim teşebbüslerimiz
le, 1989 yılı Eylülünde İstanbul'da yapıl
ması teklifini kabul ettirdiğimiz XVI. Av
rupa Konseyi, Avrupa Eğitim Bakanları 
Daimî Konferansı yine bizim teklifimiz 
ile konferansın konusunu, «Haberleşme 
Toplumu ve Haberleşme Toplumunda 
Eğitim Politikaları» olarak tespit etmiş 
bulunmaktadır. 2000 yıllarında «Haber
leşme Toplumu», «Bilgi Toplumu» sıfatı
nı kazanmış bir Türkiye ve işte bu Tür
kiye'yi gerçekleştirecek bir eğitim, gençlik 
ve spor yapısı... Hedefimiz budur ve çalış
malarımız da bu istikamettedir. Gelecek 
yıl «Avrupa Eğitim Bakanları» na ev sa
hipliği yaparken, bu yolda mesafeler ka-
tetmiş olarak çıkmayı planlıyoruz. Böyle 
bir toplumun eğitim sisteminin dayanaca
ğı temel muhakkak ki, yeni teknolojiler 
Ve bu teknolojilerin eğitim vetiresinde en 
müessir şekilde kullanılması olacaktır. 

Eğitim teknolojilerinin başında, hiç 
şüphesiz ki bilgisayar, video, müstakil te
levizyon kanalı, kapalı devre televizyon, 
bunların müşterek sistemleri ve benzerleri 
gelmektedir. 

Bilgisayar destekli eğitime girme ko
nusunda kararlıyız. Bu hususta diğer ül
kelerin tecrübelerinden de faydalanarak 
en.akılcı, en sağlam karar ve metodlarla 
uygulamaya geçeceğiz. Nitekim, bilgisa-
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yar destekli eğitimin altyapısını teşkil ede
cek çalışmaların sonuna gelmiş bulunuyo
ruz. Bilgisayarla birlikte, üzerinde durdu
ğumuz bir diğer teknoloji, videolu eğitim
dir. Geçen yıl pilot uygulama şeklinde 
başlatılan videolu eğitimi, bu ders yılın
da yerli ve yabancı programlarla yaygın
laştırma yoluna gidiyoruz. Film, Radyo, 
Televizyonla Eğitim Merkezimiz, sadece 
videolu eğitim konusunda değil, müstakil 
TV 'kanalı konusunda da birtakım hazır
lıklar içindedir. Yakında televizyon 3 ün
cü Programını, sadece eğitime mahsus 
olarak yayıma geçirmeyi ümit ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi,' 
"biz bugünün ve yarının eğitim meslelerini; 
birbirinden ayrı bakılamaz bir bütünlük 
ve diğer dünya milletlerinin ortaya koy
dukları tablolar kıyaslaması içinde ele alı
yoruz. Böyle yapmaya da mecburuz. Eğer 
biz, XXI. yüzyıl milletler topluluğu için
de kendimize sağlam bir yer bulmayı vaz
geçilmez bir hedef gibi görüyorsak; eği
time hakettiği ehemmiyeti, bu biraz evvel 
çizdiğim çerçeveye oturtmak zorundayız. 
Bu yeni çerçevenin, bu yeni yapının mi
marları olacak öğretmenlerimize; şimdiye 
kadarkinden daha farklı bir şekilde önem 
vermek icap etmektedir. Biz bu meseleyi 
üç boyutlu görüyoruz. 

1. Öğretmenin yetiştirilmesi konusu, 

2. İstihdam edilen öğretmenin hiz-
metiçi eğitim durumu, 

3. Öğretmene toplum içinde ve mes
lekler skalası içinde gereken önem ve iti
barın verilmesi. 

XXI. Yüzyılın neslini yetiştirecek öğ
retmenlerimize bu anlayışla sahip çıkacak 
çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bu arada hemen zikredilmesi gereken 
bir diğer husus, eğitimi ilkokul öncesin
den lisans sonuna kadar tam bir sistem 
bütünlüğü içinde dikkate alacak müfre

dat yenilemesi çalışmalarımızdır. Müfre
dat programlarımızın eskiliğini, eksikliği
ni, birbiriyle olan irtibatsızlığını bir kena
ra bıraksak bile, sadece yeni eğitim tek
nolojileri gerçeği, müfredatları yepyeni 
'bir idrak ve anlayışla ele almayı gerektir
mektedir. Bunu, elbetteki kitapların yeni
lenmesi takip edecektir. 

Bu arada bir nebze de olsa, yeni ya
yın politikamızdan bahsetmek istiyorum. 
Ders kitaplarında başlatılan bu çok yön
lü çalışmaya ilaveten, Bakanlık olarak fi
kir ve kültür eserlerini ihtiva eden yeni 
bir yayın projesini fiilen başlatmış bulu
nuyoruz. Oniki ayrı dizide, yılda dörtyüz, 
'beş yılda ikibin kitap basmayı hedef al
dık. Nitekim bu projenin ilk sonucu ola
rak, iki ay gibi kısa bir sürede dört ayrı 
dizide kırksekiz kitap şu anda neşredilmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, sık sık bahsini 
ettiğim eğitim sistemimizin yapısını ve 
karakteristiğini değiştirecek çalışmaları
mızdan bir diğeri de «Yabancı Dil Öğre
timi» olmaktadır. Bugüne kadar başarı
sızlığı defalarca tescil edilmiş bulunan ya
bancı dil öğretimini, yeni bir modelle, 
«Basamaklı Kur Sistemi» dediğimiz bir 
modelle çok daha müessir bir şekilde ve
receğiz. Öğrencilere, yabancı dili rahat 
bir ortamda, zevkle, istekle öğrenmeyi te
min ve teşvik edecek bu yeni sistemle öğ
renci, başardığı kur için başarı belgesi ve
ya sertifikası alacak, böylece, yabancı dil 
bilgisi, yurt içi ve yurt dışı standartlarına 
bağlı olarak tescil edilmiş olacaktır. Şu 
anda proje, önümüzdeki ders yılında uy
gulanacak şekilde detaylandırılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, belirttiğim bu 
önemli faaliyetlere ilave olarak yürütü
len diğer faaliyetleri şu şekilde özetlemek 
istiyorum : 
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Önümüzdeki beş yıllık dönemde, yak
laşık olarak bir milyon çırak ve meslek 
eğitimi okulu öğrencisinin eğitilmeleri ve 
sosyal güvenlik kapsamına alınmaları he
defi peyderpey uygulamaya konulacak
tır. 

Avrupa Konseyi İskân Fonundan sağ
lanan 55 milyon dolarlık Meslekî ve Tek
nik Eğitimin Geliştirilmesi ve Yaygınlaş
tırılması Projesi tamamlanacaktır. 

Dünya Bankası projelerine devam edi
lecektir. Dünya Bankasından sağlanan 
yaklaşık 58,5 milyon dolarlık Yaygın Eği
tim Projesi tamamlanacaktır. Ayrıca, di
ğer çok çeşitli projeleri de bitirmek isti
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, vaktin mahdut 
olduğunu düşünerek, 'Bakanlığıma bağlı 
kuruluşların; Beden Terbiyesi ve Spor 
Genel Müdürlüğünün, Yükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumunun çeşitli faa
liyetlerini, bu arada, münferit olarak Yük
seköğretim Kurulu ve üniversitelerin ic
raatını, genel olarak verdiğimiz için, ay
rıca arz etmek istemiyorum. 

Sözlerimi bitirmeden önce, sayın "üye
lerin temas ettikleri bazı konulardaki gö
rüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Bütçenin geneli üzerinde yapılan ko
nuşmalarda, tenkitlerde ve bugün, muha
lefete mensup sayın üyelerin konuşmala
rında, ısrarla bahsettikleri bir konu var. 
Eğitimin çağdaş olmadığı, çağdaş eğitim 
sisteminin kurulamadığı, eğitimde çok çe
şitli eksiklikler olduğu, öğrenci derslik 
oranlarından tutunuz da, ikili öğretim, 
üçlü öğretim sistemlerine, doğu ve güney
doğudaki nispî dengesizliklere, eğitimde 
fırsat eşitliği problemlerine ve dil öğreni
mine kadar uzanan ve büyük bir kısmı 
da - bazı rakamları ve mübalağaları, hissi 
ifadeleri bir tarafa bırakırsak - doğru olan 
bazı teşhislerde bulunuldu. 

Bu arada gene, hemen hemen bütün 
hatipler, eğitim sisteminin köklü değişik
likler içinde ele alınması gerektiğini ve 
eğitim sisteminde yapılacak değişiklikle
rin, ancak bir kuşak sonra semeresini ve
rebileceğini kabul ettiler. O takdirde, in
safınıza sığınarak sorma'k istiyorum: 
Dörtbuçük yıllık, yepyeni, genç bir siya
sî iktidar ve hükümet, eğitimdeki bütün 
bu çarpıklığın ve çağdaş eğitime ulaşama
manın yegâne sorumlusu olarak gösterile
bilir mi? Aksine, maalesef, geçen yüzyıl
dan günümüze kadar intikal eden, eeğitim 
sistemiyle ilgili birçok problemler, eksik
likler bulunmaktadır. 

Gene aynı şekilde, Bakan olduğum 
günden beri, eğitimin finansman mesele
leri. üzerinde duruyorum. Benden önceki 
değerli bakanların, çok değerli ve başa
rılı çalışmalarında önlerine çıkan en bü
yük engel bu olmuştur; her zaman bu fi
nansman eksikliği meselesiyle karşı kar
şıya gelmişlerdir ve şunu da itiraf etme
liyiz ki, geçmişteki dönemler de dahil ol
mak üzere, eğitimde finansman meselesi, 
hep süregelmiştir. Çünkü, Türkiye geliş
mekte olan bir ülkedir; ekonomik geliş
mesini tamamlamak emelinde bulunan si
yasî iktidarlar ve hükümetler, önceliği ba
zen daha fazla sosyal yatırımlara değil; 
semeresi çok sonra görülecek yatırımlara 
değil, gelin kabul edelim, ekonomik ba
kımdan üretime daha çabuk geçilebile
cek ve bazı bakımlardan, ekonomik geliş
menin altyapısını meydana getirecek hiz
metlere vermektedirler. 

Nitekim, eğitimde finansman azlığı ve 
konsolide bütçeyle, gayri safi millî hâsı
lanın bir oranı olarak gerileme, sadece bi
zim Hükümetimiz döneminde meydana 
gelmemiştir. 1963 yılından itibaren, plan
lı dönemin başladığı ilk yıldan itibaren 
perspektifi ele alabilirsek, 1963 yılında 
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konsolide bütçenin takriben yüzde 15'i ci
varında olan Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çesinin, 1987 yılında yüzde 8,4'e kadar ge
rilediğini, diğer bir ifadeyle, bütçenin bir 
pay olarak yarıya indiğini görmekteyiz. 
Ancak, bu yarıya iniş, 1963'ten 1987'ye 
kadar gelen, takriben çeyrek yüzyıllık dö
nemde tedricen meydana gelmiştir. Birkaç 
yılda, ufak tefek virgülden sonraiki kımıl
damaları bir tarafa bırakırsak, bu, hep bu 
trend içinde olmuştur. O takdirde, gelin 
ifade edelim, finansman eksikliğinden iti
baren eğitimde bazı problemler varsa, bu, 
sadece bir hükümetin değil, iktidarların, 
yılların, hatta bazı bakımlardan asırların 
ihmalinin bir neticesidir. 

Onun için, geçmişte şu vardı, şu bo
zukluklar vardı... Mesela 1978 - 1979'u 
gösterelim; hiçbir kimseyi kastetmeden, 
«devamı olan parti» imajlarını meydana 
getirmek istemeden arz ediyorum, 45 gün
de öğretmen yetiştirilmiştir; eğitim ensti
tülerinde öğretim 45 günde tamamlanmış
tır. Bu, çok değerli, muhterem bir sayın 
Millî Eğitim Bakanının icraatıdır. Aynı 
şekilde, öğretmen liseleri kapatılmıştır. 
Bunlar, çok değerli öğretmen menşe'li bir 
SHP milletvekiliyle biraz önce yaptığımız 
bir dertleşmenin neticesi olarak size arz-
larımdır. 

Bütün bunlardan kastım; yanlış anla
şılmasın, dörtbuçuk senenin müdafaası da 
değildir. Aslında, dörtbuçuk yıl içinde, ilk 
altı hedefimizin önceliği içinde bulunma
dığını hepinizin bildiği, - Biz Birinci Özal 
Hükümetinde öncelikli hedeflerimizi yaz
mıştık; ama gerçekten çok değerli iki ba
kanımız zamanında, eğitimde; isterseniz 
şimdi uzun uzun tekrarlayabilirim - mev
cut imkânlar nispetinde büyük atılımlar 
yapılmıştır, reform mahiyetinde bazı adım
lar atılmıştır. Spor konusu böyledir, çı
raklık eğitimi böyledir, ders müfredat 
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programları böyledir ve elimizden gelen 
imkânları kullanarak yapmaya çalıştığı
mız bazı eğitim yatırımları da böyledir. 
Ama, şunu da itiraf etmek gerekir ki; şu 
anda eğitimde çok eksiğimiz vardır. Tüfk 
eğitiminin çağdaş bir eğitim olması için, 
bizim daha çok şeyler yapmamız gereki
yor. 

Finansmana gelince: Bunu da açıkça 
söyleyelim; lütfen. «Bu adamın da gözü 
hiç doymaz» demeyiniz, ama bütçenin bir 
nispeti olarak alırsanız, millî eğitime ay
rılan payı, 1987'deki yüzde 8,4'ü, 1988'de, 
çok önem ve ağırlık vermemize rağmen, 
yüzde 8,6'ya çekebilmişizdir. Yani, bir sa
yın üyenin dediği gibi, hiç değişmeden 
'kalmamıştır ama, ona 3'akın şekilde değiş
miştir, binde 2'lik bir artış sağlanmıştır. 

Bunun dışında, «Millî Eğitim Kanu
nu» olarak literatüre ve siyasî tarihe ge
çecek olan ve bizleri bir ay kadar uğraş
tıran, İçtüzük harikaları yarattığımız o 
meşhur kanunla da, bize gelecek olan 
1988'deki para 200 milyarın üzerine çık
mayacaktır. Bütçeden verilen takriben 300 
milyarlık millî eğitim yatırımıyla mukaye
se ediniz diye arz ediyorum; 1 trilyon 797 
milyar 280 milyonluk millî eğitim konso
lide bütçesiyle mukayese edin diye arz 
ediyorum ve bu 200 milyarı ilave ettiği
miz zaman, yüzde 8,6'lık rakam da yüz
de 9,'8'e çıkmaktadır; yani yüzde 14-15' 
lere çıkmamaktadır. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
Onun yarısını bana verin. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELAL GÜ
ZEL »(Devamla) — Sayın Doğan, zaten 
siz sön çıkan kararnameyle 600 milyonu 
gene Köy Hizmetlerine kaydırdınız. 

Efendim, buna ilaveten, bizim dış pro
je kredilerinden, mahallî katkılardan, il 
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özel idarelerinden ve diğer kaynaklardan 
faydalanmamız gerekmektedir. 

Bir de, nasıl olsa bu ek kaynak sağ
landı diye, bizim, bütçeyi hazırlarken ge
lecek yıllardan itibaren bu ek kaynak göz 
önüne alınarak konsolide bütçeden tah
sis ettiğimiz rakamları azaltmamamız ge
rekmektedir. Çünkü muhterem arkadaş
lar, hedeflerimiz ortadadır, beş yıl içinde 
tekli öğretime geçmek istiyoruz. 

Tekli öğretime geçmek şu demektir : 
Türkiye'de prensip ikili öğretim, istisna 
tekli öğretim olduğuna göre, mevcut bü
tün eğitim altyapısını ikiyle çarpmak de
mektir. Şu anda Türkiye'de öğrenci ders
lik oranı 65'tir. Bizim bunu 40'a indirme
miz demek ve bundan sonraki merhalede 
de 30'a indirmemjz demek, bu altyapı te
sislerini ikiyle tekrar çarpmak demektir. 
Yani, 65 yılda yaptığımız bütün eğitim 
yatırımlarını üç misline çıkarmak mecbu
riyetindeyiz. Bu, bu tip imkânlarla olmaz; 
ama bir de madalyonun öbür yüzü var. 

1963 yılından beri ilk defa olarak; 24 
senedir, 1988 yılında eğitim yatırımları 
konsolide bütçenin bir oranı olarak yüzde 
50 nispetinde artmıştır. Gene ilk defa ola
rak, son yıllarda, eğitimin konsolide büt
çeden aldığı para, binde 2'de olsa, artmış
tır ve gelen paranın çok büyük bir kısmı
nı yatarn harcarmalarıına vereceğimiz 
düşünülürse; fiyaıt artışları bile göz 
önüme alınışa, 1988 yılında ıbu paralar 
eğer yerimde ve zamanımda harcandığı 
takdirde, bu eğitilm yatirıımlaınmda bir 
önceki yılıa göre yüzıde lOO'ün üzerinde 
bir sıçrama, demektir. Eğer bu trend böy
le devamı ederse, 5 yılın sonunda çok 
önemli hedeflere varabileceğimizi ümit 
etmekteyiz. 

Sayın Başkan, değeri üyeler; laiklik 
ve laik eğitim konusu, bilÜyorsunuz Tür
kiye'min bugün en revaçta dam konula-
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rındandiTi Bu, bilhassa Anaimuhalefet 
Partiimlizıiın çok 'itibar ettiği bir konudur; 
aslımda, bizim de hassasıiyötle üzerinde 
duriduğuımuz bir İkonudur. Sayın Başba-
kainaımz ve Genel Başkanımızdan tutu
nuz da, sayın bakamlara, Hükümet prog
ramına, paırtiinim bütün dokümanlarına 
baktığıimız zaman, laiklik konusunda 
Amamühaliefet Partisinin Sayın Lideri ve 
mensuplarının beyanlarına ters düşen 
bir tek ifade1 görülmez; ama her neden
se, eğitim konusu açılınca, gündeme 
«eğitimde laiklik» konusu da gelımekte-
dıiır... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Uygu
lamaya 'balkınız Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKAM HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Devamla) — Nitekim, Sayın İnö
nü'nün «son yularda eğitimim birliği ve 
laik eğitim esaslarından ayrılma eğilimi 
güç kazanmıştır» şeklindeki ifadesini arz 
etmek istiyorum. 

imam - hatip liselerinde - ki, bu, 
lirnam - hatip lortaokul ve İse kışımı iti
bariyle ele alınacak olursa - din ve ah
lak egi'tüımî konusu, 1982 Anayasasıyla 
getirilen anayasal bir sistem olduğuma 
göre, gene, saygıdeğer SHP'min çeşitlli 
dokümanlarılnda din eğitimli üzerimde 
durulduğuna ve bu kabul edildiğine ve 
bunun yararlarından bahsedildiğine gö
re, bunu laikliilk dışı bir tavır olarak ele 
almamak gerekir. Zaten, şu andaki Cum
huriyet kanunlarına göre, üimam - hatip 
lise ve ortaokullarımda gerekli eleman
lar yetiştirilmektedir. Üstelik bunlar, bü
tün meslek Hederimden çdk daha fazla 
sayıda açılmış olduğu için, 1984 yılım
dan; yani (iktidara geldiğimizden bu ya
na ısadece iki tane üırnaım - hatip lisesi 

açılmıştır. Bunlardan birisi Anadolu 
İmam-Hatip Lisesi, birisi de Tunceli'de 
açılmış olam 'iımalm - hatip lisesidir.... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Biraz 
da raıeslek liseleri açın Sayın Balkan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Devamla) — Aynı şekilde, 1978 -
1979 yıllında, belirli bir iktidar tarafın
dan Sivas'ta da bir imam - hatip lisesi 
açılmıştır. Bütün okulların sayısında bir 
artış olmasına rağmen, imam - hatip 
liselerimin sayısında bundan başka bir 
artış olmamıştır, Nitekim onun için de, 
biraz önce Sayın Sökmenoğlu burada, 
(imam - haitip liselerinin sayılarının artı
rılmasını talep etmiştir ve bu gayet ta
biîdir. 

Diğer taraftan, SOP'ınin saygıdeğer 
üyelerinin somutlaştırma programında, 
seçim heyannamderinde ve" programların
da «Eğitim, milletin 'beklentilerine göre 
yapılan bir hizmettir» diye tarif edilmiş
tir. (ANAP sıralarımdan «Bravo» sesleri, 
alkışlar) O zalmam.j şunu saralım: Eğer 
'burada milletin beklentisi taam - hatip 
okulu açılmasıyla, o takdirde, sizlin, prog
ramınıza göre, taam -. hatip 01011^101^ 
•daha fazla laçıHmasına istemek durumun
da olmanız gerekir. Milletin beklentisi 
dışında; eğer «Millet bunu ibilmez, önem
li olan bizim 'bildiğimiz» derseniz - ki, 
demeyeceğinize eminim - bu da bizim 
millî irade ve demokratik sistem anlayı
şımıza taban tabana zıttır. O takdirde, 
mileltin beklentilerini iyi tahlil etmek la
zımdır; hugün, eğitimde halk katkısının 
en fazla Ikendiliğinden sağlandığı yer 
imam - hatip liseleridir. İmam - hatip 
okulları, devletin eğitim sisteminin için-
'de, normial halkın en fazla itibar ettiği 
müesseselerdir. O zaman «Ne diye aç-' 
mıyorsumuz, sayısıımı çoğaltmıyorsunuz?» 
sorusunun cevabı da şu olmalıdır: Biz 
ıbunu bir meslek okulu olarak ele alı
yoruz ve 'imam - hatiplerin istihdam üm-
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kânları bakımından tahminlerimizi ya
pıyoruz, ona göre ayarlıyoruz. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
Sayın Balkan, zaten yanlış olan da odur... 

MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Devamla) — Dolayısıyla, şunu 
arz etmek istiyorum ki; birtakım eğitim 
kurumlan 'itibariyle, eğitimde laikliğin 
dışına çıkarıldığı iddiaları bulunması, 
bence doğru değildir. Ben, Millî Eği
tim Bakanı olarak şunu ifade etmek is
tiyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin ilkelerimden birli - geçen sene de 
XVII nci Dönemde sizlerin huzurunuz
da arz ettiğim gibi - laiklik ilkesidir ve 
bu ilkenin korunması ve riayet edilmesi 
konuşumda sonuna kadar hassasiyetle 
davranacağımız da gayet tabiîdir; ama 
bunun karşıtı, hiçbir zaman sadece Tür
kiye Cumhuriyeti gibi laik bir devlette 
değil, şu anıda müracaat ettiğimiz Av
rupa Topluluğu ülkelerinde biJje din eği
timinin ibir zaruret halinde olduğunu, 
bütün bu ülkeler tarafından 'benimsen
diğini - Demirperde gerisi ülkeler ha
riç - düşünürsek, bütün Batılı demokra
tik ülkeler tarafından benıimsendiğirii 
düşünürsek, bizim de hu eğitim konu
sunda - yanlış uygulamaları mahfuz tut
mak şartıyla - hiçbir şekilde olumsuz 
tavır laknamamız icap eder. 

Muhterem arkadaşlar, bilgisayar ko
nusundaki hassasiyetimizi anlıyor ve tak-
ıdirle karşılıyorum. Esasında bilgisayar 
konusu, benim aklıma Devlet Planlama 
Teşkilatında çalıştığımı yılları getirdi. O 
zaman planlama uzmanlarıyla yaptığı
mız analizlerde, Türkiye'nin traktör ih
tiyacımı tahmin etmeye çalışırdık. Her 
nedense - Sayın Çetin çok iyi bilecek
lerdir, müşterek çalışmalarımız olmuş
tu - tahakkuk eden traktör üretimleri, 
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bizim tahminlerimizin her zaman birlkaç 
mliısli fazla olmuştur. Türkiye'nin geliş
mesin1! çok çeşitli sekilerde tahmin et
tik; fakat, biz hep gelişmelerin altında 
kaldık. Dünyada, süratle biilgisayariaştıra 
konusunda, değişik 'bir ıteknolojinlin uy
gulanması konusunda hareket var̂  Artık 
bugün, 5 yaşındaki çocuklar, okuma 
yazma öğrenmeden önce, radyo kullanır. 
gibi, video kulanır gibi bilgisayar kul
lanmaya başladılar ve bizim d;e, 20 sene 
sonrası çağının gerisinde kalmak istemi
yorsak, mutlaka buna ağırlık vermemiz 
gerekir. Tabiî, okullarda çam sıraları da 
ihmal etmememiz lazım; hatta şuna da 
tamamen gönülden iştirak ediyoruz İki, 
elbette o sıraları daha önce temin et
memiz lazım, o sınıfları daha önce onar
mamız lazım; ama bu, bir taraftan da 
bilgiyasar teknolojisini memlekete sokma 
konusunda bizim 'adım atmamıza engel 
teşkil etmemelidir, 

Öğretmenlik mesleğinin itibarının ar
tırılması konusuna gelince: Bu konuda 
da işûnu samimiyetle itiraf etmek gere
kir. Sözlerimin başlangıcında da arz et
tiğim gibi, öğretmenler, bütün devlet 
memurlarının yüzde 40'ma tekabüt et
mektedir. Diğer bir ifadeyle, cari öde
neklerin en büyük kısmını imeydana ge
tiren personel ödeneklerinin de en bü
yük kısmını öğretmenlerin maaşları; o 
az, hakikaten yeterli olmayan maaşları 
meydana getirmektir. O zaman, öğret
menlere yapılacak en ufak bir zam, maaş 
artışı, olduğu gibi cani bütçeye tesir ede
bilmektedir ve cari bütçenin sadece ımialî 
değil, ekonomik dengelerine de tesir ede
bilmektedir. Gayet tabiî, eğer öğretmenlik 
mesleği açısından ve Türk eğitimi balkı-
mmıdan düşünürseniz, bu, benlim değil, 
Maliye Bakanının söylemesi gereken bir 
ifadedir; ama, gerçekleri de gözardı ede
meyiz. 
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Bütün bunlardan hareketle, değerli 
öğretmıenleriımize hiçbir zaman yeteri 
parayı veremeyeceğimizi söylemek iste
miyorum. Her maaş artışı döneminde, her 
altı ayda bir mutlalka, diğer sınıf per
sonele verdiğimizden, az da olsa, biraz 
daha fazlasını öğretmenlere tahsis ede
rek, belli bir planlama dönemi içinde, 
öğretmenlerin maaşını diğerlerinin çok 
üstüne çıkarmayı hedef almış bulunuyo
ruz. Bunu büyük bir kuvvetle ümit et
mekteyiz. 

Ayrıca, öğretmenlerimizin sosyal im
kânlarını geliştirecek, şu anda teferru
atına girmediğim çeşitli projelerimiz 
var. Bütün bunların içinde, öğretmenle
rimizin rotasyon konusunu şu anda ele 
aldığımızı, öğre'tmenleıiiimizin, özellikle 
köy öğretmenlteriniın lojman konusunu 
mutlaka en kısa sürede halletmek istedi
ğimizi, öğretmenlerimize bir taraftan 
lojman yaptırırken, bir taraftan da ko
nut edinmeleri konusunda ayrı bir pro
je geliştirmeye çalıştığımızı, öğretmen 
evlerinin bütün yurt sathına yayılması 
için süratle gayret gösterdiğimizi, sözle
rime lav© etmek istiyorum. 

Meşhur başörtüsü meselesine gelin
ce: Geçen sene 'de ifade ettik; üniver
sitelerde, yükseköğretim kurumlarında 
başörtüsü, âdeta yükseköğretimin kendi
sinden daha fazla önemli hale gelmiş
tir. Küm olursa olsun söyleyelm; bunu, 
bu şekil meselesini çok değişik açılar
dan bir politik istismar konusu olarak, 
maalesef, gündeme' getirmişlerdir. Ben 
şahsî görüşümü arz edeyim; bir insanın, 
başının örtüsü değil, kafasının içindeki 
fikirlere değer vermek gerekir. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, 'alkışlar) 
20 nai Yüzyılın bu son çeyreğinde, in
sanları, giydikleri kıyafetten dolayı it
ham etmek, bu yüzden ayırt etmek, bir 
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öğretim kurumuna almak veya almamak, 
bence, bir bayii çağdışıdır. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) İşin 
(kötüsü, bu, laikliğe de aykırı bir dav
ranıştır; onu da arz edeyim efendim. 

Onun için, 'bu nevi tavırların ba
zen... 

M. VEHBÎ DİNÇERLER (Hatay) 
— 'Başörtüsüne razılar eföndiim, başör
tüsüne razılar, türbana razı değiller. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, 
hayır! 

'BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Devamla) — Bazen aşın uygula
maları, daha fazla fcörülkleyebileceği, baş
örtüsü adı altında Türkiye'nin bütün
lüğüne kasteden bazı mihrakların' bu ko
nuda tahrikçi tavırlarda, davranışlarda 
'bulunduğunu... Böşörtüsü konusunun, 
Türküye gibi süratle gelişmekte olan ve 
çeşİtü. problemleri olan bir ülkede hâlâ 
basanda ve kamuoyu önünde bir numa
ralı Itaırtıışma konusu olmanın verdiği ayı
bın antik üstüne çıkimalk zamanı gel
miştir. (ANAP sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Tabiî burada şu da var: Demin ben 
yerimde otururken ıtabiî muhalefet sı
ralarına yakın olduğum 'için daha iyi 
'işitefbüilküim; muhalefetteki değerli üye
ler haklı olarak, Üktidara miensup bizim 
üyelerden hurisinin şikâyeti üzerine, 
«Yahu, işte Hükümet sizsiniz, düzeltse-
riize» falan dediler; haklıdırlar. Burada-
ki çarpıklık da, maalesef 1982 Anayasa-
sınidan gelmektedir. Bir taraftan Millî 
Eğitim iBakanhğı, Hükümet vardır, lisans 
öncekinden lisans sonrasına kadar bütün 
Türk millî eğiliminden sorumludur, büt
çesine imza atmaktadır, her tiirîü tenlkit-
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lere cevap vermektedir, muhatap olmak -
taidır; bir taraftan da devlet sistemi için
de nereye, kime bağlı olduğu 'belli ol
mayan bir Yükseköğretim Kurulu var
dır; bu şekilde bir Yükseköğretim Ku
rulu düşünülemez. (ANAP sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Anayasada çarpıfchik çolk. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Devamla) — Böyle olunca da, bu 
iilkilllilk devam eder gider, önemli olan, 
sadece başörtü meselesi gibi şeklî bir 
mesele değil; önemli olan, buradan ge
çen bütçelerdir; önemli olan, yükseköğ-
retimio (idaresidir ve diğer konulardır. 
«Yükseköğretim bize bağlı değil, bizim 
yetkimiz yok, bizim sorumluluğumuza 
dahil değil» savunimasını, başta başında 
bulduğum bakanlık olmak üzere, Hükü
metin geçerli »bir savunması olarak gör
mediğimi üzülerek beyan etmek isterini. 
Eğer böyle eksiklikler varsa, bize de 
290 mülletvielkıiiliyle siyasî iktidarın bü-
tünüysek, bizim bunu halletmemiz gere
kir. (ANAP sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayım üyeler, gayet tabiî YÖK'e ba
kış ıtarzaımız, değerli muhalefet üyelerinin 
ve partilerinin bakış .tarzından farklıdır. 
Komisyonda da bir kere daha arz etti
ğim gibi, biz de YÖK'ün,, biraz önce 
arz ettiğim anayasal statüsünden tutu
nuz da, bazı uygulamalarına kadar ha
talar ve eksıilkillilkler içinde olduğunu ka
bul ediyoruz; ancak bir müesseseyi ha
talı ve eksik bulmak başka şeydir, o 
müesseseyi tamamen ortadan kaldırtmak 
başka bir şeydir. YÖK, 1982'de kurul
muş bir müesslese de değildir; YÖK 
1969'dan beri Türk eğitim sistemi içlin
de olan, «yükseköğretimde koordinas-



T. B. M. M. B : 51 10 . 4 . 1988 O : 2 

yön ihtiyacı» diye senelerce Devlet Plan
latma Teşkilatı tarafından, ilgili araştır
ma kurumları tarafından, ilmî kuruluş
lar tarafından yazılıp çizilen ıbiir zarure
tin neticesi ortaya çıkmıştır. Daha evvel 
de arz ettiğim gibi, yani burada bir İç
tüzük problemi var diye, sabahlara ka
dar oturduk diye; Allah komşun, Türki
ye Büyük Millet Medisinin feshi, İlgası 
hiçbir zaman düşünülür mü? O zaman 
da, yükseköğretimin önemli 'bir koordi
nasyon noktası olan Yükseköğretim Ku
rulu sisteminin tam manasıyla kaldırıl
masını hiçbir zaman düşünmüyoruz.j 
Ben eminlim ki, muhalefete mensup üye
ler ve muhalefet partileri de, «YÖK'ü 
kaldıracağız» derken, YÖK'ün bazı yan
lış uıygülaımalarıni kastetmektedirler. 
Yoksa, sistemi değiştirebilirsiniz; ama 
devlet için bir zarureit olan ve bütün 
dünya ülkdıerinde benzeri kurutuşlar bu
lunan bir koordinasyon mekanizmasını 
kaldırarak yüfcseköğrıetiımi bir anarşi ve 
kaosa sürüklemeyi de herhalde düşün
mezsiniz. İşte biz, YÖK bakımından bu 
şekilde fiarkh düşünceler içindeyiz.j 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu arada sizlerin de dikkatini çek
miştir, bazı önemli konulanda, bütün 
partilere mensup değerli üyellerin ittifak 
halinde olduğunu gördük. Bunlardan bi
ri, millî eğitim konusuna finansman sağ
lanması meselesi, ©ir diğeri, millî eği
timin, Türkiye'nin gündemindeki en 
önemli konu olduğu meselesi. Bir tane
si, öğretmenin itibar görmesi, prestiji
nin artırılması, öğretmenle verilecek im
kânların artırılması ve öğretmen yetişti
ren kurumların reorganizasyonu, ıslahı 
konusu. Bir diğeri, müfredat program
larının, değişik üsluplar içinde olsa da, 
değiştirilmesi ve eğitimin ezberci sistem
den çok, süratle değişen bir sisteme doğ
ru götürülmesi konusudur. 

Bu açıdan, bir sayın üyenin söylediği 
gibi, eğitimi sadece bir iktidar politika
sı olarak değil, bir devlet politikası ola
rak değerlendiriyoruz. 

Yeni düzenlemelere dikkat edilmesi 
konusundaki ikazınıza da çok teşekkür 
ediyoruz. Şunu 'hemen arz edeilim iki ba
zı küçük projeler yüzünden kimseyi 
rahatsız etmeyi düşünmeyiz; ama başta 
Sayın Başbakanımız olmak üzere, gru
bumuz olmak üzere, iktidarı teşkil eden 
üyellerin, eğitim sisteminin köklü deği
şiklikleri konusunda mutabakatını sağla
dıktan sonra, muhalefet partilerinin de 
böyle yirmi sene sonrasına matuf ted-
birljerdie haklı olduğunu düşünerek, hak
kı 'bulunduğunu düşünerek, mutlaka, 
köklü değişikliklere giderken görüşlerini 
almak istiyoruz. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Anavatan İktidarının okulları özel
leştirmesi, özel sektöre haklar tanıma
sı ve yine başka bir üyenin de dersa-
neteştirmesi konusuna gelince. Anavatan 
Partisinin dört buçuk yıllık iktidarı için
de iblir tek devlet okulu özeUeştirilnıefcniş-
tir. Herhalde başka bir şey kaıstedimiş-
tir, bir sürçii lisan olmuştur; ama bu 
özeleştirme işi çok moda olduğu için, 
bunu eğitime sirayet ettirmeyi lütfen 
düşünmeyiniz. Bİz herhangi bir okulu 
özelleştirmedik efendim. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Okul
lar otel olmuştur. 

MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Devamla) — Ancak, eğer kastet
tiğiniz, özel öğretim kurumu kurulma
sının teşviki konusu ise, o başka mesele. 

Demin de arz ettiğim gibi, şu anda 
'Anayasamız özel öğretim kurumlarının 
teşkiline müsaittir, açılmasına müsaittir. 
Belirli bir grup da bu özel okullara iti-
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bar etmektedir. Bu, iktidarımız döne-
ımmdîe normal bir artış göstermiştir. Bi
zim yaptığımız sadece özel öğretim ku
rumlarına değil, eğitim konusunda han
gi yatırıim, hangi harcama olursa olsun, 
müteşebbisller harcama yaptıkları, zaman, 
yardım yaptıkları zaman bunun vergi 
muafiyetinin' sağlanmasıdır, vergiden dü
şülmesinin sağlanmasıdır. Bu, Türkiye'de 
genel olarak eğitim ve sağlılk sektörü
nün - sağlıkta da bu vardır - teşviki ile 
ilgili bir /hizmettir. Bunun neticesinde 
kaliteli özel okullar da sayı olarak, öğ
renci olarak artarlarsa bundan devlet 
okulları bakımından endişe duymamak 
lazıim^ Şu anda özel okullardaki öğren
ci sayısı, devlet okullarındaki öğrenci sa
yısının yüzde l'i kadar ıbile döğildir, onu 
da arz ©deyim. Türk eğitim sistemi ta
mamen devlötin eğitim sistemi olarak de
vam etmektedir, yürütmektedir. 

ANAP İktidarının, emeği ile geçi
nenlerin eğitimi hakkına saldırısı konu
suna gelince: Özel sektöre devretmiyoruz 
arz ettiğim gibi, bir de eğitim hakkını 
ipotjek altıma alma konusu; yani beslen
me ıaz olduğu için, eğitim hakkı kısıtlan
mış; yani beslenme az olduğu için biyo
lojik sebeplerle ortaya çıkan ins'angücü 
de, herhalde şöyle mi denilmek isteni
yor?... Daha az kapasiteli oluyor. Biz, 
bunda taibiî biraz takılayım, siz emek
çilerin daha az zeki olduğu sekinde bir 
mania çıkarmıyorsunuz gayet tabiî; ama 
şunu da hemen 'ilave1 etmek 'isterim ki, 
böslenme konusu son derece önemlidir, 
onun için ilköğretimden üfibaren beslen
me konusuna özel bir önem veriyoruz. 
Buıülardan blir tanesini 'arz edeyim. Yine 
Sayın Entüzün'ıün tenkit ettiği gibi, harp 
okullarında çok fazla beslenme ödeneği 
varken, ıbizirn yatılı okullarda daha dü
şüktür. Bu yıldan itibaren onu aynı se
viyeye getirmeye çalışacağız. 

Ortaöğrenim burslarını 15 misli ar
tırdık, 700 lira netten, 10 500 liraya çı
kardık. Yükseköğrenimde de bedelsiz 
kahvaltı projesini geliştirdik. İlerideki 
bir dönemde finansman imkânı sağladı
ğımız takdirde, bedelsiz ıbir öğün yelmek 
daha vermeyi düşünüyoruz. Şu anda sa
dece 3 300 liralık aylık bir yardım yap
makla iktifa ediyoruz. 

Birinci Özal Hükümeti döneminde 
Sayın Dinçerler'in başlattığı ibiir özel'bes
lenme projesi var, şu anda onun da 
etütlerini yapıyoruz; 'ama finansmanı bir 
hayli k'albarık bir proje, 

Demdk (istediğim şudur: Beslenme 
konusunda Anavatan İktidarı olarak 
önem/ veriyoruz. Hiç nıerak etmesinler, 
yeni gelişen nesiller bu konuda eksik 
değiller efendim^ 

En az 2 milyon çocuğumuzun eği
tim, öğretimden; Iköğretimıden mahrum 
olduğu konusu da - herhalde bir zühul 
olsa gerek - yanlıştır. Şu anda en kötü 
ihtimale, yüzde 921ik okullaşma oranı 
itibariyle bakarsak, 400 bin öğrenci eği
tim ve öğrletimden mahrumdur; ama bu 
da bir eksikliktir ve 'bunu mutlaka telafi 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Bir İde, eğitim finansmanı konuşumda 
meşhur rakı şişeleri hikâyesi var. Mü
saade" ederseniz bu konuya biraz takıl
mak istiyorum. 

Sayın millet vekilleri, bu rakı şişele-
riyle fazıla uğraşmayın. Aslında rakı şişe
lerine aşinalık ibakunmdan sizin grubu
nuz daha fazla aşinadır; atma bunu şu 
bakıımdan da söylemek istiyorum: Lüt
fen bunu bir şaka kabul edin... 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Millet 
içmeden sarhoş, içmeden. 

MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Devamla) — Şunu söylemek isti-
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yorum: Sizüû maaşlarınız dahil, SHP, 
DYP ve tabiî ANAP'a verilen Hazine 
yardımları dahil ve öğrencilleriîmizin de
min söylediğim ıbeslıenme paraları da 
dahil, birçok konu, Türkiye'de en bü
yük göl'iır kaynağı, olan Tekel bizmetlerin-
iden elde edilen paralardan meydana gel
mektedir. Bu konuda eğer maaşlarınızı 
tamamen rakı şişelerinden ötede tutmak 
iiısterseniz, Meclis Başkanlığına bağışla
manızı tavsiye ediyorum (efendim. 
(ANAP ısırallarıından alkışlar) 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Bi
zim yanımızda holdingler mi var? Biz 
emeğimizle geçiniyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Devamla) — Efendim, bebekken 
yaraşmaya başlama konusunda fevkalade 
haklısınız. Test sistemini mutlaka gözden 
geçirmek istiyoruz ve ÖSYM giriş sına
vına gelinceye kadar test ve sınav siste
mini baştan aşağı değiştirmek işitiyoruz; 
ama bunun için eğitim sistemlimizi değiş
tirmemiz lazım, bunun için tekli öğreti
me geçmemiz lazım ve ilkokuldan, okul
öncesinden itibaren geniş bir rehberlik 
sistemiyle, değerlendirme sistemiyle öğren
cilerimizin kabiliyetlerini ölçmemiz la-! 
zım. Ancak, bu ölçmeden sonra yüksek
öğretime geçişte -ÖSYM'nin dışında- bir 
değişik sistem ikamemiz mümkün olabi-
llir, bunun dışında olamaz; ama prens ip 
olarak tamamen hak veriyorum. 

TRT ve Bakanlık ilişkilerinden bahse
den bir sayın üyemiz de, Bakanlıkta hâlâ 
sıkıyönetim koordinasyon ünitesi oldu
ğuna temas buyurdular. Böyle bir ünite 
yok, kaldırılmıştır; ama TRT ile Bakan
lık ilişkilarıini, doğrusu, çok geliştinmefc, 
isteriz; ama TRT'ye müdahale kabul edil
mezse, Anayasaya müdahale kabul edil
mezse biz TRT programlarını zevkle göz-
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den geçirmeye talibiz efendim, SHP gru
bu da lütfen 'bize destek olsun. 

1402 konusuna gelince : Şu anda 
Millî Eğitim Bakanlığına müracaat edip 
de işe alınmamış tek 1402'lik öğretmen 
yoktur. Aksi varsa, benim bilgim dahilin
de değilse, lütfen yardımcı olunuz, geti
riniz, derhal anımda istihdam edelim efen
dim. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — İsim ve
reyim Sayın Bakan. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Bunu bir 
taahhüt kabul ediyoruz Sayım Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Devamla) — Taahhüt... Yani bi
ze intikal etmiş, Millî Eğitim Bakanlığı
na resmen intikal etmüş 1402'lik kimse 
yok efendim. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Ben getireceğim efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Devamla) — Getirin, 

Biz çocuklarımızı, gençlerimizi müsa
maha ille, sevgiyle yetiştirmek istiyoruz; 
demokratik yetiştirmek istiyoruz; sadece 
cumhuriyet ilkelerine, millî, manevî de
ğerlere bağlı olarak deği; sevgi, müsa
maha, tartışma ortamı içinde demokratik 
zihniyetle yetiştirmek istiyoruz ve demok
rasinin yılmaz savaşçısı olarak değil, 
demokrasiniin barış güvercini olarak ye
tiştirmek istiyoruz. Hiçbir hususta da 
savaşa taraftar değiliz efendim^ (ANAP 
sıralarımdan alkışlar) 

Bu kurbağanın (anatomisi konusuna 
gelince :. Bu, Türkiye'de yirmi senedir 
yazılıp çizilen bir mesele; ancak diğer 
ülkelerde belirli reformlar yapılıp bittik
ten sonra bizim bazı konulara el atma
mız mevzubahis oduyor, Mesela bir mo
dern matematik konusu; bütün dünyada 



T. B. M. M. B : 51 

yavaş yavaş çekilmeye başladı, şimdi de 
iyice değişiyor; 'biz 1971'de aîioak geç
meye başladık, «Modern Fen öğretim 
Projesi» diye. Bir yabancı dil laboraıtu-
varı modası. Şu anda bütün Avrupa top
luluğunda vazgeçilmeye başlandı; çok az 
faydalı, son derece pahalı bir sistem. 
Halbuki 'biz «İlle de lisan laboratuvan it
hali» diye ortaya.çıkmaya başladık. Bunun 
gibi yeni Hk eğilim var. Başımıza ne ge
liyorsa hep bu kurbağanın anatomisi ile 
yarasanın kanaıtlaınndan geliyor; bir de 
Miss'isipi'nin uzunluğundan. 

'Efendim, bunları okumayalım, 'bunla
rı kaldıralım; doğrudur. Nitekim 1984 
yılında bunların ayıklanmasına başlan
mıştır. Hem ders sayısı olarak, hem müf
redat programı ve ders kitabı olarak eği
timde 'büyük bir ayıklama yapılmışitır 
ve mümkün mertebe teferruattan kurtul
maya çalışılmıştır. Bu program 1985, 1986 
ve 1987 yılında da devam etmiştir, biz 
de devam ediyoruz; ancak şunu söyleye
yim : Bizim örnek aldığımız Anglosakson 
sistemleri, başta Amerika Birleşik Dev
letleri olmak üzere, son üç senedir sürat
le programlarını değiştiriyorlar. Şu an
da modern eğitimde en fazla (tartışılan, 
genel kültür derslerine daha fazla ağırlık 
verilmesi gerektiği, eğitimde ıkalitenin 
düştüğü, öğrencilerin sadece teknik bazı 
testlerle yetiştirildiği, robotlara döndüğü, 
dünyayı tanumadiikları, ıkendi ülkelerini 
'bile bilmedikleri şeklindedir. Tabiî tek
rar kurbağanın anatomisine dönmeyece
ğiz; ama bu konuları çok dikkatle gözden 
geçirmemiz lazım. 

Sayın Yetenç'in, gerçekten, spor ko
nusunda son derece değerli ve sempatik 
(konuşmasında, sordukları birkaç soru 
vardı onu arz edeyim : 

Bir defa, okullarda, ben de gerekli 
görmüyorum, ama önemli spor faaliyet-
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leri oluyor. Beden eğitimi dersleri ilköğ
retimde daha fazla, sonra gittikçe azalı
yor, meslekî okullarda daha az. Ayrıca, 
ilkokullarda atletizm, basketbol, jimnas
tik, hentbol', masatenisi, voleybol, yüzme 
dallarında; ortaokul, lise üniversitede yi
ne atletizm, basketbol, jimnastik, futbol, 
güreş, hentbol, masatenisi, judo, voleybol 
ve yüzme dallarında faaliyetlerde bulunu
luyor. 

Bir de madalyaları sormuşlardı. Ma
dalya yurt içinde de alınır, onun için bu 
madalya miktarı çok buyurmuşlardı. Bi
zim 1987 yılındaki madalya görüntümüz 
şu; Dünya şampiyonasında '8 altın, 5 gü
müş, 10 bronz. Olimpiyatta yok, zaten 
olimpiyat yok. Avrupa Şampiyonasında 
<6 gümüş, 10 bronz. Akdeniz Oyunların
da 10 altın, 9 gümüş, 24 bronz. Balkan 
Şampiyonasında 9 altın, 17 gümüş ve 30 
bronz. Uluslararası diğer yarışmalarda 
1'50 altın -hani o önemsiz addediilen ya
rışmalarda- 113 gümüş, 105 bronz. Top
lam 177 altın, 150 gümüş, 179 bronz. 

Dünya Gençler Güreş Şampiyonasın
da Kanada'da 7 altın, 3 gümüş, 2 bronz 
almışız. Dünya Şampiyonasının hesabını 
veriyorum. 

Tekvandoda, büyüklerde 1 altın, 1 
gümüş, 2 bronz almışız. Gençler jimnas
tikte 1 gümüş, 1 bronz almışız, toplam 8 
altın, '5 gümüş, <10 bronz etmiş. 

Ben bunları söylemekle, bu madalya-
yarın kâfi oUduğunu katiyen iddia etmi
yorum. Türk sporunda daha büyük atı
lımlar içinde olmalıyız. Yalnız, bu da bir 
altyapı meselesidir, eğitim meselesidir 
ve finansman feselesidir. Sadece falanca 
zatı alıp filancayı tayin etmekle ve bir
kaç yıllık, hatta birikaç aylık perspektif
lerle Türk sporunun hiçbir branşında ge
rekli gelişmeyi göstermemiz mümkün de
ğildir. 
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'Mesela, yeni bir güreş programı uygu
lamaya başladık, bizim, kısa, orta, uzun 
vadeli 'hedeflerimiz var, bir nesil sonra
sında güreşte kalıcı tedbirleri alabilmeyi 
düşünüyoruz. Sakın 20 sene bekleyece
ğiz, eyvah demeyiniz; 1>u arada da eli
mizden geleni yapacağız; ama güreşte ol
sun, diğer dalarda olsun illeri giden ülke
lere baktığımızda, temelinde büyük bir sa
bırla 'gerekli çalışmalariın yapıldığını gö- • 
rüyoruz. 

Profesyonel futbola siyaset sokma 
meselesine gelince : Ben buna, Milî Eği
tim Gençlik ve Spor Bıakanı olarak so
nuna kadar muhalif im. 

iBeslen Spor konusunu gazetede oku
yunca öğrendim, aksini iddia eden var
sa buyursun. 

'Kahramanmaraş'a Antalya maçının al
dırılması konusunu da gazetede oku
dum. 

Eğer bu ve benzeri konularda en ufak < 
bir şekilde iddiası olan varsa, ispata da
vet ©diyorum, ispat ederse o gün baıkan-
ilıktan istifa etmeyi ide taahhüt ediyorum. 
(ANAP sıralarından '«Bravo» sesleri, al
kışlar) Çünkü ben, devletle ilgili kişile
rin sporla bu derece aktif, uzmanlık sevi
yesinde müdahaleci tutum almasına mu
halifim. Hiçbir zaman hiçbir maçın sonu
cu konusunda tahminde 'bile bulunma
dım, Bakan olarak ben o seviyede düşün
meyi de ©asında zül kabul ediyorum. 
Gayet tabiî, taraftar olaralk, sporsever 
olarak aile çerçevesini, yakın arkadaşları 
geçmemek şartıyla, benim de ilgim, ala
kam olabilir, sempatim, antipatim ola
bilir; ama bu hiçbir zaman, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanının oturup ha
kem tayin etmesine, puan karıştırmasına, 
ligden talkım düşürmesine ısebep olmaz, 
olmamalıdır, tşte 'bu anlayışladır. ki, fut
bol konusunda profesyonel futbolu ta-
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mamen deviletin dışına çıkarmayı hedef 
almış bulunuyoruz. Şu unda hazırladığı
mız Türkiye Futbol Federasyonu Kuru
luş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Ta
sarısının hedefılerinden birisi 'budur. Di
ğer hedefleri; profesyonel Türk futbolu
nu iiıleriye götürmek, Türk futboluna da
ha fada kaynak sağlamak, profesyonel 
futbolu kamunun dışına çıkarmak ve 
amatör futbolu ve diğer bütün amatör 
dalları daha fazla ele alma imkânını sağ
lamak, •politika ve politikacıyı, tamamen 
profesyonel futbolun dışına çökmektir. 
Bunu bu şekilde yapmak, 'mecburiyetinde
yiz. 

Temel eğitimi 8 yıla çıkarma konu
sunda temennilere iştirak etmekle bera
ber -şu: anda verilmiş bir kanunî görev
dir- şunu da arz etmek gerekir ki, bunun 
için gerekli imkânları sağlamadan yap
mamız mümkün değildir. Ayrıca, küçük 
yerleşim üniteleri içinde de -bir sayın üye
nin ifade ettiği gibi- ortaokul seviyesin
de okul açılmasının, Türkiye gibi 'bir ül
kenin ekonomik seviyesi itibariyle son 
derece büyük bir israf olduğunu da kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. Onun için, bu 
konuyu tekrar gözden geçirmek zorunda
yız. 

Anavatan Partisi Olarak, millî eğitim 
politikasında, iddianın aksine baştan' be
ri -sizi sıkma pahasına- arz ettiğim he
deflerde görülebileceği 'gibi, kalıcı, kök
lü, uzun vadeli tedbirler almak istiyo
ruz. Bu .sekilideki hedeflere göre prograr 

imimizi yapmış bulunuyoruz. Dağınık ted
birler ve gösterişli beyanlar peşinde deği
liz. 

Gayri safi millî hâsıla içindeki kü
çülmeye gelince '.: «Binde, 4'e kadar inil
di» denildi; bu da hiç olmamıştır. Zabıt
larda bunu düzeltmek istiyorum. Gerçi, 
gayri safi millî hâsıla içinde 3,51lardan 
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2'lere kadar gelinmiştir; ama, hiçbir za
man binde 4'e gelinmemiştir. 

BEŞER BAYiDAR (Ankara) — Ka-
nada'da en yüksek, o da yüzde 2 Sayın 
Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELAL GÜ
ZEL (Devamla) — Değil1 efendini', daha 
fazıla. 

Bir de, YÖK bakımından, yeni kuru
lan ve az gelişmiş üniversitelerde dokto
ra eğitimi yapılmadığından bahsedi'lmiş-
tir. YÖK'ten aldığımız bilgiye göre, dok
tora eğitimi yapacak dan adaylar, ge
lişmiş üniversitelerde yüksek lisans ve 
doktora eğitimine gitmektedirler. Şu an
da, gelişmekte olan üniversitelerin 375 
araştırma görevlisi, gelişmiş üniversite
lerde yüksek lisans ve doktora eğitimi 
görmektedir. 

Bakanlığın üst kademe yöneticilerinin 
öğretmen camiası dışından atanması me
selesi ve bu konuda ıson derece kötü uy
gulamaların yapıldığı, bakanın «Her şe
yi ben bilirim» dediği konusundaki iddia
ları, ben biraz kompleksli ve hissi iddia
lar olarak kabul ediyorum müsaade eder
lerse. Geçen gün, Doğru Yol Partisinin 
çok sevdiğim değerli genel başkan yar
dımcısı da hu istikamette bir beyanda 
bulundular. Ben de diyorum ki, daha ön
ce bakanlık mensubu, öğretmen menşeli 
kimseler tarafından işgal edildiği halde, 
benim 3,5 aylık bakanlığım dönemimde, 
yerinden alınarak, Öğretmen menşei dışın
dan ikim getiriilımişse, tek kişi varsa, bu
yursun bu arkadaşlar onu izah etsinler; 
ben de kabul edeyim. Kaldı ki, bizim bu 
şekilde öğretmen olmayan kimseleri mil
lî eğitim hizmetlerinde kullanmamız ge
rekli olacaktır. Bu, öğretmeni küçümse
memiz demek değildir. Öğretmenlik mes
leği millî eğitimde asıldır. (Millî eğitim-
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de, bakanlık olarak esas hedefimiz, gayet 
tabiî iki öğretmeni yüceltmektir. Ama, 
gönül' isterdi ki, bazı siyasî mülahazalar
la, siyasî parti merkezlerine taşınan, bu 
nevi dedikoduları nakleden kimseleri, 
bu siyasî partilerin idarecileri dinlemek 
yerine, bu memurları siyasete -en az be
nim hassasiyetimle- karıştırmaktan uzak 
tutsunlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, ilgili olmayan konudan, dışa
rıdan adam gitmiş de ne olmuş? Zama
nında Devlet Planlama Teşkilatına bu şe
kilde çok adamlar götürdük; biz de yap
tık; değerli yöneticiler, politikacılar çıktı 
içlerinden; bunun kötülük neresinde efen
dim?! 

Millî eğitim yatırımllarının Bayındır
lık ve İskân Bakanlığı eliyle yapılmasının 
pahalı olması konusuna -naçizane- işti
rak ediyoruz. Zaten, iştirak ettiğimiz bir
çok 'görüş daha vardır; onları saymadım. 
Gerek muhalefete, gerek iktidara mensup 
değerli üyeler, bugünkü müzakereler es
nasında gerçekten bize önemli katkılar
da bulundular, değerli i görüşler, fikirler 
getirdiler; bütün tenkitlerini ve değerli 
•tekliflerini tek tek inceleyeceğimize ve 
göz önüne alacağımıza lütfen itimat bu
yursunlar. 

Aynı şekilde, göçer aşiretlerin çocuk
larının okutulması konusunu ıda yarından 
itibaren incelemeye başlayacağız ve sa
yın üyeden de, bu konuda yardım isteye
ceğiz. 

Hakkâri'deki okullar konusuna gelin
ce : Verilen bazı bilgilerde eksiklik ve 
yanlışlık olmakla beraber, genel prensip 
olarak Sayın Keskin'in bu konudaki teş
hislerine iştirak ediyoruz; okul binası okul 
olarak kuKanılmallıdır. 

Hakkâri de dahil olmak üzere bilhas
sa olağanüstü hail bölgesindeki illerimiz
deki okul ve bazı sağlık binalarının bu 
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şekilde kullanıldığı bir gerçektir; ancak 
bir zaruretin neticesi, son ilki yılda bili
nen olaylar artınca, devlet de, 'Milî Sa
vunma Bakanlığı ve Genelkurmay Baş
kanlığı marifetiyle orada boş ortan binala
ra bu şekilde tasarruf etmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) —-Tunce
li'de de öyle olmuştur. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI BASAN CELAL GÜ
ZEL '(Devamla) — lönce Sıkıyönetim 
Kanununun, sonra Olağanüstü Hal Ka
nununun ve Anayasanın verdiği yetkiler 
kullanılmıştır; ancak kendilerine izah et
tik, bu seneyi geçmemek şartıyla bütün 
bu okullar boşaltılarak, orada eğer başka 
tesis gerekecekse, onların Millî Savunma 
Bakanlığı tarafından yapılmasını istiyo
ruz ve inşallah yaptığımız okulları da ora
da okul olarak kullanmaya başlayacağız 
efendim. 

Ayrıca, şunu da bir yüzde olarak arz • 
edeyim : Daha önceki dönemde yapılan 
çeşitli projeler de uygulama halinde; ama 
bu sene sağlanan imkânların önemli bir 
kısmını Doğu ve Güneydoğu'daki okul 
ve eğitim ihtiyaçları için özellikle tahsis 
etmek istiyoruz; bunun için özeli bir gay
ret içinde olacağız. 

Sonuç olarak, Milî Eğitimimizi, Bü
yük önder Atatürk'ün inkılap ve ilkeleri 
doğrultusunda belirlediğimiz hedeflere 
ulaştırmak, Türk gençliğini her türlü za
rarlı etkiden uzak tutarak fikri hür, ir
fanı hür, vicdanı hür, birbirini seven ve 
sayan, millî, manevî ve ahlakî değerle
rimizi benimsemiş, bilgili, ilmî ve demok
ratik düşünceye sahip bir gençlik olarak 
yetiştirmek ve sporum her dalında özle
diğimiz uluslararası başarılana milletçe 
ulaşmak için yaptığımız plan, program ve 
uygulamalarımıza büyük bir titizlik, dik
kat ve gayretle devam ediyoruz. 
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Devletimizin, birçok önemli hizmet 
alanlarıından ayırarak bakanlığımıza tah
sis ettiği ödenekler, her kuruşuna kadar 
son derece dikkat ve tasarrufla öngörülen 
yerlere harcanmaktadır. iBakanlığımız 
bu anlayış ve sorumluluğu taşımanın 
şuurundadır. 

Atatürk 'Milliyetçiliği, Anaysmız, Mil
lî Eğitim Temel Kanunu, plan ilkeleri ve 
[Hükümet programımız ve siz, sayın (mil
let vekillerin1 değerli görüşleri, bundan ön
ce olduğu gibi bundan sonraki çalışmala
rımızda da esas alınacaktır'. 

Değerli görüş ve katkılarınızla çalış
malarımız güç ve hız kazanacaktır. 

Millî Eğitim, gençlik ve spor konula
rına göstermiş olduğunuz ilgiye, yaptığı
nız ve yapacağınız değerli katkılara şim
diden teşekkür eder, saygıllarıımı arz ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

»Şahsı adına, Sayın 'İstemihan Talay; 
buyurun efendim. 

Sayın Talay, süreniz 10 dakikadır 
efendim. 

M. İSTEMİHAN TALAY (tçel) — 
Sayın Başjkan, değerli mllletvekileri; Sa
yın Doğramacı'yı burada görmekten do
layı samimî ve net yargılianmı söylemek 
üzere ,söz almış bulunuyorum. Yüce He
yetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Bugün, Türk üniversiteleri, biraz de
ğil', ama büyük çoğunlukla Sayın Doğra-
macı'nm yönetimi altında askerî yüksek 
okullar haline dönüştürülmüştür. Sayın 
iBakanm da çok yakından tanıdığı ve 
geçmişte içinde yaşadığı gerçek üniversi
te eğitimi gitmiş, onun yerine öğretim üye
siyle, öğrencisiyle kışla disiplini içinde yö
netilmeye ve eğitilmeye çalışılan bir okul 
sistemi getirilmiştir. Sanki, anarşinin bü
tün sorumlusu 'gençlikmiş gibi, sanki, ya-
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zan, çizen, araştıran üniversite öğretini 
üyeleri ıtak kabahatliymlş gibi, YÖK dü
zeniyle, üniversiteler, 12 Eylülden son
ra silindir gibi ezilmişlerdir. Bu eğitim 
düzeni içinde bilimsel gelişme olamaz. 
Zaten, mitllî eğitimin kişilikli ve çağdaş 
kafalı öğrenci yetiştirme amacıyla da bu 
sistem çelişir. Suskunluğu konuşmaya, 
askerî disiplini araştırmaya ve özgürce 
düşünüp yazmaya tercih eden bir yük
seköğretim mantığı, Türkiye'min çağdaş
laşmasına katkıda bulunamaz; Sayın (Baş
bakanın son bütçe konuşmasında bahset
tiği, «Avrupa'ya karşı kompleksimiz var» 
dediği olayın temeli, işte o zaman ger
çekleşmiş olur. Bizim, Sayın Başbakanla 
Avrupa ve Batı'ya bakış farklarımızdan 
biri de budur. Biz Türk insanının Batı' 
ya karşı ıbir kompleks içinde olduğunu 
sanmıyoruz. Hele ithal mallan veya ya
bancı markalar kullanmazsa, Türk insa
nı komplekse kapılır diye bir düşünceye 
hiç itibar etmiyoruz. Ancak, bu eğitim 
sistemi, bu üniversite düzeni böyle yoz 
bir şekilde devam ederse, korkarım ki, 
yeni kuşaklar bu komplekse kapılmak 
durumunda kalacaklardır. Bunun da esas 
sorumluluğu, Öncelikle, bu sistemi geti
ren 1980 askerî rejimi, ardından da bu 
düzeni devam ettiren Anavatan İktidarı
na ait olur. 

Elbette, Sayın Bakanı, şu üç dört ay
lık icraatıyla millî eğitimdeki bozuk dü
zenin sorumlusu olarak göstermek müm
kün değildir; ancak, toplumda üniversite 
ve millî eğitim sorunlarının hızla çözül
mesine ilişkin beklentiler had safhaya 
ulaşmıştır. İyi niyetine güvendiğim' Sa
yın Bakanın 'bu beklentilere olumlu yak
laşımlar getirmesi, hepimizin ortak dile
ğidir. 

Bugün, gerek ilk, gerek orta, gerek
se üniversite öğretiminde görev yapan öğ-
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retim görevlilerinin ekonomik sorunları 
çok acil çözümleri öngörmektedir, öğret
menler ve öğretim üyeleri toplumun eko
nomik ibakımdan en güçsüz kesimleri ha
line gelmişlerdir. Ekmek parası için işpor
tacılık yapmak zorunda bırakılan öğret
menler vardır. Geleceğimizi emanet etti
ğimiz bu saygın insanlara, gerekli imkân
ları yaratmak zorundayız. Onlara top
lum içinde hak ettikleri itibarlı yeri sağ
lamak hepimizin ödevidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
öğretmen ve öğretim görevlilerinin örgüt
lenme haklarının ellerinden alınmasıyla, 
bu fikir emekçileri toplumsal faaliyetlere 
de katılamaz duruma getirilmişlerdir. Bu 
durum onları, toplumda güçsüzleştirme-
nin bir başka yöntemi olarak uygulanmış
tır. Örgütlenemeyen, dolayısıyla kendi, 
mesllekî halklarını, sosyal ve ekonomik 
konulardaki görüşlerini açıklayamayan 
bir suskun aydın modeli yaratılmıştır. Sa
nırım Türkiye'de bugün en çok korku
lan olay, beyin enerjisinin söze ve yazıya 
dökülmesidir. Çünkü, bütün sistem: öğret
men ve öğretim üyelerinin ve öğrencile
rin düşünmesini, konuşmasını ve yazma
sını! engellemeye yönelik bulunmaktadır. 
Bu yanlış uygulamaya derhal son ver in
melidir. Aksi halde yarınki düşünsel ve 
bilimsel kapasitemiz bugünden daha kötü 
olmaya mahkûmdur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
eğitimde de görülen bir yanlış süreci bu
rada ıbelirterek, sözlerimi tamamlamak 
istiyorum. Artık, eğitim, devletin temel 
görevlerinden biri olmaktan çıkmış ve 
hızla özeli sektörün kârlı bir uğraş alanı 
haline dönüşmeye başlamıştır. Üstelik bu 
gelişme, nitelikli bir okul politikasından 
çok, apartman okılculuğu halinde ken
dini göstermektedir. Son zamanlarda, ara 
sokaklardaki üç beş katlı binalarda man-
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(tar gibi özel okulların türediği gözlem
lenmektedir. Her türlü sağlıklı okul ko
şullarından yoksun bu kurumların, veli
leri soyduğu, öğrencilerin eğitiminin ise 
olumsuz bir şekilde sürdürülmesine yol 
açtığı: bilinmektedir. ıŞimdi ise, bu okul
ların ücretleninin serbest 'bırakılacağı ha
berleri yaygınlaşmıştır. Eğer, serbest re
kabet, bu okulların fiyatlarının düşmesine 
yol açacaktır şeklinde bir düşünceden 
yola çıkılıyorsa, bu yanlış bir düşüncedir. 
Bu kararın ciddî olarak yeniden değerlen
dirilmesinin ve uygulamaya konullımaıma-
ısının yararlı olacağı inancıyla; Yüce He
yetinize saygılar sunar, bütçenin ülkemi
ze hayırlı olmasnu dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Talay. 

Şimdi, soru sormak isteyen sayın mil-
Hetvek illerin in .isimlerini kaydediyorum : 
Sayın Fethi Çellikbaş, Sayın Kamer Genç, 
Sayın Alaettin Kurt, Sayın Erdoğan Ye-
itenç, Sayın Ziya Ercan, Sayın Rıza Ilı
man. 

Sayın Çelikbaş buyurun. 

(FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Evvela geniş 'izahatlarından dolayı 
Sayın Bakana teşekkürlerimi sunmak is
tiyorum. Millî eğitim politikasına katkı
da bulunan özel veya tüzelkişilere, dev
let başkanı; tarafından .dekorasyon ver
mek suretiyle taltif edilmeleri hususunda 
bakanlık ne düşünüyor? Dış ülkelerde bu
nun emsali çoktur. 

Ortaöğretimde geçen yıl yapılan re
form fevkalade mühimdir. Teknik tedri
sata girenler kolay iş bulabilmektedir; 
klasik liselere devam edenler, üniversite
ye giremedikleri takdirde, maalesef Tür
kiye'deki diplomasız işsizlere katılıyorlar. 
Acaba, onların da müfredat programla
rında, -Batı ülkelerinde olduğu gibi- me-
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sela muhasebe dersleri gibi birtakım ya-
jıarlî dersler koymak suretiyle; mezun ol
duklarında iş bulma imkânlarını sağla
mak hususunda bakanlığınız ine düşünü
yor? 

Bilindiği üzere, Türkiye, EOREKA 
projesinde bazı konulara iştirake karar 
verm'ş, müracaat etmiştir. Bu projedeki 
katkımızın önemi bakımından; Yüksek 
Öğretim Kurumu (YÖK) acaba, endüstri 
ve üniversiteler arası münasebetlerin teş
vik edil'mesi hususunda ne düşünür? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — (Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELAL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Saynı Başkanım, 
millî eğitimde halk katkısının sağlandığı 
hallerde, mülkî idare amirlerinden ve 
millî eğitim müdürlerinden başlayarak, 
Sayın Cumhurbaşkanına kadar bir pla
ket -şeref .belgesi- verilmesi uygulamamız 
vardır; ancak, bu daha çok bakan sevi
yesine kadar gelmektedir, devlet başkanı, 
Cumhurbaşkanı tarafından istisnaî hailler
de ve kendi uygun gördüğü haillerde ve
rilmektedir. Biz, halk katkısının daha faz
la sağlanması konusunda çalışıyoruz. 
IBütçe Komisyonunda bir değerli üyemiz 
şu teklifi getirdi, ben de TRT'ye illettim : 
«Mülkî İdare almiri veya bakan görünece
ğine; o bağışı yapan vatandaşın konuşma
sını ve onun görüntüsünü getirelim, bu da
ha çok teşvik edici olur» dedi. Haklıdır. 
Plaket verme, şeref .belgesi verme de dahil 
olmak üzere, çok çeşitli tedbirler düşü
nüyoruz. Hiç şüphesiz, en fazla teşvik 
edici olan, o eğitim kurumuna bağış ya
pan kişinin adının verilmesi ve isıminin 
yaşatılması konusu oluyor. Onu da düşü
nebil i riz. 

Meslekî öğretimde müfredat değişik
likleri son dönemlerde yapıldı efendim. 
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Özellikle sizin kastettiğiniz okullarda, de-
vamilı yeni bölümler açılıyor. Ancak, r>u 
yenilemeyi her sene tekrar, yapıyoruz. Da
ha yeni yeni istihdam sahası ıbulmaya baş
layan işler konusunda bile yeni bölümler 
açıyoruz. 

EURBKA programı çerçevesinde bir 
icraat olup olmadığını kesin olarak bil
miyorum; ama, bizim, gerek yükseköğ
retimde, gerek ortaöğretimde Dünya Ban
kasından, Avrupa İskân Komisyonundan, 
çeşitli teknik yardımlardan faydalandığı
mız doğrudur. Kredi münasebetlerimiz ' 
vardır. Bu konuda müsaade ederseniz kı
saca bilgi alayım; Sayın YÖK Başkanının 
bilgisi varsa, size de arz edeyim. 

Benim anladığım kadarıyla, müşah
has bir münasebetten çok, bir koordinas
yon münasebeti var. Bu konuyu .incele
yelim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

'Sayın Genç, buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Teşek
kür edenim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Sayın Bakanın verdiği 
izahatlardan dolayı kendisine teşekkür 
ederim. Özellikle millî eğitim politikasın
da yapacaklarını belirttikleri •değişiklik
lerde, muhalefet partilerimin de görüşleri
mi alacakları beyanını, iben bir politikacı
dan ziyade sorumlu bir devlet adamının 
beyanı olarak kabul ediyorum. İnanıyo
rum ki Sayın Bakan uygulamalarında bu 
.sözüne sahip çıkacaktır. 

Sayın Başkan, birimci sorum : Şu an
da imam hatip liselerinde öğrenim gören 
öğrencilerin sayısıyla, meslek i î teknik li
selerde okuyan öğrencilerin sayısı ne 
kadardır? Gerekirse yazıllı cevap da vere
bilirler. Meslekî teknik okul uygulaması
na, lise mezunlarını 15-20 günlük bir kur
sa tabi tutmak suretiyle, yapılan bu tür 
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öğrenim, meslekî teknik eğitim sayılır 
mı? Özellikle meslekî teknik okulların 
açıllmasına, belediye meslek lisesi, gıda 
meslek lisesi gibi teknik okullara Sayın 
Bakanımız önem vermek istiyor mu? 

İkinci sorum : 1402 sayılı Kanuna gö
re görevine son verilip, 'hailen görevine 
dönmeyen kaç tane öğretmen vardır? Bu 
ıkonuda ne düşünülüyor? Bunları kısa 
zamanda göreve almayı düşünüyorlar mı? 
!Bir kısım kamu görevlileri bu konuda 
idareye müracaat ediyorlar. Millî Savun
ma Bakanlığı diyor ki; «Sıkıyönetim 
kalkmıştır. Sizin isteğinize cevap veremi
yoruz» ve vatandaş derdimi anlatacak bir 
makam bulamıyor. Kısa .bir bilgi sun
mak bakımından arz ediyorum; Danışta-
ya açılan davalar bugüne kadar 2/3 oyla 
reddediliyordu; ancak, Danıştayda yapı
lan üye değişikliği sonucu karar ters dö
nebilir. Bu mağduriyetin devamında Ba
kanlık bir yarar görüyor mu? 

Sayın Başkanım, üçüncü sorum : Öğ
retmenler gerekli eğitimi gördükten son
ra, mesleğe atanmalarında neden yeter
lik sınavına tabi tutuluyorlar? Bu ye
terlik sınavlarıyla ilgili gazetelere inti
kal eden birtakım olaylar var. Hakikaten 
hoşa gitmeyen birtakım sorular, tek taraf
lı düşüncellerin hâkim olduğunu görüntü
lemektedir. Sayın Bakamımız bu uygula
madan vazgeçilmesini düşünüyorlar mı? 

Efendim, Hakkâri Milletvekili arka
daşımızın anlattığı konular Tunceli'de de 
varittir. Tunceli'de de bugün pek çok 
okulda öğretmen yoktur, özelikle şehir 
merkezle rinde, ilçe merkezlerinde ortao
kullarda büyük miktarda öğretmen açığı 
vardır. Ben eski bakanımız Sayın Emlr-
oğlu'na gittim, kendileri «Bütün öğret
menler tamam» dediler. Fakat, daha son
ra mahallinde inceleme yaptım.. Özellik
le, Tunceli'nin Nazimiye, Hozat, Ovacık, 
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'Püliümür ilçeleri oklularının birçoğunda 
öğretmen açığı vardır; bu açlıkları ne za
man gidereceklerdir? 

'Sonra, meslekî yüksek okul faaliyete 
geçti; fakat, öğretim elemanı yoktur. Bun
lar ne zaman doldurulacaktır? Burada 
okuyan ve ekonomik durumliarı çok za
yıf olan bu öğrenciileni meslek sahibi ede-
billmok için Bakanlığın eğitim; görenlerin 
meslekî bilgi sevi yeter imi... (ANAP sırala
rından gürültüler) 

•BAŞKAN — Tamam anladım soru
yu Sayın Genç. 

•MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Sayın 
'Başkan, soru sönmüyor, konuşuyor. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
/Lütfen... 

MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Sayın 
Başkan, soru sorsun efendim; sayın üye 
konuşuyor. 

BAŞKAN — Nasıl efendim1; anlaya-
madî'm? 

IMEHMET YAŞAR (Ağrı) — Sorusu
nu sorsun; konuşuyor. 

BAŞKAN — Konuşacak; soru soru
yor tabiî. 

Sayın Genç, sorunuzu anladımı; te
şekkür ederim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, teşekkür ederim1; arkadaş'lan daha 
fazla rahatsız etmemek için geri kalan 
sorularımdan vazgeçiyorum. ((ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Bakan buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkanım, 
imam hatip liselerinde ortaokul kısmın
da 162 5168, lise kısmında 88 377 olmak 
üzere halen 250 '945 öğrenci var. Lise kıs
mına tekabül eden diğer okullardaki sa-
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yılları, yani 88 377'ye tekabül ©den diğer 
okulllardaki sayıları şu şekilde arz etmek 
.istiyorum'; endüstri meslek liselerinden 
2118 416, kız meslek liselerinden 44 332, 
ticaret ve turizm meslek liselerinden 
-bunlıarın ortaokullarını vermiyorum ay
rıca- 114 370. Başlıca okular, bunlar, bu 
kadar bulunmaktadır. 

Bunu oran olarak arz edersek; meslle-
ıki teknik liselerde okullaşma oranı yüz
de 13.8, endüstri meslek liselerinde 6.5, 
kız meslek ve ıteknik liselerde 1.3, ticaret 
ve turizmi meslek liselerinde 3.4, imam 
hatip Hiselerinde 3.6 bullunmaktadiır. On-
beş günlük kurslarla gayet tabiî o oku
lun bütün öğretim sisteminde elde ettiği 
bilgiler verilmez ve aynı şekilde kabul 
©dilemez. 

Çeşitli ihtisas dalları saydı Sayın Genç; 
bunların bazılarında çalışmalarımız ha
ilen var, bazılarını açabiliriz; ben, son de
rece olumlu gördüm; ama, incelememiz 
lazım. 

1402 konusuna açıklık getirilmesi ba
kımından, kendisine teşekkür ©derim. 
iBurada, ışu var; «Bütün kademelerden ge
çip Miıllî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığına resmen intikal etmiş olup da bi
zim işe başilatmadığımız öğretmen yok
tur» dedim. Başka devlet kademelerin
den gelimemişse, mesela, başta Genelkur
may Başkanlığı, iade edilenleri kastediyo
rum, iade edilmesi uygun görülenleri kas
tediyorum, Danıştay maikamları, mahke
meye intikaller, bunlardan geçtikten son
ra millî Eğitim Bakanlığına gelip de, se
bepsiz yere istihdam ediUmeyen tek öğret
men, benim bildiğim yoktur. Eğer, geti
rirseniz hemen tayin ederiz efendim'. 

Öğretmenller girişte sınava alınıyor-
llar; doğrudur. Ben, bir nebze izah et
meye çalıştım; kısaca tekrarlayayım, öğ
retmen yetiştiren kurumlar, YÖK'e dev-
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(redildikten sonra, meslekî tarafları1, bize 
göre; tabiî başka avantajlar kazanmışlar
dır, yükseköğretim olmuştur, ilkokul öğ
retmeni yüksek öğretmen mezunu olmuş
tur, arma bize göne eksik yetişmektedir. 
Bu münasebetle biz, nereden gelirse gel
sin, bu okul ımezunlları bizim bünyemiz
den ayrıldıktan sonra öğretmen yaparken 
mutlaka bir sınavdan geçiriyoruz ve bun
dan sonra da geçirmeye devam edeceğiz. 
Ama, birçok üyenin iştirak halinde tek
lif ettiği gibi, millî eğitim bünyesinde ve 
millî eğitimde istihdam edilmek üzere 
prograım'îarla yönlendirilen bir sisteme 
tekrar dönülürse o takdirde böyle bir sı
nava lüzums kalmayacaktır. 

Sınavdaki soruları bilmiyorum, ama 
sınav sorularının, mutlaka objektif de
ğerlendirmeyi yapacak, tarafsızlığı icap 
ettiren sorular olması gerektiği kanaatin
deyim. Halbuki, bildiğim kadarıyla, sı
nav, bilgisayarla değerlendirilen yazılı sı
nav ve mülakattan meydana gelmekte
dir. Mülakatta soruları tam olarak tes
pit etmek zordur, çok geniş bir kitledir, 
ama yazılı sorularda eğer tespit ettiğiniz, 
yanlış gördüğünüz sorular varsa bize in
tikal ettirmenizi rica edeceğim. 

Öğretmen açıkları, maalesef, bir ger
çektir. (Bunun da birkaç sebebi vardır; en 
önemli sebebi öğretmen dağılımındaki 
dengesiziiktir. Çok konu olduğu liçin, si
zi de fazla işgal etmemek için bahsetme
dim. Rotasyon sistemi üzerinde çalışıyo
ruz. Ayrıca, öğretmenlerin tayinlerinin 
bilgisayarla yapılması konusunda bir 
PERS'tS Projesi geliştiriyoruz. Muhalefet 
ve iktidara mensup sayın milletvekilleri, 
katiyen şikâyet diye anlaşılmasın, ama 
devamlı onlar da sosyali talebin en büyük 
tavassutudurlar. Biliyorsunuz intikal et
tirdikleri öğretmen nakil, tayin işleri var. 
Böylece, öğretmenlerden bir kısmı -beni 
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mazur görünüz tabiri amiyanesiyle, çok 
kullanılan tabiriyle- torpil bulup tayinle
rini yaptırabilmekte, büyük çoğunluk yap-
tıramamaktadır. Bu büyük bir haksızlığa 
sebebiyet vermektedir, sizleri ve bizleri 
çok fazla meşgul etmektedir ve adil bir 
sistem olmamaktadır. Onun için, PBRS1S 
Projesi diye yeni bir siistem uygulamasına 
başladık; öğretmenlerin yarısını bilgisa
yara aldık, geri kalan kısmını da bu yaz, 
inşallah, bitireceğiz, önümüzdeki sezon 
tamamen tayinleri böyle yapacağız. Bir 
defa, mutlaka yıll içinde öğretmen tayini 
yapmayacağız. Öğretmen tayinlerini, mut-
llaka, temmuz - ağustos aylarında yapıp 
bitireceğiz; yaparken de 'bilgisayardan 
faydalanacağız. Ben istesem bile tayini 
yapamayacak derecede yönetmeliğe de 
bağliayacağız. Onu da söylemek istiyorum. 
IBöyleoe, adalet, tarafsızlık teessüs edecek
tir diye düşünüyorum. Böyle olunca açık
lar da kalkacaktır. Gitmeyen olursa ikin
ci, üçüncü kadroyu göndeririz. Tunceli' 
deki ve birçok yerdeki öğretmen açığının 
sebebi esasında budur. 

Tunceli Meslek Yüksekokulu konu
sunda öğretim üyesi eksiği olduğu 'beyan 
edildi. Öğretim üyesi eksiğini Elazığ'dan 
sağlama yoluna gidilmektedir. Bu konuda 
da gereken ilgiyi göstereceğiz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, buyurun 
efendim. 

ALAETTİN (KURT '(Kocaeli) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan millî eğitimde var
mak istediğimiz hedefleri gösterdi ve 
Atatürk'ün ifadeleri doğrultusunda, bu
güne kadar '65 yıldır cumhuriyet hükü
metleri programlarında çok az farkla, ay
nı temel ilkeler doğrultusunda görüş ifa
de etmiş olduklarını ve bugün dahi ikti
dar ve muhalefetin bu konuda aynı şey
leri değişıik kelimelerle ifade ettiklerini 
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söyLediler. Sayın bakanın bu teşhislerine 
katılıyorum; ancak kafamda bir soru 
var, onu 'bir türlü çözemedim. 

Sorum şu : 65 yidır bu temel ilkeler, 
ışığında düşündük, hükümet programla
rımıza yazdık. Hepsini imceled'iırn, lelhak, 
hepsi doğru. Programlara yazdık, ama 
temel ilkeleri aynı şekilde algılamış insanı 
ekle edemedik. Farklı diılıi konuşan, farklı 
inanışlara sahip, farklı eğlenen, farklı ya
şayan, farklı kültür değerlerine itibar 
eden, tarihi dahi farklı yorümilayabilen 
insanları! nasıl yetiştirdik? Hata nerede, 
Sayın (Bakan biliyorlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN OELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Efendim, yarım saat 
süre verirseniz bunu arz edebilirim. 

ALAETTİN KORT (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, sporla ilgili' ikinci bir so
rum var. 

BAŞKAN — Evet, devam edin. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Bu
gün ibirçok gencimizin iştigal ettiği ve 
halen dünya spor yarışmalarında özleni-
len başarı elide edilemediğine göre, dünya 
şampiyonluğu bile kazandığımız Uzakdo
ğu sporlarından Kung-fu'yu federe yap
mayı düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Balkan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Birinci soru, çok 
zevkle, saatlerce üzerinde konuşmak is-
teyebi'eceğim bir konu; ama, herhalde 
üyeler aynı zevkle dinlemeyecektir, ak
şamın bu saatinde. Uzun bir ıtaMIi icap 
ettirir Ve sadece eğitim buudundan de
ğil, kültür bakımından işi else almak la
zım, ekonomik bakımdan değeriendirmek 
Dazım ve tarihî analiz yapmak lazım. Onun 
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için, müsaade buyururlarsa, biz kendisi
ne daha sonra arz edelim efendim. 

Kung-Fu Federasyonu konusu günde
me geliyor; ıbu konuda yetişmiş elemanı
mız da var. Aslında, 24 federasyonu da
ha fazla artırmalıyız; ama, Kung-Fu da 
çok aktüel, gençlerin hoşlandığı bir spor 
dalı olmakla beraber, biz, şimdi bütün 
kuvveti ata sporlarımıza verdik. Sizin sa
yın sözcünüz de bu konuda ısrarlı. Mü
saade ederseniz, güreşi, 'biniciliği, atıcılı
ğı, atletizmi, daha fazla canlandırmaya 
çalışalım; Kung-fu'ya da sıra gelir tahmin 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Bakan. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz 

dolmak üzeredir. Üç arkadaşımızın soru 
sorma isteği vardır; sorularla beraber, 
Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
bütçesinin tümü üzerindeki! görüşmeler 
tamamlanmış olacaktır. 

KADİR DEMİR (Konya) — Yarın 
sorsunlar, 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Mü
saade buyurun. 

Bu itibarla, <bu görüşmelerin tamam-
lanmıasına kadar sürenin uzatılmasını oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul1 edilmiştir. 

Buyurun Sayın Yetenç. 
M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 

— Sayın Başakn, önce bir temenni ile 
sözlerime başilamak istiyorum. İnsanların 
isoyadlarının «Güzel» olması onların gü
zel olmasına yetmez; icraatları onları gü
zel -yapar. İnşallah Sayın Bakan, bakan
lığı süresi dolduktan sonra, «Hastan Ce
lâl Güzel» olarak değil, «Güzel Hasan Ce
lâl» olarak anılır Sayın Başkanım. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Teşekkür ederim. 
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YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — 
Mutlaka bir işin vardır, 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Ben şimdiye kadar Sayın Bakandan 
özel bir talepte bulunmadım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen arkadaşlara müdahale etmeyelim de, 
müzakerelerimizi zamanında bitirmiş ola
lım. 

Devaım edin Sayın Yetenç. 
M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 

— Sayın 'Başkanım, Manisa İlimizin So
ma İlçesinde Mehmet Çıplak, okul yap
tırıp temmuz ayında teslim etti. Bugün
lerde, özelikle yurttaşlarımızdan okul yap
tırılması isteniyor; ancak, temmuz ayın
da teslim edilmiş olan bu okul, hâlâ faa
liyete geçmedi. Yağan yağmurlar nede
nliyle okul perişan faalle gelmiştir. Bu 
okul, bugüne kadar neden faaliyete geçi-
rilrriemi'ş'tir, neden fayda'lanılmamakıtadır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Balkan, bu konuda cevap verme

ye hazır mısınız? 

MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Hayır, hazır de
ğiliz efendim1; müsaadenizle tetkik edip 
kendileri'ne sonra arz edelim. 

BAŞKAN — Teşekkür .ederim. 
Buyurun Sayın Ercan. 
ZÎYA ERCAN (Konya) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan.. 

Sayın Bakandan, özellikle Yükseköğ
retim Kurulunu 'ilgilendiren bir soru sor
mak istiyorum. Yükseköğretim kurumla
rımızda, bugün bir kadro sıkıntısı oldu
ğu aşikârdır, özellikte ilahiyat' fakülte
lerimizde bu kadrolar çok daha düşük 
düzeydedir. Acaba, kadro dağıtımında, 
ilahiyat fakültelerimize, Yükseköğretim 
Kurulumuz kadro tahsis edebilecekler 
mi? 
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Teşekkür edenim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Efendim, Sayın YÖK 
Başkanı, «Bakanlar Kurulundan kadrolar 
çıktığı takdirde, adil davranıiarak ilahi
yat fakültelerine de kadroların tahsis edi
leceğini» söylediler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hıman. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın 

Başkan, ben kısaca şunları sormak isti
yorum : 

Eğittim fakültesi, eğitim yönetimi tef-
;tiş bölümünden mezun olan 200 kişinin, 
iki yıldır tayini yapılmıyor; bunun ne
deni nedir? Acaba atamaları yapılacak 
rai? Birinci sorum bu. 

2. Gene 3 ay önce vermiş olduğum, 
Sayın Bakanımın cevaplandırmadığı so
rum da, Ortaköy Yaylacık Köyü halkının 
kendi emek ve olanaklarıyla ortaklaşa 
yaptırdığı okul ekim ayında bitirilmişti 
ve öğretmen bekliyordu, ilgi bekliyordu. 
Bazı yerlerin okulları törenle açıldığı hal
de, köylülerin kendi gücüyle, emeğiyle 
yapılan bu ortaokul neden açılmadı, ne 
zjaman açılacak? 

3. Osmancık İlçesinde bir çocuk kü
tüphanesi vardı, burası kapatılarak mal-
müdürlüğü hizmet binası haline getiril-
miiştir. Acaba bu, eğitim, kültür ve buna 
benzer şeylere ters değil midir? 

Küçük bir sorum daha var. 

4. Muğla İlimizde 5 öğretmen bir 
panele katıldı diye sürgün edilmişlerdir. 
Bu panel siyasî içerikli değildir, siyasî 
partiler tarafından tertiplenmiş değildir. 
Bu 5 öğretmenin sürgünü 5 aileyi mağdur 
etimiştir. Acaba 'bunları tekrar yerine iade 
etmeyi Sayın Bakanımız düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Buyurun ©fendim. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Birindi sorudaki eği
tim fakültesi teftiş bölümünden mezun 
olanlara -inceleyip cevap vereyim, Ancak, 
şunu söyleyeyim, eğer müfettiş olarak 
alınmaları isteniyorsa bu mümkün değil. 
Müfettiş olmanın şartları, yönetmeliği var. 
Benim tahminim, bu şekilde ötomatiik btir 
geçiş...i Devlet Memurları Kanununa tabii 
olan Bakanlığımıza herhangi! bir perso
neli alırken mutlaka sınavdan geçirme
miz gerekir; ama gene teferruatına bakıp 
cevap arz ederim size. 

Çorum Yaylacık Köyü ortaokuluna 
dair sorunuza da yazılı olarak cevap arz 
edeyim; yalınız şöyle bir aksamamız olu
yor, onu itiraf edeyim. Bazen halk kat
kısını tam olarak değerlendiremliyoruz, 
onu daha fazla hızlandıracağız; ama tö
renden kasıt sadece bakamın gitmemesi 
olmamalı, buna yetişmek mümkün değil
dir. Mülkî idare amirleri veya mahallî 
idarecilerle iktifa ediılebiknelidir; ama bu 
konuyu da inceleyelim. 

Çocuk kütüphanesi1, size de söylediğim 
gibi, Kültür ve Turizm işi; ama Hükü
metimizi ilgilendiren bir konudur. Ben il
gili bakandan öğrenir arz ederim; tabiî, 
ters bir uygulama... 

5 öğretmemin panele katılması konusu 
da; bizim keyfî bir sürgünümüz hiçbir 
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zaman olmuyor, muhakkak 'bir soruştur
madan sonra bu nevi tayinleri yapıyoruz; 
ama bunu da eğer bize aktarırsanız han
gi panel, kimler, 'bakalım ve size ceva
bını arz edelim efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Soru sorma işlemi tamamlanmıştır. 

Sayın milletvekiileıli, Milli Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığının Bütçesi ve 
Kesinhesabınım görüşmeleri tamlamlan-
mıştır. 

Bakanlığım Bütçesi ve Kesinhesabınım 
oylaması ile bu Bakanlığa bağlı kuruluş
ların bütçe kesinhesaplannın oylamaları
na yarın sabah siaat 10.00'da başlanacak
tır. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığınım Bütçesi ve 1986 Kesimhesa'bı ile 
Bakanlığa 'bağlı; Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu ve 
üniverslitelerim bütçeleri ile kesinhesapla-
rınm oylamasını yapmak ve yarınki prog
ramda yer allan Millî Savunma Bakanlı
ğının Bütçesini ve Kesinhesa'bını görüş
mek için 11 Nisan 1988 Pazartesi günü 
saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Hayırlı akşamlar dilerim. 

Kapanma Saati : 20,05 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

51 İNCİ BİRLEŞİM 

10 . 4 . 1988 Pazar 

Saat : 10.00 

II 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

X 1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/393) (S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 1.4.1988) 

X 2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44) 
(Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

X 3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 
1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1 /394) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 
1.4.1988) 

X 4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. Sa
yısı : 45) (Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — îzmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 vs 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

3. — Tekirdağ Millet vekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 



Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

5. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

6. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

7. — Samsun Milletvekilli İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, .Türkiye'deki 
resmî ve1 özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesaplan ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (1.0/18) 

8. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

9. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

10. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların - nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 

İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne sön verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. Q Ziraat 
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Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — istanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

14. -r- İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

15. — İstanbul Milletvekili. Yüksel 
Çengel'in TELETAŞ'da PTT'ye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

16. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

17. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

18. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

19. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

20. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl-



ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

21. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

22. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerkşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

23. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

24. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Kortklmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

25. — İzmir Miletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos

yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

26. — İçel Miletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

27. — Teikirdağ Miletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine •ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
İW1 
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28. — Kocaeli Milletvekili Alaöttin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

29. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4C) 

30. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum ili Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

31. — Çorum Miletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
»akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

32. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum iline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odumuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

33. — Ankara Milletvekilli Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'm, halen görevde bulunan 
valilere ilişkili İçişleri Bakanından, sözlü 
soru önergesi (6/45) 

35. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'm, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay-
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ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

36. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya ili Beldi'bi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıl'dığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

37. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum ili Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

38. — Haltay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

39. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

40. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan iline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

42. — Ankara Milletvekili Ömer Cift-
çi'nin, sıkıyönetim mahkemelerinde yar
gılanan sanıklara, 1402 sayılı Yasaya gö
re verildiği iddia olunan ek cezaya iliş

kin Adalet Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/55) 

43. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu İddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

44. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, Alünkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, bankallardaJki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi ı(6/62) 

49. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miraılp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Milli Savun
ma Baklanından sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocakllarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 



Si. — Afyon (Milletvekili Baki Dur-
Maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devttet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idkn'iin, Sakarya ti i Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi 1(6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya ili organize sanayi böl
gesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözllü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin! ımağduriyetllerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
1(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
IMüftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözllü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirliler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zongulldak ilinin su ihtiyacını 
karşılayacak Uluıtam Barajının1 ne zaman 
tamamlanacağına ilişiklin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Sakarya Milletvekilli Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile-
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rine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

60. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
(Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
(Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

63. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

64. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

65. — Zonguldak Milletvekiii Güneş, 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında anşaası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne 
zaman hizmete açılacağına üıiışfcin Tarım 
Orman ve Köyişleri Baklanından sözlü 
soru önergesi (6/81) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 

Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra-



poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

2. — 5434 Sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

3. — 743 Sayıh Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

4. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halk Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373) (Si Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

6. — Olağanüstü Hal Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve içişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

7. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti 'Hü
kümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları 
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihli: 22 . 3 . 1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hü-
kümieti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1988) 

X 10. — Evlenme Ehliyet Belgesi 
Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı : 
36) (Dağıtma tarihi : 22.3.1988) 

X 11.— Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağllık ve Sosyal İşler; 
Dışişleri komisyonları' raporları (1/369) 
GS. Sayısı: 37) (Dağıtma tarihi : 23.3.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasın
da İşgücü Anlaşmasının Onaylanmas um 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişfleri 
komisyonları raporları (1/370) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 8 Ağustos 1985 Tarihinde İm
zalanan Hava Ulaştırma Antlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
.Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyon-



lan raporları (1/351) ,(S. Sayısı: 39) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ille Fas Krallığı Hükümeti Arasımda 
24 Eylül 19815 Tarihinde İmzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onayilanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/352) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1988) 

X 15. — İşkenceye ve Diğer Zalima
ne, Gayri insanî veya Küçültücü Mua
mele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Mil-
ıletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bullunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra

porları (1/391) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma 
tarihi : 24.3.1988) 

X 16. — Rehine Alınmasına Karşı 
Uluslararası Sözleşmeye Katıılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/372) (S. Sayısı : 42) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1988) 

17. -r- Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 


