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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki oturum yaptı. 
213 Sayılı Vergi Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısının 15 Aralık 1990 Cumartesi günkü bütçe programının biti
minden sonra görüşülmesine; görüşmelerinin bitimine kadar ve gerektiğinde saat 24.00'ten sonra 
da çalışmalara devam edilmesine ilişkin, ANAP Grubu önerisi kabul edildi. 

1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/752, 1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları: 488, 489, 495, 493) görüşmelerine 
devam olunarak; 

Dışişleri Bakanlığı 1991 malî yılı bütçesi ve 1989 malî yılı kesinhesabı; 
Kültür Bakanlığı 1991 malî yılı bütçesi ile, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1989 malî yılı kesinhesabı; 
Kabul edildi. 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Ver

gisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (f/765) (S. Sayısı: 496) üzerindeki görüşmeleri tamamla
narak, tümü açık oya sunuldu; oyların ayırımı sonucunda, kabul edildiği ve kanunlaştığı açık
landı. 

16 Aralık 1990 Pazar günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 23.00'te son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 
Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sarıgül 

• 

Kâtip Üye 
Çanakkale 

Mümin Kahraman 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoglu 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1991 Mali Yüt Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
üe 1989 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesmhesap Kanunu Tasarıları (1/752, 
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Saytst: 488, 489, 495, 493) (1) 

A) MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
1. — Milli Eğitim Bakanlığı 1991 Malî Yüt Bütçesi 
2. — Müli Eğüim Bakanlığı 1989 Malî Yüt Kesinhesabı 

I. — Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
1. — Yükseköğretim Kurulu 1991 Mali Yılı Bütçesi 
2. — Yükseköğretim Kurulu 1989 Mali Yüt Kesinhesabı 

II. — Üniveriteler 
a) Ankara Üniveritesi 

1. — Ankara Üniversitesi 1991 Mali Yüt Bütçesi 
2. — Ankara Üniversitesi 1989 Malî Yüı Kesinhesabı 

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 Mali Yüı Kesinhesabı 

c) Hacettepe Üniversitesi 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1991 Mali Yüı Bütçesi 
2. — Hacettepe Üniversitesi 1989 Malî Yüı Kesinhesabı 

ç) Gazi Üniversitesi 
1. — Gazi Üniversitesi 1991 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Gazi Üniversitesi 1989 Malî Yüı Kesinhesabı 

d) İstanbul Üniversitesi 
1. — İstanbul Üniversitesi 1991 Malî Yüı Bütçesi 
2. — İstanbul Üniversitesi 1989 Mali Yüı Kesinhesabı 

(1) 488, 489, 495, 493 S. Sayüı Basmayazüar 10.12.1990 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına ekli
dir. 
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e) istanbul Teknik Üniversitesi 
1. — İstanbul Tiknik Üniversitesi 1991 Malt Ytlt Bütçesi 
2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 Malt Yth Kesinhesabt 

J) Boğaziçi Üniversitesi 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1991 Malt Yth Bütçesi 
2. — Boğaziçi Üniveritesi 1989 Malt Ytlt Kesinhesabt 

g) Marmara Üniversitesi 
1. — Marmara Üniversitesi 1991 Malî Yth Bütçesi 
2. — Marmara Üniversitesi 1989 Malt Yth Kesinhesabt 

ğ) Ytldtz Üniveritesi 
1. — Ytldtz Üniversitesi 1991 Malt Yth Bütçesi 
2. — Ytldtz Üniversitesi 1989 Malt Ytlt Kesinhesabt 

h) Mimar Sinan Üniversitesi 
1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Malt Ytlt Bütçesi 
2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1989 Malt Yth Kesinhesabt 

t) Ege Üniversitesi 
1. — Ege Üniversitesi 1991 Malt Ytlt Bütçesi -
2. — Ege Üniversitesi 1989 Malî Ytlt Kesinhesabt 

i) 9 Eylül Üniversitesi 
1. — 9 Eylül Üniversitesi 1991 Malt Ytlt Bütçesi 
2 . - 9 Eylül Üniversitesi 1989 Malî Yüt Kesinhesabt 

j) Trakya Üniversitesi 
1. — Trakya Üniversitesi 1991 Mali Yth Bütçesi 
2. — Trakya Üniversitesi 1989 Malî Yth Kesinhesabt 

k) Uludağ Üniversitesi 
l — Uludağ Üniversitesi 1991 Malî Ytlt Bütçesi 
2. — Uludağ Üniversitesi 1989 Malî Yth Kesinhesabt 

l) Anadolu Üniversitesi 
1. — Anadolu Üniversitesi 1991 Malt Ytlt Bütçesi 
2. — Anadolu Üniversitesi 1989 Malt Ytlt Kesinhesabt 

m) Selçuk Üniversitesi 
1. — Selçuk Üniversitesi 1991 Malt Yth Bütçesi 
2. — Selçuk Üniversitesi 1989 Malî Ytlt Kesinhesabt 

n) Akdeniz Üniversitesi 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1991 Malt Yüt Bütçesi 
2. — Akdeniz Üniversitesi 1989 Malî Ytlt Kesinhesabt 

o) Erciyes Üniversitesi 
1. — Erciyes Üniversitesi 1991 Malî Yth Bütçesi 
2. — Erciyes Üniversitesi 1989 Malî Yth Kesinhesabt 

— 453 — 



T.B.M.M. B : 50 16 . 12 . 1990 O : 1 

ö) Cumhuriyet Üniversitesi 
1, — Cumhuriyet Üniversitesi 1991 Malt Yüı Bütçesi 
2, — Cumhuriyet Üniversitesi 1989 Malt Yüı Kesinhesabt 

p) Çukurova Üniversitesi 
1. — Çukurova Üniversitesi 1991 Mali Ytlt Bütçesi 
2: — Çukurova Üniversitesi 1989 Malt Ytlt Kesinhesabt 

r) 19 Mayıs Üniversitesi 
1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1991 Malt Ytlt Bütçesi 
2. — 19 Mayıs Üniversitesi 1989 Malî Ytlt Kesinhesabt 

s) Karadeniz Teknik Üniversitesi 
1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Malt Yüt Bütçesi 
2. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1989 Malt Ytlt Kesinhesabt 

s) Atatürk Üniversitesi 
1. — Atatürk Üniversitesi 1991 Mali Ytlt Bütçesi 
2. —Atatürk Üniversitesi 1989 Malt Yılı Kesinhesabt 

t) inönü Üniversitesi 
1. — İnönü Üniversitesi 1991 Malt Ytlt Bütçesi 
2. — İnönü Üniversitesi 1989 Malt Yüt Kesinhesabt 

u) Fırat Üniversitesi 
1. — Ftrat Üniversitesi 1991 Malt Ydı Bütçesi 
2. — Ftrat Üniversitesi 1989 Malt Yüt Kesinhesabt 

ü) Dicle Üniversitesi 
1. — Dide Üniversitesi 1991 Malt Yüı Bütçesi 
2. — Dide Üniversitesi 1989 Malt Yüt Kesinhesabt 

v) 100 üncü Yü Üniversitesi 
1. — 100 üncü Yü Üniversitesi 1991 Malt Yüt Bütçesi 
2. — 100 üncü Yü Üniversitesi 1989 Malt Yüı Kesinhesabt 

y) Gaziantep Üniversitesi 
1. — Gaziantep Üniversitesi 1991 Malt Yüt Bütçesi 
2. — Gaziantep Üniversitesi 1989 Malt Yüt Kesinhesabt 

BAŞKAN — 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1989 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Millî Eğitim Bakanlığının bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine başlı
yoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Millî Eğitim Bakanlığının bütçesi üzerinde, grupları ve şahısları adına söz almış bulunan 

sayın üyeleri sırasıyla takdim ediyorum: Doğru Yol Partisi Grubu adına, Elazığ Milletvekili 
Sayın Ahmet Küçükel ve Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün; Anavatan Partisi Gru
bu adına, Afyon Milletvekili Sayın Mustafa Kızıloğlu ve Konya Milletvekili Sayın Adil Küçük; 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Edirne Milletvekili Sayın Fuat Erçetin, Ankara Mil
letvekili Sayın Rıza Yılmaz, Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ilıman, Tokat Milletvekili Sayın 
Kâzım özev ve Ankara Milletvekili Sayın Beşer Baydan 

Şahısları adına; lehinde, Edirne Milletvekili Sayın İsmail Üğdül; aleyhinde, Ankara Mil
letvekili Sayın tbrahim Tez, Diyarbakır Milletvekili Sayın Salih Sümer; üzerinde, Samsun Mil
letvekili Sayın Ali Eser. 

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde ilk sözü, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Küçükel'e veriyorum; buyurun Sayın Küçükel. 
(DYP sıralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; devletimizin bekası, milletimizin refahı ve mutluluğu bakımından çok büyük önem taşı
yan MilK Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini Yüce Meclise 
arz etmek için huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyle selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, her zaman ifade ettiğimiz gibi, bütçe, devletin gelir ve giderlerini gös
teren ekonomik bir doküman olmanın ötesinde, ülkenin siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel 
faaliyetlerini belirten önemli bir göstergedir. Bu bakımdan, bütçe görüşmeleri, ülkenin, eko
nomik, sosyal, kültürel ve siyasî meselelerinin bir bütün olarak ele alındığı bir müzakere zemi
nidir. 

Bütçe kanun tasarıları aynı zamanda, Anayasamızın temel ilkeleri arasında önemli yeri 
olan, demokrat olmanın, sosyal devlet olmanın esaslarını ve boyutlarını gösteren dokümanlar 
bütünüdür. 

Bütçeler, ülke yatırımlarının, inşa ve kalkınma hedeflerinin neler olduğunu göstermesi, 
insanımızın refah ve mutluluğu için devlet kaynak ve araçlarının nasıl kullanıldığının belirtil
mesi, fertlerin temel hak ve hürriyetlerini geliştirmede, refahın tabana yaygınlaştırılmasında, 
siyasî ve ekonomik tercihlerin kullanılma şekillerini göstermesi bakımından da ve de iktidarla
rı değerlendirme ve başarılarım ölçmede önemli bir vasıtadır. Bunun içindir ki, bütçe müzake
releri, demokratik parlamenter hayatımız içerisinde önemli bir siyasî faaliyet zeminidir. Ikti-
darlanyla, muhalefetiyle bu siyasî zemin, parlamento faaliyetleri arasında büyük önem taşı
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, milletin, tarihi ile bağını kuran, geleceğini planlayan ve teminat altı
na alan, dolayısıyla millet varlığının hayatiyetinin teminatı olan sosyal bir sistemi, daha geniş 
bir anlamla, millî eğitim hizmetlerini müzakere ederken; iktidarın Anayasaya sadakatim ve inan
anı, adalet ye hukuk anlayışım, hürriyet içerisinde kalkınma politikasını, kişinin eğitim ve öğ
retim hakkına bakışım de alacak; bu arada partimizin görüşlerini de Yüce Meclise arz edece-
ceğiz, Zira, müzakeresini yaptığımız millî eğitim bütçesi insanımızla ilgilidir. Eğitim hizmetle
ri, insanın yetiştirilmesi, geliştirilmesiyle ilgili önemli bir devlet hizmetidir. Çünkü, hizmetin 
malzemesi, muhatabı, mahsulü insandır denir. însan ise, bütün sosyal, ekonomik, kültürel ve 
siyasî faaliyetlerin odak noktası ve itici gücüdür. 

Yüce Allah inşam eşref-i mahlûkat olarak yaratmıştır. însan, canlıların en yücesidir. Dün
ya nimetleri insan için vardır. Hiç şüphesiz ki, ilim ve teknolojik gelişmeler, insanın mutluluğu 
ve refahı için söz konusudur. Bunun içindir ki, devletler, kendi insanını, yarınlara güvenle ba
kacak, mutlu ve müreffeh bir hayat sürecek şekilde yetiştirmek görev ve sorumluluklarını ta
şırlar. Esasen, hür ve demokratik toplumların refah tedbirlerinin başında, fertlerin mutlu bir 
geleceğe, sağlam, istikrarlı ve güvenilebilir bir hayat seviyesine kavuşturulması da gelmektedir. 
Bu ise, ancak, her yaşta fırsat eşitliğine açık, ferdin ilgi ve kabiliyetini esas alan, fonksiyonel, 
çağdaş, verimli bir millî eğitim politikasıyla ancak gerçekleştirilebilir, öyle ise, eğitimimizin 
bu genel amacı ve temel ilkeleri gerçekleştirebilmesi, bir yapıya sahip olması, bu yönde politi
kalar üretmekle mümkün olur. Aynı zamanda, bu yapı, değişen, gelişen şartlara süratle kendi
ni uydurabilecek bir dinamizme sahip olmalıdır. Zira, ilim ve teknolojideki süratli gelişmeler, 
yeni ideallerin, yeni gelişmelerin, yeni ihtiyaçların, yeni yapılanmaların ortaya çıkmasına ne
den olmaktadır. İşte, önemli olan eğitim sistemimizin gelişen şartlara ve ihtiyaçlara cevap vere
cek geniş bir spektrum içerisinde ele alınmasında zaruret görürüz. 
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Sayın milletvekilleri, cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana eğitim kurumlarımızın sa
yı ve nitelik bakımından geliştirilmesi, ilmî ve çağdaş bir yapı ve muhtevaya kavuşturulabilme
si ve insanımıza en iyi şekilde hizmet verilebilmesi için, ciddî gayretler sarf edilmiş ve bu alan
da önemli mesafeler de alınmıştır. Bu alanda devlete de, anayasalarla büyük görevler verilmiş
tir. Anayasamızın 42 nci maddesi "Kimse, eğitim ve öğretim imkânından yoksun bırakılamaz" 
demektedir. Anayasamızın 58 nci maddesi ise, devlete, gençliğin korunması görevini vermiştir. 
Yine 59 uncu maddede, her yaşta Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirmek ve 
sporun kitlelere yayılmasını sağlamak görevini de yine devlete vermiştir. 

Anayasamız, sosyal devleti, cumhuriyetin zaten temel niteliği olarak kabul etmiştir. Dev
letin sosyal nitelikte olması, aynı zamanda devlet geleneğimizin de bir neticesidir. Sosyal dev
let niteliği ise, her zaman ifade ettiğimiz gibi, vatandaşın tüm hayatında sosyal adaleti, fırsat 
eşitliğini sağlayan ona yol gösteren, onu destekleyen, onu şefkatle, güvenle kucaklayan, yarın
larına güvenle bakmasını sağlayan hizmetlerin bir manzumesidir. Aynı zamanda, devletin, va
tandaşa, insan haysiyetine yakışan bir hayat seviyesine ulaşma imkânını sağlayan ve de, kişiyi 
insan gören, vatandaşın, başta eğitim, sağlık ve güvenlik hizmetlerini en iyi şekilde sağlayan 
devletin adıdırda. Onun içindir ki, eğitim hizmetlerinin etkin, adil, erişilebilir, yaygın, her tür
lü imkân ve fırsat eşitliğine açık olması anayasada, yasalarımızda ve kalkınma planlarımızda 
da amaç olarak ifade edilegelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, tarihî ve millî bir sorumluluk taşıyan bu yüce görev, geçen koskoca 
yedi yılda nasıl yürütülmüştür? Yirmibirinci Asrın eşiğinde bulunduğumuz bugünkü ortamda 
eğitim sorunları nelerdir? 

Üzülerek ifade etmek isteriz ki, ülke yönetimini yedi yıldır elinde bulunduran ANAP ikti
darları, her alanda olduğu gibi, eğitim hizmetlerinde de büyük bir başarısızlık, istikrarsızlık 
ve dağınıklık örneği vermektedir. Keyfî ve kişisel yönetim, millî eğitim hizmetlerinin genel po
litikası haline gelmiştir. 

ANAP iktidarlarının bir eğitim politikasının olmadığı, yedi yıllık iktidarları döneminde 
apaçık ortadadır. Yedi yıldır dört bakan değiştiren ANAP iktidarlarında, göreve başlayan her 
bakan ilk iş olarak, kendisinden önce görev yapan bakan arkadaşının başlattığı hizmetleri de
ğiştirmek veya ortadan kaldırmakla işe başlamış, yeni model, sistem ve motif arayışları içerisi
ne girmiştir. Devlet hizmetinde esas olan devamlılık prensip ve geleneği, aynı iktidarın bakan
ları tarafından benimsenememiş, Millî Eğitim hizmetleri yaz-boz tahtası haline getirilmiştir. 
Bu dağınıklığın, istikrarsızlığın ve başarısızlığın faturasını çocuklarımız ve millet olarak biz 
ödüyoruz. 

ANAP iktidarları, millî eğitim hizmetlerini yürütürken, problemleri çözme yerine, yeni 
sıkıntıların ve yeni darboğazların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Her ne kadar, Sayın Millî 
Eğitim Bakanımız, "Millî eğitim meselelerini büyük ölçüde çözüme kavuşturduk" diye ifade 
etmekteyse de, gerçek durumun böyle olduğunu bizim kabul etmemiz gerçekten mümkün de
ğildir. 

Sayın milletvekilleri, bugün millî eğitimde görülen manzara şudur: Türkiye'de yaşanan 
eğitim kaosu, özellikle köy çocuklarını olumsuz yönde etkilemiştir. Köylerde yaşayan 200 bin 
öğrenciyi ilgilendiren okullar, altyapı yetersizliği, göçler, güvensizlik yetersizliği, öğretmen yokluğu 
nedeniyle hâlâ açılamamıştır. Bu ders yılında öğrenciler, bırakınız köyleri, şehirlerde dahi 140-150 
kişilik sınıflarda öğretim görme mecburiyetinde bırakılmışlardır; 3 kişilik sıralarda 4-5 çocuk 
oturtulmakta; ayakta ders yapan çocuklarımız bulunmaktadır. Bir yetkili feryat ediyor; "Ne 
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yazacak tahtamız, ne oturacak sandalyemiz, ne de sıramız var; sınıflarda adım atacak yer yok; 
kalabalıktan dolayı yoklama yapamıyoruz" tlgili feryada devam ediyor: "1 500 kişilik okulla
ra, 3 500 kişi alınmış; 10 dakika içerisinde 250 öğrenci, suyu akmayan tuvalete gitmeye mecbur 
bırakılmıştır" 

İlköğretim Temel \asasına göre, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 40 iken, büyük şe
hirlerde dahi 100'ü geçmektedir. Okul çağına gelmiş 500 bin çocuğumuz hâlâ okulsuzdur. Okul
ların açılmasının üzerinden üç ay geçmesine rağmen, 2 045 köy okulu hâlâ açılamamıştır; sa
dece Şanlıurfa'da, 400'e yakın okul kapalıdır. Ağrı, Erzurum, Balıkesir, Gaziantep, Ordu gibi 
illerimizde okullar, öğretmen yokluğundan, hâlâ açılamamıştır. 

5 yıllık mecburî ilköğretimde dahi, yüzde 100'ü gerçekleştirememişiz. Halbuki, 149 ülke 
arasında, mecburî temel eğitimi 5 yıl olan, S ülkeden biriyiz. 8 yıllık temel ilköğretim için, cid
dî bir planlamanın yapıldığını söylememiz mümkün değildir. Ortaokul seviyesinde okullaşma 
oranı yüzde 45 civarında, lise seviyesinde okullaşma oranı yüzde 30'lar civarında seyretmekte
dir. Yükseköğretimde okullaşma oranı ise, yüzde 12'yi geçmemiştir. Okullaşma oranı bakımın
dan, dünya ülkeleri arasında oldukça geri sıralardayız. 

Köy okullarımızın yüzde 80'i bir veya iki dersliklidir. Çift tedrisat öğretim, millî eğitim 
sistemimizin kaderi haline gelmeye başladı. Okullarımızda günlük eğitim süresi, 3 veya 4 saat
tir. Genel bütçeden eğitimimize ayrılan pay ise, gün geçtikçe azalmaktadır. 

Ülkemizde, halen, okuma yazma bilmeyenlerin genel nüfusa oranı yüzde 26 iken, bu oran 
Güneydoğuda yüzde 43'tür. Kadınlarımız arasında ise bu oran yüzde 80'i buluyor; yani, 100 
kadından, 80 kadınımız okuma yazma bilmiyor. 

Doğu ve Güneydoğunun kuş uçmaz, kervan geçmez köy ve mezarlarında, kendi haline 
terk edilmiş öğretmenlerin yaşamı can pazarındadır. Olağanüstü Hal Bölgesine bağlı 13 ildeki 
köylerde görev yapan öğretmenlerin can güvenliği sağlanamamış, bunlar anarşistlerin boy he
defi haline gelmiştir. Olağanüstü Hal Bölgesi sınırları içerisinde, bugüne kadar 21 öğretmen 
öldürülmüş, 40 öğretmen ağır yaralanmış, 81 okul tahrip edilmiş, 418 okul güvenlik nedeniyle 
kapatılmış, 25 180 öğrenci eğitimden mahrum bırakılmıştır. 

Bu bölgede, vatandaş, öğretmen, ana ve babalar devleti arar; fakat bulamaz olmuştur. Gü
neydoğudaki öğretmenin feryadına lütfen kulak verin: "Sınıfım var sıram yok; tebeşiri kendim 
alıyorum; bir hafta, yalnız başıma, dağlarda odun topladım, sıra yapmak için; talebenin defte
ri yok, imkânım nispetinde almaya çalışıyorum; velilerle iletişim yok, çünkü, Türkçe bilmiyorlar" 
21 inci asrın eşiğinde, kompitür ve bilgi çağında bulunmamıza rağmen, ilköğretimde, ortaöğre
timde ve yükseköğretimdeki fecaatimizin yanında, geçen her gün, kalite de düşmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ilim ve teknolojinin hızla geliştiği, sosyal ve kültürel yapının değişik
liklere uğradığı, bilgi çağının başladığı, yıldızlara ulaşmaya doğru hızla gidildiği 20 nci asrın 
sonunda, millet olarak varacağımız hedefler vardır. Bu hedeflerin ilki politikaların çok ötesin
de, millî mutabakatımız olan "Büyük Türkiye" hedefidir. Bunun yolu da, hiç şüphesiz ki millî 
eğitimden geçer. "Büyük Türkiye" hedefini gerçekleştirebilmemiz, her şeyden önce, çok sayı
da, üstün vasıflı insan yetiştirmekle mümkündür. 

Doğru Yol Partisi olarak, eğitimin, fertlerin ve toplumun sosyal gelişimini hızlandırmada, 
ekonomik kalkınmasını desteklemede, miltî kültür değerlerini koruma ve geliştirmede, millî 
birlik ve bütünlüğü sağlamada en etkin araç olduğuna inanırız. 
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Ferdi insan, cemiyeti millet yapmanın vazgeçilmez yolu, millî, ilmî ve çağdaş bir eğitim
den geçer. Bunun için Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine, muhalefetiyle iktidarıyla, daha hassas 
ve farklı bir yaklaşımla bakmaya mecburuz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, Avrupa ülkelerine göre nüfus artış oranı yük
sek olan bir ülke. Senede tahminen 1 milyon 200 bin çocuğumuz dünyaya geliyor ve şu anda 
nüfusumuz 57 milyonu bulmuş vaziyettedir. 0-12 yaş grubundaki nüfus, genel nüfusumuzun 
yarısından fazladır. Böylece genç ve dinamik bir nüfus yapısına ve eğitim toplumuna sahibiz. 

Türkiye, tarım ülkesi olmaktan sıyrılarak bir sanayi ülkesi olma yolundadır. Bunun sonu
cu olarak da köyden şehirlere süratli bir nüfus kayması vardır. 1990 nüfus sayımına göre, köy
lerde oturan nüfus yüzde 46'ya düşerken, şehirlerdeki nüfus yoğunluğu yüzde 54'e yükselmiş
tir. Bu göçler, toplum hayatımızda ciddî değişmelere yol açmaktadır. 

İşte bugün, eğitimin altyapısını nüfus artışlarına paralel olarak dengeli bir duruma getir
meyen Türkiye, nüfus yapısı ve karakteri bakımından darboğazlara girmiştir. Bu darboğazdan 
kurtulmak, konunun önemini müdrik, bilinçli bir eğitim politikasını ortaya koymakla müm
kündür. 

Yine üzülerek ifade etmek isterim ki, ANAP iktidarı politikalarında, bu gayreti ve bu an
layışı hâlâ göremedik. 68 42İ öğretim kurumuna sahip olan ülkemizde, 499 245'e yakın öğret
men görev yapmakta, 12 842 850'ye yakın çocuğumuz çeşitli kademelerde okullara devam et
mektedir. Okullara devam eden öğrenci sayısı, bazı Avrupa ülkelerinden hiç şüphesiz ki fazla
dır. Türkiye için eğitim hizmetlerinin zorluğu da, önemi de bu gerçekte yatmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; samimiyetle ifade etmek isteriz ki, Doğru Yol Partisi 
olarak, eğitim politikasının partiler üstü bir devlet politikası haline getirilmesinden, eğitim hiz
metlerinin siyasî istismar konusu yapılmamasından yanayız. 

Dikkat buyurun, sadece 2 bakanlığımızın isminin başında "millî" kelimesi yer almakta
dır: Millî Eğitim Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı. Gerçek şu ki, millî eğitim meselesini 
çözemeyen ülkeler, güvenlik ve savunma meselelerinin çözümünde büyük güçlüklerle karşıla
şırlar. Bu açıdan insanımızı yetiştirmede ve eğitiminde devlet olarak, iktidar olarak, siyasî par
tiler olarak, her türlü siyasî menfaat ve endişeleri unutarak, bir büyük mutabakata varmamız 
şarttır. Ancak, bu millî mutabakat sonucu, ülkenin bölünmezliği, milletin bütünlüğü teminat 
altına alınabilir ve yarınlarımızın ümidi olan gençlerimiz, cumhuriyeti ve demokrasiyi koru
mada şuurlandarılmış, yarınlarımızın inançlı, şaşmaz bekçileri olarak yetiştirilmiş olurlar., 

Değerli milletvekilleri, eğitim politikamızın tespitinde ülkemizin siyasî, sosyal, kültürel ve 
ekonomik meselelerini dikkate almak zarureti vardır. DYP olarak, tarihimizden, sosyal ve kül
türel geçmişimizden, millî ve manevî değerlerimizden ilham alarak çağın ekonomik ve tekno
lojik gelişmelerini takip edebilecek bir eğitim sistemini savunuyoruz. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan amaç ve ilkeleri, yine bu sene de be
nimsiyoruz. Bu kanunun, özüne ve ruhuna uygun bir muhtevanın gerçekleştirilmesini istiyo
ruz. 1739 sayılı Kanunda ele alınan sistemi işletmek, akılcı ve millî bir yoldur. 

Eğitimde gaye, çocuklarımıza millî şuur ve davranışı, çağdaşlığı, teknolojik beceriyi ka
zandırmaktır. Türk Milletinin bütün fertlerini, öncelikle millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültü
rel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak yetiş
tirmek ve insanımızı hayat boyunca mutlu ve refah içerisinde yaşatacak bir meslek ve iş sahibi 
yapmak, millî eğitimimizin temel görevi ve devletimizin başta gelen hedefi olmalıdır. 
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Yine üzülerek ifade etmek isterim ki, hedefe varmak için temel görevlerin ihmali, millî 
mutabakatı ciddî ölçüde tehlikeye düşürmüştür; bunun vebali iktidarlarındır. 

Sayın milletvekilleri, ANAP iktidarının 7 yılda 4 bakan değiştirmesi ve her bakanın ilk 
iş olarak, kendinden önce alınan kararları değiştirmesi ve kendi göreviyle yeni model ve sistem 
arayışlarına başlaması, bu iktidarın başarısızlığı konusundaki iddiamızın kaynağıdır. Bunun 
içindir ki, günümüzde gerek ilk ve gerek orta, gerekse yükseköğretim, tam bir çıkmaz içerisin
dedir. 

Sayın milletvekilleri, her eğitim sistemi hiç şüphesiz ki kendi insanım yetiştirmek amacı 
için kurulur. Cumhuriyetimizin 67 nci yılını yeni kutladık ve üçbin yıllık bir devlet geleneğine 
sahibiz. Yeni bir ülkeymişiz gibi yeni eğitim sistemleri aramamız, başarısızlığın bizce önemli 
sebeplerinden biridir. 

Eğitim sistemleri sık sık değiştirilemez; eğitimde radikal değişiklikler sık sık yapılamaz. 
Ancak, eğitim sistemleri, gelişen ilim ve teknolojiye göre geliştirilir; çağın, teknolojinin, eko
nominin istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek muhtevaya kavuşturulabilir. Eğitimde yapılan de
ğişikliklerin, ancak 15 yıl sonra sonucunu almak ve değerlendirmesini yapmak mümkün oldu
ğuna göre, bu konuda çok çok hassas olmak gerekir. Bakanların şahsî arzu ve kaprisleri uğru
na yeni modeller arayışı tehlikelidir. Bu konuya dikkatinizi çekmek isteriz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de eğitim sistemini meydana getiren unsurları 
kısaca ele alarak, her biri hakkında görüşlerimizi ifade etmek istiyorum. Sistemin ana unsur
larından biri, hiç şüphesiz ders programlarıdır. Eğitim sisteminin özünü ve ruhunu ihtiva eden 
ders programları, nasıl bir insan yetiştireceğimizin aynı zamanda bir reçetesidir. Programların, 
ilmin ve teknolojinin gelişmesinde çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde devamlı bir gelişmeye tabi 
tutulması gerekir. İlkokuldan üniversiteye kadar, her kademedeki eğitim kurumlarının prog
ramlan, bu anlayış ile de alınmalı, dinamik bir yapıya kavuşturulabilmeleridir. insanımızı çağdaş 
ihtiyaçlara ve gelişmelere uygun şekilde yetiştirmek, elbette ilim, fen ve teknik alanda yapıla
cak ciddî bir öğretimle mümkündür, tlim, fen ve teknik için kayıt ve şart sınırı olmadığı ma
lumdur. Ancak, Türk insanının yetiştirilmesinde ve eğitilmesinde millî birlik ve beraberliği sağ
layacak, çocuklarımıza Türk olmanın gurur, mutluluk ve sevincini verecek olan millî kültürü
müzün, eğitim sistemimiz içerisindeki yerini ve muhtevasını iyi tayin etmek mecburiyetindeyiz. 
Toplumu millet yapan ve insanlık alemindeki yerini tayin eden sosyal özelliklerin başında, ken
dilerine mahsus kültür değerlerinin korunması gelemktedir. Ne yazık ki, millî kültürümüzün 
bütün unsurlan ile tam olarak eğitim programlarımızda yer aldığını söylemek mümkün değil
dir. Hele özellikle önemli bir kitle iletişim vasıtası olan, toplumun şartlandırılmasında gerçek
ten büyük tesiri bulunan radyo ve televizyonun, millî kültürümüze ters düşen yayınları ile Türk 
insanının vicdanını sızlatan bir noktaya geldiği gerçeği vardır. Millî eğitim hizmetlerinde, millî 
bir şuur anlayışı ile, radyo televizyon kurumu ile Bakanlığın hâlâ bir koordinasyon içerisinde 
olmadığını da üzüntü ile görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, burada ana dil öğrenimine de kısaca temas etmek isterim: Bugün 
yanlış politikalarla, eğitim kurumlarımız, ana dilimizi öğretemez hale gelmiştir. Oysaki, ana 
dil, millî kültürün atar damarlarından biridir. Ana dili, Türklük sevgisinin millî birlik ve bera
berliğin temel unsurlarından biri olarak görüyor, ana dil öğretiminin, millet ve devlet hayatın
da büyük bir yer ve önemi olduğuna inanıyoruz. 
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Türkçenin, yeni kuşaklara, doğru ve özüne uygun bir tarzda öğretilmesini; Türk Dilinin 
kendi öz güzelliğinin korunmasında, nesiller arasındaki kopukluğu ortadan kaldıracak bir po
litikanın uygulanmasını, millî eğitimimizin bir temel görevi sayıyoruz. 

Eğitim bütünlüğü içerisinde çocuğu ele alıp yetiştirirken, insan gerçeğinin bir bütünlük 
içerisinde düşünülmesini, onun her yönüyle eğitilmesini, kafa ve kalp ahenginin, tam ve iyi 
bir şekilde kurulmasını, eğitimimizin önemli bir görevi sayıyoruz. 

Çocuklarımıza yaşadığı çevrenin tarihî ve kültür zenginliklerinin en iyi şekilde tanıtılma
sını, aynı zamanda kültür emperyalizmini koruyan en önemli bir vasıta da sayıyoruz. 

Din ve ahlak kültürü derslerinin, inanç âlemimizin özüne ve muhtevasına uygun bir tarz
da okutulmasını da zarurî görürüz. 

Sayın milletvekilleri, millî eğitimimizin temel unsurlarından biri de, hiç şüphesiz ki, ders 
kitaplarıdır. Bugün ders kitaplarının yazılış yöntemleri, dağıtım ve kalitesi sorunu hâlâ çözü
me kavuşturulamamıştır. Ders kitaplarının içeriği, millî eğitimimizin amaç ve ilkelerini gerçek
leştirmekten uzaktır. Keyfîlik ve ciddiyetsizlik burada da kendini göstermektedir. ANAP Hü
kümetinin ilk Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 3 ayda 2 bin ders kitabı yazdırma kampan
yasını başlatmış, kendisinden sonra gelen bakan, onu ciddiye almadığı için, bu projeyi durdur
muştur. Oysaki, ilmî bir anlayış ve devlet ciddiyetiyle konu ele alınmış olsaydı, 7 yılda Türk 
millî eğitimi çok güzel ve kaliteli ders kitaplarına sahip olabilecekti. 

ANAP İktidarı, ders kitapları fiyatları konusunda da yine bir tüccar gibi davranmakta
dır. Okulların açılması 3 ayı geçmesine rağmen, ders kitabı problemleri hâlâ devam etmekte
dir. Çoğu kitaplarda ilmî hataların mevcut olduğu görülmektedir, öğretmen, öğrenci ve veli
ler, kitap ve dergi satışlarından da şikâyetçidirler. 

Sayın milletvekilleri, hiç şüphesiz ki, eğitim sistemimizin odak noktası ve en önemli unsu
ru, öğretmenlerdir. Türk öğretmeni, çocuklarımıza bilgi vermenin yanında, onlara şahsiyet, 
karakter kazandıran, millî şuur ve ülküler veren en önemli varlıktır. "Nasıl bir toplum olmak 
istiyoruz?" sorusunun cevabı, Türk öğretmeninin kalbinde ve kafasında şekillenir. 

övünerek ifade etmek isterim ki, Türk öğretmeni, dünyanın en fedakâr, en cefakâr öğret
menidir. Ne acıdır ki, bugün Türk'öğretmeni, meslek onurlarına ve kişiliklerine yakışır bir ha
yat seviyesini yaşayamamaktadır. Hayat pahalılığı altında ezilen öğretmenlerimiz, öğretmenlik 
mesleğinin dışında kazanç aramaya mecbur bırakılmışlardır. Geçim zorluğu yüzünden geceleri 
kahvelerde garsonluk yapan, pazarlarda seyyar satıcılık yapan, meslekleriyle bağdaşmayan iş
lerde çalışan Türk öğretmenini televizyonda ve basında ibretle izliyoruz. Bu acı manzarayı, ib
ret verici tabloyu, ilgililere tekrar hatırlatmayı bir vazife biliyorum. 

Türk öğretmeni, sabah ders verdiği öğrencisine, akşam çalıştığı kahvede çay servisi yapa
biliyorsa, bu politikaların kullanılması yanlıştır; tercihler yanlıştır. Bunun sorumlusu elbette 
iktidarlardır. ANAP'ın ekonomik politikası, Türk öğretmenini, öğrencisine garsonluk yapa
cak hale getirmiştir... Çok acıdır t Ülkesinin öğretmenine kahve garsonluğu yaptıran bir zihni
yet, hangi yüzle "Çağ atladık", "itibarımız arttı", "gelişmiş ülkeler arasında yer aldık" diye
biliyor? 

Günümüzde ilim ve teknoloji, süratle gelişiyor, öğretmenin, kendisini devamlı yenilemesi 
gerekirken, geçim sıkıntısına düşmüş olan öğretmenden bunu nasıl bekleyebilirsiniz? Geçim 
sıkıntısı çeken öğretmen, devletine güven duymaz ve toplumun karşısında mahcup ve devletine 
kırgın duruma düşürülürse, bu öğretmenin, çocuklarımızın yetiştirilmesindeki etkinliği ne ola
bilir? Türk öğretmeni, 1970'li yıllarda kıyaslandığında, bugün yüzde 70 oranında fakirleş-
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mistir. Ek ders ücretlerindeki artış ise, enflasyon karşısında gerçekten yetersizdir, öğretmeni
miz bir saatlik ücretiyle, bir yerli sigara veya bir dilim pastırma ancak alabiliyor. 

Sayın Bakan, öğretmenin maaş ve ücretlerinde yapılan artışları dile getireceklerdir; ama, 
Sayın Bakana şunu sormak istiyorum: öğretmenlerimizin alış gücü, yaşam şartlan bakımın
dan 60'lı, 70'li yıllarla bir mukayese yaptığımız zaman, durumları hangisinde daha iyiydi? 

Sayın milletvekilleri, öğretmen yetiştirme konusu, tam bir çıkmazın içerisine girmiştir. Yük
seköğretim kurumuyla, öğretmen yetiştiren kurumlar, YÖK'e devredilmiştir. Ancak, YÖK, ül
ke ihtiyaçlarına uygun, sayı ve nitelikte -üzülerek söylemek istiyorum- öğretmen yetiştirme po
litikası ve stratejisini bugüne kadar ortaya koyamamıştır; öğretmen yetiştirmedeki dağınıklık, 

. ikilem, curcuna sürüp gitmektedir. İstihdam dairesi olan Bakanlık ile, YÖK'ün, bu konuda, 
ciddî, planlı hiçbir işbirliği yoktur; aksine, çatışma vardır. 

Teknik eğitim fakülteleri, amaç ve fonksiyonlarını yitiştirmişlerdir. Eğitim fakülteleri bir-
taraftan her branşta öğretmen yetiştirirken, diğer yandan, çeşitli fakülteler, eğitim sertifikaları 
vererek, başka kanaldan* öğretmen yetiştirmeye devam etmektedir. 

öğretmenliği kendine meslek seçen gençlerimiz, mezuniyetlerini takiben öğretmen olarak 
tayin edilemedikleri için, yıllarca beklemektedirler. Alınan diplomalar geçerli sayılmayıp, bir 
sıralama imtihanına tabi tutulmaktadırlar. Bu uygulama, genç öğretmenler için haysiyet kırıcı
dır. Uzun yıllar tayin bekleyen öğretmen namzetleri, devletine güven duygularını da kaybet
mektedirler. 

tik ve ortaöğretimde, öğretmensizlik sebebiyle, dersler boş geçerken, nice öğretmen nam
zedi başıboş beklemektedir! 

öğretmen dağılımında büyük dengesizlikler vardır. Haftada maaş karşılığı sadece iki saat 
ders okutan öğretmen var iken, yakın okulda aynı dersler boş geçmektedir. Bir kısım öğretmen 
tayin yerlerine gitmiş, gitmeyenler ise yerlerinde kalmıştır. Okullar açılalı üç ay olmasına rağ
men, okullar öğretmensizikten açılamamakta ve dersler boş geçmektedir. Tayin ve nakiller tam 
bir curcuna haline dönüşmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her ülkede mevcut olduğu gibi, ülkemizde de vücut 
bakımından sakat, zekâ bakımından gelişmemiş çocuklarımız vardır. Bunlann sayısı büyük 
rakamlara ulaşmıştır. Doğuştan veya sonradan sakat duruma geçen vatandaşlanmızın eğitimi 
ve yetiştirilmesi, birmeslek sahibi yapılarak topluma kazandırılmaları, sosyal devlet olmanın 
gereği, devletin ise en önemli görevlerinden biridir. Elimizdeki bilgilere göre, devlet, özel eğiti
me muhtaç olan vatandaşlarımızdan, sadece 15-16 binine eğitim hizmeti götürülebilmiştir. 

Bu rakam çok küçük ve semboliktir. Sosyal ve hukuk devleti anlayışı ve onun ötesinde 
insanî bir yaklaşımla, bu vatandaşlarımıza eğitim hizmeti mutlaka götürülmelidir. Bu konuda 
çalışmalara ciddî olarak önem verilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anadolu liseleri ve bu statüde eğitim yapan özel okul
lar, gerek çalışmaları ve gerekse öğrenci alımları bakımından büyük şikâyetlere ve adaletsizlik
lere yol açan kurumlar haline gelmişlerdir. Gerekli eğitim ortamı ve imkânları hazırlanmadan, 
Anadolu liselerinin sayısı, plansız bir şekilde artırılmıştır. Böylece bu okullar, kuruluş amacın
dan saptırılmaktadırlar. 

Anadolu liselerinde kalite ve seviye, giderek düşmektedir. Bu okullarda yabancı dil öğret
men açığı büyük boyutlara ulaşmıştır. Bakanlıkça bu okulların yeniden ele alınması, öğret
men, kitap ve laboratuvar yönünden zenginleştirilmesi gerekmektedir. 
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Görülmektedir ki, bugün ilk ve ortaöğretimde ne bir oturmuş eğitim sistemi, ne de siste
min temel direği olan öğretmen sorunu çözüme kavuşturulabilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, meslekî ve teknik öğretim konusuna da kısaca temas etmek istiyo
rum. Bilindiği üzere, meslekî ve teknik eğitim, pahalı bir hizmet alanıdır; ciddî ve zengin bir 
altyapıya ihtiyaç gösterir. Bu hizmetin istenilen seviyede yapılabilmesi, finanş kaynağına bağlı
dır; yani, bir bütçe meselesidir. Meslekî ve teknik öğretime önem verildiği ve büyük mesafeler 
alındığı söylenmekte ise de, 7 yıldır ANAP İktidarı döneminde, Bakanlık bütçesinden meslekî 
ve teknik öğretime ayrılan bütçe payında devamlı bir azalma görüldüğüne göre, bu hizmetler 
nasıl etkin hale getirilecektir? 60'lı, 70'lı yıllarda, Millî Eğitim Bütçesinden meslekî ve teknik 
öğretime ayrılan pay, yüzde 24'Iere kadar yükselirken, son ANAP tktidan döneminde bu pa
yın yüzde 12'lere kadar düştüğünü görmekteyiz. 1980 öncesinde bu öğretim kurumları için ya
pılan yatırımlar, ANAP İktidarı döneminde azalmıştır. Endüstriyel tekniköğretim okullarında 
aşağı yukarı 6 bin civarında meslek ve atölye öğretmenliği açığı vardır. Bu açık, hangi tedbir
lerle kapatılacaktır? 

Bütçesi azalan, teşkilatı zayıflatılan, yatırımı kesintiye uğrayan, teçhizat ve makine ihtiya
cı karşılanmayan, atölye ve öğretmen açığı büyük boyutlara ulaşan bir tekniköğretime önem 
veriliyor denebilir mi? 

Ortaöğretim seviyesinde öğrencilerin hâlâ ancak yüzde 30'lan meslekî ve tekniköğretim 
kurumlarına devam edebilmektedirler. Halbuki, kalkınma programlarına göre 199S yılında or
taöğretim öğrencilerinin yüzde 65'inin meslekî ve tekniköğretime devamı öngörülmüş idi. Bu
günkü rakamlar ve çalışmalar, bu hedefe ulaşmanın mümkün olmadığını göstermektedir. Sa
yın Bakanın iyi niyetine ve çalışmasına rağmen, meslekî ve tekniköğretimde bir gelişmenin ol
duğunu söylememiz mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, ilim ve teknolojideki gelişmeler, ekonomik ihtiyaçlar, insanın bilgi 
ve becerisinde yeni boyutlara ihtiyaç göstermektedir. Bu da, eğitim hizmetlerinin ilmî, aklî ve 
çağdaş bir anlayışla ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor. 

Bu gerçeklerin ışığında, ülkemizin eğitim hizmetlerinin çözümü bizce iki ana unsura bağ
lıdır. Bunlardan birisi, millî eğitim hizmetlerini rasyonel, verimli ve sürekli şekilde yürütecek, 
kuvvetli, ilmî ve millî anlayışa sahip bir millî eğitim merkez ve taşra teşkilatı ve kadrosuyla; 
diğeri ise, güçlü ve devamlı beslenen bir finans kaynağıyla mümkündür. 

Ne yazık ki, millî eğitimimizin bu iki ana unsura sahip olduğu söylenemez. Verimli ve et
kili bir şekilde yürütecek bu kadrolar hâlâ kurulamamıştır. 

Diğer taraftan, genel bütçeden millî eğitim hizmetleri için aynlan pay da ihtiyaçlara cevap 
verecek seviyeye hâlâ çıkartılamamıştır. Bu şartlar içerisinde, eğitimimizin darboğazdan kur
tulması, zannedildiği kadar kolay değildir. 

1970-1979 döneminde, on yılda, kişi başına reel olarak eğitim sektörüne toplam 97 761 lira 
ayrılırken, 1980-1989 döneminde bu rakam 93 363 liraya düşmüştür, DPT ve DİE verilerine 
dayanılarak yapılan hesaplara göre, eğitime yönelik kamu yatırımlarının millî gelire oranı gün 
geçtikçe düşmektedir. Okuma çağındaki nüfusun giderek artması, eğitim altyapı hizmetlerinin 
yeterli seviyede olmayışı, bütçeden eğitim hizmetlerine ayrılan payın azalması nedenleriyle, millî 
eğitim hizmetlerinin ihtiyaçlara uygun şekilde yürütülmesi mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi olarak, Yüce Meclise şunu ifade etmek isteriz ki, 
ümîd-i istikbalimiz ve devletimizin bekasının teminatı çocuklarımız, cumhuriyetin ve Atatürk 
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ilkelerinin savunucusu, millî, manevî ve ahlakî değerlere bağlı, çağdaş bilgilerle donatılmış olarak 
eğitilmelidirler. Bu eğitimin felsefesi, yeni nesillerin irfanı, idraki ve vicdanının hür olması ka
dar, millî ve sosyal sorumluluk duygusunu taşıma amacına yönelik olmalıdır ve bu sağlanmalı
dır. O zaman, ülkenin bağımsızlığına, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan unsur
lara karşı şerefli mücadeleyi verecek güce sahip olacaklardır. 

Eğitim ve öğretim kademelerinde kalite ölçüsü, millî bir görev olarak, her türlü endişele
rin üzerinde ele alınmalıdır ye ele almaya mecburuz. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem sosyal hukuk devleti özelliklerini taşımalı ve hem de 
laik devlet ilkelerine sadık kalmalıdır. Ancak, milletimize dinî vecibelerini yerine getirmede dev
letin yardıma olması ilkesinden hareketle, dinin siyaset malzemesi haline getirilmesine şiddetle 
karşı çıkılmalıdır. 

Tekrar ediyoruz; sosyal devlet ilkesi, eğitimde fırsat eşitliğinin -ki, o insanları, potansiyel
leri oranında başarılı kılacak- devlet olarak imkân ve şartlarını hazırlamaktır. İnsanımıza gös
terilen en büyük saygı, onun eğitimine, eğitim hakkına önem ve öncelik verebilmek faziletidir. 

Sayın milletvekilleri, dünyamız, siyasî, ekonomik ve buna bağlı olarak sosyal bir kabuk 
değiştirmektedir. Rejimlerdeki farklılıklar, insanı insanca yaşatmak ve hürriyetleri ona verebil
mek için bütünleşebiliyor, bloklaşmalar siyasî değerini kaybediyor. Sanayi ve endüstri toplum
ları, enformasyon çağının gereği, bilgi toplumuna süratle kayıyor. Bu gelişmeler, insanların bilgi, 
beceri ve davranışlarında birtakım yeniliklere, gelişmelere ihtiyaç gösteriyor. 1991 yılı bütçesi
ne bu anlayışla baktığımızda, bugün, eğitim politika ve sistemleriyle, özellikle ANAP İktidarı
nın ekonomik ve eğitim politikaları ile, bilgi toplumunun beklediği 2000'li yılların insan gücü
nü yetiştirmemiz mümkün değildir. 

1991 yılı bütçe tasarısı, her konuda olduğu gibi, millî eğitim alanında da Türkiye gerçekle
rine, gerçekten uzaktır. 

Bu bütçeyle ne öğretmenlerin dertlerine çare bulunabilir, ne de herkese, sosyal adalet an
layışı içerisinde fırsat eşitliği imkânı veren eğitim hizmetleri götürülebilir. 

Karamsarlığımızı ve ümitsizliğimizi üzüntüyle Yüce Meclise beyan ederken, bu bütçeye, 
Doğru Yol Partisi olarak ret oyu vermeyi vicdanî bir vazife olarak kabul ediyoruz. 

Buna rağmen, 1991 yılı konsolide bütçesinin millî eğitim camiasına, milletimize, devleti
mize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, hepinizi sağıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) ( 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Küçükd. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün. 
Buyurun Sayın Ertüzün. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; 1991 malî yılı Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK bütçeleri üzerinde, Doğru Yol Partisi 
Meclis Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. 

Değerli üyeler, bana göre Millî Eğitim Bakanlığının önemi, bütçeden, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından sonra en çok payı alan, en çok ödeneği 
alan bakanlık olmasından kaynaklanmıyor. Millî Eğitim Bakanlığının önemi, devletin varlığı
nın teminatı olan insanlarına şekil verme, formasyon kazandırma, onları birer iyi vatandaş, 
iyi insan ve üretken işgücü haline getirme gücüne sahip olmasından kaynaklanıyor. 
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Eğitim, ekonomik ve sosyal kalkınmanın sürükleyicisidir, dinamosudur; insanların potan
siyel enerjilerinin kaynağıdır, tnsan ne kadar çok bilgiyle mücehhez olursa, bu dinamonun enerji 
yaratma gücü o kadar fazla olur. Zaten, gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasındaki temel 
farklılık, sahip oldukları insan varlıklarının bu üretme gücünden kaynaklanmaktadır; üretme 
gücündeki farklılıktan kaynaklanmaktadır ve bunun da temeli, farklı ülkelerdeki insanların 
eğitim düzeyleri arasındaki farklılıktır. 

tnsan unsuru, gelişmenin hem aracı ve hem de amacıdır. Eğitimin kalite düzeyi ne kadar 
yüksek olursa, kalkınma düzeyi, kalkınma süreci o kadar hızlanır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bir ülkeye zenginlik dışarıdan transfer edilemez; zenginlik, 
aktarılamaz. Ülkenin zenginliğinin kaynağı, sahip olduğu üretim faktörleridir; bunların başın
da da insan unsuru gelir. Ülke, insanını eğiterek, elindeki kaynakları etkin ve verimli şekilde 
kullandığı zaman zenginliği yakalar. Zenginliğin yattığı yer, kendi kaynaklarıdır. Maliyet, re
kabet farklılığı, gelişmişlik farklılığından doğar. Az gelişmiş bir ülkenin rekabet üstünlüğü ola
maz. Bu durumda her şey ithal edilirse, gelişme ve zenginlik de sağlanamaz. 

"Kömürü yüksek maliyetle üretiyoruz; o halde vazgeçelim, ithal edelim, daha kârlı oluruz" 
diyemeyiz. Çünkü, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, şekeri de, kağıdı da, çimentoyu da, 
petrokimya ve demir-çelik ürünlerini de, gelişmiş ülkelere göre daha yüksek maliyetle elde et
mek zorundadırlar. O zaman, aynı mantıkla hareket edersek, onu da ithal etmek gerekecektir. 
O takdirde, kendi kaynaklarını harekete geçiremeyen bir toplum olmaktan öteye geçemeyiz. 
Dünyada, ithalat yoluyla zenginleşmiş hiçbir ülke de yoktur. Bu nedenle, insanımızı bilgi ile 
donatmak, sermaye ile donatmaktan daha da önemlidir. Zira, bilgisiz emek, sermayeyi israf 
eder. tnsan, ancak teknik bilgi ile donatılırsa, o takdirde, kendisine verilen sermayeyi etkin ve 
verimli bir biçimde kullanma imkânına sahip olur. Bu anlamda insana yapılan yatırım en kârlı 
değil, ama en etkin ve verimli yatırım olarak kabul edilmelidir. 

Bu, giriş tarzındaki görüşlerimden sonra, Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK bütçelerini biraz 
irdelemek istiyorum. 

Sayın Bakanın bütçe komisyonunda yaptıkları konuşmada, Bakanlığın faaliyetleri olduk
ça parlak bir biçimde takdim edilmiştir. Ancak, bu konuşmanın sonunda Sayın Bakan şöyle 
bir itirafta bulunur. Der ki; "Bu ödenekle, 1991 yılında Millî Eğitim Bakanlığına ayrılan öde
nekle, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında ortaya konulan ilke ve hedefleri yakalamak ve dar
boğazları aşmak mümkün değildir." 

Bu samimi itirafından dolayı Sayın Bakanı kutlamak istiyorum. Ancak, bir de bu bütçeyi 
takdim eden Sayın Maliye Bakanının söyledikleri vardır. Sayın Maliye Bakanı da -ki Sayın Baş
bakan da aynı tür beyanatlarda bulunmuştur-1991 bütçesinin, eğitim ve sağlık bütçesi olduğu
nu ifade etmişlerdir. 

Eğitimde karşılaşılan darboğazları dahi aşmaya yeterli olmadığı, Millî Eğitim Bakanı ta
rafından açıkça ifade edilen bu bütçeye nasıl olur da eğitim bütçesi demek mümkün olabilir? 

Bu bütçeye, daha önceki konuşmalarımız sırasında da ifade ettiğimiz gibi, herhalde, "per
sonel ve faiz bütçesi" demek daha gerçekçi olacaktır. 

Şimdi, bu bütçelerin özet analizine bakalım; Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin tahlilinde 
kullanılan iki temel ölçü vardır. Bunlardan biri, bütçenin gayri safi millî hâsılaya oranı; diğeri 
de, bütçenin, konsolide bütçe ödeneklerine oranı. 
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Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin, gayri safi millî hâsılaya oranı 1981'de yüzde 2,12 dir. 
En yüksek değere -1980 li yıllardan sonrasını söylüyorum- 1983'te ulaşmıştır; yüzde 2,49 dur. 
Bu verdiğim rakamlar, Devlet Planlama Teşkilatının sosyal göstergeler çalışmasından alınmış
tır. Daha sonra devamlı düşüş göstermiş ve 1989'da yüzde 1,84'e gelmiştir. Yapılan artışlarla, 
1990'da 2,97'ye çıkmış, 1991'de de 3,39'a gelmesi öngörülmüştür. Buna, YÖK bütçesinin gayri 
safi millî hâsıla içindeki payını da ilave ettiğiniz zaman, 1990'a kadar bu pay yüzde 2,5'in al
tındadır. Toplam olarak eğitim harcamalarının gayri safi millî hâsılaya oranı, 1987'de yüzde 
2,12; 1988'de 2,39; 1989'da 2,34; 1990'da 2,60 ve 1991'de de 4,5 civarına gelecek. 

Burada bir mukayese yapmak lazım... Gayri safı millî hâsılaya oran itibariyle diğer ülke
lerdeki durum ise, AImanya"da yüzde 5, Fransa'da yüzde 6, ingiltere'de yüzde 5,5, İtalya'da 
yüzde 6, ABD'de yüzde 7'ye yakın Japonya'da yüzde 6, İsveç'te yüzde 8'e yakın, Sovyetler'de 
yüzde 7'ye yakın, Mısır'da dahi yüzde 5'in üstünde. Belçika'da yüzde 6'nın üstündedir. De
mek ki, Türkiye, bu artırılmış haliyle dahi, bu ülkeleri, gayri safı millî hâsıla ölçüsü itibariyle 
yakalayamamıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin konsolide bütçedeki oranına bakalım. Bütçe içindeki 
payı; 1980'de yüzde 11 civarında olup, 1984'e kadar aşağı yukarı bu düzeyde kalmış; 1985'ten 
itibaren yüzde 8'Iere inmiş; 1989'da yüzde 9; 1990'da yüzde 13 ve eğitim bütçesi diye iddia edi
len 1991 bütçesi de yüzde 14,3. 

Şimdi bir de 1970'li yıllara bakalım. Bu oran 1975'te yüzde'l3,5; 1976'da yüzde 13,8; 1979'da 
yüzde 15,6. Demek ki o seviyeleri dahi henüz bulmuş değil! 

Böyle global bakmak bir fikir verir, ama eğitimde asıl aradığımız, kalitenin yükselmesi
dir. Eğitimde kalite ölçüsünü yükseltecek olan unsur, eğitime ayrılan yatırım ödenekleridir. O 
halde, hemen ödenekler içindeki yatırımlara bakmalıyız. Millî Eğitim Bakanlığı yatırımları
nın, Millî Eğitim Bakanlığı ödenekleri içindeki payı, 1987'de yüzde 14,7; 1988'de yüzde 17,1; 
1989'da yüzde 17,4; 1990'da yüzde 10'a düşüyor ve 1991'de yüzde 8,5. 

Yatırım yapmayan, yatırımı öngörmeyen bir bütçe, eğitimdeki kalite erozyonunu nasıl te
lafi edecek, onun önüne nasıl geçecek? Mümkün değil. Bu paralar nereye gidiyor? Anlaşılıyor 
ki, personele... Yani, maaşlardaki artışlardan kaynaklanıyor. Bunu, maaşlarda artış yapılma
sın anlamında söylemiyoruz; maaşlarda artış yapılmalı. Bugün Türk öğretmeninin eline geçen 
para, 1970'li yıllarda eline geçen paranın satın alma gücünün altındadır. Demek ki, bu yatırım 
bütçesi yetersiz. 

YÖK ödeneklerine de baktığımızda aynı durumu görüyoruz. YÖK, genellikle Millî Eği
tim Bakanlığına göre daha fazla yatırım yapıyor, kaynaklarını daha çok yatırıma ayırıyor; çünkü, 
yeni üniversiteler kuruluyor, bunları yatırıma ihtiyacı var. 

1987'de YÖK bütçe ödenekleri içinde YÖK yatırımlarının payı yüzde 24, 1988'de yüzde 
29, 1989'da yüzde 34'e kadar yükselmiş; 1990'da yüzde 28'e, 1991'de de yüzde 25'e düşüyor. 
Neye rağmen?.. Malatya İnönü Üniversitesinin bütçesinin, o üniversite içinde kurulacak olan 
Tip Fakültesi Turgut özal Hastanesine ayrılan ödenekler sebebiyle bütçesinin yüzde 600'e ya
kın artmasına rağmen. İnönü Üniversitesienin bütçesi bir yıl içinde 31 milyardan birdenbire 
210 milyara çıkmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; genelde bakacak olursak, 1990 yılında Millî Eğitim Bakanlı
ğı bütçesi yüzde 186 artıyor, 1991'de global bütçe büyüklüğü yüzde 75 artış gösteriyor; ama 
199*0 yılında yatırım ödenekleri yüzde 70, 1991'de yüzde 45 artıyor... Yüzde 45, neyin altında?.. 
1991 yılı için öngörülen yatırım artışı, 1991 yılı için öngörülen yüzde 54'lük deflatörün; yani 
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bir anlamda enflasyon hızının altında. Demek ki, 1991'de reel olarak yatırımlar gerileyecektir. 
Bu, onun da işaretidir. 

Sayın Bakanın, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptıkları konuşmanın son bölümündeki 
bazı hesaplamalara değinmek istiyorum. Bu, fevkalade güzel bir çalışma ve biz de, bunu, ya
rarlanmak amacıyla okuduk; ancak bu tür hataların burada olmamasını arzu ederdik. 

Burada genel bütçe rakamı veriliyor... Genel bütçeye oranlamak yanlıştır. Neye oranla
mak lazım?. Gerçek ölçüleri bulabilmek için, konsolide bütçeye oranlamak lazım. YÖK bütçe
sinde konsolide bütçeye oranlanmış, Millî Eğitim Bakanlığında genel bütçeye oranlanmış; ama, 
verilen konsolide bütçe rakamları yanlış. 1987'de 11 trilyonluk konsolide bütçe rakamı gösteri
yor, halbuki 1987'nin konsolide bütçesi 12 trilyon 300 milyardır. 1988'de 21 trilyon; 1989'da 
33 trilyon gösteriliyor. 1989'da konsolide bütçe 39 trilyon olmuştur. Tabiî, küçük rakamlara 
oranladığınız zaman, oranlar büyük çıkıyor. Gerçek ölçüler, bunlardır. 

Onun yanında, gayri safi millî hâsıla içindeki payı hesaplanırken, genel bütçe değil, kon
solide bütçenin esas alınması lazımdır. Çünkü, bilinmesi gereken, devletin elindeki toplam kay
naklardan millî eğitime ne ayırdığıdır. Hatta bu da yetmez; çünkü, bugün devletin elindeki kay
naklar, sadece bütçeden ibaret değildir, bir devletin fonlar yoluyla elde ettiği kaynaklar vardır. 
Hadise şudur: Meseleyi doğru tahlil etmek istiyorsak, mesele, devlet, sadece bütçe içindeki kay
nakları ile millî eğitime ne ayırıyor?" meselesi değildir. Devlet yıl içinde topladığı toplam kay
nakların ne kadarını millî eğitime aktarıyor?.. Yani, o zaman, 1991 yılı için 105 trilyonluk büt
çeye oranlamayacaksınız, onların üzerine fonları da koyacaksınız. Devlet, 140 trilyon kaynak 
toplayacağına göre, bunun ancak 20 trilyonunu Millî Eğitim Bakanlığına ve YÖK'e aktaracak. 
/üani, bütçede ifade edildiği gibi, yüzde 19'unu değil, gerçekte elindeki toplam kaynakların yüzde 
14'ünü aktarmış olacaktır. Çünkü, daha önceki yıllarla mukayese ettiğimiz zaman, devletin 
elindeki kaynaklar, sadece bütçe gelirlerinden ibaretti; fonlar çok küçüktü; ihmal edilebilir. 
Bugün tamamına bakmamız lazım. 

Evet, yatırımlara konsolide bütçeden ayrılan paylar 1987 yılında yüzde 11.5; 1991 yılında 
yüzde 19. Verilen ölçüye göre böyle görünüyorsa da, bu, biraz önce de ifade ettiğim gibi, tama
mıyla, maaşlardaki artıştan kaynaklanıyor. Zira yatırımlara baktığımız zaman, yatırımların, 
konsolide bütçe yatırımlarına oranı -bir de bu ölçü var- Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının 
konsolide bütçe yatırımlarına oranı 1988'de yüzde 8.5. Burada verilen yüzde 23 rakamı yanlış
tır, burada genel bütçe yatırımlarına oranlanmıştır. Genel bütçe yatırımlarına oranlamayaca
ğız. Neye oranlayacağız? Konsolide bütçe yatırımlarına oranlayacağız. O zaman YÖK yatırım
larını da nereye oranlamak lazım? Katma bütçeli daireler yatırımlarına oranlamak lazım; ama, 
YÖK yatırımlarını hesaplarken, Sayın Bakanın konuşmasına göre, orada YÖK yatırımları kon
solide bütçeye oranlanmıştır, yani YÖK'ün aleyhine bir durum vardır; burada açıkça görülü
yor. Böyle şey olmaz; her ikisini de konsolide bütçe yatırımlarına oranlamak lazım, öyle bak
tığımız zaman, Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının, konsolide bütçe yatırımlarına oranı, 1988'de 
yüzde 8,5; 1989'da yüzde 8.8; 1990'da yüzde 8.9; 1991'de yüzde 8.7'dir. Yani, öyle baktığımız 
zaman, yine yatırımlar azalıyor. Dolayısıyla, bunlar tashihe muhtaçtır, yanıltıcıdır. 

Burada, Yurt-Kur'a yapılan Hazine yardımları vardır. Sayın Bakan bunu nasıl göreme
miş, anlayamadıml Sayfa 109'da.. Bakınız, burada tablo var; 1989 ve 1990 yılları Yurt-Kur'a 
yapılan Hazine yardımlarının gayri safı millî hâsılaya oranı 1989'da da, 1990'da da binde 11; 
ama, bu binde 11, 1989'da şu kadar gösterilmiş, 1990'da da bu kadar... tkisi de binde 11. Üs
tünde de binde 11 yazıyor; yani birbirine eşit olması lazım. Bu atlanmıştır. Hazine yardımlarının 
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gayri safî millî hâsılaya oranı 1989 ve 1990'da binde 11; ama, diyagrama baktığınız zaman, 
1991'de sanki katlanmış görüyorsunuz. 1991'de de binde 11 rakamı binde 13'e çıkmış, yani yüzde 
18'lik bir artış; ama, diyagrama baktığınız zaman sanki yüzde 300'lük bir artış gibi, uzatılmış, 
gitmiş. 

Bunları yapanları bir kontrol etmek lazım ve zaten hesaplamalardan da, bunları farklı 
farklı kimselerin yaptığı anlaşılıyor, Farklı kimseler yapabilir ama, bunlar bir yerde kitap hali
ne gelirken, bir genel editör nezdinde bunların toparlanması, gözden geçirilmesi lazım. 

Bütçe ile ilgili görüşlerim, aşağı yukarı bunlardan ibaret, şimdi de Bakanlık politikalarına 
ilişkin görüşlerimi ifade etmek istiyorum. 

özetle, bu bütçe, Sayın Bakanın da itiraf ettiği gibi, eğitimde darboğazları aşacak, Altıncı 
Planın ilke ve hedeflerine ulaşacak bir ödeneği öngörmüyor; hatta bu bütçe ile, kaliteyi yük
seltmek şöyle dursun, eğitimde kalitenin daha da düşeceği anlaşılıyor; çünkü yatırım yok. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, üzülerek ifade etmek isteriz ki, ANAP İktidarı döneminde 
eğitim, değil bir devlet politikası olarak ele alınsın; iktidar partisinin hükümet politikası ola
rak bile ele alınamamıştır! 1983 yılından beri ANAP İktidarı, Millî Eğitim Bakanlığının başı
na 4'üncü bakanını getirmiştir. Her bakan değişiminde, Hükümetin eğitim politikası değişmiş, 
uygulamalar, birbirlerinin devamı niteliğinde olmayıp, çok ayrı yönlerde yapılmıştır. Birkaç örnek 
vermek istiyorum: ANAP, iktidar olur olmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığını da bünyesine alan 
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında radikal bir değişiklik yapmıştır. Verimliliği artır
mak, rasyonel bir çalışma sağlamak maksadıyla yapılan bu yeni organizasyon, 6 yıl içerisinde 
beklenen faydayı sağlamamış, hizmetler büyük ölçüde aksamış, Bakanlık bünyesindeki birim
ler iş ve hizmet yapamaz hale gelmiştir. 6 yıl içerisinde yapılan birkaç değişiklikten sonra, son 
yapılan değişikliklerle, kısmen olsun, 1983 yılının Bakanlık Merkez Teşkilat yapısına geri dö
nülmüştür. 

İkinci örnek. Bir bakanın başlattığı kitap yazma seferberliği, kendisinden sonra gelen ba
kan tarafından ciddî bulunmamış; plansız ve sonuç alınamayacak uygulama görüldüğünden, 
bu çalışmalar durdurulmuştur. 

Bir başka husus; bir bakan, Türkiye'nin 2000 yılına kadarki eğitim master planını hazır
lattığını kamuoyuna açıklarken, kendisinden sonra gelen bakan, "Böyle bir eğitim master pla
nını Bakanlıkta bulamadım" diyebilmiştir. 

Konut Fonundan ve Konut Edindirme Fonundan her öğretmenin birer konut sahibi olma
sı için her çeşit çalışmanın yapıldığı, gerekli projenin uygulamasına geçileceği müjdesini veren 
bakandan sonra gelen bakan, bu konuda ciddî bir projenin mevcut olmadığım, arsa ve finans
manın sağlanmadığını, bu konunun yeniden gözden geçirildiğini açıklayabilmiştir. 

Bir bakanın başlattığı yabancı dilde basamaklı kur sistemini, bir yıllık uygulamadan son
ra ikinci bakan, "Sistemin gerektirdiği fizikî mekân, öğretim materyali ile yeterli sayıda öğret
men sağlanamaması ve programlarda sisteme uygun değişiklik yapılamadan uygulamanın yay
gın biçimde başlatılması nedeniyle sonuç alınamamamıştır" diyerek, bu uygulamadan vazge
çilmiştir. Bu örnekleri artırmak mümkündür. 

Şimdiki Sayın Bakanımız da, fevkalade vaatkâr bir Bakanımızdır. Çok vaatkâr olmak, 
politikacılar için oldukça tehlikelidir. 

Bakınız, Sayın Bakanımız neler söylemiş... "Millî Eğitim Akademisi kurulacak" demiş
ler; henüz kurulmadı; 
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"Ders kitapları değişecek" demişler; sadece baskı tekniği değişmiş, daha kaliteli kağıt kul
lanılmış, bazı eklemeler yapılmış; 

"Kayıt parası alınmayacak" demişler; "bağış" adıyla her okulda para hâlâ alınmakta; 
"Eğitimde basan artacak" demişler; ÖSYM verilerine göre başarının artmadığı kesin. Gi

derek, üniversiteye giriş sınavlarında temel derslerden (matematikten, fizikten, Türkçeden) sı
fır alanların sayısında ciddî bir artış var; 

"Eğitimin kalitesi yükseltilecek" demişler; Devlet Planlama raporları aksini söylemekte; 
"Eğitimde ölçüme ve değerlendirmede yeni bir sisteme oturtulacak, böylece sınıfta kalma 

oranı düşecek" demişler; bu, bu seneye yetişmemiş; bu yıl eski sistem uygulanacak, belki borçlu 
geçen sayısı artacak; 

"öğretmenlere kira yardımında öncelik verilecek" demişler, böyle bir büyük vaatte bu
lunmuşlar; memurlara böyle bir hak çıkmadığı için, öğretmenlere de bu yansıtılamamış; 

"YÖK halledilecek" buyurmuşlar Sayın Bakanımız, YÖK'ün halledildiğine dair hiçbir işaret 
yok, Sayın Hocamız burada bulunuyorlar; 

"Rotasyon kalkacak" demişler; rotasyon kalkmamış; 
"Haftalık ders saatleri azaltılacak" demişler; azaltılmamış; 
"öğretmenle ilişkiler bürosu kurulacak" demişler, böyle bir büro kurulmamış; 
"öğretmen personel kanunu çıkacak" demişler; -bendeki notlar öyle- o da çıkmamış; 
"öğretmenler, 5 yıl para ödemeden yüzde 1 faizle ev sahibi olacak" demişler; böyle bir 

proje de yürürlüğe girmemiş. 
O zaman, vaatlerde biraz ölçülü olmakta, herhalde büyük faydalar var!... 

Bunun dışında, eğitimde ciddî problemlerimiz var ve öğretmen yetiştirmede problemler 
devam ediyor, öğretmen arzıyla talebi arasında uygun bir dengenin kurulamaması çeşitli prob
lemler yaratıyor, ihtiyaçtan fazla olarak yetiştirilen binlerce öğretmen adayı, bugün yeterlik 
sınavıyla öğretmenlik mesleğine girmektedir, tmtihan kazanamayanlar, her yıl açılan imtihan
lara girmek ve yıllarca öğretmen olabilmek için beklemek durumunda kalmaktadırlar. Bugün 
Bakanlığın, çeşitli branşlarda 30-40 bin civarında öğretmene ihtiyacı varken, aynı zamanda Ba
kanlığın, 25 bin civarında da öğretmen fazlası vardır. Demek ki öğretmenlerin sınıflara ayrıl
masında ciddi bir dengesizlik var. 

Bilgisayar destekli eğitim için de iddialı açıklamalarda bulunulmuş; ancak, bu konuda bil
gisayarlı eğitim için yapılmış bilimsel bir çalışmanın olmadığı söyleniyor. Varsa, Sayın Bakan 
bize lütfetsinler, biz de istifade edelim. Nitekim, Bakanlık, açıklamalardan farklı olarak, bir 
kısım okullarda deneme projesi olarak bir uygulamaya girmiş, uygulama dışında kalan okul
larda 4 bin adet bilgisayar proje kapsamı dışında bırakılmış, sadece öğrencilerin bilgisayarla 
tanışmaları için okullarda bulundurulmaktadır. Yakın bir gelecekte okullar bilgisayar mezarlı
ğı haline düşecektir! Bu yıl da -Sayın Bakanın yine konuşma metinlerinde vardır- 100 milyar 
liralık bilgisayar alınması için, zannediyorum ödenek ayrılmıştır. 

Eğitim seviyesi kötüleşmekte; biraz önce de ifade ettim. Üniversite imtihanlarına giren öğ
renciler arasında matematik, fen, Türkçe, yabancı dil sorularından sıfır numara alanların sayı
sında giderek artma otmakta. 

Anadolu liselerinde dersler çoğunlukla Türkçe veriliyor; öğretmen açığı devam ediyor. Ana
dolu liselerinde ilk yıl sınıflar 36 kişiyle başlıyor; ama yatay geçişlerle, lise son sınıflarda, bakı
yorsunuz 60'a yükseliyor; standartlar fevkalade aşılıyor. 

Lisan ağırlıklı liseler açılmış; bir tane İstanbul'da var, ingilizce hocası bulamamışlar. 
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Almanca hocasına demişler ki, "Sen Almanca hocasısın; olsun varsın, İngilizce dersine gir; 
sabahleyin İngilizce kursuna gidersin, öğleden sonra gelirsin ders anlatırsın!." 

Bunlar oluyor modern Türkiye'de, çağdaş Türkiye'de!.. 
Galatasaray Lisesi, üniversite giriş sınavlarında 37 nci sıraya düşüyor ve Anadolu lisele

rinde lisan öğretilemiyor; çünkü, hazırlıktan sonra haftada 4 saate düşüyor ve Anadolu liseleri 
mezunlarının büyük bir kısmı üniversite sınavlarında dil barajını aşamıyor!.. 

Bir de LİMME projesi var. Bu LİMME projesiyle ilgili olarak komisyonda Sayın Bakana 
ben endişelerimi ifade ettim, "İyi, güzel bir ara çözümdür, bunu buldunuz; ama asıl yapılması 
gereken, büyük reformu, eğitim reformunu bu engellemesin? "dedim... Çünkü, fevkalade teh
likelidir... Mesela, bilgisayar bölümleri açılmıştır, bu bilgisayar bölümlerinde bilgisayar yoktur 
ve okullar bilgisayar öğrencisi talep etmişlerdir. Niçin etmişlerdir?... Bilgisayar sahibi olmak 
için! Okul müdürlerinin itirafları var, diyorlar ki; "Bizim bilgisayarımız yoktu, bilgisayar öğ
rencisi talep ettik; çünkü düşündük ki, öğrenci gelirse, bize bilgisayar da gelir!" 

Böylece, Bakanlık yanıltılmıştır... 
Çok enteresandır; iş garantisi olduğu izlenimi yaratılmıştır ve bu nedenle 21 bin, meslek 

lisesi mezunu, LİMME projesine başvuruda b.ulunmuştur. Halbuki bunun yaptığı iş, yani bu 
eğitimin sonucunda aldıkları diploma, meslek lisesi diplomasidir; zaten o adamın meslek lise
si diploması vardır; bu defa LİMME'den tasdikli meslek lisesi diploması almak için bu prog
rama başvuruda bulunmuştur! Bu proje de böyle. 

Çok önemli bir konuyu atladım; onu da arz edeyim: Güneydoğuda bin civarında okulu
muzda eğitim yapılamıyor, buralarda can ve mal güvenliği sağlanamıyor. Elimde, Mardin Vali
sinin Millî Eğitim Bakanlığına gönderdiği yazıların kopyaları vardır, Millî Eğitim Bakanlığı İl
köğretim Genel Müdürlüğü tarafından buralarda oir aylık telafi programları uygulanması ön
görülmüştür. Yaz aylarında öğretmenlerin tutulmasının da, can güvenliği bakımından sakın
calı olduğu kaydedilerek, bu bir aylık telafi programları dahi gerçekleştirilememiştir. Bu, va
him bir durumdur. 

Güneydoğuda öğretmenler üzerinde büyük bir baskı vardır. Bin civarında okul kapalıdır; 
biraz önce bunu ifade ettim. Şehit edilen öğretmen sayısı da 100'ü aşmıştır. Okullar yakılmak
tadır ve eğitim, büyük ölçüde aksamaktadır. 

Tabiî, bu kadar konuşunca, üniveritelerle ilgili, değinmek istediğimiz konular çok, bunla
rı yetiştirmemiz biraz zor; ama YÖK'ten de mutlaka bahsedeceğiz. 

Bu sene YÖK'e az yer vermek istedim; zira, zaten geçtiğimiz yıllarda süre 2 saatti, bu sene 
her nedense, Başkanlık Divanı bu süreyi 1,5 saate indirmiş. Yani; hem Millî Eğitim Bakanlığı 
gibi koskoca bir bakanlık, genel bütçe içerisinde üçüncü sırada en büyük payı alan bir bakan
lık ve hem de bünyesinde 29 üniversite olan bir bakanlık hakkında burada 1,5 saatte konuş
mak fevkalade zor bir iş. YÖK üzerinde bugüne kadar çok konuştuğum için, aynı şeyleri de 
tekrarlamak istemiyorum; ama şimdi söyleyeceklerim yeni şeyler olacaktır. 

önceleri, çok kısa olarak üniversitelerle ilgili bazı temel görüşlerimizi arz etmek istiyo
rum; bunları söylemeden geçemeyiz. 

Üniversiteler, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, araştıran, toplumun hizmetine su
nan, kamuoyunu aydınlatan ve en üst düzeyde eğitim faaliyeti gösteren kuruluşlar olmalıdır. 
Üniversitelerin eğitim standardı evrensel düzeyde olmak zorundadır. Üniversiteler, topluma yön 
veren, gelişmeyi harekete geçiren ve sürükleyen, aydınlan yetiştiren kurumlardır. Hür bilimin 
yapılması için, hür bilim adamlarının, hür bir ortam içinde bulunmaları gerekir. Hür üniversi
teler, demokratik rejimin vazgeçilmez unsurlarıdır. 
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Hür üniversiteler, idarî, bilimsel ve malî özerklik ilkeleri içinde görevlerini yapabilen ku
rumlardır. îdarî özerkliğin bulunmaması halinde, bilimsel özerklik şeklen mevcut olsa dahi, 
her an yok olma tehdidi altında bulunacaktır ve bugün böyle bir tehdit işlemektedir. Mesela, 
hemen söylevim; -daha sonra söyleyecektim ama- üniversitelerimizden birinde bir bölüm baş
kanı, bölüm kütüphanesi kurdu diye soruşturmaya maruz kalmıştır. 

M. KEMAL KARHAN (îzmir) — Suni sarfiyat. 
TEVFlK ERTÜZÜN (Devamla) — Tartışmasına girmek istemiyorum. 
Geçmişteki kötü uygulamalar örnek gösterilerek, hür üniversitenin özü zedelenmemelidir. 

Bugünkü şekliyle YÖK özerktir, ama üniversiteler özerk değildir. Her ne kadar Sayın Doğra
macı, zaman zaman, "Batı üniversitelerinde de rektörleri cumhurbaşkanları, krallar, kraliçe
ler tayin ediyor" diyor ise de, onların tayin ettikleri rektörleri, önce, üniversite öğretim üyeleri 
tayin etmektedir. Yani, üniversite öğretim üyeleri, kendi hür iradeleriyle en az üç aday belirle
mektedir, o üç adayı cumhurbaşkanına, krala veya kraliçeye sunmaktadır; onlar, ancak o üç 
aday arasından seçmektedir. Bizde bu üç adayı kim belirliyor? Bizde YÖK belirliyor. YÖK'ün 
iradesinin, üniversitenin iradesini yansıttığını söyleyemeyiz. 

YÖK düzeni ile birlikte, üniversitelerimizdeki demokratik ve özerk yönetim modeli terk 
edilmiş ve merkezden yönetim modeline geçilmiştir. YÖK, üniversiteler arası koordinasyonla 
görevli bir kurul olarak düzenlenmeli, üniversite ve fakülteler idarî özerkliğe yeniden kavuştu
rulmalıdır. 

Yabancı dilde yükseköğretim istisnaî olmalıdır. Çağımızın gelişmiş ülkelerinde yüksekeği-
tim, resmî dilde yapılmaktadır. Ancak, eski sömürge ülkelerinde, Pakistan'da, Mısır'da, Hin
distan'da, hâkim ülkelerin diliyle eğitim verilmektedir. Bu itibarla, yabancı diller en iyi şekilde 
öğretilmeli; ancak yabana dilde eğitimin üniversitelerde bir rekabet unsuru olmasına son veril
melidir. 

Bu temel görüşlerimizden sonra, zamanın müsaadesi nispetinde bazı yeni şeyler söylemek 
istiyorum. 

BAŞKAN — 10 dakikanız var Sayın Brtüzün. 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Peki Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; bir kere, artık biran önce, çok kötü bir deneyim olarak, Türk 

üniversite tarihindeki yerini YÖK almalıdır. Ara rejim içinde hayat bulan, örgütlü sivil toplu
mun askıya alındığı bir dönemde kurulmuş olan YÖK, başarılı olamamıştır. Demokratik reji
min özüne ters olduğu için, başarılı olması da mümkün değildir. YÖK \bsası, bugüne kadar 
50'ye yakın değişikliğe uğramıştır. Hazır alınan bir konfeksiyon ürününün bedene uymaması 
gibi, YÖK modeli de Türk üniversitelerine uymamıştır. 

Bugün bilim adamları, bir temizlik işçisinin sahip olduğu asgarî istihdam güvencesine da
hi sahip değillerdir. Her yıl en az bir kere istihdam garantileri gözden geçirilmektedir. Hatta 
bazı üniversiteler bu süreyi, maalesef 6 aya, 3 aya indirmişlerdir. Böyle bir ortamda bilim ada
mının rahat çalışması, güvenli çalışması, üretmesi mümkün değildir. 

YÖK, sadece üniversitenin değil, Türkiye'nin geleceğine de rehin koymuştur. Tabelası baş
ka, öğrencileri başka il ve üniversitelerde olan hayalî fakülteler bu dönemde kurulmuştur. Ko
nusu olmayan alanlardaki öğretim üyeleri dekan olarak atanmış ve öğretim üyesi standardı de
jenere edilmiştir. 
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Bazı gözde YÖK memurları ve bürokratlarının bir kısmı -ki, bunların bir kısmı lise mezu
nudur, bir kısmı 2 yıllık okullardan mezundurlar- hem YÖK'te görevlidir, hem de aynı zaman
da üniversite kadrolarında öğretim elemanı olarak gözükmektedirler, çift maaş almaktadırlar; 
bunların sayısı da az değildir. 

ALt ŞAKtR ERGİN (Yozgat)— Lise mezunları mı?... 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Evet, bunlar, hem YÖK'te memurdur yahut bürokrat

tır ve hem de aynı zamanda bir üniversitede öğretim elemanı kadrosundadır. 
M. KEMAL KARHAN (tzmir) — Hem üniversitede, hem de devlette olan bir sürü insan 

var... 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Evet; ama üniversitenin herhalde bir farklılığı var. 

. YÖK, araştırmaların arttığım söylüyor. 
Şimdi, bakınız, bu bir aldatmacadır. Diyelim ki, üç öğretim Üyesi ortak olarak bir araştır

ma yaptılar ve bunu iki dilde ve iki dergide yayınladılar... tşte, bu 1 araştırma, YÖK istatistik
lerinde 7 araştırma olarak görünmektedir! 

YÖK düzeni içinde, öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı giderek artmaktadır; bu rakam 
30'lara doğru çıkmaktadır. Bu sayı daha önce 20'lerin altındaydı. 

Açık öğretimdeki durum ise, bir felakettir. Batı ülkelerinde açık öğretimde 1 öğretim Üye
sine 20 öğrenci düşerken, bizde 1 öğretim üyesine tam 174 öğrenci düşmektedir. Bu oran, İran'ın 
dahi yüzde İSO üzerindedir. 

Temel bilimler de 1980 öncesinde, Türkiye'de 157 periyodik yayın varken, bugün bunların 
sayısı 15'e düşmüştür. 

Bazı öğretim üyeleri, özel sektöre para karşılığı hazırladıkları raporları, bilimsel yayın olarak 
takdim ederek, profesörlüğe yükseltilmişlerdir! Bir ülkeye bundan daha büyük bir kötülük ya
pılacağım düşünemiyorum. 

öğretim üyeleri, akademik çalışmalara zaman bulamamaktadırlar. Birçoğu 36 ve 38 inci 
maddeye göre görevlidir; hemen hemen hepsinin ek dersleri vardır. Bir üniversitemizde aynı 
zamanda da bölüm başkanı olan bir öğretim üyesinin, ayda tam 174 saat ek dersi olduğu -
bunları yapıp yapmadığı meçhuldür- ve bunun karşılığı ek ders ücretini aldığı tespit edilmiştir. 
Mmi günde 8 saat çalışsa bile, ayda 174 çalışma saati yoktur! 

KEMAL KARHAN (tzmir) — tşte özerk üniversite! 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Üniversitelerimizin hemen hemen her bölümünde de 

kurslar açılmıştır; üniversiteler bu yüzden piyasayla rekabet eder hale gelmişlerdir. 15 günlük 
yabancı dil kursları, muhasebe kursları, bilgisayar kursları vesaire vesaire... tşte, öğretim üye
leri bunlarla meşguldürler ve öğretim üyelerinin çoğu, maaşlanndan fazla, ek ders ücreti alı
yorlar... Bununla öğretim üyelerinin fazla maaş aldıklarını söylemek istemiyoruz; bugün bir 
profesör 2 milyon, 3 milyon lira almasın; 6 milyon, 7 milyon, 10 milyon lira alsın; ama bunu 
doğru dürüst alsın; yani, bunun 2 milyonunu maaş, 3 milyonunu ek ders ücreti olarak, bilmem 
ne kadarını da kurslardan almasın; böyle olmaz. Doğru dürüst bir kanun yaparsınız; bugün 
bir profesörün insanca yaşaması için, kendi standardına uygun bir hayat sürmesi için ne lazım
sa, onu verirsiniz. 

Bir rektörümüzün, bulunduğu üniversitede, kendi nam ve hesabına ekmek fırını açtığı söy
lenmektedir! 

Üniversitede bunlar olup biterken, üniversite hastanelerinde sular akmıyor. Aylardan be
ri, üniversitelerin tıp fakültelerinin hastanelerinde sular akmıyor. Benim bir yakınım da şu sı
ralarda hastanede, kendim de şahit oldum; suyu akmayan hastane acaba dünyanın hangi me
deni memleketinde var? 

— 471 — 



T.B.M.M. B : 50 16 . 12 . 1990 O : 1 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Bunu belediye başkanına soracaksınız. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Hayır, bu, üniversitelerin sorunu. Olur mu öyle şey? 
Sınıflar giderek kalabalıklaşıyor, yurt sorunu devam ediyor. Halen 25 bin öğrenci açıkta

dır. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; fahrî doktora müessesesi dejenere ve politize edilmektedir. 

Halbuki üniversiteler, fahrî doktoranın standartlarını korumak zorundadırlar. 
Şimdi, birkaç dakika içinde de, Sayın Bakana bundan bir süre önce sorduğum suallere 

aldığım cevapları -Bu cevapları sizin için aldım- sizin bilginize arz etmek istiyorum. 
Şimdi efendim, "Üniversitedeki hocaların ne kadar part time'da, ne kadarı full time'da?" 

diye sormuşuz. Bana gelen cevap, "Üniversitedeki hocalardan 3 867 profesör ile 2 895 doçent 
devamlı statüde, 507 profesör ile 24 doçent kısmî statüde" şeklindedir. Halbuki realite, kısmî 
statüde olanların bunların çok üstünde olduğudur. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Rakam ver, rakam. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Bunu tahkik etmek için burada herhalde bir tartışma 

yapacağız. Şimdi rakamlara geliyorum. 

Tam gün statüsünde bulunan öğretim üyelerinin 284'ü, 38 inci maddeye göre, çeşitli ku
rumlarda görevlidir. Bana verilen bilgiye göre, bunlardan sadece 3 tanesi, 38 inci maddeye gö
re, birden fazla göreve sahiptir; ama gerçekte, 38 inci maddeye göre, birden fazla görevle görev
lendirilen öğretim üyesi çok fazladır. Çünkü, bir defa 38 inci maddeye göre verilen izin, deği
şik görevlerde kullanılıyor. Mesela, öğretim üyesi 38 inci maddeye göre bir kamu kurumunda 
görevlendiriliyor; ama oradan başka bir kamu kurumunun yönetim kuruluna tayin ediliyor. 
Bunlar burada yok. 

Gelelim, hem 36'ya göre, hem de 38'e göre görevli olanlara. Yani, bir öğretim üyesi düşü
nünüz ki, full time'dadır, devamlı statüde çalışıyor; 36'ya göre kamu kurumunda ve 38'e göre 
özel sektörde görevlidir. Bunların sayısı konusunda benim aldığım cevap, "Hem 36'ya hem 
de 38'e göre görevlendirilen öğretim elemanı bulunmamaktadır" şeklindedir. Halbuki, benim 
rektörlüklerden yaptığım araştırma gösteriyor ki, bu durumda olan öğretim üyeleri var. Sayın 
Bakan, siz yanıltıldınız ve dolayısıyla siz de bizi yanılttınız. 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANİ AVNİ AKYOL (İstanbul) — Araştırmayı verin. 
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreniz dolmuş bulunmaktadır. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Bize söyleyin. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Genel Kurula hitap ediyorum. Sayın Başkan, siz bun

dan rahatsız olmayın, sizinle ilgili değil bu iş. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Ben duymak istiyorum, özellikle dinlemek istiyorum. 

Bize hitap ederseniz daha iyi dinlerim. 
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, tamamlamanızı rica ediyorum. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum efendim, bitiriyorum. 
Bir sorumuzda, "1990-1991 öğretim yılına başlarken ne kadar boş kadro bulunuyor?" di

ye sormuşuz; aldığımız cevap, "Bu öğretim yılı başında 942 profesör ve 1 911 doçent kadrosu
nun boş olduğu" şeklindedir. Yani, dolu olan profesör kadrolarında boşların oranı yüzde 21, 
boş doçent kadrolarının dolu doçent kadrolarına oranı da yüzde 65; her ikisinin toplam orta
laması da yüzde 40'dır. O halde YÖK -İşte onun için söylüyoruz- görevini başarmış mıdır, ba
şaramamış mıdır? YÖK'ün temel görevlerinden biri neydi değerli üyeler? Üniversitelerdeki öğ
retim elemanı eksiğini gidermek, öğretim elemanı dağılımında dengeyi sağlamak, bunun koor
dinasyonunu yapmak. Eğer kadroların yüzde 40'ı YÖK'ten bu yana dokuz yıl geçmesine 

— 472 — 



T.B.M.M. B : 50 16 . 12 . 1990 O : 1 

rağmen hâlâ boşsa, YÖK'ün, bu görevinde başarılı olduğu iddia edilebilir mi? Edilemez. Ama, 
herhalde, eski sistemde boş kadroların oranı bu kadar değildi. Yani, her üniversite, kendi öğre
tim elemanını kendisinin sağladığı dönemde, boş kadrolar bu ölçüde değildi; Doğuda dahi de
ğildi, Erzurum'da dahi bu oranda değildi. Şu anda rakamlara sahip değilim; ama, eminim ki, 
bu oranda değildi. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; zamanım bitti, o itibarla konuşmamı bitirmek istiyorum; 
ama, şu görünüyor ki, "eğitim bütçesi" diye takdim edilen bu bütçeyle, eğitimin ne ilk, orta 
kademelerinde ve ne de yüksek kademesinde, Türkiye'yi bulunduğu noktadan ileriye götür
mek mümkündür. Bence bu, ülkenin içinde bulunduğu en büyük açmazlardan biridir. Eğitim 
sorunlarımızı çözemediğimiz takdirde, 2000'li yıllarda, yarışa katılan ülkeler safında yer ala
mayız. Bu itibarla, ben eğitim, politikamızın her şeyin önünde tutulması gerektiğine inanıyo
rum. Verilen kaynaklar mutlaka artırılmalıdır. Bu kaynaklarla, bu yatırım ödenekleriyle, eği
timde kaliteyi yükseltmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, adil eğitim hizmeti götürmek 
mümkün değildir. 

• Bu düşüncelerle, bütçenin, ülkemize, Millî Eğitim Bakanlığına, öğrencilerimize hayırlı ol
masını diliyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına Afyon Milletvekili Sayın Mustafa Kızıloğlu'-

nda. 
Buyurun Sayın Kızıloğlu (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — Otuzdört yıl gibi uzun bir süre hizmet etme gururu

nu duyduğum ve daima duyacağım Bakanlığımın 1991 yılı bütçesi üzerindeki düşünce ve gö
rüşlerimizi grubum adına Yüce Meclise arz etmek üzere huzurunuzdayım. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu vesileyle sizleri en içten sevgi ve saygılarımla selamlarım. (ANAP 
ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği üzere, dünyamız hızla gelişmekte, değişmekte 
ve yenilenmektedir. Bu sebepledir ki, dünya milletleri arasında bilgi ve teknoloji toplumu yo
lunda çok hızlı bir yarış başlatılmış ve devam ettirilmektedir. Ülkemizin bu gelişmelerin ve ya
rışın dışında kalması düşünülemez. Değişen topluma uyum sağlayan ve toplumun gelişmesini 
gerçekleştiren dinamik karakteriyle kalkınmanın vazgeçilmez en önemli itici gücü olan eğitim, 
ülkemizin geleceği bakımından fevkalade büyük önem arz etmektedir. Bunun içindir ki, kal
kınma planlarımızda ve tüm hükümet planlarımızda insan gücü, eğitim ve istihdam ilişkisinin 
sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmak suretiyle, toplumumuzun eğitim ihtiya
cının karşılanması esas hedefimizdir. 

Bu amaçla, Hükümetimizce eğitime gereken önem, öncelik ve ağırlık verilmekte, gençle
rimizin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmelere uyum
lu, çağın gereklerine uygun, meslekî bilgi ve becerilerle teçhiz edilerek yetiştirilmeleri için, her 
yıl genel bütçemizden eğitime ayrılan payın giderek artmakta olduğunu memnuniyetle müşa-
hade etmekteyiz. Çünkü, milletlerin geleceklerini tayin eden en önemli faaliyet eğitimdir. Bu 
faaliyet, millî hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirildiği takdirde, birlik ve beraberliğimiz, 
hizmette bütünlük anlayışımız, o ölçüde güçlendirilmiş olacaktır. 

Gelişen ve değişen dünyada, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere uygun olarak insan
ların eğitim anlayışlarında ve bu anlayışa bağlı olarak eğitimden beklentilerinde değişiklikler 
olmaktadır. Bu sebeple, eğitim sistemlerinde, bu beklenti ve taleplere cevap verecek değişikliklerin 
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yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu değişikliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla iktidarımız dö
neminde, özellikle Millî Eğitim Bakanımız Sayın Avni Akyol döneminde çok önemli adımlar 
atıldığını ve çalışmaların inançlı, istikrarlı bir anlayış içerisinde, plana dayalı olarak aralıksız 
sürdürüldüğünü büyük bir memnuniyetle izlemekteyiz. 

Bu vesileyle, Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol'a, bir meslektaşı olarak huzurlarınız
da teşekkür ediyor ve bu başarılı çalışmalarının devamını gönülden diliyorum. (Alkışlar) 

Dünyada değişen ve gelişmekte olan sistemler, hiç şüphesiz, eğitim sistemlerini de etkile
mektedir. Bundan dolayıdır ki, hemen hemen tüm dünya milletleri, kendi eğitim sistemlerini, 
bu değişen sistemlerle uyum sağlayıcı bir yapıya kavuşturmanın arayışı ve yarışı içindedirler. 

Türk millî eğitim sisteminin de, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel amaçları 
ve temel ilkeleri doğrultusunda, toplumumuzun eğitim ihtiyaçlarını daha sağlıklı bir şekilde 
karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulacağına olan inancımı belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hizmetlerini takdir ve sevinçle karşıladığımız iktidarı
mız dönemindeki millî eğitim alanında gerçekleştirilen faaliyetlerden söz etmeden geçemeye
ceğim. 

Muhterem üyeler, vatandaşlarımızın arasındaki ilgi ve yetenek farklılıklarını da dikkate 
alarak, onların, ortak ve çağdaş inançlar, idealler ve değerler ortamına, millî bir kişilik ve ka
raktere sahip, insan haklarına saygılı, kişisel mutluluğu ile birlikte toplumumuzun ve insanla
rın refah ve mutluluğundan da sorumlu olduğu inancını taşıyan, barışçı, sevgi ve saygı dolu, 
disiplinli, kendine güvenen, çalışkan, üretken, yaratıcı, millî dayanışma ve uzlaşma içinde ya
şayan nesiller yetiştirmek de, eğitim sistemimizde en ön sırayı alan amaç ve görevlerimiz ara
sında bulunmaktadır. 

Esasen ülkemizde, millî eğitim politikası bir devlet politikası mahiyetindedir. Yıllardır bu 
şekilde bir nesil yetiştirme ideali mevcuttur. Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki, cumhuriye
timizin her alan ve kademesinde, okul, öğretmen ve öğrenci sayılarında büyük ölçüde artışlar 
olmuştur. 

Anavatan iktidarları döneminde ise, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin yaygınlaştırılması 
ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi için, kalıcı ve etkili tedbirler alınmıştır. Millî eğitimde altya
pı ve bütçe imkânlarının iyileştirilmesi, eğitim programlarının geliştirilmesi, ders kitaplarının 
yenilenmesi, öğretmenlerin durumlarının iyileştirilmesi, bu tedbirlerin başında gelmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iktidarımız döneminde alınmış olan tedbirlerle, bu ted
birlerin sonuçları hakkında bazı örnekleri sizlere sunmak istiyorum. 

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması esastır. İktisadî hayatımızdaki gelişmeler 
her seviyede eğitim ve öğretime ağırlık vermemizi gerektirmektedir. Son yedi yılda eğitim siste
mimizde önemli mesafeler alınmıştır. Bu cümleden olarak, çağımızın sosyal ve ekonomik şart
ları, okul öncesi eğitim ihtiyacı ve talebini her geçen gün biraz daha artırmaktadır. 1984 yılın
da başlanan düzenlemelerle, okul öncesi eğitim kurumlarının ülkemiz çapında yaygınlaştırıl
ması çalışmalarına hız verilmiştir. 1990-1991 öğretim yılındaki okul öncesi eğitimde, 1983 yılı
na göre, öğrenci sayısında yüzde 44, okul sayısında yüzde 30, öğretmen sayısında da yüzde 
50 artış sağlanmıştır. Ülkemizin hızlı nüfus artışına rağmen, bu dönemde ilkokul çağı nüfusu
nun okullaşma oranı yüzde 94.1 olarak gerçekleştirilmiştir. Orta okullarda yüzde 47.2 olan okul
laşma oranı, yüzde 58'e ulaşmıştır. Genel ve meslekî teknik liselerde yüzde 28,1 olan okullaş
ma oranı yüzde 37.2'ye yükseltilmiştir. 
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Sayın üyeler, özellikle bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan okullarla ilgili 
sayı ve nitelik yönünden elde edilen gelişmeler memnuniyet vericidir. Son yedi yılda özel ortao
kul ve liselerin sayılarında yüzde 120'lik bir artış sağlanmıştır. 1983 yılında 28 olan Anadolu 
liselerimizin sayısı 140?a ulaşmış, bu okullarımızda kalitenin yükseltilmesi için yabancı uyruk
lu öğretmenlerin görevlendirilmesi uygulamasına geçilmiştir. 1983-1984 öğretim yılında açılan 
13 Anadolu teknik liselerinin sayısı 36'ya ulaşmıştır. 47 öğretmen lisemizde Anadolu öğretmen 
lisesi uygulamasına geçilmiştir. Fen liselerimizin sayısı 2 iken, bugün 13 fen lisesinde eğitim 
yapılmaktadır. 

Bir diğer gelişme ise, özel yetenekli çocuklarımızın gelişmesine fırsat tanıyan Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi uygulamasına 1989 -1990 öğretim yılında İstanbul'da başlanmış, 1990-1991 öğ
retim yılında sayıları 6'ya çıkarılmıştır, 

Anadolu liselerinin yurt sathında yaygınlaştırılması, il merkezlerimizin yanında, gelişmiş 
ilçe merkezlerimizde de bu tür okulların açılması, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin sağlan
ması açısından çok önemli bir gelişme olarak değerlendirilmelidir. Bu okullara 1989 yılında 
müracaat eden öğrenci sayısı 131 041 iken, 1990 yılında bu sayı 174 818'e ulaşmıştır. 

Üstün yetenekli öğrencilerimizin özel bir programla eğitim ve öğretime tabi tutulduğu fen 
liselerimizdeki gelişmeler de memnuniyet vericidir. Bu okullarımıza, 1989 yılında müracaat eden 
öğrenci sayısı 48 399 iken, bugün 56 193'e yükselmiştir. 

Malumunuz üzere, bir ülkenin kalkınması, sanayileşmesine bağlıdır. Türkiye, hızla geliş
mekte ve sanayileşmektedir. Bu nedenle, gelişen endüstrimizin, orta seviyede yetişmiş, hızla 
gelişen teknolojinin gerektirdiği teknik bilgi ve beceriye sahip insan gücüne ihtiyacı bulunmak
tadır. Endüstriye gerekli bu insan gücünü yetiştirmek, ülkemizdeki istihdam problemini azalt
mak, yükseköğretim önündeki yığılmayı Önlemek, öğrenci akışını daha çok meslekî ve teknik 
eğitime kanalize etmek için, 1986 yılında çıkarılan Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, reform 
niteliğindedir. Bu Kanunla, çıraklık ve meslekî teknik eğitimimiz yeniden düzenlenmiş ve yeni 
bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu Kanunla, eğitim, üretim ve istihdam üçlüsünde yer alan ilgili 
tarafların, meslekî ve teknik eğitim sistemimizin yönlendirilmesinde ve gelişmesinde görev ve 
sorumluluk almaları sağlanmış, vasıfsız işçiden teknisyenliğe kadar, meslek kademelerinde ça
lışan elemanların yetiştirilmesi amaçlanmış, çeşitli sebeplerle örgün eğitimden ayrılmış ve kü
çük yaşta iş hayatına atılmış çırak gençliğin eğitime alınmalarına, meslek lisesi öğrencilerinin 
pratik gelişmelerini gerçek iş ortamında yapmalarına, iş bulamayan vasıfsız insan gücümüze 
iş öncesi meslekî eğitim verilerek iş bulmalarına, bunlara, yaşlarına uygun asgarî ücretin yüzde 
30'undan az olmamak üzere, ücret ödenmesine ve işletmelerce diğer sosyal hakların verilmesi
ne imkân tanınmıştır. 

Buna ilave olarak, sigorta primleri devlet tarafından ödenerek, devletin sosyal güvenlik 
şemsiyesi altına alınmaları sağlanmıştır. 

Kanun, işletmelerde çalışan personelin verimini yükseltmekte, yeni teknolojilere uymala
rını ve mesleklerinde gelişmelerini sağlamakta ve özel eğitime muhtaç kişilerin iş hayatında 
geçerliliği olan görevlere hazırlanmalarına da imkân tanımaktadır. 

Yine bu Kanunla, devlet, işçi ve işverenin katılmasıyla oluşan fon sayesinde, çıraklık ve 
meslekî eğitimin finansman problemine çok büyük ölçüde çözüm getirilmiş olmaktadır. 

Meslekî ve teknik eğitim sistemimizi meydana getiren çıraklık örgün ve yaygın meslekî eğitim 
sistemlerinin, ülkemiz insan gücü ihtiyacını en rasyonel şekilde karşılayacak ölçüde ve bir sis
tem bütünlüğü içerisinde gelişmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak ve yaptırmak amacıyla, 
meslekî ve teknik araştırma ve geliştirme merkezleri kurulmuştur. 
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Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra çok büyük gelişmeler kaydedilmiş, sosyal güvenlik 
kapsamına ve eğitime ayrılan çırak sayışında, yaklaşık yirmi kat artış gerçekleştirilmiş, çırak
lık eğitimi merkezleri 52'den 220'ye çıkarılmış, bu suretle, çıraklık eğitimi merkezlerinde 180 
bin çırak eğitim görür hale gelmiştir. Böylece, çıraklık eğitimi merkezlerinde yüzde 423, çırak 
sayısında, yüzde 2 684 ve öğretmende de yüzde 748 artış sağlanmıştır. 

Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uyarınca, 1986-1987 öğretim yılından itibaren, endüstri 
meslek liseleri, kız meslek liseleri ve ticaret liselerinde okuyan 142 bini aşkın öğrencinin işlet
melerde eğitim görmesi gerçekleştirilmiştir. 

1983-1984 öğretim yılında 1 356 meslekî ve teknik lisede 370 176 öğrenci ve 36 684 öğret
men mevcut iken; 1990-1991 öğretim yılında okul sayısı yüzde 36,1 artışla 1 846, öğrenci sayısı 
ise yüzde 61,4 artışla 612 343; öğretmen sayısı da yüzde 36,5 artışla 50 074'e ulaşmıştır. 

Son yıllarda, devlet imkânlarının yanında, iç ve dış kaynaklı projelerle sağlanan imkânla
rın da değerlendirilmesi suretiyle ve özellikle endüstriyel teknik öğretim alanında çok önemli 
ve çok büyük gelişmeler sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine, ülkemizde ilk defa büyük sorun haline gelmiş 
bulunan, sadece son üç yıllık birikimi 550 660 kişiyi bulan üniversiteye giremeyen gençlerimiz 
için hazırlanan Lise Mezunlarına Meslek Edindirme Projesi uygulamaya konmuştur. Malûm
ları olduğu üzere, LtMME Projesinin amacı, lise ve dengi okul mezunlarından yükseköğretim 
kurumlarına devam edemeyen gençlerimize, çalışma hayatının gerektirdiği meslekî yeterlilikler 
kazandırılarak, iş bulmalarına, kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak, böylece, bunların 
işsizliğini önlemek, mutlu olmalarını ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunmalarını sağla
maktır. LtMME Projesinde 29 247 öğrenci örgün eğitim programlarında, 59 329 öğrenci de 
yaygın eğitim programlarında öğrenim görmek üzere yerleştirilmişlerdir. Yerleştirilemeyen 16 
364 öğrencinin ise, Şubat 1991'den itibaren bilgisayar eğitimine alınması planlanmış bulunmak
tadır. 

Değerli milletvekilleri, iktidar olarak, ülkemizde yaygın eğitim sistemlerinin, örgün eği
tim sisteminden daha büyük, yaygın ve müessir çalışır yapıya olan ihtiyacının şuuru içindeyiz. 
Çeşitli ülkelerde yetişkinler eğitimi, halk eğitimi, "hayat eğitimi" olarak adlandırılan okul dışı 
eğitime, malumunuz olduğu üzere, ülkemizde Temel Eğitim Kanunu ile "yaygın eğitim" adı 
verilmiştir. Bu eğitimin, her yaştaki ve her seviyedeki insanın talep ve ihtiyaçlarına cevap ver
mek; fertlerin eksik eğitimlerini .tamamlamak, onları meslek sahibi yapmak, boş zamanlarını 
değerlendirmek gibi fonksiyonları bulunmaktadır, işte bu cümleden olarak.iktidarlarımız dö
neminde, bu eğitime de gereken büyük ağırlık verilmiştir. 

1980 yılında faal olan 14-44 yaş grubunda yüzde 76,7 olan okuma-yazma oranı, yürütülen 
okuma-yazma seferberliği ile 1990 yılında yüzde 90'a yükseltilmiş bulunmaktadır. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yine, malumunuz olduğu üzere, Bakanlığımıza bağlı 749 
halk eğitim merkezinde, çok değişik alanlarda meslek ve sosyal, kültürel kurslar açılmaktadır. 
1983-1984 öğretim yılında bu kurumlarda açılan meslek kurslarıyla sosyal-kültürel kurslarda 
791 366 kursiyere eğitim verilirken, 1989-1990 öğretim yılında bu sayı yüzde 33 artışla 1 049 795'e 
ulaşmıştır. Avrupa iskân Fonu tarafından yüzde 40'ı finanse edilerek, bir projeyle çıraklık eği
timi ve halk eğitim merkezleri binası yapımı için ek finansman kaynağı yaratılmıştır. Ayrıca, 
Uluslararası imar ve Kalkınma Bankasıyla Hükümetimiz arasında yapılan bir anlaşmayla ka
bul edilen Yaygın Eğitim Projesi çerçevesinde sağlanan krediyle, çıraklık örgün ve yaygın mes
lek eğitimi yapan kurumlara teçhizat, materyal tedarikine ve bu kurumlardaki öğretmenlerin 
hizmet içi eğitimlerine imkân tanınmıştır. 
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özel eğitime muhtaç çocuklarımız ile yurt dışındaki çocuklarımızın eğitimi, iktidarları
mız döneminde üzerinde dikkatle ve önemle durulan hususlar arasındadır, özel eğitim okul 
ve öğrenci sayılarında önemli artışlar sağlanmış, sağırlar okulunu bitiren öğrencilerin endüstri 
meslek liselerine imtihansız girişine imkân tanınmıştır. Ayrıca, yurt dışında okula devam eden 
çocuklarla ilgili olarak müfredat programları, ders kitapları, ders araç ve gereçleri konusunda 
gerekli tedbirler alınmış, yurda kesin dönüş yapan işçi çocuklarının Anadolu liselerine imti
hansız alınmaları uygulaması başlatılmıştır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Yükseköğretimde uzun vadeli, insan gücü, fizikî alan ve finansman ihtiyaçlarını makro 
ve mikro seviyelerde planlamak maksadıyla kurulan komisyonca, 2000 yılına kadar, yükseköğ
retim gelişme ana planı hazırlamalarına geçilmiştir. 

Genel bütçeden millî eğitime ayrılan pay artırılmış, iktidarlarımız döneminde ayırdığımız 
fon ve diğer tedbirlerle, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin iyileştirilmesi sağlanmıştır. 

Muhterem üyeler, eğitim ve öğretimin temel taşı öğretmenlerdir. Bunun için öğretmenleri
mizin meselelerine büyük önem veriyoruz, öğretmenlerimiz için sağlanan imkânlardan da kı
saca bahsetmek isterim. 9 sene evvel, yani 1981 yılında öğretmenlere 1 000 Türk Lirası olarak 
ödenen eğitim ve öğretim tazminatı, 1984 yılında 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 
gösterge esasına bağlanmış, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle de Temmuz 1989'dan 
itibaren gösterge 700'e çıkarılarak öğretmenlerin eline 143 500 lira geçmesi sağlanmıştır ve he
men 1.1.1990 tarihinde de gösterge 800'e yükseltilerek öğretmenlere 204 000 Türk Lirası öden
miştir. Halen 255 000 Türk Lirası olarak ödenen eğitim ve öğretim tazminatının 9.4.1990 tarih 
ve 418 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle de 1 Ocak 1991 tarihinden itibaren en yüksek 
devlet memuru maaşının yüzde 16'sı oranında ödenmesi hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca, 375 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 28 inci maddesine göre, Bingöl, Di
yarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Tunceli, Van, Bitlis, Muş, Adıya
man, Artvin, Ağrı, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Erzurum, Malatya ve Şanlı
urfa il merkezleri, bu illere bağlı ilçe merkezleriyle bunlara bağlı köy ve diğer yerleşim birimle
rinde görevli öğretmen ve diğer personele, görev mahallinin özelliği, görevin önem ve güçlüğü 
dikkate alınarak ödenmeye başlanan ek tazminat, 1 Temmuz 1990 tarihi itibariyle en az 76 771 
Türk Lirası, en çok 384 856 Türk Lirası olarak verilmektedir. Olağanüstü hal uygulanan 13 
ildeki öğretmenlere ise, farklı bir uygulamayla, adlarına bankaya yatırılan parayla birlikte en 
az 563 200 Türk Lirası, en çok 880 bin Türk Lirası ödenmektedir. 

öğretmenlerin ek ders ücretlerinin, gündüz için 900 liradan, yüzde 77'lik bir artışla 2 500 
liraya, gece için 1 300 liradan, yüzde 130'luk bir artışla 3 bin liraya çıkarılması, kadrosuz usta 
öğreticilere bu ücretin yüzde 50 fazlasıyla ödenmesi, 1990 yılı bütçesiyle sağlanmış bulunmak
tadır. Esasen, ek ders ücretinin yükseköğretim kurumlarında olduğu gibi gösterge esasına bağ
lanmasıyla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Yine Yüce Kurulunuzca tasvip gördüğü takdir
de, ek ders ücretinin, 1991 yılında gündüz için 4 bin lira, gece için ise 4 700 lira olarak ödenme
si öngörülmüştür. 

Ayrıca, öğretmenlere, 31.8.1990 tarih ve 384 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 1990-1991 
öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, kalkınmada birinci derecede öncelikli 16 ilde 300 bin, kal
kınmada ikinci derecede öncelikli 15 ilde 225 bin, diğer 42 ilde ise 150 bin Türk Lirası olarak 
ödenmesi devam etmektedir. 
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Bundan başka, öğretmenlerin sosyoekonomik durumlarını iyileştirici olarak öngörülen ve 
gerçekleştirilmeye çalışılan tedbirlerin biri de, ilk safhada, özelliği ve önemi gereği, meslekî 
ve teknik öğretim kurumlarında görevli atölye ve meslek dersi öğretmenlerine yüzde 4 ila 8 
arasında olmak üzere 2 Ocak 1990 tarihinden itibaren ödenmekte olan özel hizmet tazminatı
nın, diğer branş ve sınıf öğretmenlerine de yaygınlaştırılması yolundaki çalışmalar devam et
mektedir. 

Yine bundan ayrı olarak, 1.990 yılında 1,2,3 ve 4 üncü derecelerde görev yapan öğretmen
lere 400-700-1100 ve 1 500 olarak uygulanan ek göstergeler, 11.4.1990 tarih ve 20489 sayılı Res
mî Gazetede yayımlanan 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, 1991 yılında 650-900-1 
300 ve 1 750'ye yükseltilmiştir. 

Dahası var. Olağanüstü çaba ve çalışmalarıyla emsallerine göre başarılı görev yaptıkları 
tespit edilen öğretmenler ödüllendirilmektedir. Bu cümleden olmak üzere, 1989 yılında 8 625 
öğretmene birer aylıkları tutarında ödül verilmiş, 1990 yılında da 8 745 öğretmenin aylıkla ödül
lendirilmesi planlanmıştır. 

Sağlık hizmetleri konusunda da özet bilgiler sunmak istiyorum. 
öğretmen ve öğrencilerimizle Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin muayene, te

davi ve diğer sağlık hizmetlerini yürütmek üzere faaliyet gösteren sağlık eğitim merkezlerinin 
sayısı 79'a ulaşmıştır. 

Mikrofilm cihazı, tahlil laboratuvarları, dişçilik ünitesi ve muayene bölümlerinden oluşan 
2 adet gezici sağlık otobüsü de satın alınarak, Ankara ve İstanbul sağlık eğitim merkezlerinde 
hizmete konulmuş, böylece gecekondu bölgeleriyle, ilçe ve köy ilkokullarında öğrenci sağlık 
eğitimi ve taramalarının daha geniş ve kapsamlı olarak gerçekleştirmesine imkân sağlanmıştır. 
Ülke genelinde hizmet vermekte olan öğretmen evlerinin yayınlaştırılması ve mevcutların daha 
iyi bir duruma getirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 1988 yılında 244 öğretmen evi, 189 
öğretmen lokali mevcut iken, 64 adet öğretmen evi, 2 öğretmen lokali daha hizmete sokularak 
öğretmen evi sayısı 3 08'e, öğretmen lokali sayısı da 191'e yükseltilmiştir, öğretmen evlerimizin 
yatak kapasitesi de 4 716'ya ulaşmıştır. Bu arada mevcut öğretmen evlerinin fizikî durumları
nın iyileştirilmesi, il merkezlerine öncelik verilmek suretiyle yenilerinin yapılması çalışmaları
na da hız verilmiştir. 1989 yılında 15 milyar Türk Lirası proje bedelli, 600 yatak kapasiteli An
kara öğretmen Evi inşaatına başlanmıştır. Ayrıca 1989 yılında 25, 1990 yılında 33 il ve ilçe 
merkezinde inşaatına başlanan öğretmen evlerinin yapımları sürdürülmektedir. 1990 yılında 
genel bütçeden 2 milyar 841 milyon Türk Lirası, ek kaynaktan da 1 milyar 316 milyon Türk 

' Lirası olmak üzere toplam 4 milyar 157 milyon Türk Lirası kullanılarak, 59 adet öğretmen 
evinin onarımı yaptırılmıştır. Ayrıca 10 il ve 11 ilçe merkezinde öğretmenevi yapımı ve ikmali 
gerçekleştirilmiştir. 

öğretmenlerin yarı yıl ve yaz tatillerini de sosyal statülerine ve saygınlıklarına uygun bir 
ortamda eş ve çocuklarıyla birlikte dinlenmelerini sağlamak ve aralarındaki mesleki dayanış
mayı güçlendirmek amacıyla, öğretmen eğitim merkezleri ve tatil köyleri projesi uygulamaya 
konulmuş bulunulmaktadır. 1989 yılında ilk defa İzmir Seferihisar Ürkmezler'de 400 yatak 
kapasiteli öğretmen Eğitim Merkezi ve Tatil Köyü hizmete sunulmuştur. 1990 yılında da 200 
yatak kapasiteli Kırklareli İğneada Dinlenme ve Eğitim Tesisi kurulmuştur. Çeşme'de 160 ya
tak kapasiteli bir termal otel satın alınmıştır. Bursa, Gemlik Kurşunlu'da 40 yatak kapasiteli 
öğretmen Eğitim Merkezi ve Dinlenme Tesisi hizmete hazır hale getirilmiştir. Datça'da satın 
alınan 468 yatak kapasiteli tesis hizmete sunulmak üzeredir. Ayrıca İçel'in Silifke İlçesinde 
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384 yatak kapasiteli, Muğla Datça İlçesinde 200 yatak kapasiteli, Çanakkale Gökçeada İlçe
sinde 380 yatak kapasiteli, tzmir Foça İlçesinde 480 yatak kapasiteli eğitim ve dinlenme tesisle
rinin inşaatları halen sürdürülmektedir. Aydın, Söke Yenihisar'da 1 600 yatak kapasiteli öğret
men Eğitim Merkezi ve Dinlenme Tesisinin inşaatına başlanılmış bulunulmaktadır. İstanbul 
Yalova, Muğla, Balıkesir ve Van illerinde projeleri hazırlanan hizmetiçi eğitim ve dinlenme te
sislerinin inşaatlarına 1991 yılında başlanmış olacaktır. 

Kalkınmada öncelikli yöreler başta olmak üzere, öğretmenlere lojman temini çalışmaları
na devam edilmektedir. Bu yörelerde öğretmenlerin barınabilecekleri yerin temininde güçlük 
çekilmekte; büyük şehirlerde ise, kiraların yüksek oluşu sebebiyle, öğretmenler, sosyal statüle
rine uygun yerlerde barınamamakta ve aylık gelirlerinin büyük bir kısmını kira bedeli olarak 
ödemektedirler. Bu durum, öğretmenlerimizin çalısmalannı olumsuz yönde etkilediğinden, ciddî 
tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmiştir. Bir yılda 4 030 öğretmen lojmanı tamamlanarak 
hizmete sunulmuş ve öğretmen lojmanlarının sayısı bu suretle 59 783'e ulaşmıştır. 

Anadolu ve fen liseleri sınavlarını kazanan öğretmen çocuklarına, bu arada, okullarda 
parasız yatılı okuma imkânı sağlanmıştır: 

Kutsal görevini yaparken şehit edilen öğretmenlerimizin kanunî mirasçılarına 1989 ve 1990 
yıllarında yardımda bulunulmuş, ailelerinin bulundukları yerlerdeki okullara şehit öğretmen
lerin isimleri verilmek suretiyle acılarına ortak olunmuş ise de, esas itibariyle bunların kanunî 
mirasçılarına tazminat ödenmesi ve maaş bağlanması amacıyla hazırlanan kanun tasarısı hu
zurunuza gelmek üzere hazırhk içerisindedir. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; Sayın Bakan, görevine başladıktan kısa bir süre sonra, 
eğitimimizin genel amaç, ilke ve politikaları doğrultusunda, mevcut sorunlara köklü, akılcı, 
çağdaş ve bilimsel çözümler getirmek'amacıyla, 1992 yılına kadar gerçekleştirilmek üzere, 45 
tedbirden meydana gelen 1989-92 icraat planı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. 

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bu tedbirlerden 34'ü gerçekleştirildiği gibi, uygula
malar sırasında ortaya çıkan 50 ayrı konu daha sonuçlandırılmıştır. Bu arada, süratle ve özenle 
de alınmasına ihtiyaç duyulan birçok konunun çalışmaları da planlanmıştır. Bu bölümde önem 
ve öncelik sırasına göre gerçekleştirilen faaliyetlerin bir kısmını bilgilerinize sunmayı istiyo
rum. 

Bunların başında, öğretmen yetiştirme sistemi ve öğretmene yönelik çalışmalar gelmekte
dir. Eğitimin en önde gelen vazgeçilmez temel unsuru, öğretmendir, öğretmen, eğitim sistemi
nin odak noktasıdır. Her türlü araç ve gereçten önde geliyor. Bu nedenle, öğretmenin hizmet 
öncesi ve hizmet içinde yetiştirilmesi, öğretmenlik mesleğinin yüceltilmesi ve öğretmenlerimi
zin, toplumda layık oldukları itibara kavuşturulması amacıyla, onların sosyal ve ekonomik du
rumlarını iyileştirmeye yönelik bir dizi tedbir alındığını yukarıda izah etmiştik. Bu çalışmala
rın önümüzdeki yıllarda kapsamı genişletilerek, sürdürüleceğini ümit ediyorum. 

1989-90 öğretim yılında öğretmen liselerinden 18'i, dört yıl süreli Anadolu öğretmen lise
sine dönüştürülerek, öğretmen kurullarınca uygun görülenler arasından ve seçme sınavı so
nunda başarılı olan 1 584 öğrenci halen bu okullarda okumaktadır. Anadolu öğretmen lisele
rinin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla 1990-91 öğretim yılında 29 adet Anadolu öğ
retmen lisesi daha açılarak, bu okulların sayısı 47'ye yükseltilmiştir. 

Anadolu öğretmen lisesi mezunlarının, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına 
dikey geçişlerinin sağlanması için çalışmalar sürdürülmektedir. Eğitim yüksekokullarının öğrenim 
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süresi iki yıldan dört yıla çıkarılarak, ilkokul öğretmen adaylarının dört yıllık yükseköğrenim 
görmeleri sağlanmıştır. Başarılı öğrencilerin, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına 
yönelmelerini sağlamak amacıyla da, 4 Temmuz 1989 tarih ve 29215 sayılı Resmî Gazetede ya
yımlanan 3580 sayılı Kanun uyarınca, 1989-1990 öğretim yılından itibaren, öğretmen ve eğitim 
uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında, bakanlığımız hesabına öğrenci okutulmakta
dır. Bu öğrencilerin bir kısmı parasız yatılı, bir kısmı da burslu statüde bulunmaktadır. Yatılı 
öğrencilere harçlık, barınma, beslenme, giyim, kitap, kırtasiye ve öğrenim harcı; burslu Öğren
cilere de, burs verilmektedir. 1989-1990 öğretim yılında, öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren 
yükseköğretim kurumlarında okuyan 3 200 öğrenciden, parasız yatılı olanlara her ay 100 bin 
Türk Lirası, burslu olanlara da 200 bin Türk Lirası verilmiştir. 

BAŞKAN — Süreyi nasıl bölüşmüştünüz? 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Kesin bir ayırım yapılmadı efendim. 

BAŞKAN — Efendim, iki değerli arkadaşımıza grup sözcülüğü görevi vermiş bulunduğu
nuz için, süreyi nasıl tasarladınızsa, o şekilde kullandırtmak amacıyla soruyorum. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Tam aritmetik bölmedik Sayın Başkan, Sayın Hocam 
konuşmasını bitirdikten sonra, kalan süreyi diğer arkadaşımız kullanacak. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, teşekkür ederim. 
Muhterem hocam, değerli hazırlığınızı sayın üyeler ilgi ve istifade ile izlemek istedikleri 

için, son cümlenize kadar sürenize müdahale etmeden, konuşmanıza devam etmenizi rica edi
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Buyurun efendim. 
MUSTAFA KIZILOĞLU (Devamla) — Bakanlar Kurulunun, 20.7.1990 tarih ve 683 sayılı 

Kararı ile, 1 Temmuz 1990 tarihinden itibaren, burs miktarı 300 bin, yatılı öğrencilerin harçlığı 
ise 150 bin Türk Lirasına çıkarılmıştır. Halen, 685 parasız yatılı ve 2 492 burslu olmak üzere, 
toplam 3 177 öğrenci bakanlığımız hesabına okumaktadır. 1990-1991 öğretim yılında ise, 4 980 
öğrenciye burs verilmesi sağlanmıştır. 

Yine bilindiği üzere, iki yıl öncesine kadar, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları, 
son tercih edilen kurumlar durumunda iken, 1989-1990 öğretim yılında, lise birincilerinin yüz
de 30*u tarafından tercih edilmiştir. Taban puanlar, yüzde 10 ile yüzde 30 arasında artmıştır. 
öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarını tercih edenlerin oranında, yüzde 100'lük bir 
artışa rastlanmaktadır. 

Sayın üyeler, bu yıl 4 980 öğrencimiz bu imkândan yararlanmışlardır; önümüzdeki yıl, 
bu sayının artacağını ümit etmekteyiz. Bu arada, ilkokul öğretmeni yetiştiren yükseköğretim 
kurumlarının eğitim süresinin 4 yıla çıkarılması ve böylece öğretmenler arasındaki öğrenim far
kının ortadan kaldırılması ve öğretmenlerimize lisans tamamlama imkânlarının tanınması, ge
leceğimiz ve öğretmenlik mesleği için ümit ve güven verici çalışmalar olarak görülmektedir. 

Eğitimin kalitesini artırmak için alınacak her türlü tedbirin başında, öğretmenlerimizin 
niteliğinin yükseltilmesi ve durumlarının iyileştirilmesi gelmektedir, öğretmenlik mesleğinin 
her yönüyle ideal bir meslek durumuna getirilmesi için, çaba sarf edildiğini görmek, bizleri 
ve bilhassa Öğretmen camiasını son derece memnun etmektedir. 

Bütün bu çalışmalarla, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki yerinin ve değerinin artırıl
ması, mesleğin daha cazip hale getirilmesi, başarılı ve yetenekli öğrencilerin öğretmenlik mes
leğine yönlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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Uzun yıllardır arkadaşım, meslektaşım Sayın Avni Akyol'un Millî Eğitim Bakanlığı göre
vine başlar başlamaz, ilk iş olarak öğretmenlik mesleğini aslî saygınlığına kavuşturmak için 
gösterdiği samimî gayretleri huzurlarınızda takdirle anıyor ve bir eğitimci olarak kendilerine 
şükranlarımı sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, özet olarak, Hükümetimiz döneminde, öğretmenlerimizin maddî ve 
manevî problemlerinin çözülmesine samimî olarak gayret gösterilmiş ve önemli mesafeler alın
mıştır. 1990 yılında öğretmenlerimizin ek göstergesi, eğitim ve öğretim tazminatı, özel hizmet 
tazminatı ve ek tazminat ve öğretim yılına hazırlık ödeneğinde büyük artışlar sağlanmıştır. 

İlkokul öğretmenlerinin maaşlarındaki artış oranı yüzde 75, orta dereceli okul öğretmen
lerinin maaşlarında meydana gelen artış oranı ise, yüzde 77 civarındadır. 1991 yılında ise, öğ
retmen maaşında yüzde 55 civarında artış olacaktır. 

Başlatılan millî eğitim seferberliği çerçevesinde eğitim ve öğretimi geliştirme ve değerlen
dirme merkezi kurulması, ödev yönetmeliği ile ilgili yeni düzenlemeler, başarılı öğrencilerimi
zin ödüllendirilmesi, sevgi projesinin uygulamaya konulması, yurt dışındaki vatandaşlarımıza 
liseyi dışarıdan bitirme imkânının getirilmesi, öğrencilerin tatillerinin değerlendirilmesi, öğ
renci kıyafeti ve yabancı dil öğretimi konusunda alınan kararlar, yurt dışından getirilen öğret
menlerden faydalanma teşebbüsleri, eğitim sistemimizin bütün kademelerini kapsayacak şekil
de bilgisayar destekli eğitim çalışmaları, televizyon okulu uygulaması, ders kitaplarının dünya 
standartlarına uygun olarak bastırılması, okul öncesi eğitim programına ağırlık verilmesi, okul
larımızda ikili öğretimin kaldırılması yolunda yapılan çalışmalar, maddî imkânları yetersiz öğ
renciler için okul pansiyonları ile yurt sayılarının artırılması ve yaygınlaştırılması, Millî Eğitim 
Bakanlığınca ihtiyaç duyulan alanlar için yeni kadrolar sağlanması, yükseköğretim gençliğine 
sunulan yeni imkânlar, yurt dışından sağlanan krediler desteğiyle uygulamaya konulan eğitim 
projeleri, Bulgaristan'dan göçe zorlanan vatandaşlarımız ve çocuklarının eğitimi için alınan 
tedbirler, millî eğitim sistemimizin gelişmesini, etkinliğinin artmasını ve dinamik bir yapıya 
kavuşturulmasını sağlayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, cumhuriyet hükümetleri döneminde kaydedilen büyüme ve gelişme
lere rağmen, eğitim sistemimizin bazı problemlerinin tam anlamıyla henüz çözüme kavuştu
rulmadığını biliyoruz. Bu problemlerden önemli olduğuna ve öncelikle çözüme kavuşturulma
sı gerektiğine inandığımız bazılarını ifade etmekte fayda mülahaza ediyorum. 

Okul öncesi eğitimden yükseköğrenime kadar her düzeyde okullaşma oranlarının, bütçe
lerin kifayetsizliği yüzünden plan hedeflerinin altında kaldığı bir gerçektir. Plan hedefleri, mut
laka gerçekleştirilmelidir. 

Ülkemizde eğitim imkânlarının dağılımındaki dengesizlikler, çeşitli sebeplerle tam anla
mıyla giderilememiştir. Bütün Anavatan iktidarları döneminde olduğu gibi, eğitimde fırsat eşit
liğinin daha iyi yaygınlaştırılması için çaba sarf edilmelidir. 

Ortaöğretimden başlayarak mesleğe yönlendirme ve insan gücü planlaması çalışmalarına 
kısa zamanda yer verilmelidir. 

tik ve orta öğretimde ikili öğretimin mutlaka kaldırılması için gereken bütün fedakârlık
lar yapılmalıdır. 

Eğitim programlarının değişen ihtiyaçlara uygun olarak geliştirilmesine, eğitimin kalitesi
nin yükseltilmesine, ısrarla devam olunmalıdır. 
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Ders kitaplarının çağdaş eğitim seviyesine uygun olarak hazırlanması amacıyla başlatılan 
çalışmalara hız verilmelidir. 

Her seviyede eğitim ve öğretimde başlatılan televizyon ve bilgisayar olmak üzere, teknolo
jinin bütün imkânlarından istifade etme çalışmaları artırılarak devam ettirilmelidir. 

öğrenci ve öğretmenlerin eğitimi ve öğretimi amacıyla televizyonda özel bir eğitim kanalı 
tahsisi için gerekli tedbirlerin alınmasını, önemli bir husus olarak görmekteyiz. 

. öğretmenlerimizin malî ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi amacıyla başlatılan ve her 
türlü takdirin üzerinde olan çalışmaların, hedefine ulaşması için ek tedbirlerle desteklenmesi 
ve konunun üzerinde önemle durulmaya devam edilmesi gerekir. 

Gecikmeli de olsa başlatılmış bulunan ve Sayın Bakanın döneminde büyük mesafeler kat 
edilen çıraklık eğitimi, işletmelerde meslek eğitimi ve meslek kursları faaliyetlerinin daha etkin 
ve yaygın bir hale getirilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

özel eğitime muhtaç vatandaşlarımıza sağlanan eğitim imkânlarının genişletilmesi ve iyi
leştirilmesi çalışmalarına, artırılarak devam edilmelidir. 

Ülkemiz, genç bir nüfus yapısına sahip bulunmaktadır. Alınan hedeflere göre, Altıncı Beş 
Yıllık Plan dönemi sonunda 12-21 yaş grubundaki gençlerimizin yüzde 40'ının örgün eğitim 
dışında kalacağı anlaşılmaktadır. Sadece genç nüfusu göz önüne aldığımızda, plan dönemi so
nunda yaygın beceri kazandırma eğitimi, yaygın meslekî eğitim, çıraklık eğitimi ve hizmetiçi 
eğitim yollarıyla 7 milyonu aşkın gencimize ulaşılması gerekmektedir. 1991 yılına kadar Millî 
Eğitim Bakanlığımızın basit beceri kazandırma yolu hariç, yaygın temel meslek eğitimi verece
ği, çıraklık ve hizmet içi eğitimleri destekleyeceği hedef kitlesi 10 milyonun üzerinde olacaktır. 

Ayrıca, beşikten mezara kadar eğitiminin gerekliliğinden hareketle, yaygın eğitim kurum
larımızın sosyal ve kültürel muhtevalı kurslarla eğitim hizmetlerini bütün vatandaşların fayda
lanabilecekleri şekilde yaygınlaştırmak zorunlu bulunmaktadır. Bu eğitim alanının zengin muh
tevası ve geniş hizmet alanı olması dolayısıyla, faaliyetlerin bir birimce yürütülmesi, mümkün 
kılınmamaktadır. Bugün ülkemizde bakanlıklar ile çeşitli kurum ve kuruluşlar yaygın eğitim 
faaliyetleri yapmaktadır. Ancak, kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi ve bu eğitimin 
ülkemizin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek bir yapıya kavuşturulabilmesi için, yaygın 
eğitim yapan bütün kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon (işbirliği) mutlaka sağlanma
lıdır. 

Sayın milletvekilleri, millî eğitim meselelerimize, hükümetlerimiz döneminde en çok, önem; 
öncelikle ve ağırlık verildiğini takdirle karşılıyoruz. Hepimiz çok iyi bilmekteyiz ki, Ulu önder 
Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma amacına, ancak daha iyi bir eğitim yo
luyla ulaşabiliriz. Geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı, millî bir kişilik ve karaktere, hür 
ve bilimsel düşünme gücüne sahip, insan haklarına saygılı, kendi mutluluğu yanında milletin 
mutluluğundan da sorumlu olduğuna inanan, sağlıklı, çalışkan ve üretken olarak yetiştirmek
le yükümlüyüz. Bu sebeple, eğitim hizmetlerimizi her türlü kısır çekişmelerin dışında tutmak, 
bu alanda el ve gönül birliği ile çalışmak mecburiyetindeyiz. 

Büyük önder Atatürk'ün çağdaşlaştırıcı, birleştirici, yol gösterici ilke ve inkılapları, millî 
eğitim çalışmalarının ilham kaynağı ve teminatıdır. Bu temel ilke ve inkılaplardan hiçbir şekil
de sapılmayacak ve taviz verilmeyecektir. 

Anavatan iktidarları döneminde genel bütçeden millî eğitime giderek artan oranlarda pay 
ayrılması, bu alana verilen önemi açıkça göstermektedir. Devletimizin büyük bir fedakârlıkla 
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millî eğitime tahsis ettiği ödeneklerin, en sağlıklı ve amacına uygun bir'şekilde kullanılacağına 
inanıyor; eğitim alanını rayına oturtan ve dinamik bir yapıya kavuşturan Sayın Bakan Avni 
Akyol'a; kendileriyle birlikte gecesini gündüzüne katan çilekeş ve vazifeşinas Bakanlık kade
melerinde çalışan üst düzey yöneticilerine, ülkemiz sınırları içerisinde ve yurt dışında fedakâr
ca görev yapan bütün öğretmen kardeşlerime ve Millî Eğitim Bakanlığının mensuplarına, bu 
vesile ile de sonsuz sevgi ve saygılarımı sunar; 1991 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçemizin Dev
letimize hayırlı, uğurlu ve başarılı olması temennisiyle, Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızıloğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Adil Küçük, buyurun (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
Sayın Küçük 35 dakika süreniz vardır. 
ANAP GRUBU ADINA ADtL KÜÇÜK (Konya) — Muhterem Başkan, değerli milletve

killeri; Millî Eğitim Bakanlığımızın 1991 yılı bütçesininin görüşmelerini yapmaktayız. Malze
mesi insan olan bir bakanlığın bütçesini görüşmekteyiz. 

öğretmenlik hayatına 34 yılını vermiş bir değerli büyüğümüzün, Millî Eğitim Bakanlığı
mızın icraatları hakkındaki bu güzel ve doyurucu konuşmasından sonra, benim, sözü uzatma
ma pek hacet kalmayacak. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sabırlarınızı taşırmadan, hepinizin bildiği, komisyonlarda, bakanlıklarda, üniversiteleri
mizde ve hatta basınımızda zaman zaman tartıştığımız -derdi teşhiste birleşip de tedavide 
ayrıldığımız- bazı konulara hulasaten değinmek istiyorum. 

Tenkit, tahlil çok güzel bir şey; dozu kaçırılmadıkça. Tenkit edilen, nasibini alır; eksiği, 
fazlası varsa, kendisini şöyle bir düzenler... Yanlış varsa, çıkar, o yanlışları bir bir cevaplandı
rır. 

Hadiseye bakmak mühim, ölümünün 717 nci yıldönümünü tespit ettiğimiz büyük müte
fekkir Mevtana, hepinizin bildiği bir güzelliği söyler: "İnsanda hata aramak çok kolay, tırna
ğından saçının teline kadar hata bulabilirsiniz. Marifet, insanda güzellik aramaktadır" der. 

Tenkitleri dinlerken, kapkara bir tablo çizen konuşmacılarımıza şunu hatırlatmak istiyo
rum. Millî Savunmadan sonra en büyük personele sahip, öğrenci adedi 13 milyonlara yaklaş
mış, 500 bini aşkın personele muhatap olan bir bakanlığın tahlilini yaparken, insafı elden ka
çırmamak lazım. 

Fizikî gelişmeleri değerli sözcümüz rakamlarla anlattı. Ben bütün bu fizikî gerçekleşmele
rin kâfi olduğunu söylemiyorum. Elbette kâfi değildir; ama orada milletvekilleri olarak bizle
re de birtakım görevler düşmekte. Ben şahsen, en ücra köyümde, "öğretmenim yok" diyen bir 
haber aldığımda, oraya gitmeyi; valinin, millî eğitim müdürünün, gerekirse Bakanın kapısın
da, dert çözülünceye kadar beklemeyi çok büyük bir görev biliyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

İller arasında yarışmalar başladı. Elbette devletin imkânı bütün fizikî beklentilerimizi ger
çekleştirmeye kafi değil; ama, şu ana kadar söylenmediği için söylüyorum, Millî Eğitime bu 
fizikî katkılarından dolayı emeği geçen emeklisi, genci, tüccarı, esnafı, sanayicisi, fabrikatörü, 
tüm insanımıza; eğitimimizin ehemmiyetini kavrayan tüm insanlarımıza, Yüce Meclis adına 
samimî teşekkürlerimi arzı da bir vazife biliyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

"Millî eğitimde ana fikirler ve prensipler vardır. Eğietim politikasının temel fikir ve pren
sibi, ahlaklı, faziletli, vatanperver, tarih şuuruna, meslek ve iş ahlakı ve şerefine sahip, 
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dürüst, haysiyetli fertler ve nesillerden yoğrulmuş bir cemiyet; bu temel vatandaşlık vasıflarını 
kazanmış, tam bir objektiflik terbiyesi, ilim zihniyeti ve formasyonu elde etmiş, tüm seviyede 
ilim ve meslek adamları yetiştirmektir" diye hepimiz ittifak ederiz; ama, bazılarımız, millîlik
ten, bazılarımız, tslamîlikten, bazılarımız objektiflikten, bazılarımız burada her biri geçen ah
lak, fazilet, vatanperverlik gibi duygulardan, kavram kargaşası dolayısıyla, yanlış yanlış yo
rumlara gideriz. Bunda ittifak etmek mecburiyetimiz var. Eğer, bu kavramların anlaşılmasın
da bir hata söz konusu ise, bu, bu kavramlardan değil, bu kavramları anlamaya çalışan insanın 
eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 

Kur'an gibi ilk emri "Oku" diye başlayan, doğru dürüst okumayı, insan-ı kâmil olma 
noktasında telkinle başlayan bir inancın sahibiyiz hamdolsun. Bu inancın sahibiyken, kâinat 
üzre var olan diğer inançları da ayağımızın altına alıp da çiğniyor vesaire değiliz. Zaten tslam 
müsamahası buna fırsat vermez. Yine aynı Kur'anda 300'ü aşkın ayet, ilimden, düşünceden, 
bilmekten bahseder, insanlara devamlı bunu telkin eder. Bütün bunlar ayan beyanken, ana fi
kir ve prensiplerinde ittifak ettiğimiz bu kavramlar üzerinde kendimizi yetiştirmemiz, ittifak 
temin etmemiz lazımdır. Bu ittifakı temin ettiğimizde -itimat ediniz- birçoğumuzun şikâyetçi 
olduğu fizikî problemler kendiliğinden çözülür. 

Değerli DYP sözcüsü, "Bir öğretmenin dağlarda bir hafta odun topladığından, tebeşir 
parası bulamamaktan dolayı kara tahtaya yazı yazamamaktan feryat ettiğinden" bahsetti. 

500 bini aşkın personel içerisinde, nasıl buldun mübarek, bu bir tane tebeşir bulamayan 
öğretmeni?" diyesim geliyor! Ama, ben şunu da söyleyeyim: O öğretmenler, eli öpülesi öğret
menler... Ben de hatırlıyorum, bizler imam-hatip okulunda okurken, bir tarih öğretmenimiz 
vardı, Allah selamet versin, bir hanımefendi, ana... Gömlek yakamızın kiriyle -eğer varsa- sö
külmüş düğmemizin dikilmesiyle bizzat meşgul olur ve bundan duyduğu manevî hazzı gözyaş
larıyla anlatırdı. 

öğretmen, elbette çilekeş, elbette öğretmene temin edilenler eksik; ama, bugün hamdol
sun öyle güzel bir noktaya geldik ki, Millî Eğitim Bakanlığımızın neşrettiği, hükümet prog
ramlarında eğitim kitabını akşam şöyle bir karıştırırken, enteresan tablolar gördüm. Her hü
kümet programında millete vaat edilen üniversitelerdeki terörün, anarşinin, bölücülüğün önle
neceğine dair vaatler, eğitim yapılamayan okulların, eğitime açılamayan okulların, eğitime açı
lacağına dair vaatler ve benzeri şeyler söyleniyor. Hamdolsun bugün böyle bir sıkıntımız yok; 
hatta, daha da sevindirici... Bazı mihraklarca sokağa dökülmek istenen gençlik, kendilerini 
sokağa dökmek isteyen bazılarına şamar vururcasına, "Ben okumak istiyorum; sokakta yürü
mek, bağırmak, anarşi çıkarmak istemiyorum" dercesine cevap vermekte. Büyük bir gelişme... 
Bu gelişmenin temininde Anavatan İktidarının tuzu biberi bulunmuşsa, bununla gurur duyu
yoruz ve iftihar ediyoruz. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; ekonominin, bir devletin hayatındaki rolü 
elbette ki çok mühim; ama, hani meşhur bir söz var; "Evladın akıllı, neylersin malı; evladın 
veli, neylersin malı." 

Ekonomiyi canlandıracak olan, insanımızın maddî ve manevî refahını temin edecek olan 
yetişmiş insanlardır; bunları küçümsemeyelim. Mazide, bu noktada elbette eğitim kurumları
mız büyük hizmetler vermişlerdir; yetişebildikleri kadar hizmet vermişlerdir. Ama, göğsümü
zü gere gere bütün dünyaya haykırabilmeliyiz; Artık, bugün Türkiye'de, bu tenkit ettiğimiz ha
liyle bile, F-16 projelerinin tatbik edildiği fabrikada Türk mühendisleri çalışıyor. (ANAP sıra
larından alkışlar) Artık, barajları italyanlara, Fransızlara, Amerikalılara ihale etmiyoruz; 
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Türk insanı yapıyor. O kara kara mizah tabloları, kara kara öcü tablolar... Biraz insaflı olmalı. 
Kâfi mi? Hayır. Yine prensiplerimizdendir ki, "Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz. İlim, 
Çin'de de olsa gidiniz, alınız" prensibi, bizim inanç prensiplerimizdendir. Bu prensiplerin la
ikliğe, çağdaşlığa aykırı ve emsali birtakım sözlerle çelişir hiçbir tarafı da yoktur; bunu bilesi
niz. 

MUSTAFA NAZtKOĞLU (Rize) — Varsa, hesabıma yazsınlar onları. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bütün mesele, haliyle İktifa etmemek, 

daha da geliştirmek, daha da genişletmek, ama, "şükür" denen nimeti de elden bırakmamak 
lazım. Bu noktada, yüce milletimiz, kadirşinas milletimiz, eğitimin kadr-i kıymetini öğrenmiş, 
en ücra köşelere varıncaya kadar okul isteyen, öğretmen isteyen vatandaşımız bu noktada rüş
tünü çoktan ispat etmiş. 

Bu noktadaki eksikliklerin tamamlanması noktasında da, Bakanlığımıza, Bakanlığımızın 
değerli borakratlarına gerçekten büyük vazifeler düşmektedir. Bu problemlerin bir kısmı gün
celdir, bunlar günübirlik çözülen cinstendir; bazıları kronikleşmiştir, bu kronikleşmiş olanları 
tahlil ederek, nerede hata yaptığımızı tespit etmek, o hatayı izale etmek için de var gücümüzle 
çalışmak, hükümetlerin temel vazifeleri cümlesindendir. 

Değerli arkadaşlarım, kalitenin yükseltilmesi için tedbirler alınması noktasında görüşleri
mi şöyle hulasa etmek istiyorum, öğretmenlerin sürekli yetiştirilme düzeyinde olması lazım 
ve değerli YÖK Başkanımıza hitaben diyorum ki, öğretmenlerimizin sürekli yetiştirilme nokta
sında YÖK olarak, Millî Eğitim Bakanlığımızla çok daha candan ve samimî bir dirsek teması 
içinde bulunmaları lazım, bu noktada üzerine düşeni yapması lazımdır. Üniveriteler, bu nok
tada yararlanacağımız birinci kaynaklar. Eğer, bu noktada üniversite öğretim üyelerimizi de 
yeterince meşgul edebilirsek, onları da birtakım muzır faaliyetlerle meşgul olmaktan kurtar
mış oluruz; ayrıca, büyük de bir vazife yapmış oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, kalitenin yükseltilmesi noktasında, özellikle meslekî okullar açı
sından bir düşüncemi arz etmek istiyorum: Biliyorsunuz, meslek okulları pahalı okullardır. 
Bir endüstri meslek lisesi açmakla iş bitmiyor; çok şey isteniyor. Elektrik bölümü, bilgisayar 
bölümü, torna bölümü, tesviye bölümü, akla, hayale gelmedik pek çok bölümler... Bunu böy
le yapmak yerine, bu noktada, merkezî bir yere, dört başı mamur bir meslek lisesi, onun çevre
sine de, ondan istifade edebilecek, yapılan merkezden istifade edebilecek diğer okulları donat
mak suretiyle, bu problemin hakkından gelmeye çalışalım. Zira, bütçelerimiz, en ücra köşelere 
varıncaya kadar bu okulları şu anda açmaya kâfi değildir ve bunu söylerken bir aczi falan ifa
de etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şu andaki imkânı budur; ama, göğsümüzü ge
re gere de söylüyorum ki, bugün Konyamın 30 ilçesinin -ki 10 tanesi yeni olmuştur-15 tanesin
de meslek lisesi vardır; hem de endüstri meslek lisesi. Bir bölümlü, iki bölümlü, üç bölümlü, 
dört bölümlü, beş bölümlü... Türkiye'nin pek çok yerinde de vardır; ama, kaynağı israf etme
mek, daha tasarruflu bir politika takip etmek için, bunun da faydalılığına inanıyorum. 

Ayrıca, söz buraya gelmişken, yine YÖK Başkanımızdan ve değerli Millî Eğitim Bakanı
mızdan istirhamımız şudur: LtMME Projesi, hepimizin alkışladığı bir proje, orijinalitesi Ana-
vatan'a ait olan bir proje ve fevkalade hüsnükabul görmüş bir proje. Ancak, şunu da biliyo
ruz: Bu yavrularımıza şu anda bir yüksekokul diploması veremiyoruz. Kim bunlar?.. Lise me
zunları. tki yıl alın teri döküyorlar, tatbikat yapıyorlar, okuyorlar; bu yavrularımıza diploma 
veremiyoruz; öbür tarafta da "550 bin tane vatan evladı üniversitelere giremedi" diye haklı 
olarak şikâyet ediyoruz. Hoş; bu, Anavatan İktidarı zamanında birikmiş, benim dönemimde 
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icat olmuş bir hadise falan da değil; ama, eğitimdeki problemleri çözmede de süreklilik esası
na riayet edeceksek, "Şuradan kalmış veya buradan kalmış; ben çoğunu çözdüm; benden ev
velki, azını çözdü; ben çok daha orijinal programlarla meseleyi hallettim; benden evvelki daha 
iyi çalıştı; daha kötü çalıştı diye bunu münakaşa etmek istemiyorum; ama, bu yavrularımızın 
pek çoğunun bu problemlerini çözme noktasında, YÖK şu ana kadar bir başarı gösterdi der
sek, olmaz; yanlış söyleriz. YÖK bu noktada zayıf kaldı. Bakanlık, şu anda tatbik edilmekte 
olan proje ile büyük bir yaraya parmak bastı ve bunun çözümü için çırpınıyor. Değerli Bakanı
mızdan ricamız, Hükümet adına hazırlayacağı bir kanun tasarısıyla -biz de arkadaşlarımızla 
bir teklif yapabiliriz- bu yavrularımızı yüksek tahsile kazandıralım, onlara diplomalarını vere
lim. Meslek yüksekokulu mezunu delikanlımız iki yıl okuyor,, cebine yüksekokul diplomasını 
koyuyor, ara gücü insanı olarak zevkle, şerefle "Yüksek tahsilliyim, benim de vazifem burada 
şudur" diye memleket hizmetine koşmuşsa, lise mezunu olan bu yavrularımızı da bu suretle 
mükâfatlandırmış, daha doğrusu haklarını vermiş olalım. 

Muhterem Başkanı, muhterem milletvekilleri; bu noktada, Anadolu liselerindeki öğret
men açığı yabancı dille eğitim verecek öğretmen açığı noktasında da Hükümetimizin yurt dı
şından getirtmiş olduğu öğretmenler faaliyetini hepimiz biliyoruz, istişarelerimiz neticesinde 
tespit ettiğimiz bir doğruyu da hatırlatmak istiyorum. Gelin bu noktada da, Avrupa'da, oku
lundan yeni mezun olmuş; çevrecilik, dünyayı tanıma, tabiatı tanıma, eski kültürleri tanıma 
arzusuyla yanıp tutuşan genç beyinlerden daha fazla istifade etme noktasında bu problemin 
de bir ucundan çözüme gayret gösterelim. 

Değerli milletvekillerimiz, Millî Eğitimde, bürokrasi, tarafsızlığını zaman zaman koruyor, 
zaman zaman bozuyor. Hamdolsun, biz millî eğitimde tarafgir olmadık. Belgesi, bilgisi olan 
söyler. "Falan yerde belediye başkanımızın hanımını, filan yere tayin etmişsiniz" gibi bazı is
tisnaî olaylar dışında, öğretmeni politikadan uzak tutma, onu eğitim ve öğretimde daha fayda
lı kılma noktasındaki gayretlerimizi hepimiz biliyoruz. Hatta, zaman zaman Millî Eğitim Ba
kanından bu noktada şikâyetlerimiz bile ayyuka çıkar. \alnız, bu bürokraside, ne yapıp yapıp, 
tarafsızlığın devamını temin etmemiz lazım. Millî eğitim meselesi Anavatan meselesi, DYP me
selesi, SHP meselesi değildir. Ne yapıp yapıp, tarafsızlığımızı bu noktada göstermeliyiz; ama 
yakın tarihte öyle enteresan tablolar oldu ki, yine hükümet programlarında zikredilen şekiller
de, 45 günde öğretmen yetiştirdik, fırına ekmek yapıştırıp pişirilinceye kadarki zaman süresi 
içinde memleket evladına, hem de yüksek öğretimde, orta öğretimde öğretmenlik yapabilecek 
hakları insanımıza tanıdık. Tabiî bu yara kolay kolay telafi edilmedi; ama, eğer bugün, partiler 
olarak bu konuda iyi bir noktada hemfikir olabilirsek millî eğitimimize tarihî en büyük hizme
ti vermiş oluruz. 

Vaktin yaklaştığını tahmin ediyorum ve sözü kısaca YÖK'ümüze getirmek istiyorum. 
BAŞKAN — Muhterem Küçük, müsaade eder misiniz? 
ADÎL KÜÇÜK (Devamla) — Buyurun. 
BAŞKAN —• Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir. Sayın Küçük, konuş

masını tamamlayıncaya kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Küçük, devam buyurun. 
ADÎL KÜÇÜK (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, YÖK'ün diğer bir eksiği de, Ana

dolu üniversitelerindeki öğretim açığının giderilememesidir. Kanaatimce, bu noktada biraz da 
sert mi olmamız lazım, bilmiyorum. Otoriter mi olmamız lazım, bilmiyorum. 
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Bir paşa, günü gelir, Diyarbakır'da, Mardin'de, Hakkâri'de, Muş'ta görevini yapar; iki 
yılsa iki yıl, beş yılsa beş yıl... Doktor gider, mühendis gider, herkes gider; ama, Anadolu üni
versitelerine profesör göndermek, öğretim üyesi göndermek -bütün cazibesine rağmen- müm
kün olmuyor, tlâmaşaallah, 5-7 milyon maaşı alırken tıs, hiçbir şey yok!.. Bu da kâfi gelmiyor. 
O zaman, YÖK'ün buna mutlaka ve mutlaka çare bulması lazım, çözüm getirmesi lazım. Ya-
pamayacaksa, Sayın Bakanlığımızın, bir kanun tasarısıyla bu problemi kökünden çözmesi la
zım. Evet, hamdolsun, bugün karamsar bir tablo çizmiyorum. Var, çok öğretmenimiz, çok ho
camız var; ama Anavatandan şimdi iller üniversite bekliyor, fakülte bekliyor, yüksek okul bek
liyor. Bu arzu ve isteğin artık önüne durulamaz. Devam edecek bu, bunun çaresi yok. Bu ihti
yaçlara cevap verebilmenin yolu; öğretim üyelerimizi, üniversite bünyesinde ilimle, irfanla meşgul 
etmek. Eğer, bu noktada muvaffak olursak, pek çoklarının değişik şikâyet mektuplarını yaz
mak için, ne Anıtkabir'e yürümelerine fırsat kalır, ne sokaklarda siyaset yapmalarına fırsat 
verilir! 

Benim kanaatim odur ki, eğer bir yasal düzenleme meydana getirilir ve bu insanlarımız, 
araştırma görevlilerini, asistanlarını ve diğer elemanlarını süratle yetiştirme gayreti içerisinde 
olurlarsa, hem müstakbel ihtiyacımızın karşılanmasında vazifelerini yapmış olurlar, hem de 
aldıkları parayı, analarının ak sütü gibi helalinden yemiş olurlar. 

Değerli arkadaşlarım, YÖK'ün problemlerinin yok olduğunu söyleyecek değilim. Kendim 
tahlil ediyorum; ama YÖK'ün problemlerinin çözümü de YÖK'e aittir. YÖK'e derken, YÖK'
ün şemsiyesi altına girmiş ilim adamlarımıza düşmektedir. Yeni neşredilmiş bir kitap gördüm, 
merakla okuyayım dedim, bazı bölümlerini karıştırdım; "Yükseköğretimde Sorunlar ve 
Çözümler" adlı kitap; bir derneğimiz tarafından neşredilmiş. Merak ettim, derneğin ne zaman 
kurulduğunu bilahara öğreneceğim', kaç üyesi var, ona da bakacağım. Kitabın bütün satırları, 
tepeden tırnağa, çare göstererek değil, tahlil ederek de değil; vur abalıya misali, YÖK'e hücum 
ediyor. 

Ben bu hadiseden memnunum, onu size söyleyeyim! Niye memnunum? Hamdolsun, es
kisi gibi, bu problemlerin çözümünde yaka yakaya kavga etmiyoruz; eksik de olsa, kitap ola
rak münakaşaya girebilmişiz; bu da bizim bir başarımızdır. Bundan sevinç duyuyorum. Eksiği 
olabilir; ben de, toparlanırım, eksiklerini izale için, karşı bir kitapla, karşı bir panelle, karşı 
bir sempozyumla bu hadisenin üzerine giderim, ama tahlilleri yaparken insaflı olalım. 

Galile'yi idam ettirenler kimlerdi, bilir misiniz? Elbette hepimizin bildiği bir hadise: Alim
ler!.. Aynı bilginler, dünyaca maruf bir inşanı, bugün dünyanın karşısında selam durduğu bir 
insanı, bir doğruyu haykırmaktan dolayı idam ettirdiler. YÖK'ün problemleri varsa; maaş nok
tasında, istihdam noktasında, özgürlük noktasında, suskunluk noktasında, benzeri ne kadar 
tenkit ettikleri nokta varsa, bunu bilim düzeyinde, ilmî araştırma düzeyinde tahlile tabi tutma
lılar ve bu işin hakkından böyle gelmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, üniversitelerimiz -istisnalarım tenzih ederim- fildişi kulelerden, halkın 
arasına inmeliler. Zaman zaman siyasî ziyaretlerimizde görüyoruz; bazı üniversitelerin tıp fa
külteleri, Anadolunun ücra köylerine yayılıyorlar; o köylünün şenliğini bir görün!.. Orada diş 
çekiliyor, dahilî hastalıklara müdahale ediliyor, basit ilaçlar veriliyor; ama "devletim gelmiş" 
diye, o köylünün, gelen misafire gösterdiği misafirperverlik, ancak ve ancak bu millete yakışan 
düzeyde... Hal böyleyken, bu fildişi kulelerde bulunanların, "Bugün kalorifer yanmadı, odam 
küçük, telefonum filan hattan bağlanıyor, ben koskoca bir filancayım, böyle odalarda çalışılır 
mı, baksana.şu aksaklıklara..." gibi şikâyetlerden vazgeçip, dünü düşünmesi lazım. 
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'Yaşım öyle çok fazla değil; hatırlıyorum, 250 kilo odunu, aman tükenmesin diye birer bi
rer yaktığımızı ve o sobanın etrafında kışın şiddetli soğuğunda tirtir titremediğimizi unutma
dık, hepimizin de başından geçmiştir... istisna kaideyi bozmaz... Ama bugün: "Efendim, pa
lamut balığının kilosu filana çıkmış; koca profesör, koca öğretim üyesi, koca ağapaşa bunu 
yiyemez hale gelmişi..." 

Bunlar karın doyurmaz... Ne yapıp yapıp, bunların üzerine çözüm noktaları getirilmesi 
babında insaflı olmaya gayret gösterelim. 

Nüfus artışımız, ortaöğretim mezunlarımızın çokluğu, gelir artışımızın her geçen gün bi
raz daha yükseğe gidişi, malumlarınız, üniversiteye talebi artırmaktadır. Bu talepler noktasın
da da, ihtiyaca cevap verebilecek çareleri, ilim adamlarımız vermek durumundadır. 

BAŞKAN — Sayın Küçük, S dakikanız kaldı. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; "üniversitelerde özerklik yok" deniyor. 
Üniversitelerde özerkliğin var olduğunu söylüyorum. 
MEHMET FUAT ERÇETtN (Edirne) — Bilkent'te var t... 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Niye böyle söylüyorum? Vardır, yoktur münakaşasını yap

mak için karşı karşıya oturduğumuzda bir saatlik konuşmadan sonra yüzde 99 anlaşarak ayrı
lıyoruz; ama, siyaset sahnesine dönüldüğü zaman, var'a yok, yok'a var demek, maalesef bizim 
huyumuz haline geldi! 

Üniversitelerin, özellikle bilimsel özerklik noktasında şikâyet etmeye haklan yok. Hükü
metler, bilimsel araştırmaları canla başla, başlarının üstünde taşırlar. Hangi bilimsel araştır
mayı yaptık da, hangi bilimsel araştırma için kafa yorduk da, "Bu, özerkliğe sığmıyor, bu yanlış" 
diye tepki gösterilmiştir?. 

Bir zamanlar halka yasak olan, bir zamanlar insanımıza yasak olan bazı şeylerin üniversi
tede yasaklanmasından şikâyet var. Daha açık söyleyeyim -gerçi ben, o kanaatte değilim- Mark
sizm çökmüştür, yok olmuştur. Buna ben, böyle yuvarlakça patadan düşmüyorum... Allah'-
sızlık, daha uzun müddet, bu dünyanın başına beladır. Bu çıbanın tedavisi, bu yaranın tedavi
si, bu kangrenin tedavisi, öyle -palyatif- "Gorbaçov şöyle dedi; Bush da böyle dedi" sözleriyle 
çözülecek kadar basit değil. Bütün bunlara rağmen, sevindiğim nokta şudur ki, çare olmaktan 
uzak kaldı, ümit olmaktan çıktı ve millet, topyekûn dünya, şimdi alternatif arayışlar içerisin
de. 

MEHMET FUAT ERÇETtN (Edirne) — Dünya sosyaldemokrasiye yöneliyor. , 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Sosyal demokrasi" diyen Sayın Millî Eğitim gölge bakirli

mizin, telkin ettiği görüşe gelince: ttimat ediniz, o, "sosyaldemokrasi" diye savunduğunuz pren
siplerin yüzde 95'ini, kendi millî kültürümüzde, millî bünyemizde -hem vallah, hem billah- bu
luruz. Siz de şimdilik sosyaldemokrasi diye onunla avunun bakalım, zaman ne gösterir, Allah 
ne gösterir!.. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — tki cümle önce söylediklerin, daha sonra iki cümlede söyle
diklerinden farklı... 

ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, araştırma noktasında, araştırma özerk
liği noktasında, azlığı çokluğu noktasında sıkıntı, üniversite camiasmdaki bazı insanların, halka 
yasak olan bazı şeyleri yazamamasından, söyleyememesinden, konferans verememesinden kay
naklanmaktaydı. 
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Şimdi, "Komünist partisi de kurulabilir" dendi... Bakalım şimdi ne mazeret bulacaklar? 
Bunun mazereti de kalmadı... Gelin, bu noktada memleketin kaderini tayinde, gerçekten çok 
mühim vazifeleri olan bu insanlarımıza yaklaşalım, onlara yardımcı olalım, sohbetlerimizle, 
yayınlarımızla, özellikle bu işe beyin yormuş ve siyaseti, bir hizmet aracı olarak resmen yapıl
ması icap eden yerde, herkes gibi yapanlar dışındaki bazı öğretim görevlilerimize de sesleniyo
rum, onlar da üzerine düşeni yapsınlar. 

Bakıyoruz, bir yürüyüş... 30 bin kişilik üniversite camiası içinde, söz gelimi 100 kişi!.. 
BAŞKAN — Sayın Küçük, süreniz dolmuştur; tamamlamanızı rica ediyorum. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Hemen ertesi gün, gazetelerde koca koca manşetler: "Üni

versiteler kıyama kalktı" Ben, YÖK Başkankının kendisine, bazı dekanlara, bazı rektörlere "Yü
rüyüşe katılanlar kaç kişi?" diye sordum. Yürüyüşe katılanlar 3, S, 8, İS... Yüzdeye vurduğu
muz zaman, yüzde bile söyleyemeyeceğiniz rakamlar!., öyleyse, 50 kişi, 100 kişi olarak koca 
camia içerisinde azınlık durumunda bulunan bu insanlar, eğer, terter tepirliyorlarsa, vatanper
ver öğretim üyeleri, bu yanlışları düzeltmek için, kavga etmeden, bunların akıllarını erdirmeye 
çalışmalıdırlar. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Onların hepsi yurtsever öğretmenlerdir. 
BAŞKAN — Sayın Küçük, tamamlamanızı rica ediyorum. 
Sayın Yılmaz, müdahaleleriniz, süre tecavüzüne sebep olabilir. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Zaten yeterince oldu. 
BAŞKAN — Olmadı efendim; dakikası dakikasına takip ediyorum; kimseyi bir dakika 

fazla konuşturmam. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Değerli Başkanımız ikazlarını yaptılar. Söylenecek daha pek 

çok sözümüz olmakla birlikte, üniversiteler bazında bir iki hususu hülasa ederek tamamlıyo
rum. 

BAŞKAN — Tamamlamanızı rica ediyorum Sayın Küçük. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Nitelikli araştırma ile Araştırma Fonunun ihdası ile hükümet programımızda buna veri

len çok ciddî değer dolayısıyla, bu noktadaki gelişmeler ümit verici; kâfi değil. Zaten insanoğ
lu, sırtı, kara toprağa değinceye kadar arzulardan kurtulamaz. Bu, insanın tabiatında vardır 
ve son derece de tabiîdir. Gelişmenin, ilerlemenin, terakkinin, tealinin yolu da budur. 

BAŞKAN — Sayın Küçük, tamamlamanızı rica ediyorum. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Üniversitelerin gelişmeme noktasındaki itirazlara kısmen katılıyor; ama merakı olanlar 

için, ne derece gelişmiş, ne derece gelişmemiş; 1983-1990 diye isterseniz bakın, isterseniz daha 
evveliyatına gidin, ben, yöremin üniversitesini size misal vermek istiyorum. Şeref misafirimiz 
olursunuz. Beş sene evvel ne idi, bugün nedir diye Konya Selçuk Üniversitesini gelin, tetkik 
edin, gidin Trakya Üniversitesine bakın, gidin Adana Üniversitesine bakın... Bütün bunlar, kâfi 
gördüğümüz hadiseler değil; ama gelişmeleri de azımsamayahm; büyük gelişmeler var. Bu nok
tada da herkes, üzerine düşeni yapmalıdır. Halkın katkısını ve altyapıyı hazırlayarak her ile 
bir üniversite; ama zamanla gelişmesini de hesaba katarak, hangilerine öncelik verileceği nok
tasında da milletvekilleri olarak biz de kendi aramızda bir noktaya gelebilirsek, üniversitelerin 
gelişmesi bazında herhalde çok ciddî adımlar da atmış oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Küçük, tamamlamanızı rica ediyorum. 
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ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Söylenecek pek çok sözüm olmasına rağmen, sözümü bura
da kesiyorum ve bir şeye seviniyorum... Bilemiyorum, belki DYP'nin tabiatı gereği, inşallah, 
devam eden arkadaşlarımız da bu yıl Millî Eğitim bütçesinde inşallah, inşallah "laiklik elden 
gidiyor, şeriatçılar, Humeyniciler, öldük, kaldık" diye ikinci bir sayfa açılmadan, güzel bir Millî 
Eğietim Bakanlığı bütçesi tartışması yapmış oluruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle Millî Eğitim Bakanlığımızın 1991 yılı bütçesinin memleketimi
ze, camiamıza, yüksek öğrenim kurumlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, Yüce Heyetini
zi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Küçük. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, DYP'lilefe bir şey mi söyle-

mek istediler? 
BAŞKAN — Hayır efendim. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Tebriklerimi ilettim efendim. 
BAŞKAN — Tebriklerini iletmiş efendim. DYP'liler, ancak tebriklere layıktırlar efendim. 
Sayın milletvekilleri, saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.15 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Kadir Demir (Konya) 

— — — — » 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1991 Malî Yüı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/752, 
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları ; 488, 489, 495, 493) (Devam) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Millî Eğitim Bakanlığı 1991 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Millî Eğitim Bakanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 

I. — Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
1. — Yükseköğretim Kurulu 1991 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Yükseköğretim Kurulu 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 
II. — Üniversiteler 
a) Ankara Üniversitesi 
1. — Ankara Üniversitesi 1991 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Ankara Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 
b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 
c) Hacettepe Üniversitesi 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1991 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Hacettepe • Üniversitesi 1989 Malî Yûı Kesinhesabı 
ç) Gazi Üniversitesi 
1. — Gazi Üniversitesi 1991 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Gazi Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 
d) istanbul Üniversitesi 
1. — istanbul Üniversitesi 1991 Malî Yüı Bütçesi 
2. — istanbul Üniversitesi 1989 Malî Yüı Kesinhesabı 
e) istanbul Teknik Üniversitesi 
1. — istanbul Teknik Üniversitesi 1991 Malî Yûı Bütçesi 
2. — istanbul Teknik Üniversitesi 1989 Malî Yüı Kesinhesabı 
J) Boğaziçi Üniversitesi 
İr — Boğaziçi Üniversitesi 1991 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Boğaziçi Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 
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g) Marmara Üniversitesi 
1, — Marmara Üniversitesi 1991 Malt Yüt Bütçesi 
2. — Marmara Üniversitesi 1989 Malî Yüt Kesinhesabt 
ğ) Yıldız Üniversitesi 
1. — Ytldtz Üniversitesi 1991 Malt Ytlt Bütçesi 
2. — Yıldız Üniversitesi 1989 Mali Yüt Kesinhesabt 
h) Mimar Sinan Üniversitesi 
1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Mali Yüt Bütçesi 
2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1989 Mali Ytlt Kesinhesabt 
t) Ege Üniversitesi 
1. — Ege Üniversitesi 1991 Mali Ytlt Bütçesi 
2. — Ege Üniversitesi 1989 Mali Yılı Kesinhesabt 
i) 9 Eylül Üniversitesi 
1. — 9 Eylül Üniversitesi 1991 Mali Ytlt Bütçesi 
2 . - 9 Eylül Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinhesabt 
j) Trakya Üniversitesi 
1. — Trakya Üniversitesi 1991 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Trakya Üniversitesi 1989 malî Yılı Kesinhesabt 
k) Uludağ Üniversitesi 
1. — Uludağ Üniversitesi 1991 Mali Yılı Bütçesi 
2. — Uludağ Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinhesabt 
l) Anadolu Üniversitesi 
1. — Anadolu Üniversitesi 1991 Mali Yüt Bütçesi 
2. — Anadolu Üniversitesi 1989 Malt Ytlt Kesinhesabt 
m) Selçuk Üniversitesi 
1. — Selçuk Üniversitesi 1991 Malî Ytlt Bütçesi 
2. — Selçuk Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinhesabt 
n) Akdeniz Üniversitesi 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1991 Malî Ytlt Bütçesi 
2. — Akdeniz Üniversitesi 1989 Malî Ytlt Kesinhesabt 
o) Erciyes Üniversitesi 
1. — Erciyes Üniversitesi 1991 Malî Ytlt Bütçesi 
2. — Erciyes Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinhesabt 
o) Cumhuriyet Üniversitesi 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1991 Malt Yüt Bütçesi 
2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1989 Malî Ytlt Kesinhesabt 
p) Çukurova Üniversitesi 
1. — Çukurova Üniversitesi 1991 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Çukurova Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinhesabt 
r) 19 Mayıs Üniversitesi 
1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1991 Malî Yüt Bütçesi 
2. — 19 Mayıs Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinhesabt 
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s) Karadeniz Teknik Üniversitesi 
1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Malt Yûı Bütçesi 
2. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1989 Malt Yık Kesinhesabt 
s) Atatürk Üniversitesi 
1. — Atatürk Üniversitesi 1991 Mali Yûı Bütçesi 
2. — Atatürk Üniversitesi 1989 Malt Ytlt Kesinhesabt 
t) İnönü Üniversitesi 
1. — İnönü Üniversitesi 1991 Mali Yûı Bütçesi 
2. — İnönü Üniversitesi 1989 Mali Ytlt Kesinhesabt 
u) Fırat Üniversitesi 
1. — Fırat Üniversitesi 1991 Mali Yûı Bütçesi 
2. — Ftrat Üniversitesi 1989 Mali Yüı Kesinhesabt 
ü) Dicle Üniversitesi 
1. — Dicle Üniversitesi 1991 Mali Ytlt Bütçesi 
2. — Dicle Üniversitesi 1989 Malt Yûı Kesinhesabt 
v) 100 üncü Yû Üniversitesi 
1. — 100 üncü Yû Üniversitesi 1991 Malt Yûı Bütçesi 
2. — 100 üncü Yû Üniversitesi 1989 Mali Yûı Kesinhesabt 
y) Gaziantep Üniversitesi 
1. — Gaziantep Üniversitesi 1991 Mali Yûı Bütçesi 
2. — Gaziantep Üniversitesi 1989 Mali Yûı Kesinhesabt 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı 1991 malî yılı bütçesinin müzakerelerine kaldığımız 

yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu, adına söz alan 

sayın üyelerin adlarını okuyorum : Sayın Rıza Yılmaz, Sayın Rıza Ilıman, Sayın Fuat Erçetin, 
Sayın Kazım özev, Sayın Başer Baydan 

tik sözü Sayın Rıza Yılmaz'a veriyorum; buyurun Sayın Yılmaz. 
Sayın Yılmaz, Grup Başkanvekilliğince bildirildiğine göre, süreler İS'er dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
nun görüşlerini açıklamaya başlıyorum. Sözlerime başlarken, grubum ve şahsım adına Yüce 
Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, eğitimin genel amacı, özgür bireyin toplumsal gelişim süreci içeri
sinde yetenekleri ve becerileri noktasında kendisini yenileyip, yetkinleştirmesidir. Diğer bir ya
nıyla, insanlığın ortak birikim ve değerlerine bağlı olarak, insan hakları, demokrasi, tüm in
sanların geleceği ve mutluluğu konusunda toplumu ortak amaçlara, aynı hedefe yöneltmektir. 
Bu genel amaçların gerçekleştirilebilmesi için her ülke kendi özgün koşullarından kaynakla
nan ulusal eğitim politikalarını belirler. Bizde de, halktan yana hükümetlerin işbaşında olduğu 
dönemlerde, geçmiş millî eğitim uygulamalarında, benzeri yaklaşımla, ulusal eğitim öğelerini 
taşıyan, ülke gerçeklerine dayalı programlar üretilerek hayata geçirilmiştir. 

Ne yazık ki, 12 Eylül ve sonrası süreçte gerçekleştirilen eğitim programı, evrensel ve ulusal 
değerlerin tümünü ayaklar altına almış, Arap - Ortadoğu sentezi şeklinde ifade edilen, bir ya
nıyla şeriatçılığa, bir yanıyla Turancılığa açılan çağdışı bir niteliğe bürünmüştür. Eğitim, bu 
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süreçte, insanı yücelten değil, yozlaştıran; üretken değil, tüketici; düşünceyi yasaklayan ve kişi
yi robotlaştıran bir niteliğe bürünmüştür. Nitekim, bu görüşlerimizi Millî Eğitim Bakanlığının 
yaymlannda da görmek mümkündür. Millî Eğitim Bakanlığımızın yayınlarında, bugün eğitim 
sistemimizin içinde bulunduğu durum detaylarıyla sıralanmıştır. Ben bunların tümünü oku
mak suretiyle zaman yitirmek istemiyorum; ama iki - üç tanesini sizlere sunmaya çalışacağım. 

Bugün eğitim sistemimiz, araştırmaya değil ezberlemeye, düşünmeyi geliştirmeye ve özen
dirmeye değil, mevcutla yetinmeye ve genellikle kabullenmeye, akla ve mantığa değil, mutlak 
itaate saygıyı gerektiren bir düzeydedir. 

Değerli arkadaşlarım, geçenlerde katıldığım bir panelde, lise öğrencisi bir yavrumuzdan 
çok güzel bir şey öğrendim. Kısacası bugünkü eğitim sistemimiz, öğrenmeye değil, hatmetme
ye dayalı bir eğitim sistemidir. Lise öğrencisi arkadışımızı o nedenle burada şükranla anıyo
rum. Gerçekten bugün ülkemizde uygulanan eğitimin, öğrenmeye değil, hatmetmeye yönelik 
olduğunu Sayın Bakanlık da kendi yayınlarıyla tespit etmiş bulunuyor. 

BAŞKAN — "Hatmetme" mi, "Hıfzetme" mi? 
RIZA YILMAZ (Devamla) — Hatmetmeye, hatmettirmeye yönelik bir eğitim sistemi. (SHP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — O manada yardımcı oldum. 
RIZA YILMAZ (Devamla) — Teşekkür ederim. Ağdalı konuşmayı bilmediğim için yanıl

mış olabilirim. 
Değerli arkadaşlarım, mevcut eğitim sistemimiz böyle de; nasıl olması gerekir? 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizce, eğitimin evrensel ve ulusal nitelikler taşıyabil

mesi için, şu ilkelerin benimsenmesi gerekir : Eğitim, ulusal ve bağımsızlıkçı olmalıdır. Eğitim, 
özgürlükçü olmalıdır. Eğitim, laik, demokratik, çağdaş ve katılımcı olmalıdır ve bu konuda 
ülkemizde eğitimin birliği yeniden mutlaka sağlanmalıdır. Eğitim, bilimden yana, araştırmacı 
olmalıdır. Eğitim durağan ve kaderci değil, sorgulayan olmalıdır. Eğitim, ezberci, tüketici de
ğil, yaratıcı olmalı, üretken insan yetiştirmeyi hedeflemelidir. 

Yine, Millî Eğitim Bakanımızın bütçe sunuş konuşmasından çıkardığım kadarıyla, okul 
öncesi eğitimden, temel eğitim sonuna kadar ülkemizdeki maddî duruma, fizikî duruma bak
mak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün hepimiz biliyoruz ki, eğitim, ana karnından mezara kadar ge
çen bir süreci kapsamaktadır. ANAP iktidarlarının uyguladığı ekonomik politikalar nedeniy
le, evet, ne yazık ki, eğitim sisteminden yararlanmayı, yoksul kesimler, dar gelirli kesimler için 
kısıtladınız. Okul öncesi eğitim kurumlarında, anaokulu ve ana sınıflarında bugün 6 600 öğ
retmen çalışmakta, 3 625 anaokulu ve ana sınıfı bulunmaktadır. Bu sayı gerçekten yetersizdir. 
Bu sayıyı çoğaltmak gerekmektedir. Belli sayıda işçi ve memur çalıştıran kamu ve özel işyerle
rinde mutlaka anaokulu ve kreş açılmalıdır; varsa, bunlar geliştirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanlığının verilerine göre, ilkokullarımızda okullaş
ma oranı yüzde 94'tür. Bu bile ülkemizde henüz okullaşma, ilkokul anlamında okullaşma ora
nının yüzde 100'e çıkarılmadığını gösteriyor. Hele ülkemizin büyükçe bir bölümü, anadili Türkçe 
olmayan, anadili Kürtçe olan vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki okul açığı 
da dikkate alınırsa, gerçekten bu durumun düzeltilmesi gerektiği, kendisini gün gibi ortaya ko
yuyor. Türkiye çapında yüzde 94 olan ilkokul anlamında okullaşma, Doğu ve Güneydoğu böl
gemizde çok daha düşük bir oranda. Kaldı ki, bugün sadece Millî Eğitim Bakanlığımızı ilgilen-
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dirmiyor, devlet güvenliğini de ilgilendiriyor; başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere, Türki
ye'nin büyük bir bölümünde 1 300 civarında okulumuz, öğretmenlerin can güvenliği sağlana
madığı için, vatandaşlarımızın can güvenliği sağlanamadığı için, kapalı vaziyette; kimisi kara
kol, kimisi boş duruyor; ama buralara öğretmen gönderemiyoruz. Bu nedenle, buralardaki ço
cuklarımızın eğitim hakkını kullanmalarını, ANAP İktidarı isteyerek, bilerek veya bilmeyerek 
engellemiş oluyor. Bu bölgelerde yaşayan çocuklarımız eğitim hakkından yoksun vaziyetteler. 

Değerli arkadaşlarım, ilköğretim okullarında bir miktar öğrencimiz okuyor. Temennimiz, 
ilköğretim okullarının, yani ilköğrenimin 8 yıla zorunlu olarak çıkarılması ve tüm ülke çapın
da yaygınlaştırılmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde ortaokullarda okullaşma oranı yüzde 58. Yani, ilkokul
dan sonra 3 yıl daha eğitim verdiğimiz çocuklarımızın, yavrularımızın oranı yüzde 58. Bu ora
nı çok daha yüksek boyutlara çekmek için, Millî Eğitim Bakanlığımızın daha aktif girişimde 
bulunmasını bekliyoruz. Gerçi, mevcut okullarımızda ikili eğitim sistemiyle, bazı yerlerde -çok 
az da olsa- üçlü eğitim sistemiyle, 60-70 kişilik sınıflarla eğitimden verim beklemek mümkün 
değildir. Bu yıl Millî Eğitim Bakanlığının bütçesinden yatırıma ayırdığı pay, yüzde 8,5. Bu payla 
hangi yeni eğitim kurumlarım açabileceğiz, geliştirebileceğiz, Yüce Heyetin dikkatlerine sun
mak istiyorum! 

Değerli arkadaşlarım, burada bir parantez açarak, okullarımızda çalışan hizmetlilerin du
rumunu Millî Eğitim Bakanlığının dikkatlerine sunmak istiyorum. Sabahın 8.00'inden akşa
mın 20.00'sine kadar okullarımızda, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, kısacası, eğitim siste
mimize hizmet veren hizmetliler, maalesef çok güç koşullarda çalışmaktadırlar. Günde 12 -13 
saat çalışan hizmetliler, ne yazık ki doğru dürüst bir ücret alamamaktadırlar. Kendilerine "fazla 
mesai" ücreti diye verilen para ise çok gülünç rakamlarda kalmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin burasında da paralı eğitimden bahsetmek istiyorum. Paralı 
eğitim, özellikle son yıllarda iki şekilde kendisini göstermiştir; birisi özel okullar, diğeri de özel 
dershaneler. Şimdi sayenizde bir üçüncüsü ortaya çıktı: Okullarda açılan paralı kurslar! Şimdi 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda açılan kurslar, paralı eğitimin bir diğer şeklini mey
dana getirdiler. Değerli arkadaşlarım, bu paralar nasıl paylaşılıyor, şimdi kısaca onları söyle
mek istiyorum. 

Geçim sıkıntısı altında ezilen veliler kurslar için para ödüyorlar. Bu paraların yüzde 5'ini 
il millî eğitim müdürlükleri il payı olarak alıyor; yüzde 5'i o okula kırtasiye gideri olarak alını
yor; yüzde 7,5'i okul müdürleri, yüzde 7,5'i müdür yardımcıları, yüzde 10'u memur ve hizmet
lilerin tümüne ayrıldıktan sonra, kalan yüzde 65 de öğretmenlere kalıyor. Yani devletin resmen 
eğitim vermesi gereken okullarımızda, paralı eğitim yapılıyor, parası olan bu kurslardan yarar
lanabiliyor. Millî eğitimi öyle bir duruma getirdiniz ki, parası olan yararlanır, parası olmayan 
-eh ne yaparsa yapsın- yararlanamaz duruma getirdiniz değerli arkadaşlar. 

Sözlerimin burasında da, eğitim ve öğretimin sorunlarının içinden nasıl çıkabileceğiz nok
tasına gelmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, eğitimimizin içinde bulunduğu sorunlardan da, 
öğretmenlerimizin içinde bulunduğu sorunlardan da çıkış yolu, eğitimin planlamasından prog
ramlamasına kadar, millî eğitimin yönetilmesine kadar, öğretmenlerimizi, örgütleri aracılığıy
la yönetime katmaktan geçiyor, öğretmenlerimiz, örgütleri aracılığıyla yönetime katılmazlar-
sa, millî-eğitimin sorunlarının altından kalkılması, öğretmen sorunlarının halledilmesi müm
kün değildir, öğretmenlerimizi, mutlaka eğitim ve yönetimin programlanması ve planlanması
na ve de yönetimine örgütleri aracılığıyla katmamız gerekir. 
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Şimdi, sayıları 500 bine varan öğretmenlerimizin bugün örgütlenmeleri hangi halde, kısa
ca ona bakmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, öğretmenlerimizin bir yardımlaşma sandığı var. 
Kısa adıyla ÎLKSAN olan bu sandık, öğretmenlerimizin gerçek iradesini yansıtmayan yöneti
ciler elinde idare ediliyor. Bunun nasıl olduğunu size kısaca anlatmak istiyorum. 

İLKSAN Ana Statüsünün 9 uncu maddesi gereğince, ilçe milliî eğitim müdürleri, yöneti
me aday olmak isteyenleri baştan veto ediyorlar, yani aday yapmıyorlar. Aday kabul edilmeyen 
öğretmenlerimiz, 7 - 8 yaşlarında çok körpe çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, 
kendi paralarından kesilen miktarlarla oluşturulan ÎLKSAN'ın yönetiminden uzaklaştırılıyor-
lar. Ankara'nın tüm ilçelerinde yönetime aday olmak isteyen bir kısım arkadaşlarımız -şu veya 
bu gruptan diye söylemiyorum- 1 000 civarında oy aldılar; ama kendileri veto edildikleri için 
yönetime seçilmediler. İLKSAN, şimdi kaç oy alanlarca yönetiliyor, biliyor musunuz değerli 
arkadaşlarım? 213 oy alanlar tarafından yönetiliyor. 

Böylesi bir yönetim anlayışıyla sorunların altından kalkmak mümkün değildir. Bakanlığı
mızın, öğretmenlerimizi kendi paralarıyla oluşturdukları İLKSAN yönetimine özgürce katma
sı için, âna statüyü mutlaka ve kısa sürede değiştirmesi gerekir. 

öğretmen örgütlenmemizin bir diğer bölümü de, sendikalaşma ve dernekleşmedir. Millî 
Eğitim Bakanımız, zaman zaman açıklamalarda bulunuyor, "Ben öğretmenlerin örgütlenme
sine karşı değilim" diyor ve hatta geçenlerde, "Ben, öğretmenlerin sendikalaşmasına da karşı 
değilim" gibi basından okuduğumuz demeçlerine rastladık ve memnun olduk bu konuda, ama 
uygulama öyle değil değerli arkadaşlarım. Şu anda, Türkiye'de öğretmenlerin üç tane meslekî 
örgütü var : Emekli öğretmen arkadaşlarımız tarafından oluşturulan Eğit - Der, her türlü yasal 
ve yasa dışı zorlamaları, baskıyı göğüsleyerek bugün faaliyetini sürdürüyor; ama esas baskı, 
Eğitim - İş ve Eğit - Sen adlarıyla kurulmuş olan iki öğretmen sendikası üzerinde yoğunlaşıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Eğitim - İş Sendikası, sendika kurmak için Ankara Valiliğine baş
vurduğunda, Ankara Valiliği başvuruyu almadı. Başvuruda suç olsa, başvuru baştan sona suç 
unsurları taşıyan bir dilekçeyle gerçekleştirilmiş olsa bile, devletin valisi, başvuruyu, dilekçeyi 
almak zorundadır; alacak, ondan sonra da, gerekiyorsa, kanunî yollara başvuracak; ama An
kara Valiliği, antidemokratik bir tutumla, elinden gelen tüm engellemelerini yaparak, Eğitim 
- Iş'in kuruluşunu engellemeye gayret gösterdi. Buna rağmen, Eğitim - İş Sendikası kuruldu. 

Değerli arkadaşlarım, bizim yasalarımızda hiçbir şekilde memurların sendika kurması, sen
dikalara üye olması hakkını tanımayan, yasaklayan yasal ve anayasal kural yoktur. Sendika 
hakkı kullanılmasını suç sayan, onu yaptırımlara bağlayan hiçbir düzenleme de yoktur. 657 
sayılı Yasa da, diğer ceza yasamızdaki hükümler de, bu hakkın kullanılmasına engel değildir. 
Kısacası, bir sendika kurma girişimi ya da kurulan bir sendikaya üye olunması, yürürlükteki 
hiçbir yasal ya da anayasal kurala dayanılarak kamu yetkililerince engellenemez. Çünkü, kuş
kulu durumlarda özgürlük yararına yorum esastır ve bu, ulusal ve uluslararasında geçerli te
mel bir ilkedir. 

Aynı zamanda uluslararası sözleşmelerde, uluslararası ilkelerde, sendika kurma hakkı, tüm 
kamu çalışanlarına tanınmış olmasına rağmen, ülkemiz bu anlaşmaları imzalamış bulunması
na rağmen, bu anlaşmayı imzalamayan Afrika ülkelerinde bile öğretmenler sendikalaşırken, 
ülkemiz öğretmenlerine sendikalaşma hakkını çok görmek de, çağımızda çok büyük bir ayıptır. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, 15 dakikanız dolmuştur. 
RIZA YILMAZ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
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Değerli arkadaşlar, bu geçtiğimiz süre içerisinde Türkiye, çok çeşitli uluslararası sözleş
meler imzaladı; en son, Paris Şartını imzaladık. Hem Başbakanımız ve hem de Cumhurbaşka
nımız tarafından imzalanan Paris Şartının mürekkebi kurumadan, öğretmenlerimizin sendikal 
haklarını gasp etmek, çağ dişiliktir. Çağ atlamayı, çağı yakalamayı söylüyorsunuz, çok güzel 
tabirler; ama çağ atlayan bir ülkede, çağı yakalayan bir ülkede, kamu personelinin, başta da 
onlara öncülük edecek öğretmenlerimizin sendikalaşma hakkını tanımak, onlara bu hakkı ver
mek gerekir. Üstelik, sendikalaşma hakkını kullanan öğretmenlerimizi çeşitli yollarla baskı al
tına almamak gerekir. 

Eğitim - tş Sendikası Genel Başkanı Niyazi Altunyay'ı, Ankara Valiliği görevden almıştır. 
Eğitim - tş Sendikası örgütlenmesini yapan öğretmenlerimizden Elmadağ Hasanoğlan'daki öğ
retmen Lisesi öğretmeni Abdullah Nergiz ve diğerleri üzerinde türlü baskılar vardır, idarî so
ruşturma vardır. Sendikal çalışma yapan öğretmenlerimiz üzerindeki yasal, yasa drşı her türlü 
baskıyı Ankara Valiliği uygulamaktadır. 

istanbul Valiliği de benzer bir uygulamayı Eğit - Sen üzerinde yapmaktadır. Eğit - Sen 
Sendikası kuruluş başvuru dilekçesini veren öğretmenlerin evlerine gece polisle gidilmekte, "Bu 
dilekçeyi geri alın" diye gayri nizamî, gayri kanunî bir yoldan baskı uygulanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda Bakanlığımız görüşlerini açıklamalıdır, öğretmenleri
miz, sendikal haklarını özgürce kullanacaklar mı?.. Millî Eğitim Bakanlığımız, öğretmenleri
mizin sendikalaşma hakkını özgürce kullanmalarına olanak tanıyacak mıdır? 

Bir de Sayın Bakanıma saygıyla anımsatmak istiyorum ve kendisine de teşekkür ediyo
rum : 1402'lik birçok öğretmenimiz göreve alındılar; ama 1402 sayılı Yasayla görevden uzak
laştırılan ve daha sonra göreve alınan öğretmenlerimizden birçoğu, ne yazık ki, eş durumu ve 
diğer özel durumlar, hatta sağlık durumları bile dikkate alınmadan, kendi görevden ayrıldıkla
rı yerlere değil, çok daha uzak yerlere atandılar. Bursa'dan, 220 civarındaki 1402'lik öğretmen 
göreve döndü, Döndürülmeleri konusunda Millî Eğitim Bakanlığımızın yaklaşımına teşekkür 
ediyorum ama aynı öğretmenler, eş durumları bile dikkate alınmadan, çok uzak yerlere tayin 
edildiler. Bunu da, Millî Eğitim Bakanlığımızın dikkatine sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, sözlerimi bitirirken, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin Millî Eğitim Ba
kanlığımıza, ulusumuza başarılı hizmetler getirmesini diliyor, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ilıman; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Millî Eğitim Bakanlığı, 1991 malî yılı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüş
lerini açıklamak için söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk ilke ve devrimlerinin gösterdiği yolda, çağdaşlaşma süreci
ni yaşayan ve en büyük güvencesini Anayasadaki laiklik ilkesinde bulan, demokratik bir dev
lettir. Bu ilkeler çerçevesinde eğitim öğretimi yapmakta, ibadet ve inanç özgürlüğünü kendi 
vicdan ve iç huzuruna hitap eden bir biçimde yaşatmaktadır. 

Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün bireylerini, özgür, bilimsel dü
şünce gücüne sahip, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı ve verimli kişiler olarak yetiştir
mektir. Türk ulusunu, çağdaş uygarlığın yapıcı ve yaratıcı bir ortağı yapmaktır. 
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Bu olgun ve yüksek amaca karşın, özellikle son on yılda ortaya çıkan gerilikleri şöyle sıra
layabiliriz : Çağdaş teknoloji, eğitimimize giremediği gibi, sınıfların mevcudu 70 - 80'Ieri bul
makta; birçok okulda ikili, üçlü öğretim sürmekte, okulların bir kısmı kapalı bulunmaktadır. 

Zorunlu eğitim yaşı konusunda dünyanın çok gerisindeyiz. Zorunlu ilköğretim çağı içinde 
bulunan çocuklarımızın yaklaşık 2 milyonu okula gidememektedir. 1 100 köyde ilkokul yok
tur. özellikle Doğu Bölgemiz başta olmak üzere, birçok köyde, kasabada kapalı okullar bu
lunmaktadır. 

18 yaşın altında 24 milyon insandan, yaklaşık 18 milyonu eğitim görememektedir. 3,5 mil
yonu bulan özürlü çocuklarımızın ancak 20 bini eğitilmektedir. 

Çocuklarımızı okullarda besleyememekteyiz. Okul çağındaki çocuklarımızın yüzde 90'ı 
bozuk ve yanlış beslenme .içindedirler. 

özellikle devlet.okullarında eğitimin niteliği sürekli düşmekte, devlet okulları paralı okul
lara dönüştürülmektedir. 

Eğitim sistemimiz, araştırma akılcılık ve mantık kuralları içinde değil, ezbercilik, mutlak 
itaat, kadercilik içinde yürütülmektedir. 

Ulusal gelirin yüzde 60'ını alan yüzde 20'lik kesim ile bu gelirin ancak yüzde 3'ünü alan 
yüzde 20'Iik kesim arasında nasıl bir eşitlikten söz edilebilir? Ekonomik sistemde yaşanan, zengini 
daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan uygulamalarla eğitimde eşitlik nasıl sağlanacaktır? 

Her konuda olduğu gibi, ANAP iktidarı, eğitim konusunda da tam anlamıyla iflas etmiş, 
eğitimimizi bir çıkmaza sokmuştur. Emperyalizmin, faşizmin, şovenizmin ve sömürünün yok 
olmadığı; alınterinin, emeğin en kutsal değer kabul edilmediği bir düzende eğitim eşitliği ve 
çağdaş eğitim olmaz. 

Eğitim olayına bir bütün olarak bakmak ve sorunu bu doğrultuda değerlendirmek lazım. 
Şu gerçeği kabul etmeliyiz ki, eğitimimiz bugün çağın gerisinde, birliği bozulmuş, ne öğretildi
ği bilinmeyen programlarla en acı günlerini yaşamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ilköğretimimiz, 1983 tarih ve 2943 sayılı ilköğretim Kanunuyla 8 yıla 
çıkarılmıştır. Bu yasa, eğitim öğretimin yanında, kardeşlik, eşitlik duygularını pekiştirmenin, 
barışın takviyesini sağlamanın ilkelerini içerir. Ne hazindir ki, "savaşa hayır" diyen öğrenci 
cezalandırılır, okuldan uzaklaştırılır, okuma hakkı elinden alınır! Bu mudur dünya barışma 
katkıda bulunmak, bu mudur barışı, kardeşliği savunan gençlik yetiştirmek? 

İlköğretim temel okulları hâlâ programsız, hâlâ boşluktadır. Bu okullarda ilk ve ortaoku
lu birleştiren programlar yapılmamıştır, ders kitapları yazılmamıştır, ne yapıldığı bilinmeyen 
bir eğitim uygulanmaktadır. 5 yerine 8 yıllık eğitim, niçin, nerede, neden yapılıyor? Bunu bilen 
de yoktur. 

öğrencilerimiz şartlanmış, önyargılı, sevimsiz toplum çocukları oldular. Yaşları 10 -17 ara
sındaki birçok çocuk, siyasî suçlu olarak yargılanıyor, tutuklanıyor. Yabancı müzik topluluğu
nun ismini ingilizce yazanlar, slogan yazdıkları savlarıyla tutuklanıyorlar!.. Erzurum'un Ma-
ruh Köyünde maçtan dönen gençler, toplu gezdikleri için gözaltına alındılar. Nevşehir'in Su-
vermez köyünde bir öğrenci kalp resmi yaptığı için üç gün gözaltına alındı; Diyarbakır, Siirt, 
Bitlis ve Mardin'de 16 yaşında birçok çocuk, Kürtçe konuştukları için, bugün bölücülükten 
DGM'ye teslim edildi. Cezaevindeki kardeşiyle mektuplaşan 13 yaşındaki bir öğrenci, gizli ör
güt kurmaktan DGM'de yargılanıyor. Pendik Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Aysel, "savaşa hayır" 
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yazdığı için cezaevine konuluyor. Buna karşın, Çorum tmam Hatip Lisesi, fen lisesiyle ortak 
program uyguluyor. İskilip imam hatipte kız öğrencilerle erkek öğrenciler birlikte okutulmu
yor; kızlara müftülük binasında ayrı sınıf açılıyor. Bayat İlçesindeki lisede bayan öğretmenler 
okullara başı açık giremiyor; bu ilçedeki bayan doktorlar çarşıya başı açık çıkamıyor... Bunla
ra binlercesini eklemek mümkün. 

Sevgisiz bir toplum yaratan eğitim sistemi, giderek saldırıya geçen bir güç yaratıyor. Geri
ci, faşisit, ırkçı insan düşmanlarını çoğaltıyor, halkın üzerine salıyor, sonra da, "küçükler 
geleceğimizdir" diyor! Bu mudur geleceğimiz? Alay konusu mu yapılıyor gençliğimiz? 

Evet... ANAP yönetimi ve onun Millî Eğitim Bakanı, halkımızı kandıracaktır; "çağdaş, 
barışçı insan yaratacak, ülkemizde kardeşlik kuracaktır!" 

Halkımız bu yalanlara doymuştur; ANAP yönetimine inanacak kimse de kalmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bugün okullarımızda, öğrencilerin önemli sorunlarından birisi de, 
kitap ve ders araçlarıdır. Ders kitapları bilgi vermiyor, dil bozuk, konular bir mantık zinciri 
içinde işlenmemiş, anlatım sıkıcı ve sevimsiz, çağdaş içerikten yoksun, laiklik ilkesi yok, ezber
ci, üretken değil... Birkaç örnek verelim : Lise ikinci sınıf kitabı, iki profesör, iki doçent tara
fından yazılmıştır. Bir yığın sultan, han, hakan adıyla, bir sürü savaş, fetih öyküsü anlatıp du
ruyor; Atatürk'le ilgili evrensel şiirler ders kitabından çıkarılmış. Şinasi özdenoğlu'nun, "Ata
türk'le güzeldi her şey, ferahtı gönüllerimiz / Uzun gecelerin sonunda, sabahtı günlerimiz" 
şiiri yasaklar listesine alınmış... tslam Mezhepleri Tarihi adlı, İlahiyat Fakültesi yayınları ara
sında yer alan kitapta, Alevilere yapılan hakaret, geçen yıl bu kürsüden dile getirilmiş; ancak, 
bu adi ve aşağılık yazarlar için bir işlem yapılmamıştır. Buradaki ithamları, yazarlarına, onu 
koruyanlara iade etmekle, kendilerini ve yandaşlarını yansıttıklarını söylemekle yetiniyorum. 
Bunların benzeri birçok örneği her gün yaşamaktayız. ANAP yönetiminden, başkasını bekle
mek de zaten boştur, hayaldir. 

Sayın milletvekilleri, ders araç ve gereçlerine gelince, tam bir mizah konusu. Bir yanda 
bilgisayar ve tekniğin girdiği söylenen okullar, öte yanda kalem ve defterden yoksun, oturacak 
sıra bulamayan öğretmensiz okullar!.. Her konuda olduğu gibi, çelişkili bilgi ve beyanlarla hal
kımız kandırılıyor, aldatmacalarla oyalanmak isteniyor. ANAP İktidarı bunun hesabını vere
cektir, hem de halkımız soracaktır. 

Burs ve yurtlar konusuna da kısaca değineceğim. Şu anda vakıflar 44 621, dernekler 6 875, 
gerçek ve tüzelkişiler 1 807 olmak üzere, toplam 69 837 kişi yurt ve pansiyonlardan yararlan
maktadır. 

Burs alan öğrenci sayısı 40 bin kişidir. Millî Eğitim Bakanlığı her üç burstan birini imam 
- hatip lisesinde okuyana veriyor. Çoğunluğunu tarikatların oluşturduğu bu okullara öğrenci
nin gelmesi teşvik ediliyor. 

Yükseköğretimdeki uygulamalar daha da ibret verici. Bir örnek vermek gerekirse : Dicle 
Üniversitesi kampusunda, öğrenci yurdunda mescit sayısı 12'ye ulaştı. Son iki yılda yapılan 
bu mescitlerde birçok tarikatlar Atatürk aleyhine bildiri dağıtıyor, Cumhuriyet yönetimine küf
redip, şeriat yanlısı bildiri dağıtıyor. Kaldı ki, burada kitaplık ve çalışma odaları yok. 

İrtica bunlarla da kalmıyor, örneklemek ve ibret için birkaçını daha sayalım. 

İstanbul Atatürk Fen Lisesindekİ Okul Müdüı'ü Hacı Abdurrahman Koksal, Cumhuriyet 
Gazetesini okula sokmuyor. Aynı müdür, kelimei şahadetin Almancasını tahtaya yazarak, 

. • — 499 — 



T.B.M.M. B : 50 16 . 12 . 1990 O : 2 

Grencilerini öğrenmeye zorluyor. Kız öğrencilerin oturduğu sıraya erkek öğrencilerin oturması
nı yasaklıyor. Kız ve erkek öğrencilerin el sıkışmasını zina sayıyor. Muğla'da bir lise müdürü, 
gelecek yıl Türkçe yerine Arapça ile öğretim yapacağını söylüyor, "Günaydın" demeyi yasaklı
yor. Bunlara yüzlercesini ekleyebiliriz. 

İrtica ve yobazlığın doruk noktasında olduğu şu günlerde, Sayın Millî Eğitim Bakanı ne 
durumda?.. Yine sözde Atatürkçülük, çağdaşlık nutukları atacak mı? Yoksa bunlar hakkında, 
hiç olmazsa, soruşturma açtım diyecek mi? 

tmam - hatipli 440 bin, Kur'an kursunda okuyan 155 bin ve yaklaşık 600 bin kişilik dinsel 
eğitim yapanlara nasıl iş verecek? Yeni bir yöntem bulmuş... Örnek verelim. 

Çorum'da 30 köy imamı, sağlık müdürlüğü kadrosuna transfer edilmiş. Millî Eğitim ve 
diğer bakanlıklara aktarmalar sürmektedir. Devlet, dincilerin eline geçecektir. Diğer okul me
zunlarına, sınavlara girme yolu da kapanmış oluyor. Ne acıdır ki, ilin valisi durumu onaylıyor. 
Yine böylece devlet dinci bir kadroya teslim ediliyor. 

Demokrasinin yalnız ve ancak laik bir sistemde yaşayabileceği bilinmelidir. Demokrasi ve 
laik devlet ilkelerinin korunması için yemin etmiş milletvekilleri olarak, hepinizin bu konuda 
görevi vardır, halkımız sizden bu duruma karşı çıkmanızı beklemektedir. 

Şimdi, düşünmek gerekiyor; nasıl bir eğitim veriyoruz?.. 16 yaşındaki lise öğrencisi genç 
kızı, duvara "Savaşa hayır" yazdığı için okul müdürü tarafından ihbar edip, cezaevine gönde
riyor, okulla ilişiğini kesiyoruz. Üç yaşındaki çocuğunu, tarikat şeyhinin telkiniyle, "meleklere 
kurban ediyorum" diye kesen babalar yetiştiriyoruz. Nobel adayı çıkaramıyoruz; ama gözal
tındaki insanlarımızı konuşturmak için işkence metotları bulup, işkence dalında rekorlar kita
bına giriyoruz. Elbet buna yardım eden iş adamı patronlarımız da var. Ona da biz göz atalım. 

Eğitimi İslamcı çizgisinde birleştirerek ülkeyi şeriatçı bir düzene doğru götürmeyi amaçla
yanların arasında kimler var?.. Para babaları, patronlar var. örnekleyelim : 

7 Nisan 1990 günü, Atatürkçü Düşünce Derneğinin düzenlediği açık oturumda, girişin 
paralı olduğunu gören Diyanet Vakfı, panele katılımı engellemek için tüm biletleri satın alıyor. 
Nereden geliyor bu değirmenin suyu?.. 

Birkaç yıldır ramazan ayı içinde "dinsel yayınlar fuarı" açılıyor. Dinsel yayınevi sayısı 80'leri 
buldu. 50'ye yakın gazete ve sürekli yayın sürdürülüyor. Ülkemizde okur sayısı belli, öyle ise, 
sayıları ve tirajları ile ülke nüfusunun alım ve tüketim gücünü aşan bu yayınlar nasıl çıkar, 
nasıl yaşarlar? Hediyesi 25 ila 50 bin lira olan kitapları kimler alır, kimler okur? 

Sayın milletvekilleri, şimdi de öğretmenlere bir göz atalım. Dünyada tercihler sıralama
sında ilk sıraları alan öğretmenlik, bizim ülkemizde, başka bir fakülte, başka bir iş bulunmaz
sa tercih edilir duruma düşürülmüştür. Yılda bir kez öğretmenler gününde hatırlanan öğret
men, maddî çıkmazda bırakılmıştır, öğretmen yetiştiren kurumlar yok edilmiş, yılda iki kez 
yapılan yeterlik ve yarışma sınavları ile öğretmen alımları başlatılmıştır. Bu yıl, 14 Ekimde, 
11 600 açık kadro için yaklaşık 38 bin öğretmen adayı başvuruda bulunmuştur. 

Dünyanın hiçbir yerinde dört saatlik sınavla öğretmen seçimi yapılmamıştır. Bu yanlış ve 
kayırıma durum terk edilmeli, bu komik uygulamadan da dönmeliyiz. 

Sayın Millî Eğitim Bakanının önemli icraatlarından biri sayılan, "Atama ve Yer Değiştir
me Yönetmeliği" tam bir kargaşa yaratmıştır. Birçok öğretmen, eğitimi bir tarafa bırakıp, tor
pil aramaya başlamış, öğretmenler kış ortasında perişan edilmiştir. 
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Atama yetkisi valilere verilmiş; öğretmen, yerel siyasilerin kayırma ve kıyımına terk edil
miştir. öğretmenevleri, köyden kente tıraşsız veya ayağı çamurlu gelen cefakâr öğretmenin din
lenme yeri olmaktan çıkmış, takım elbiseli, iktidar yanlısı, Öğretmenlikle ilgisi olmayan bürok
ratların eğlence yeri olmuştur... 

BAŞKAN — Sayın Ilıman, süreniz dolmuştur, toparlayınız. 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Bir ANAP sözcüsü, Marksizmden söz ediyor... 
Bırakınız bu hayalî konuları; öğretmen örgütlenmesine izin vermekten çekinen bir iktidar 

olmaktan kurtulunuz. Arkadaşım değindiği için bu konulara fazla girmiyorum; ancak, öğret
men örgütlenmesini engelleyen bu zihniyeti de buradan protesto ettiğimi belirtmek isterim. 

12 Eylül darbesi ile haksız yere kapatılan TÖB - DER açılmalıdır; gasp edilen malları ve
rilmeli, suçsuz yere yıllarca cezaevinde kalan yöneticilerine tazminat ödenmelidir. Yurt dışına 
gitmek zorunda bırakılan Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu, Fakir Baykurt ve diğer üyelerine, 
yurda dönmeleri için kolaylık sağlanmalı, bunlar eski görevlerine dönmelidir. Bu bir mahkeme 
kararıdır. Yargıya saygısı olan, devlet yönetenlerin yapması gereken bir görevdir. 

İLK - SAN, öğretmeninin parası ile kurulan bir kuruluştur. Yine arkadaşım değindi, uzat
mayacağım; ancak, yolsuzluk söylentileri vardır. Elimde belgeleri var; yolsuzluk belgelerini Sayın 
Bakana takdim edeceğim. Bunlar hakkında ne işlem yapılmıştır? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi eğitimin bir diğer önemli konusuna da kısaca 
değineceğim. Millî Eğitim Bakanı Sayın Akyol, bir konuda diyor ki, "Sınıfta kalmak yok, sev
dirmek, öğretmek, öğrenmek var." 

Sayın Bakanı yürekten kutluyorum. Sınıfta kalma olmamalıdır. Ancak, ANAP'ın her sö
zü gibi, bu da aksi seda olarak kalıyor. 

ANAP İktidarı geleli, eğitim sistemimiz yarışma esasına dayalı, çocuklarımızı, sınavlarda 
başarılı olmanın yarışında koşturuyoruz. Parası olan yüksek ücretlerle ders alıyor... özel okul
lar, eğitim ve öğretimdeki fırsat eşitliğini bozuyor. Nitekim, fakirlerin gidebildiği resmî liseler
den mezun olanların üniversite kazananlarının oranı yüzde 14'tür; fen liselerinde yüzde 92, 
Özel yabancı liselerde ise yüzde 66'dır. Her yıl yarım milyon gencimiz, sınavları başaramadığı 
için, yüksekokullara giremiyor. Hani sınıfta kalma yoktu? Hani herkese fırsat eşitliği sağlana
caktı? Tüm bunlar kandırmacadır. 

Şimdi, Sayın Millî Eğitim Bakanından soruyorum : Bu yıl içinde kaç tane özel okul açıl
dı? Kaçına ne miktar kredi verildi? Bilkent'e verilen ödenek, diğer üniversitelerin ödeneklerine 
eşit mi, denk mi? özel okullarda okuyanlar mı, yoksa resmî okullarda okuyanlar mı, üniversi
telere daha fazla girdi? Anadolu ve fen liselerindeki öğrencilerin ne kadarı özel, ne kadarı res
mî okullardan geliyorlar? Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 54 köyün ilkokulu öğretmensizlik yü
zünden kapatılmıştır. Bunlara eğitimde eşitliği nasıl tanıyacaksınız? 

2559 sayılı Yasa ile zorla emekli edilen öğretmenlerin, bu haksız uygulamasına son vere
cek misiniz? Yakılan ya da imha edilen kitaplar hakkında bir araştırmanız oldu mu? Bunlar 
niçin yakılmıştır? Yaptığınız bir işlem var mı? Bugüne kadar açılmayan okul var mı, sayıları 
ne kadardır? öğretmen açığını kapattınız mı? öğretmen açığı ne kadar? YÖK'ü onaylıyor mu
sunuz, yoksa ne gibi girişimlerde bulundunuz? 12 Eylül darbesiyle görevinden alınanlar, 1402'lik 
diye adlandırılanlar hakkında ne gibi işlem yaptınız? Darbenin antidemokratik yasalarını uy
gulamaya devam edecek misiniz? öğretmenlere örgütlenme hakkı verecek misiniz? Eğitim - tş ve 
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Eğit - Sen'in açılışını ne zaman yapacaksınız? Yozgat Bahadın Kasabasında Atatürk aleyhine 
gösteri yapan, hakaret eden okul müdürü ve bir grup öğretmen hakkında ne işlem yaptınız? 
Ülkemizi ziyaret eden tran Dışişleri Bakanı ile Sayın Mehmet Keçeciler'in aldıkları karar gere
ği "tslamiyeti yayma" konusunda bir programınız var mı? Okul kitaplarındaki Atatürk ve Cum
huriyete saldıran konuları ne zaman ayıklayacaksınız? 

Evet, daha binlercesini sıralayabiliriz. ANAP İktidarına ve onun millî eğitim politikasına 
en çok uyan Namık Kemal'in sözüyle, "Devletin en sevdiği şey bilgisizliktir." ANAP İktidarı 
da böyle düşünüyor, ona göre yönetiyor! Ancak, halkımız, 26 Martta verdiği dersi, ilk erken 
seçimde bir kez daha verecek, bilgisiz olmadığını gösterecektir. 

Çağdaş, laik, Atatürkçü görüşün iktidar olduğu bir düzen dileyerek, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ihman. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Edirne Milletvekili Sayın Fuat Erçetin. 
Buyurun Sayın Erçetin. 
SHP GRUBU ADINA FUAT ERÇETİN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

1991 yılı yükseköğretim bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini kısaca 
sunmak üzere söze başlarken, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Yükseköğretimin sistemi, ülkemizde son on yıl içinde temelden ve ülke yararına aykırı bir 
biçimde değiştirilmiştir. ANAP hükümetleri, askerî yönetim döneminde başlayan geriye gidişi 
durdurmak yerine, daha da hızlandırmak için, âdeta bir yarış içerisine girmiştir. 

Yükseköğretimle ilgili olarak 12 Eylül 1980 askerî darbesiyle öne sürülen bütün iddiaların 
dayanaksız olduğu görülmüş; fakat öğretim üyeleri ve öğrenciler, üniversite çalışanları, yıllar
ca bu haksızlığın ıstırabını çekmişlerdir. Üniversite özerkliği ve bilim özgürlüğü -hatalı olarak-
hedef olarak gösterilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, üniversitelerimizde sayısal artışın sınırları aşılmıştır ve inkâr edilme
yecek bir nitelik düşmesi ortaya çıkmıştır. Bugün Türkiye'de, bir yükseköğretim kurumu olan 
ve üniversite adını kullanmakta direnen 29 üniversiteye bağlı olarak 70 ile dağılmış 398 fakülte 
ve yüksekokul, yaklaşık 31 bin öğretim elemanı; 395 bini örgün öğretimde, 209 bini açıköğre-
timde olmak üzere de 604 bin öğrenci vardır. 

1990 yılında yükseköğretimde öğrenci başına maliyet, açık öğretim dahil, 4,1 milyon Türk 
Lirasıdır. Bu maliyetin, 1991 yılında ortalama 10 milyona çıkacağı, tahmin edilmektedir. 

Yükseköğretimde okullaşma oranı düşüktür, açıköğretim dahil olmak üzere, yüzde 13,5'tur, 
daha da artırılamamaktadır. Halbuki, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1990 -1994 dönemi
nin sonunda çağ nüfusunun 4,908 milyona, yükseköğrenim öğrenci sayısının 747 bine, yük
seköğretimde okullaşma oranının da yüzde lS'e ulaşacağını öngörmektedir. Daha şimdiden, 
bu hedefin yetersiz olduğu açıkça görülmektedir. 

1990 -1994 döneminde, öğretim üyesi gereksinimini karşılayabilmek için, mevcuda ek ola
rak 12 bin kişinin daha doktora öğrenimini tamamlaması planlanmaktadır. Plan dönemi so
nunda öğretim üyesi sayısının 11 955'e, öğretim elemanı sayısının 37 013'e ulaşması hedef alın
maktadır. Bu hedeflerde gerçekleşmeler göz önüne alındığında, yukarıdakinin tersine, gerçek
leştirilmesi çok zor hedefler olarak görülmektedir. 
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2000 yılında ise, çağ nüfusu 5,300 milyona, öğrenci sayısı, açıköğretim hariç, 630 bine, 
açıköğretim dahil olmak üzere, 8S0 bine ulaşacaktır, öğretim üyesi sayısı 13 455, toplam öğre
tim elemanı sayısı ise, 41 520 olarak tahmin edilmektedir. Bu hedeflere de ulaşmak kolay ol
mayacaktır. Çünkü, yükseköğretimde uygulanan politikalar, öğretim üyeliğini teşvik edici de
ğil, mevcut öğretim üyelerini üniversiteden uzaklaştırıcı politikalardır. Bu tutum, temelden ha
talıdır ve değiştirilmelidir. 

1991 yılı bütçesinin ve yükseköğretiminin bugünkü durumunun görüşülmesine, böyle bir 
geçmişin ve böyle bir geleceğin perspektifi içinde bakmak zorunluluğu vardır. Bu perspektif, 
geçmişiyle umut vermeyen, geleceği ise, daha şimdiden emekleri heba eden bir görünüm içindedir. 

Ülkemizde, yükseköğretimdeki hatalı gidişi kısa zamanda ortadan kaldıracak köklü bir 
yenilenmeye, köklü bir devrime ihtiyaç vardır. Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, ikti
dar olduğumuzda bunu da kısa zamanda halledeceğimizi aynca belirtirim. 

12 Eylül döneminin Yükseköğrenim Yasasına da kısaca değinmek istiyorum. 2547 sayılı 
Yükseköğretim Yasası 4 Kasım 1981'de kabul edilmiş ve 6 Kasım 1981 tarihinde Resmî Gazete
de ilan edilerek yürürlüğe girmiştir. Temmuz 1981'de Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Yük
seköğretim \asa Tasarısı genel gerekçesinde, mevcut sorunlara ve yasanın amacına ilişkin ola
rak şu görüşlere yer verilmiştir : Yüksek yargı organlarınca iptal edilen hükümler yerine geçe
cek yeni yasalar çıkarılmaması, işleyişte boşluklar yaratmıştır. Devletin denetim ve gözetimini 
sağlayacak organlar işleyememiştir. Yükseköğretim kurumlarının yarattıkları kapasite, yükse
köğrenim kurumları önünde oluşan yığılmaları karşılayamamıştır. Gerçekleştirilmeyen rehber
lik hizmetleri ve sosyal çalışmalar, yönetime katılma, öğrenci ihtiyaçlarının giderilmemesi gibi 
konular, yetiştirilmesi gereken insan gücünün nitelik açısından eksik kalmasına sebep olmuş
tur. Bunlar, bakanlığın hazırlığı sırasında belirtilen olaylardır. 

Değerli üyeler, burada ayrıca bir hususu da sizlere örneklemek istiyorum, öğrencilerin yö
netime katılmaması ve öğrenci ihtiyaçlarının giderilmemesi konusunda, Bakanlığın o tarihteki 
bu açıklaması yerinde... İmtiyazlı bir üniversite olan Bilkent'in yanında olan Hacettepe Üni
versitesi Beytepe Kampusünde, değil ihtiyaçların giderilmesi, öğrencilerin en düşük ihtiyaçları 
dahi hoş karşılanmamakta ve iyi gözle bakılmamaktadır. Yine, kız yurdunda gece saat 01.00'de 
şalterler indirilerek ışıkların söndürülmesi, bir battaniye verilip, ikinci bir battaniyenin ise üc
ret karşılığında verilmesi... tki üniversite de mevki olarak birbirlerine çok yakın; ama Bilkent'-
le Hacettepe arasında imkân farklılığı ve bakış açısını da ortaya koymak açısından acı örnek
lerdir bunlar. 

68 madde ile birçok geçici maddeden oluşan yasa, yürürlüğe girdikten sonra aradan altı 
ay geçmeden ilk ayrıntılı değişikliğe uğramıştır. 68 maddeden oluşan yasanın 37 maddesi za
man içinde, bazısı ise birden fazla olmak üzere değiştirilmiştir. Yasanın 59 uncu maddesiyle 
ilgili değişiklik önerisi ise üniversite öğrencilerinin eylemleri üzerine Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden geri çekilmiştir. Öğrencilerin öğrenim haklarına ilişkin olan 44 üncü madde de çok 
değişen maddeler arasındadır. 

Sayın milletvekilleri, 12 Eylül döneminin yökseköğrenim düzenini sivil yönetimle devam 
ettirme ve özel yükseköğretime geçiş dönemi, 6 Kasım 1983 seçimleriyle ANAP'ın yönetime 
gelmesiyle başlamıştır. ANAP, askerî yönetimin ideolojisini, örgütlenmesini ve yükseköğreti
me yaklaşımını gerici ve ilkel kapitalist bir yaklaşımla güçlendirerek sürdürmektedir. 12 Eylül 
askerî rejiminin son aylarında yürürlüğe konulan vakıf yükseköğretim kurumlarıyla ilgili düzen-
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leme, özel yükseköğretim kurumları kurulması ve paralı yükseköğretime başlangıç biçiminde 
yorumlanmış, YÖK Başkanına Bilkent'i kurma olanağı sağlanmış ve bu kuruma -yasal olarak 
bulunmadığı halde- "Üniversite" adı verilmiştir. Ayrıca, öğrenim harçları her fırsatta artırıla
rak, paralı yükseköğrenime başlangıç yapılmıştır. Paralı yükseköğretime geçiş dönemi ise, 
11.4.1990 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan ve yürürlüğe konan 418 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle başlatılmıştır. Tepkiler nedeniyle, uygulaması bir süre sınırlı bırakılacak da ol
sa, 1982 Anayasasına aykırı da olsa, bu düzenleme, 12 Eylül rejiminin yükseköğretim düzenle
melerinin son ve doruk noktasını oluşturmaktadır. Bu düzenleme, bir taraftan vakıf yükse
köğretim kurumlarına öğrenci başına devlet yardımını da öngörerek devlet üniversitelerini yok
sullaştırmak pahasına, bir özel sektör destekleyiciliğini gündeme getirmiştir. 

Yükseköğretim Yasasında yapılan değişiklikler, yasanın doğuş gerekçesi olarak daha önce 
de öne sürülmüş olan gerekçelere ve Anayasaya aykırı düzenlemeler içermektedir. YÖK, esas 
görevi olması gereken planlama, programlara ve koordinasyon görevlerini yapamadığı öne sü
rülerek eleştirilmektedir. Altıncı Beş Yıllık Plan, YÖK'ün ve üniversitelerin planlama ve eşgü
düm işlevlerinin etkin olarak yürütülmeleri için örgüt yapılarının geliştirilmesini ilke olarak 
benimsemektedir. Bu da, YÖK'ün ve üniversitelerin esas görevlerinde yetersiz kaldıklarının başka 
bir delilidir. 

Yapılan değişikliklerle YÖK'ün yapısı değiştirilmiş, YÖK, her yarı yılda üç kez toplanan 
bir genel kurula dönüştürülmüş, görevler, başkan dahil 9 kişiden oluşan bir kadro ile yürütme 
kurulunda toplanmıştır. 

1982 Anayasası, iki yükseköğretim kurumunun YÖK'ten bağımsız olmasını öngörmüştür. 
Buna göre,' 'Gülhane Askerî Tıp Akademisi" adlı askerî kurum, YÖK'ten bağımsız; fakat YÖK 
içinde temsilcisi bulundurulan bir fakülte - üniversite statüsünde düzenlenmiştir. Yine YÖK'
ten bağımsız şekilde Polis Akademisi Yasası düzenlenmiş ve yürürlüğe konulmuştur. Bunlara 
karşın, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi bir yükseköğretim kurumu bulunmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, net asgarî ücretin 300 bin Türk Lirası dolayında olduğu, işsiz sayısı
nın 4,5 - 5 milyon arasında bulunduğu bir ülkede çözüm olarak, vakıf üniversiteyi ve paralı 
yükseköğretimi öne sürmek, nüfusun büyük çoğunluğunun çocuklarına yükseköğretim kapı
larını kapamak demektir. Ayrıca, ülkede yükseköğretimin emek karşıtı ideolojiler doğrultu
sunda kurumlaşmasının pekiştirilmesi demektir. İşçilerin değil çocuklarını üniversiteye gön
dermek, çocuklarının karnını doyurmaktan bile yoksun kılındığı bir ortamda, bu, insafsızlık
tır. Sorunları o denli yoğunlaşmıştır ki, son günlerde YÖK \asasimn onuncu yılı nedeniyle üni
versite öğrencileri ve öğretim üyeleri toplu ve yaygın boykotlar ve protestolarla YÖK uygula
malarını ve laiklik karşıtı gidişi protesto etmişlerdir. Hem öğrenciler, hem öğretim üyeleri hak
lıdırlar. YÖK'ün yaptığı tahribat, artık akıl almaz düzeye ulaşmıştır ve acilen önlenmelidir. 
Bu yapılmadığı takdirde, iktidara geldiğimizde biz, bunun da hesabını sorarız. 

Sayın milletvekilleri, YÖK, hizmet gerekçesinde, yükseköğretimin amacının Atatürk ilke
leri doğrultusunda ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı, insan haklarına saygılı gençler yetiştirmek 
olduğu belirtilmektedir. Eğer yükseköğretimin amacı buysa, eğer Yüksek öğretim Kurulu ve 
üniversiteler bu amacı gerçekleştirmek için görev yapacak ve Yüce Meclisten bu amaç için öde
nek alacaksa, 1991 yılı yükseköğrenim bütçesinin tümünün Yüce Meclis tarafından, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda da söylediğim gibi, reddedilmesi yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, süreniz dolmuştur, tamamlayın. 
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MEHMET FUAT ERÇETÎN (Devamla) — Peki Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, Başkanın ikazı üzerine... 
BAŞKAN — Grubunuzun tenbihatı efendim... 
MEHMET FUAT ERÇETİN (Devamla) — Evet, evet. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimini ortadan kaldırıcı çalışmalara prim vermemek 

için, hem YÖK üzerinde, hem de diğer eğitim kurumları üzerinde Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin sürekli ve etkin denetim yapabilmesini sağlayıcı yolları açmamız gerekli. Bir erken genel 
seçim yaparak, halkı temsil edebilen bir Parlamento oluşturalım, yeni bir Anayasa yapalım. 
Yükseköğretimi temelden düzenlemeyi böyle uygun bir ortamda gerçekleştirmek umuduyla he
pinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erçetin. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Tokat Milletvekili Sayın Kâzım özev, buyurun. 
SHP GRUBU ADINA KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sos

yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi 
sunmaya devam etmek üzere huzurunuzdayım; hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben, millî eğtimimizin ana ve temel'niteliğini oluşturan laik eğitim 
açısından konuya yaklaşmak istiyorum. 

Laiklik, bir başka deyişle Atatürk devrim ve ilkeleri, Kurtuluş Savaşıyla gerçekleştirilen 
ulusal devrimin temelini, esasını, odak noktasını oluşturduğu gibi, Atatürk devrim ve ilkeleri 
ve laiklik, bugünkü anayasal sistemimizin de temelini ve esasını oluşturmaktadır. 

1982 Anayasasında daha başlangıç bölümünde, bu bölümün üç, dört, yedi ve sekizinci 
paragraflarında şu hususlar saptanmaktadır : Bu bölümde öncelikle, Atatürk devrimlerine ve 
onun ilkelerine bağlılık, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma azmi esas alınmaktadır. Hiçbir dü
şünce ve görüşün, Atatürk milliyetçiliği, Atatürk ilkeleri ve devrimleriyle, medeniyetçiliğin kar
şısında korunamayacağı açıkça belirtilmiştir. Bu bölümde, laiklik ilkesinin gereği olarak, kut
sal din duygularının devlet işlerine ve politikaya karıştırılamayacağı emredilmektedir. Yine bu 
bölümde, her Türk vatandaşının, medeniyet ve hukuk düzeni içerisinde onurlu bir yaşam sür
düreceği, maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirmek, hak ve yetkisine sahip olduğunu 
açıklamaktadır. Yine bu bölümde, Anayasanın diğer tüm maddelerinin, bu ilkeler ve esaslar 
doğrultusunda yorumlanarak değerlendirileceği belirtilmiştir. 

Anayasanın 2 nci maddesinde, "Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baş
langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" de
nilmektedir. 

Anayasanın 24 üncü maddesi, ibadet ve inanç özgürlüğünü güvence altına aldığı gibi, "Kim
se, devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din kuralları
na dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla, her ne suretle olur
sa olsun, dinî veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye 
kullanamaz" demektedir. 

Anayasanın "Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi" başlığını taşıyan 42 nci maddesinde ise, 
"Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esas
larına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim 
yerleri açılamaz" denmektedir. 
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Anayasanın 174 üncü maddesi, devrimlerin simgesi olan ve devrimlerdeki temel anlayışı 
ve ana doğrultuyu gösteren devrim kanunlarını ve bu yolla devrimleri koruma altına almıştır. 
Anayasanın bu hükmünde, Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma dü
şünce ve azmiyle, laik düşüncenin, Anayasada belirlenmiş bütün temel ilkelere egemen olduğu 
açık bir şekilde belirtilmiştir. Bakınız, bu madde hangi devrim kanunlarını korumaya almış
tır î En başta Tevhidi Tedrisat Kanunu, Şapka Kanunu, Tekke ve Zaviyelerin Kaldırılmasına 
Dair Kanun, Medenî Nikâh Kanunu, Beynelmilel Erkânı Kabul Hakkında Kanun, Bazı Lakap 
ve Unvanların Kaldırılmasına Dair Kanun, Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun. Ana
yasanın, yukarıdan beri sunduğumuz bu ilkelerini ve devrim kanunlarını değerlendirdiğimizde 
görülmektedir ki, laik devlet, toplum yaşamının her alanında egemen olan tek ilkedir. Hiçbir 
düşünce, hiçbir özgürlük, devlet ve toplum yapımızda laiklik ilkesinin egemenliğini ve etkinli
ğini ortadan kaldıramaz ve onu zaafa uğratamaz. 

Anayasa Mahkemesinin bir kararında çok açık olarak belirtildiği gibi, Anayasadaki laik
lik ilkesine, laik ve. eğitim kurallarına karşı eylemlerin, demokratik bir hak oldğu savunula
maz. Anayasal ayrıcalığa sahip laiklik ilkesi, demokrasiye aykırı olmadığı gibi, tüm hak ve öz
gürlüklerin de, bu ilke temel alınarak değerlendirilmesi zorunludur. 

Şimdi soruyorum : Bugün, Anayasanın bu temel anlayışına uygun devrimin gereklerine, 
felsefe ve ideolojisine uygun çağdaş ve laik bir eğitimden söz etmek olası mıdır? Anayasanın, 
yukarıda sunduğumuz 174 üncü maddesiyle güvence altına alınan Tevhidi Tedrisat; yani Eğiti
min Birliği Kanunu ile öngörülen, eğitim birliğinden söz etmek mümkün müdür? 

Bakınız, Tevhidi Tedrisat Kanunu ne diyor : "Madde 1. — Türkiye dahilindeki bütün mü-
essesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekâletine merbuttur." 

Bu hükme göre, eğitim, tüm müessese ve okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olman 
esası getirilmiştir. Bu Kanunun 2 nci maddesiyle, bilcümle medrese ve mektepler yine Millî Eğitim 
Bakanlığına devredilmiştir. Demek ki, eğitimdeki devrimin önemli bir ilkesi, tüm eğitim ve öğ
retimin, Millî Eğitim Bakanlığın yönetiminde olması esasıdır. Yine, aynı Kanunun 4 üncü maddesi 
ise "Maarif Vekâleti yüksek diniyat mütehassısları yetiştirilmek üzere Darülfünunda bir İlahi
yat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidematı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef me
murların yetişmesi için de ayrı mektepler kuşat edecektir." denmektedir. 

Burada da görülüyor ki, ilahiyat Fakültesi bir adet olup, yüksek din mütehassısları yetiş
tirecektir. Din hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla imam ve hatip yetiştiren okullar açıla
bilecektir. Bu maddeden de anlaşılmaktadır ki, dinsel okullar, yalnızca din hizmetlerini yürü
tecek hizmetli yetiştirmek amacıyla açılacaktır. Şimdi, Atatürk ilke ve düşüncelerine inandığı
nı bildiğimiz Sayın Bakandan sormak istiyorum : Tevhidi Tedrisat Kanununun hangi hüküm
lerinin gereği yerine getirilmektedir? 

Değerli arkadaşlarım, Tevhid-i Tedrisat Kanunu bugün fiilen yürürlükten kalkmış gibidir. 
Bugün ülkemizde Tanzimat Dönemindeki ikili eğitim sistemi uygulanmaktadır. Bir taraftan, 
çağdaş eğitim yapan; ancak, son zamanlarda amacı ve içeriği hayli saptırılan bir eğitim ve öğ
retim; diğer taraftan, laik Türkiye Cumhuriyetini, bir tslam cumhuriyetine dönüştürmeyi amaç
lamış, bir beyin yıkama aracı olarak kullanılan çağ dışı şeriat eğitim. 

Bugün, ülkemizde, 5 bine yakın, güya Diyanet işleri Başkanlığı denetiminde bulunan Kur'an 
kursu ve hafız kursunda, 150 bine yakın genç ve çocuk, şeriat eğitiminden geçirilmektedir. Sa
yısı 25 bine ulaştığı sanılan ve çoğunluğu, tarikatların, yönetim, denetim ve etkinliğinde 
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olan Kur'an kurslarında acaba kaç kişi eğitilmektedir? Diğerleriyle kıyaslayarak buralarda öğ
retim görenlerin sayısını tahmin edecek olursak, herhalde bu sayı 750 bin civarında olmakta
dır. Demek ki, sadece Kur'an kurslarında bir milyona yakın genç ve çocuk eğitim görmektedir. 
Daha birçok illegal eğitim okullarında yapılan şeriat eğitimlerini de nazara alırsak, bu raka
mın hangi boyutlara ulaşacağı tahmin edilebilir. 

Bakınız, kimi Kur'an kurslarında, Kur'an kursu öğrencilerine şöyle bir yemin ettirilmek
tedir : "Ben, Muhammed Müslüman ümmetindenim. Türkiye, dinsiz, laik bir devlet haline 
gelmiştir. Hayatımı, Mustafa Kemal dinsizliği ile savaşa adayacağıma, Türkiye'yi bir din ve 
şeriat devleti haline getirmek için mücadele edeceğime, Kemal Paşa zamanında çıkarılan din
siz kanunların tatbikini önleyeceğime, kısa zamanda ümmet esasına dayanan şeriat devletinin 
kurulması için, devlet idaresinde söz sahibi olacak mevkilere gelmek için çalışacağıma, dinim, 
Allahım ve bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim." 

Değerli milletvekilleri, bu yeminin metninden de, kimi Kur'an kurslarında nasıl ve hangi 
amaca hizmet eden bir eğitim yapıldığı açıkça görülmektedir. 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — Nerede öğretiliyor bunlar Sayın özev? Korkunç bir iddia 
bu! Nerede var? Bunu ispatlayın, Genel Kurul bilsin. 

KÂZIM ÖZEV (Devamla) — Profesör özer Ozankaya'mn kitabını okursanız, onda yazı
yor efendim. 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — Hangi kitabında? 
MEHMET KAHRAMAN (Erzurum) — Olmaz böyle şey! Hangi Kur'an kurslarında?.. 
KÂZIM ÖZEV (Devamla) — Tüm Kur'an kurslarında değil efendim, bazı Kur'an kursla

rında diyorum, millî eğitimin dışında bulunan Kur'an kurslarında... 
Atatürk ve laik düşünce düşmanlığı aşılayan Kur'an kurslarıyla, tarikat mensuplarının yö

nettiği öğrenci yurtlarında olanlara kulaklarını tıkayan, yenilerin devreye girmesi için gözlerini 
kapayan siyasî iktidarın kanatları altında, izinli, izinsiz, ülkenin en küçük yerleşim birimlerine 
kadar yayılmaktadır. 

Bugün ülkemizde 383'ü ortaokul ve 366'sı ise lise olmak üzere, toplam 749 imam hatip 
okulu bulunmaktadır. Bu okullarda 1989 - 90 döneminde, lise kısmında 93 077 olmak üzere, 
282 524 kişi okumaktadır. 1988 yılı sonuna kadar toplam mezun sayısı 157 7S3 olmuştur. Ta
biî, şimdi bu sayı yaklaşık 200 binler civarında bulunmaktadır. Bu manzara karşısında, artık, 
eğitim birliğinden söz etmek olası mıdır?.. 

Şimdi, bir de, bu okullardan mezun olanların nerelerde görev aldıklarına, ne yaptıklarına 
bakalım. 

Diyanet işlerinde, din hizmetleri merkez* ve taşra örgütlerinde görevli bir öğretim kademe
sinde personel sayısı, toplam olarak 77 099'dur. Bunlardan yalnızca 39 907'si imam hatip lisesi 
mezunudur, tmam hatip liseleri öğrenci sayısıyla, mezunlar sayısı, toplam 433 277'dir. Görü
lüyor ki, imam hatip öğrenimi yapan öğrenci sayısı, görevli sayısının on katından fazladır. 

Bir de kız öğrenci sayısına bakalım : Orta kısımda 49 904, lise kısmında 19 267 olmak 
üzere, toplam 69 171 kız öğrenci mevcuttur. 

Şimdi, Sayın Bakandan sormak gerekli: tmam hatip öğrenci sayısı hangi amaçla ve niçin 
Tevhid-i Tedrisat kanununa aykırı olarak, din hizmeti gereksinimleriyle sınırlı tutulmamakta
dır? Bu kız öğrenciler, hangi din hizmetlerinde görevlendirilmektedirler? 
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Bakınız, imam hatip mezunlarından, yüksek tahsile devam için başvuran 9 931 öğrenci
den, yalnızca 981'i, yani onda biri ilahiyat fakültelerindedir; kalan kısım, genellikle hukuk ve 
kamu yönetimi fakültelerini tercih etmişlerdir. Bu durum, laik ve çağdaş eğitimden bir geriye 
dönüş değil midir? Bu durum, Atatürk devrim ve ilkelerini dinamitlemek demek değil midir? 

Bu çarpık gidişatı, bu karşıdevrimin harekâtını, yıllardan beri Millî Eğitim Bakanlığını 
dolduran; ama, sayısına bakanın da kılına dokunamadığı örümcek kafalı sözde eğitimcilerle 
mi düzelteceksiniz? 

, MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — örümcek kafalı değildir millî eğitimde çalışanlar, değerli 
insanlardır. 

KÂZIM ÖZEV (Devamla) — Eğitimimizde, Arap - Ortadoğu kültürünü yerleştirmeyi ka
bul eden bir sistem hâkimdir. Bu nedenle, sağlıklı düşünenin, toplum ve doğayı algılayıp, irde
lemenin yollarını öğreten dersler zorunlu olmaktan çıkarılmıştır. 

Son zamanlarda, çağdaş yayınlar bir tarafa bırakılarak, tarikat mensuplarının çıkardığı 
dergilerin, yobazlığa, gericiliğe, teokratik dünya görüşüne övgüler içeren kitapların okutulma
sı, okullara dağıtılması tavsiye edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın özev, İS dakikanız dolmuştur, toparlayınız. 
KÂZIM ÖZEV (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Yapılan anti-Iaik eğitimin ürünlerini, artık açık bir şekilde görüyoruz. Bugün, tıp fakülte

si kız öğrencileri kadavra çalışmalarına girmemektedirler. Tarikat eğitiminden geçen genç, cu
ma namazına gitmeyen babasını katledebilmektedir. Çağdaş düşünen ve Atatürk devrimlerini 
benimseyen öğretmenler kıyıma uğratılırken, düşün yandaşları, tarikat mensubu öğretmenler, 
meslekî deney ve formasyonları dikkate alınmadan, -hatta haklarında idarecilik yapmalarına 
engel soruşturma raporları bulunanlar da dahil olmak üzere- merkez ve taşra yönetim kadro
larına getirilmektedirler. Yüzlerce örneği bulunan bu savı, millî eğitim politikasına yobazlığın 
egemen olmasını önşart görmektedirler. Bakanın yanıtlamasını diliyorum : Gerçek Atatürkçü 
öğretmenler şimdi neredeler? Bunlardan kaç tanesi yönetici durumdadır? Okullarda ve bakan
lığın diğer birimlerindeki yöneticilerin, öğrenim dallarına göre bir istatistiğini yaptınız mı?.. 

Bu manzara karşısında, Atatürk nutukları atmak, gerçekleri kamufle etmekten başka bir 
işe yaramamaktadır. Bu şekliyle, siz, laikliği, Anayasanın getirdiği laik devleti ve toplum yapı
sını tahrip etmediğinizi, anayasa ihlali yapmadığınızı iddia edebilir misiniz?.. 

Bir gün gelecek, laikliği tahrip edenler mutlaka hesap vereceklerdir. 
Yüce Meclisi, şahsım ve grubum adına saygı ile selamlıyor, millî eğitim bütçesinin, çalı

şanlarına ve Türk toplumuna hayırlı olmasını diliyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özev. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Beşer Baydar, bu

yurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA BEŞER BAYDAR (Ankara) — Sayın Başkan, sayın üyeler; sözle

rime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Düşünce düzeni içerisine girmeden önce, küçük bir tespitimi sizlere aktarmak istiyorum : 

Yedi yıldır devletin başında toplumu idare eden ANAP hükümetleri, -siyasal anlamda değil 
de, bir eğitimci gözüyle- neler söylemiştir : "Serbest piyasa ekonomisi" demiştir; "Değişen 
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dünya, değişen Türkiye" demiştir; "Çağ atlayan Türkiye" demiştir; transformasyondan bah
setmiş; ihracatın önemini vurgulamıştır. 

Bunların hepsi, kendi mantığında güzel şeylerdir. Bunlarla ilgili kanunlar, kanun hükmünde 
kararnameler, yönetmelikler çıkarılmıştır... Bu söylenenlere baktığımız zaman, bu iddialı söz
lere baktığımız zaman, bunların yapılması için sadece kanun, sadece kanun hükmünde karar
name ve yönetmelik çıkarılması değil, toplum düzeni içerisinde, toplum anlayışında önemli 
değişikliklerin olması lazımdır. Bu da kuşkusuz, eğitimle olacaktır. 

Bu iddialı ilkeleri ortaya atan Hükümet, millî eğitimde bu değişikliği yapabilecek ilke ve 
anlayışları ortaya koymuş mudur?.. Bunu takdirlerinize sunuyorum; ama, mevcut uygulama
lara baktığımız zaman; yani değişen dünyaya uymak için çaba sarf eden, Türkiye'yi çağdaş 
uygarlık düzeyine getirmek için millî eğitimde yapılan değişikliğe baktığımız zaman, bu, hiç 
de iç açıcı değildir. Bunlar söylenirken, Millî Eğitimde hangi değişiklikler yapılmıştır? 

Şöyle bir baktığımız zaman : Kılık kıyafetle ilgili sözler söylenmiştir; "Türban giyilsin mi, 
giyilmesin mi?" konusundan bahsedilmiştir; okullarda ve kurumlarda mescit açılması tartış
ması olmuştur; "Gençlik Şûrası toplandı" diye övünülen şûraya, gençler alınmamıştır; Avru
pa Topluluğuna girmek için kapısında çaba sarf ederken, çağdaş eğitimden bahsetmenin suç 
olduğu görülmüştür. 

Şimdi bu kısa tespitten sonra, acaba o yedi yıllık ANAP tktidarı, toplum üzerindeki o 
iddialı ilkelerini mi ciddiye almamaktadır, yoksa, o ilkelere uymak için millî eğitimdeki deği
şikliğe gerek mi görmemektedir? Bunu takdirlerinize sunuyorum. 

Sayın üyeler, eğitimin temel öğesi, genç - öğretmen - okur üçlemidir. Eğitim, toplum içeri
sinde bu üçlem ile yaşama ortamı bulur ve hayat kazanır. Bu Üçlemin yaşama ortamı, eğitimin 
demokratik olması ile önem kazanır ve yerini bulur. 

Buradaki temel gerekçe, demokrasi ile yönetilen ülkelerde eğitimin de demokratik olması
dır. Burada sosyal devlet kavramına kısa bir göz atmakta yarar vardır : 

Sosyal devlet, insan haysiyetini koruyan, kollayan devlet demektir, tki temel özelliği var
dır : 

1. Tüm vatandaşlara, o toplumun koşullarına göre, asgarî geçim ve yaşam olanaklarını 
sağlamak; yani, devlet, herkes için konut, sağlık, güvenlik ve eğitim gibi hizmetleri eşit oranda 
sağlamak zorundadır. 

2. Sosyal adaleti tüm toplumda egemen kılmasıdır. Sosyal adalet, iki ayaklı bir kavramdır. 
Birinci ayağı, eşit işe eşit ücret; ikinci ayağı da, fırsat eşitliği kavramıdır. Bu anlayışla, demokra
tik bir toplumda eğitim, en belirgin yükselme aracıdır. Halk deyimi ile söylersek, adam olmanın 
yolu eğitimden geçer, tşte bu nedenle, toplumdaki herkese eşit yükselme ve adam olmanın şansı
nın tanınması için, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmış olması gerekir. Sosyal devlet, bîr yandan, 
tüm vatandaşlarına, insanca yaşam için asgarî koşulları sağlamakla; öte yandan, onlara, top
lumda yükselmek için eşit fırsatları vermekle, yani, adaleti gerçekleştirmekle yükümlü olan devlettir. 

Fırsat eşitliğini öncelikli ilke kabul eden sosyal adalet ilkesi, iki ana konuda tavizsizdir : 
1. Sağlık. 
2. Eğitim. 
Yani, devlet, herkesi yaşatmakla, herkesi okutmakla sorumludur. Bunlar da paraya bağ

lanamaz. 
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Oysa, devlet, eğitim işini kerhen üstlenir duruma gelmiştir. Eğitim alanında, para, önce
lik kazanmıştır. Bu öncelik, para sevenleri, gelecekte, ülkenin, düşünen, kafa yoran ve söz ge
çiren yurttaşları konumuna getirecektir. Parasız kesimin çocukları, dinsel ağırlıklı eğitim izlen
celeri ile eğitilecekler, uyuşuk ve donuk birer insan olarak, paralıların yönetiminde uyumcu 
olacaklardır. 

Bu kısa tespitlerden sonra, eğitimin temel öğesi, genç - öğretmen - okul üçleminde uygu
lanan sistemi gözden geçirelim : 

Eğitim toplum yapısında bu denli önemli iken, eğitimin itici gücü öğretmenin son yıllarda 
en çok ezilen olduğu görülmektedir, öğretmenlerin içinde bulunduğu duruma bakacak olur
sak, öğretmenlerin elden gittiğini görebiliriz. Gerçekte, bugün öğretmen geçim zorluğu çek
mektedir; sosyal değerini yitirmiştir. Bu talihsiz ölçüleri ve anlayıştan öğretmenin sırtından at
mak lazım, "öğretmen bile olamadın" sözcüğünün yerine, "Ah bir öğretmen olabilse" veya 
"Falanın çocuğu öğretmen oldu, aferin" sözcüğü yaygınlık kazanırsa, çok sorun kendiliğin
den halledilmiş olur. Aksi takdirde, toplum içerisinde itibarını kaybetmiş, ciddiye alınmayan 
öğretmen tipi, imajı da doğar ki, bu imaj da, çöküntünün ayak seslerini ensemizde hissetme
miz demektir. 

Sayın üyeler, eğitimin temel öğesinden bir diğeri de, öğrencidir, yani gençlerimizdir. Ulu
sal bağımsızlığımızın kadrosu, Cumhuriyetin ilanından sonra, gençlerimize istiklal ve Cumhu
riyeti emanet etti. 67 yıl önce gençlik seviliyordu, güveniliyordu; bugün gençlerimizin durumu 
şudur : Birazcık kimya, birazcık biyoloji, birazcık tarih dersi, üzerine birazcık da din ve ahlak 
bilgisi serpiştirin; işte size bir lise mezunu... Her konuda birazcık bilen; ama, hiçbir konuyu 
kökünden kavramamış milyonlarca genç insan... 

Böyle bir malzeme, sadece bilimsel gelişmede yararlı olmamakla kalmaz; onun haricinde, 
başta anarşi ve terör olmak kaydıyla, her kötülükte kullanılır. 

Temel sorun, eğitim sorunudur. Eğitim sorunu çözülmedikçe, gençlik hareketi de bitmez. 
Bize göre, gençliğe, yeni yasalar ve yeni yasaklar değil; yeni anlayış, yenilikçi bakış gerekir. Bir 
yerde suçlu gençlik varsa, kesin olarak, orada adaletsizlik, yanlış bir eğitim ve suçlu bir sistem 
vardır. 

Gençliği dünün suçlusu, dünün kurbanı olmaktan kurtaramadık; ama, geçmişten alınan 
ders ile, yarının çağdaş, üretken kişileri olarak yetiştirme şansımız var. Bunlar, güzel sözlerle 
değil, çağdaş anlayışı ortaya koymakla, uygulamakla olur. 

Gençlerimizin, gençlik süreci içerisinde isteklerine bakalım : Çocuk yaşında, park istiyor, 
yok; kreş istiyor, yok; spor sahası istiyor, yok; okul istiyor, yok; öğretmen istiyor, yok; diploma 
alıyor iş istiyor, yok; siyaset yapmak istiyor, yasak!.. 

Yaşamak, yoklarla, yasaklarla güzel değildir. Yaşamak ve yaşamdaki güzellikler, barış için 
kardeşlik için, eşitlik için olursa güzeldir. Biz bir güzellik veremiyoruz gençlerimize. Bu genç
lerden biz özür dilemeliyiz, özür dilemeliyiz ve tek tip eğitim değil; çoğulcu, çağdaş toplum 
için, siyasete alet etmeden, kendilerine o eğitimin yolunu açmamız gerekir. 

Sayın üyeler, eğitimin temel öğelerinden üçüncüsü, eğitim kurumlarıdır, yani okullardır. 
Demokratik nitelikler, önce okullarda edinilir. Demokrasi pratiği, okulda kökleşerek, vazge
çilmez bir alışkanlık ve nihayet bir hayat tarzı haline gelecektir. Eğitim sistemimizin otoriter 
yapısı, tüm eğitsel ilişki ve süreçlere yansır, öğrenci - öğretmen, Öğretmen - müdür, müdür -

— 510 — 



T.B.M.M. B : 50 16 . 12 . 1990 O : 2 

bakanlık ilişkileri, buyuran ve buyurulan arasındaki ilişkilerdir, özellikle, istenen modele göre 
belirlenmiş ilişkilerdir. 

Sayın üyeler, eğitim kurumlarımıza baktığımızda da durum iç açıcı değildir. Dengesiz okul 
dağılımlı bir ülkeye sahibiz. Okul eksikliği önemli bir eksiklikken, ibretle izliyoruz ki, bazı yer
lerdeki okulların kışlaya dönüştürüldüğünü, daha başka değişik amaçlarla kullanıldığını, bazı 
okulların da S yıldızlı otel yapıldığını görmekteyiz, duymaktayız!.. 

Bu okullarda, en fazla ihtiyacını duyduğumuz demokrasi kültürü maalesef verilmemekte
dir. Daha önceleri, kıt imkânlara rağmen, daha fazla olan sportif ve kültürel faaliyetler, maa
lesef azalmıştır. Bu okullarda eğitimin, birinci sınıf, ikinci sınıf insanların çocukları, seçkinler 
ve kapıcı çocukları diye kamplara bölünmesi de ibret vericidir. 

Eğitim sistemimizin içinde bulunduğu durumun çıkmazı; 
1. tmkâna bağlıdır. Maalesef, bütçede millî eğitime ayrılan miktar yeterli değildir. 
2. Ulusal ve çağdaş değerlere bağlıdır. 
Cumhuriyetin ilanıyla beraber, gerek Anayasa, gerek sivil toplum sistemine uygun kural

lar ve ilkeler konmuştur. Cumhuriyetin kurucuları, özellikle, inşasına çalıştıkları yeni devlet 
yapısında, İslam birliği yerine, Misakımilliyi savunmuşlardır ve bu önemli bir tespittir. 

Sayın üyeler, başında "millî" kelimesi olan iki tane bakanlığımız vardır. Bunlardan birisi 
Millî Savunma Bakanlığı, diğeri de dünyanın başka hiçbir ülkesinde görülmeyen, sadece ülke
mizde olan Millî Eğitim Bakanlığıdır. Konumuz Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili olmadığı 
için o konuya değinmek istemiyorum; ama, Millî Eğitim Bakanlığının önündeki "millî" keli
mesinin nereden geldiğine bakmak için, Ulusal Kurtuluş Savaşını veren kadronun, Cumhuri
yeti kuran kadronun tespitine bakmak gerekir. Bu kadro, özellikle Cumhuriyetin kuruluşun
dan sonra yaptığı tespitte, tslam birliği yerine, Misakımilliyi savunduğu için bu değeri vermiş
tir. Oysa, bugün baktığımız zaman, Millî Eğitim Bakanlığının başındaki "millî" kelimesi, su-
landmlmakta; hatta, gayri millî olarak, Arap kültürüyle, arabesk bir şekilde sulandırılmaktadır. 

Bugün yine müfredat konularına baktığınız zaman, çok önemli olmasına rağmen, müfre
datta yeri olmayan ve üstyapı kurumlarının vazgeçilmez ilkesi olan, o, temel hak ve özgürlük
ler, demokrasi anlayışı, maalesef eğitim kurumlarımızın müfredatına girmemiştir. Üstyapı ku
rumlarında programa giren sadece din ve ırk konuları vardır ki, bu da, yine bizim müfredatı
mızda, çok ulusal anlamda -evrensel anlamda değil maalesef- daha yöresel, daha birtakım si
yasetlere alet edilir olarak kullanılmaktadır. 

Bugün okullarımızda din dersi okutulmaktadır. Oysa, dikkatle baktığımız zaman, evren
sel anlamda gerçekten din dersi okutulacaksa, tüm dinlerin bilgisinin verilmesi gerekir. Oysa, 
bizim derslerimizde, sadece tek din dersi verilmektedir ki, bu da evrensel anlamda yeterli bir 
değer değildir. 

MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — Sayın Konuşmacı, Almanya'daki, İngiltere'deki din 
dersleri nasıl? Onlar tslam dinini öğretiyorlar mı acaba? 

BEŞER BAYDAR (Devamla) — Bu zamanda bunu tartışma imkânımız yok. Siz de "evet" 
dersiniz; gerekirse, bunu bir Meclis araştırmasıyla yerine getiririz. 

BAŞKAN — Şu anda süresi doldu efendim, müdahale etmeyelim. 
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Sayın üyeler, özellikle 12 Eylülden sonra okullarımıza, 

millî eğitimimize apolet girmiştir, rütbe girmiştir, irticaî özlem girmiştir. Sayın Bakanımızdan 
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özellikle istem olarak, gerçekten, çağı yakalamak istiyorsak, Millî Eğitim müfredatına apole
tin, rütbenin, irticanın yerine, bilimin, teknolojinin, çağdaş eğitimin, laikliğin girmesini diler, 
hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baydar. 
Sayın milletvekilleri, böylece, siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar tamamlan

mış bulunmaktadır. 
Hükümet adına, Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol; buyurun Sayın Bakan. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
MtLLÎ EĞÎTİM BAKANI AVNt AKYOL (tstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli millet

vekili arkadaşlarım, sayın üyeler; Yüce Meclisi en içten duygularımla, saygılarımla, sevgilerim
le selamlıyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

' Millî eğitim sistemimizin genel ve özel amaçları, temel ilkeleri, yapısı, yönetimi, her dere
ce ve türdeki örgün ve yaygın kurum ve kuruluşların bunlarla ilgili çeşitli görev, yetki ve so
rumlulukları, bilindiği gibi, çok iyi bildiğiniz gibi, 1973 yılında yürürlüğe giren 1739 sayılı Mil
lî Eğitim Temel Kanununda belirlenmiştir. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ise, Anaya
samızın 104 üncü maddesiyle korunması gereken sekiz inkılap kanunumuzun başında yer alan, 
3 Mart 1924 tarihli ve 430 sayılı öğretimde Birlik (Tevhid-i Tedrisat) Kanununa dayalıdır ve 
bu kanunun ve genel gerekçesinin, özünün ve ruhunun ışığı altında hazırlanarak yürürlüğe kon
muştur. 

Millî Eğitim Temel Kanunundan sonra yürürlüğe giren, 1982 Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 179 sayılı Millî Eğitim Teşkilatıyla ilgili Kanun Hük
münde Kararname ve bunlara dayalı çeşitli kanun ve kanun hükmündeki kararnamelere ve bun
lardan sonra, kalkınma plan ve programlarımız ile hükümet programlarımız, ülke ve toplum 
ihtiyaçlarımıza ilişkin yeni görev ve sorumluluklar getirmiştir. 

Dünyada meydana gelen bilim ve teknolojideki akıllara durgunluk veren gelişmeler ve ye
nilikler; hayranlıkla izlediğimiz, şaşırtıcı ve ürkütücü yeni buluşlar ve arayışlar karşısında, mil
lî, çağdaş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak, millî varlığımızı koruma, mille
timizi hür ve tam bağımsız yaşatma, geliştirme ve yüceltme amacımız, yepyeni boyutlar kazan
mıştır. 

Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve bunun yegâne teminatı, 
bunun yegâne kilidi olan Cumhuriyetimizin laiklik niteliğini koruma amacımız ile, Anayasaya 
sadakattan ayrılmayacağımıza, Büyük Türk Milleti önünde, namusumuz ve şerefimiz üzerine 
andiçmiş olmamız, görev ve sorumluluklarımızı daha çok artırmıştır ve artırmaktadır. 

Bu görüş ve anlayışladır ki, Bakanlık olarak, bugüne kadar yapılan çalışmaların devamı 
yönünde, geliştirilmesi yönünde, yeni ihtiyaçların ve çok hızlı değişim ve gelişim sürecinin or
taya çıkardığı farklı ve yeni şartların gereklerini yerine getirmeye çalışmaktayız. Çünkü, Millî 
Eğitim Temel Kanunumuzun öngördüğü, iyi insan, iyi vatandaş, iyi meslek adamı yetiştirmek 
suretiyle ulaşılmasını istediği asıl amacımız, Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, 
millî birlik ve bütünlük içinde, iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandır
mak ve nihayet, Türk Milletini, çağdaş uygarlığın, yapıcı, yaratıcı, seçkin bir üyesi yapmaktır. 

Bu yüksek millî amacın gerçekleştirilmesinin gereği, yine Millî Eğitim Temel Kanununda, 
temel ilkeler olarak öngörüldüğü şekilde, Hükümetimize göre.lktidarımıza göre, her şeyden 
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önce, eğitim kurumlarımızı, dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açık tut
maktır; eğitimde, hiçbir kişiye, aileye, zümreye, sınıfa imtiyaz tanımamaktır; millî eğitim hiz
metini, vatandaşlarımızın istek ve kabiliyetleriyle, toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlemektir; 
insanlarımızı, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda, çe
şitli programlara ve okullara yönlendirmektir; millî eğitim sistemimizi, bu yönlendirmeyi ger
çekleştirecek biçimde düzenlemektir; eğitimde, kadın - erkek engelli - özürlü, herkese, fırsat 
ve imkân eşitliğini sağlamaktır; her türlü eğitim faaliyetlerinde, Atatürk inkılap ve ilkeleriyle, 
Atatürk milliyetçiliğini temel yapmaktır; sözle değil, icraatta temel yapmaktır. (ANAP ve SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Millî ahlak ve millî kültürün, bozulup yozlaşmadan, kendimize has şekliyle, evrensel kül
tür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine gereken önemi vermektir, sözde değil, icra
atta; çağdaş eğitimin, bilimin ve planlılığın gereklerine uymak ve bunları uygulamaktır. Yap
tıklarımız da budur, arz edeceğim... 

Demokrasinin gereklerini yapmaktır; onu da lafla değil. Demokrasi, laf değil, yaşamak
tır; yaşamak için de, sevmek, hoşgörmek, saymak, gerçekleri de objektif şekilde ortaya koy
maktır; olanları, olamayanları... Eğitim kurumlarında, Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasî ve 
ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasî olay ve tartışmalara karışılması
na hiçbir şekilde meydan vermemektir. -Olan bir iki tanesi bulunuyor, örnekleme yapılıyor 13 
milyonluk bir ordu için. 13 milyon... Yüzde 34,6 sadece personel...-

Millî eğitimde, kim ne derse desin, nasıl yorumlarsa yorumlasın, laikliği, yürekten ve iç
ten temel yapmaktır. (ANAP ve SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu temel ilkelerin ve millî eğitimin amaçlarının, yalnız resmî ve özel eğitim kurumlarında 
değil, yalnız onlarda değil, aynı zamanda, evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta 
gerçekleştirilmesine çalışmaktır. Resmî, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitim faaliyetlerinin, 
millî eğitimin amaçlarına uygunluğunu, eğitim ve öğretim hizmetinin bu kanun hükümlerine 
göre devlet adına yürütülmesini sağlamak ve gözetimini yapmaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; millî eğitim hizmetlerimizi, kanunî ve hukukî bu te
mel amaçlara, ilkelere ve hükümlere bağlı ve saygılı kalarak gerçekleştirmeye büyük özen ve 
titizlik gösteriyoruz; içten ve yürekten göstermeye de devam edeceğiz, etmekteyiz. Çünkü, mil
lî duygu, millî ruh ve düşünce sistemi içinde, millî ahlak ve karakterli, araştırıcı, eleştirici, ya
pıcı, yaratıcı, üretici olmanın, görevimizi, onurumuzu ve sorumluluğumuzu, hak ve adaletle 
her şeyin üstünde tutmanın tek çaresi, tek reçetesi, çağdaş; demokratik ve laik bir millî eğitim
dir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Eğitim, ister fert, ister millet için olsun, insan, toplum ve devlet için kader mücadelesidir 
ve bu kader, hepimizin kaderidir. ANAP'ın kaderi değildir, SHP'hin değildir, DYP'nin değil
dir; milletin kaderidir, devletin kaderidir, millî tarihin gereğidir. (Alkışlar) 

Kaderimiz ve geleceğimiz birdir ve ortaktır. Çağdaş anlayışlı hiçbir kimse, sadece kendi 
kaderinden ve kendi geleceğinden sorumlu değildir ve sorumlu olamaz; böyle diyen de, çağdaş 
değildir, sağlıklı insan değildir. 

Her insan, doğduğu ve birlikte olduğu ailesine, üyesi olduğu büyük ailesi olan yüce mille
tine; milletini, diğer milletlerden ve insanlardan ayıran maddî ve manevî, millî ve kutsal, dil, 

' din, kültür değerlerine ve geleneklerine, insan olarak da, insanlık ailesine karşı sorumludur, 
sorumluyuz. 
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Bu sorumluluğun gereği olarak da, her insan kendisinin, ailesinin, milletinin ve insanlığın 
geleceğine karşı da görevli ve yükümlüdür. Bu anlayışla, her şeyden önce, kendi kendisi olabi
len; kendisine, ailesine ve toplumuna yabancılaşmayan, Atatürk'ün özlemi ve dileği doğrultu
sunda, millî sorumluluk duygusuyla çalışan insanımız, çalışacak olan insanlarımız, ülkemizi 
çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkararak, yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi 
doğmasını sağlayacaktır. Buna da bütün kalbimle inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, tarihimizde, dünya ve insanlık tarihine yön verdiği
miz, çağ kapatıp, çağ açtığımız; üç kıtaya egemen olduğumuz; eğitimde, kültürde, sanatta, bi
limde ve devlet yönetiminde pek çok örnekler verdiğimiz, "Altın çağ" olarak isimlendirilen, 
adlandırılan ve anılan dönemler vardır; ama, bu dönemlerin sırrı, çok geniş bir dünya görüşü 
ve engin hoşgörüyle, hak ve adaletle hareket edilmesine; akla, bilime, sevgiye, gerçeklere uy
gun, akılcı ve gerçekçi devlet ve toplum yönetimi anlayışına bağlıdır ve bağlı olunmasından 
bu altın çağlar yaratılmıştır, gerçekleştirilmiştir. Nitekim, Batılı bilim adamlarına göre Türk
ler, özellikle Osmanlı döneminde, egemenlikleri altına aldıkları halkların, dil, din, vicdan ve 
ibadet hürriyetlerine, örf ve âdetlerine müdahale etmemişlerdir, hiçbir zaman için; aksine, on
lara, geniş bir din ve vicdan hürriyeti tanımışlardır. 

Rönesansın ünlü düşünürlerinden çok iyi bildiğiniz Campanella, "Güneş Sitesi" adlı ese
rinde, düşünce ve inanç hürriyetine karışmayan, aksine, saygı gösteren Türkleri övmekte; ara
dığı güneşin belki de Türkiye'de bulunabileceğini ifade etmektedir. Nerelerden nerelere, bakınız... 

Bazı eserlerinde, Türkleri yerici görüşlerine rağmen, Voltaire'nin, aynı şekilde, Türklerin 
lehinde görüşler belirtmesi, buna değinmesi, yer vermesi, çok anlamlı ve önemlidir. 

İS inci ve 16 ncı yüzyıllarda, Osmanlı Türklerinin ispanya'da engizisyon zulmünden ka
çan Musevileri, gemiler göndererek Türkiye'ye getirdikleri ve onlara yer ve iş verdikleri de her
kesçe bilinen, tarihe geçmiş gerçeklerdendir, gerçekleşmiş olaylardır. 

Bu kadar insanî duygulara sahip, hak ve adalete, din ve vicdan hürriyetine saygı gösteren 
bir milletin ülkesinin, elbette güneş ülkesi olabileceğinin belirtilmesinden daha tabiî bir şey ola
mazdı. Campanella'nın yaptığı doğru. 

Ne var ki ve ne talihsizliktir ki ve ne yazıktır ki, Avrupa, Rönesansla, bilimde, sanatta 
ve endüstride atılımlar yaparken, bunları gerçekleştirirken, bunların arayışı, yarışı ve çabası 
içindeyken, bizde zamanın en iyi eğitim kurumları olan medreselere, beşik uleması, rüşvet, ve-
sair yollarla, yetersiz ve yeteneksiz hocalar, müderrisler (profesörler) atamak suretiyle, akıl ve 
bilimden, hür ve bilimsel düşünceden, tslam dininin özü ve ruhu olan hoşgörüden, insan ve 
haklarına saygıdan, hak ve adaletten, az da olsa, uzaklaşılmış olması; insanlık tarihinin en 
önemli icatlarından biri olan matbaanın, üç kademeden sonra, 289 yıl sonra ülkemize getiril
mesine izin verilmesi, koskoca imparatorluğu, bildiğiniz sonuçlara götürmüştür, sürüklemiş
tir, çöküntüye uğramıştır. 

Ünlü yazar, düşünür Campanella'nın "Güneş Sitesi" adlı eserinde, Osmanlıların yüksel
me döneminden dolayı Türkiye'de doğacağını belirttiği güneşin, Atatürk'ün görüş, inanç ve 
ilkeleri doğrultusunda; azimli, kararlı, cesur atılımlarımızla, çabalarımızla, istikrar içinde ol
duğumuz takdirde, 2000'li yılların başlarında gerçekleşmemesi için, bana göre, hiçbir sebep 
yoktur. Ancak, bunun gerekleri ve şartları vardır. Bu şartlar, yeni bir çağa girmek üzere bulu
nan dünyada, herşeyden önce, bunun farkında olmayı gerektiriyor. Sadece farkında olmakla 
yetinmeyip, hatta, bilmek ve seyirci olmakla, söylemekle de kalmayıp, çağdaş ve ileri toplum 
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ların arasında, onurlu, gururlu, olumlu, sorumlu ve katılımcı bir yer almayı, değer almayı, 
değer kazanmayı gerektiriyor. Çünkü, endüstri toplumundan, 1980'li yıllarda bilgi toplumuna 
geçen insanlık, insangücüne dayalı teknolojiden daha ileri teknolojilere girmiş ve 1990'h yıllar 
içinde biyoteknolojiye yönelmiştir. 

1990'h yıllarda araştırmacılar ve düşünürler 1980'li yılların uzantısı, devamı olarak, fakat 
1980'li yılların aksine; millî ekonomilerden, evrensel ve uluslararası ekonomiye; temsilî demok
rasilerden çoğulcu ve katılımcı demokrasiye; her alanda sınırlı ve kısıtlı seçeneklerden, birbi
rinden çok farklı ve çeşitli, olabildiğince daha fazla seçeneklere, kurumlara ve kuruluşlara; in
sanı, ekonomiye, teknolojiye, başka bir insana feda eden bir dünya görüşünden, "Bütün in
sanlar hür doğar. Haklarda ve şerefte eşittirler. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır. Birbirlerine 
karşı kardeşlik ruhu ile hareket etmelidirler" görüşüne geçişin ve bu yöndeki gerçekleşmelerin 
çok büyük yoğunluk kazandığı, yeni boyutlar kazanacağı, çok farklı yeni bir çağ yaşanacağı 
görüşünde de, arz ettiğim düşünürler, araştırmacılar birleşmektedirler. 

Ancak, bu yeni ve farklı, şimdilik bizim için meçhul dünyanın yaratacağı insanlık ve top
lum sorunlarının neler olabileceği üzerinde, aynı gelişmiş ülkeler, 1990'lı yıllarını en iyi bir şe
kilde değerlendirme çabası ve arayışı içindedirler. Çünkü, sosyal ve kültürel bir varlık olan in
san, bilginin gücüne dayanarak, bilim ve teknolojide, kültür ve medeniyette akıl almaz potan
siyelinden bir kısmını kullanıp, değerlendirerek, insanlığa yeni ufuklar açmaktadır, hirakalar 
yaratmaktadır. 

insanın kendisi de, dünkü insana göre, her geçen gün daha güçlü bir varlık haline gelmek
tedir. Buna rağmen, insan, bilindiği gibi, yine de Yaratanın verdiği potansiyelin çok az ve sınır
lı bir kısmını kullanabilmekte ve değerlendirebilmektedir. 

Artık, sadece geçmişteki verileri kullanarak geleceği tahmin etme yöntemi, geçerliliğini 
yitirmektedir, insanın algılama gücü, sınırlı alanlarda da olsa, güneş sisteminin ötesini düşün
meye ve yoklamaya, araştırmaya başlamıştır. Canlılığın transformasyonu yoluyla, yeni türlerin 
geliştirilmesini gerçekleştirmiştir. Maddenin niteliğinde, çok hızlı, çarpıcı ve akıl almaz deği
şiklikler gerçekleşmektedir, olmaktadır. 

Canlı hücrenin niteliği ve fonksiyonları, onu anlamaktaki ve anlatmaktaki çaresizliğimi
zi, hem şaşkınlığa, hem de Yaratan hakkında hayranlığa dönüştürmektedir. 

Çağdaş ve sağlıklı insan anlayışı, insanın, yaratılmışların en şereflisi olduğu gerçeğini, bi
limin ışığında, daha doğru, daha çok ve daha iyi kavramamıza yeni imkânlar ve yeni veriler 
kazandırmaktadır. 

Dünya medeniyetinin gelişmesi, tik, Orta, Yeni çağlar olarak adlandırıldıktan dönemler
de, yüzbinli yıllar, binyıllar, yüzyıllar gibi zaman dilimlerini kapsarken; -bizim zamanımızdan 
öncesi tabiî, hatta bizim ilkokul öğrenciliğimiz dönemlerinde- bugün, endüstri çağı, atom ça
ğı, uzay çağı, bilgi toplumu çağı gibi gelişmeler ile, biyokimya çağına uzanan yönelimler, bir 
insan ömrüne sığar hale gelmiştir. Bir insan ömründe bunları görebiliyoruz... 

Bilim ve öğretimin, en yoğun ve fonksiyonel ilişkiler içinde, birbirinden ayrılmaz bir bü
tünlüğü oluşturduğu akıl ve bilim çağının daha neler üretebileceğinin beklentisi, hayranlık ve 
şaşkınlıkla birlikte, aynı zamanda, insanlık için büyük bir korku ve kaygıyı da beraberinde ge
tirmektedir. 

Artık, bilinenlerle ve üretilenlerle yetinmek, geri kalmak, çağdışı olmaktır. Çünkü, çağ
daşlık, bilinen ve üretilenlerle yetinme yerine, bunları kullanarak, bilinmeyeni aramak, bul-
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mak ve üretilmeyeni üretmektir. Bunu yapan insan ve toplumlar, insanlığı bugünkü bilgi top
lumu seviyesine ulaştırmışlardır. 

Bugün, gelişmiş ülkelerin en büyük korkusu ve kaygısı, bu yarışta en önde olamamak, 
dünya pazarlarını kaçırmak, dünya pazarlarını birbirlerine kaptırmaktır. 

Bunun için, sürekli yenileşme ve gelişme isteği, ileri ülkelerde doruğa çıkmış, daha çok 
bilgi, daha iyi ve daha yeni teknoloji üretmek, ihtiras ve nihaî amaç haline gelmiştir. Oysa, 
geri kalmış ülkelerin, daha çok bilgi ve daha çok teknoloji isteği ya yoktur, farkında değiller
dir, böyle bir dünyada yaşadıklarının dahi bilincinde olmayarak yaşamaktadırlar ya da çok 
sınırlıdır. Bir kısmı ise, bunların ve olanların neler olduğunu bilememe sıkıntısı içinde sürükle
nip gitmektedirler, inanınız, kabul ve teslim edersiniz ki, asıl tehlike, bu toplumlar ve bu mil
letler için budur. 

Dünyanın ileri ülkeleri, bilim ve teknolojinin 21 inci Yüzyılda getireceği yeniliklerin akıl 
almaz boyutlarda olacağım görmektedirler. Bu sebeple de, bu ülkelerde, "21 inci Yüzyıl korkusu" 
kavramıyla ifade edilen bir endişenin geliştiği gözlenmektedir. Bunun gereği olarak da, bu ül
keler, 10 yıldan beri 1980'li yılların başından beri çok yönlü ve kapsamlı araştırma ve geliştir
me çalışmalarına girmişlerdir ve bunların pek çoğunu gerçekleştirmişlerdir, pek çoğunun da 
sonuçları elimizdedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şüphesiz, bu araştırma ve geliştirme çalışmalarının çoğu, 
sürekli ve yoğun bir şekilde Amerika Birleşik Devletlerinde yapılmaktadır. Bütün dünyada ya
pılan araştırmaların birleştiği düğüm ve çözüm noktası, eğitim, bilim, teknoloji ve bunlarla 
ilgili araştırmalardır. Çünkü, eğitime verilen önemin, ülkelerin, sosyal, kültürel, ekonomik ve 
teknolojik gelişmelerinde ana itici gücü ve temeli olduğu artık kesinlikle ve tartışmasız bilin
mektedir, benimsenmektedir. 

Yine bilinmektedir ki, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki hızlı gelişmeler ve ilişki
ler, eğitimin fonksiyonlarını, kapsamını, müfredat programlarını ve kuruluşlarını da sürekli 
olarak etkilemektedir. 

Bu bakımdan ve bu gelişmelerden dolayı, ülkemizde hızla gerçekleşen endüstri, üretim 
ve istihdam yapısındaki değişiklikler, insanımızın, sadece diplomaya dayalı olarak geçmişte gör
düğü eğitim ve kazandığı genel kültüre fazla önem verilmesinden doğan olumsuz etkileri orta
dan kaldırmak için çalışmalarımızın amacı : tnsan hayatının çok sınırlı ve az bir kısmını kap
sayan okul eğitiminin, yani örgün eğitimle yetinmeyip, yaygın eğitimi, eski deyimiyle halk eği
timini, hayat boyu öğrenmeyi öğretecek şekilde sistemleştirmek; 

Yükseköğretim kurumlarının her birini daha özerk ve daha bilimsel birer kimliğe kavuş
turmak, çeşitlendirmek, ülke ve toplum ihtiyaçlarımıza uygun değişik alanlara yönelterek fark
lılaştırmak, kalitesini zedelemeksizin sayılarını artırmak; 

Ortaöğretimi, programlar, alanlar, kuruluşlar açısından zenginleştirmek, çok yönlü, çok 
programlı ve çok amaçlı olarak kurumlaşmalarını sağlamak; 

öğretmenin ve eğitim yöneticisinin sürekli yenilenmelerini sağlayarak, niteliklerini sürekli 
artırmak, geliştirmek; 

Uluslararası ortamda başarılı ve uyumlu olmanın gerektirdiği yönde standartları kullan
mak ve bunun gerektirdiği düzenlemeleri yapmak; 

Eğitimin maliyetini sürekli gözden geçirmek suretiyle, eğitimde etkinliği ve verimliliği ar
tırmak; 
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Varlıklı hayırsever vatandaşlarımızdan, çevre imkânlarından ve uluslararası kuruluşlardan 
bütçe dışı yeni imkânlar ve kaynaklar sağlamak ve yaratmaktır. 

Dünyada gelişen bilgi çağının, toplumumuza etkileri ve yansıması, uluslararası ilişkileri
mizin büyük hız, açıklık ve yoğunluk kazanması, millî eğitim sistemimizi Ülke ve toplum ihti
yaçlarına, gerçeklerine ve özelliklerine uygun ve uyumlu yönde, şekilde yeniden düzenlenmesi
ni ve geliştirilmesini kaçınılmaz bir zorunluluk haline getirmiştir. 

Baş döndürücü bir hızla gerçekleşen bu gelişme, değişme ve ilerlemelere yabancı ve uzak 
kalmamak, aksine, daha verimli ve etkili bir uyum sağlamak için, iki yıldan beri yapmakta 
olduğumuz millî eğitim sistemimizi yeniden düzenleme ve geliştirme çabalarımızın önemli bir 
kısmının gerçekleştirildiği, kamuoyunca da ve Yüce Heyetinizce de bilinmektedir. Bunlar ra
porumuzda da çok ayrıntılı biçimde ifade edilmiştir. 

Bu düzenleme ve geliştirme çalışmalarımız, şu temel görüş ve ilkeler doğrultusunda de
vam etmektedir : 

Birincisi : 21 inci Yüzyıla uygun bir millî eğitim politikası oluşturmak ve geliştirmek; 
İkincisi: öğretim programlarımızı, geliştirilmekte olan millî eğitim politikası çerçevesin

de, Millî Eğitim Temel Kanununda öngörülen genel amaç ve temel ilkeler ile, çağdaş yeni ihti
yaçlar doğrultusunda, millî çıkarlarımıza ve ülkemizin gerçeklerine uygun şekilde gerçekleş
tirmek. 

Ülkemizin ve milletimizin çağdaşlaşması açısından kaçınılmaz olan, eğitimdeki evrensel 
temel görüş ve ilkeler, aslında bütün insanlık âlemi açısından, barış, huzur ve güven içinde bir 
dünya için, aynı derecede geçerli, aynı derecede önemlidir. Bu açıdan, onurlu bir üyesi olduğu
muz dünya milletler ailesinin genel durumu ve tablosu, 1990'h yılların başında maalasef çok 
acı, ürkütücü ve üzücüdür. 

Eğer, bu gerçekler içinde Türkiye'nin durumu ele alınacak, objektif olarak değerlendirile
cek olursa görülecektir ki, Atatürk Türkiyesi, 1923'lere göre çok olumlu, ileri, gelecek için bü
yük temel olacak gerçekleşmeleri sağlamıştır. Çünkü, bugün S milyar 200 milyonu bulan in
sanlık âleminde, 5 milyar 200 milyon insanın beşte biri okuma yazma bilmemektedir. Bu beşte 
birin, üçte ikisi kadın ve kızlardır; acı olan ve ürkütücü olan da budur. 

Her yıl, okul çağındaki 100 milyon çocuk, okul yokluğundan dolayı okullara gideme-
mektedir. 

1,3 milyar insan, temiz içme suyundan yoksun. 
150 milyon çocuk, kötü beslenme veya hiç beslenememe, çok yetersiz beslenme tehlikesi 

ile karşı karşıyadır. 
Her yıl 14 milyon 600 bin çocuk S yaşına varmadan ölüyor. Sadece Latin Amerika ve Ka-

raiplerde 40 milyon çocuk sokaklarda serseri, başıboş, sahipsiz olarak böyle bir dünyada dola
şıyor. Bunlar benim rakamlarım değil, uluslararası platformlarda verilen rakamlar. 

Bu ve benzeri sorunlara çözüm bulabilmek ve ortak insanlık ihtiyaçlarını karşılamak için, 
bütün dünya milletleri, uluslararası organizasyonlarla, evrensel uluslararası platformlarda bü
yük bir arayış, çaba, organizasyonlar içindedir. Çünkü, çocuğun, kişiliğinin özüne, temel hak 
ve hürriyetlerine, tam ve uyumlu olarak geliştirilebilmesi için, sevgi, saygı anlayış havasının bu
lunduğu, güvenli, sağlıklı bir aile ortamında büyütülmesi; aynı çocuğun, toplumda, kişilikli, 
bilinçli ve yetenekli olarak hayata hazırlanabilmesi için, akıl, zihin, ruh ve beden sağlığı yön-
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lerinden bir bütünlük içinde yetiştirilmesi ve özenle korunması gerekmektedir. Ne zamandan 
beri? 1924'ten beri... insanlığın olduğu günden beri böyle ama, evrensel boyutta alınan karar
ların ilki, 1924 yılında yayınlanan Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi. Sonra, 20 Kasım 1959 
tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi ve son olarak 1990 yılında Çocuk Hakları 
Sözleşmesi, bu yolda atılan çok ciddî, önemli adımlardan ve alınan kararlardan birisidir ki, 
bu toplantıya, Sayın Cumhurbaşkanımız da bir diğer ilgili bakanımızla (Sağlık Bakanımızla) 
birlikte oraya gitmiş ve Türkiye Cumhuriyeti adına bunu imzalamışlardır. 

Çocuklar için öngörülen bu hakların izleyicisi olarak, millî eğitim sistemimizde, bunu ger
çekleştirecek yönde, yapılan eleştirilerin de ışığı altında düzenlemeler yapmak temel görevimizdir. 

Ayrıca, insanın en tabiî hakları çerçevesinde, eğitim sağlık ve gelişme ile ilgili temel sorun
lara çözüm getirebilmek, dünya çapında genel ve ortak politikalar belirlemek amacıyla, bütün 
dünya milletleri eğitim bakanları, bazı devlet ve hükümet başkanlarının da katılmalarıyla, ilk 
defa, Mart 1990 tarihinde Tayland'da, uluslararası düzeyde bir toplantı düzenlemek ihtiyacı 
duymuşlardır. Başkanlığımda katıldığımız (Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetlilileri ile birlikte) bu toplantı, "Herkes İçin Eğitim Dünya Kon-
fer an sı "dır. Alınan kararlar, "Herkes tçin Dünya Eğitim Bildirgesi" olarak yayınlanmıştır. Son 
safhaya gelinmiştir. Verdiğim rakamların bir kısmı oradandır; çok acı ve gerçekçi rakamlar. 

Bu toplantıda yabancı uzmanlar, -özellikle de Dünya Bankası Eğitim Raporunda, Dünya 
Bankasının genel raporunda- o toplantıya katılan 158 devlet arasında (172 devlet var; 158'i ka
tıldı, dört başbakan, bir devlet başkanı dahil) Türkiye'nin yeri, gelişmekte olan ülkelerin en 
ilerisi olan beş ülkeden biri olarak; eğitimini sanayie dönük biçimde, sürekli gelişen sanayi ile 
uyumlu ve ona dönük şekilde yenileyen, düzenleyen ve ümitvar bir ülke olarak belirtilmiştir. 
Aslında, bugün gelişmiş kabul edilen ülkelerin tümünde de eğitim sorunları vardır. Batı Avru
pa ülkeleri, eğitim sistemlerini yeni durum ve ihtiyaçları yönünde geliştirmek üzere, sürekli araş
tırmalar yapmaktadır, bilim ve teknolojideki gelişmelere göre sistemlerini yenileştirmektedir. 
Yeniden düzenleme çalışmalarını, kurdukları sürekli ve geçici organizasyonlarla; ama, sürekli 
olarak yeniden ele almakta, geliştirmekte, iyileştirmektedir. 

Belçika, Anayasasında 1970 -1980 -1988 yıllarında yaptığı değişikliklerle eğitim ve öğre
timde merkezî otoritenin yetkisini taşraya, mahallî idarelere doğru kaydırma kararı almıştır. 
Biz de bu kanunu çıkardık, bu yönde çabalarımız var; ama, görüyorum ki, "demokrasi, 
demokrasi" diyen arkadaşlarımız dahi, "Niye valilere, mahallî idarelere, taşraya yetkileri dev
rediyorsunuz?" diyorlar. Bir çelişkidir... Belçika, 1970 -1980 -1988 yıllarında bu kararı alıyor. 
Taşraya verebildiğiniz kadar vereceksiniz; demokrasinin özü odur. Güveneceksiniz... Oy zama
nı güveniyorsunuz da, güveniyoruz da, kapısına, kahvesine gidiyoruz da, oradan aldığımız bi
rini müsteşar yapıyoruz da, niye orada ona, öğretmenine, yöneticisine güven göstermeyeceğiz? 
(ANAP sıralarından alkışlar) Neden?.. Anlamı yoktur. Çağdaş ve çoğulcu demokrasi anlayı
şıyla bağdaşmaz. 

İngiltere en büyük reformu 1944 yılında yapmıştı. En son olarak 1988 yılında, 1944 yılın
daki reformun tersine, eğitimde en büyük reformu yaptı; bütün eğitim sisteminin tümünü bir
leştiren, başarılı olanları ödüllendiren, başarısız olan üniversitesinden, okulundan parasını ke-
sebilen bir yığın tedbir... 

Avustralya ve Yeni Zelanda, aynı yönde eğitimin niteliğini geliştirmek için, şu son on yılda 
çeşitli düzenlemeler yapmış, kanunlar çıkarmıştır. Hepsi elimizdedir; çevirisini yaptık, sizlere 
takdim edeceğim. 
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Dünyada neler oluyor? Dünyada neler olduğunu bilmeden, o dünyada yaşayamazsınız. 
Yaşar gibi yaparsınız, yaşar gibi olursunuz; gelir burada birbirimizi yeriz; güzel nutuklarla... 
Hayır; dünyayı çok iyi görmek ve yerimizi orada bulmak lazım. Çaresi yoktur. Danimarka 1991'in 
başında yeni bir eğitim reformunu uygulamaya çalışmaktadır. Çok çarpıcı olduğu için, size 
onun giriş cümlesini aynen okuyorum : "Gelecek bin yıla doğru, değişen bir dünyada eğitim 
politikası raporu" adlı raporun girişi şöyle : "Dünya tarihinde eski dünyanın katı yapılarının 
dramatik bir şekilde parçalanmasıyla hatırlanacak bir çağı yaşıyoruz. Tarihin tekerlekleri dön
meye devam ediyor. Duvarlar yıkılırken, sınırlar kalkarken ve yeni devletler kurulurken, Avru
pa'nın siyasî haritası yeniden çizilmelidir." diye başlıyor ve devam ediyor. 

Avrupa Topluluğunun yarattığı yeni durumları ve işbirliğini, Doğudaki parçalanmaya ve 
yeni toplumların gelişmesine katkıda bulunacak genel ve meslekî eğitim ihtiyaçlarını karşıla
yacak yeni programlar hazırlığına ilişkin pek çok tedbir getiriliyor. 

Temel ilkelerini arz edeyim : 
"1. Hürriyet ve çoğulculuk. 
2. Mahallî kontrol ile özerklik. 
3. Niteliğe önem verme. 
4. Kamu katkılarının öğrenci başına tahsis edilmesi." 
Danimarka'ya gittim, 5 gün kaldım, raporu da aldım getirdim; tercümesindeki gerçek bu. 

öğrenci başına maliyetler orada başladı. 
"5. Eğitim tüketimi ile yararlanma ücreti, ilişkileri ve ilkeleri. 
6. Mesleğe yönelik eğitimin, iş çevreleri aracılığıyla sağlanması." 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Danimarka'da işsiz yok. 
MlLLÎ EĞtTlM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Ben duyamadım Sayın Ilıman. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Danimarka'da işsiz yok, bir işçi de 5 milyon alıyor. 
MİLLt EĞÎTİM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Ben yeni geldim. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Ben de yeni geldim, 5 milyon alıyor. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — 5 milyon 121 bin nüfusu var, 1 

milyon öğrencisi var. Hepinize hitap ediyorum. 1 milyon öğrenci örgün eğitimde, 1,5 milyon 
yetişkin de -bizim gibiler de- yaygın eğitimde, hayat boyu eğitimde... Nerede olduğumuzu bile
lim diye arz ediyorum. 

RIZA ILIMAN (Çorum) —• Burası Avrupa değil, Danimarka değil. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Siz onu önce Grubunuzda ikna 

edin bakalım. Ben evrensel olan şeyleri getiriyorum; Danimarka'nın ananesini, dinini, kültü
rünü getirmiyorum. Eğer bu kafada kalırsak, vay demokrasinin haline! (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Danimarka'yı anlatıyor; eğitimi ayrı, her şeyi ayrı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Ben burada nelerden bahsettiği

mi anlatamıyorsam ne yapayım?! 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Onu bizlere değil, Grubunuza anlatın. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — "Din, dil, kültür" temel diyo

rum; ama, bilgi, elektrik evrensel... Kullanıyorsunuz, altında oturuyorsunuz... Evrensel olan 
şeylerde varız; kendi özümüzde ve kültürümüzde yokuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Çağdaşlığı ANAP Grubuna anlat; biz zaten çağdaşız. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Peki... Birbirimizi suçlamayalım 

diyorum. 
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Devam ediyorum, nasıl olsa devam edeceğim; zamanı geçirmeyelim : 
"7. Bürokrasiyi asgariye indirme." 
Şikâyetçiyiz. Sayın Ilıman diyor ki, "Niye oraya veriyorsun?" 
Allah, Allah!.. 1923'e göre okul, öğrenci ve öğretmen sayılarında yüzde 3 530 artış var. 

Gene o zaman tek bakan, şimdi gene tek bakan. Vereceksiniz, yayacaksınız... Danimarka'da 
da okullara verildiğini biliyorsunuz; Almanya'da verildiğini biliyorsunuz; Amerika'da 52 eya
lete paylaşıldığını; ama, 16 bin eğitim idaresi bölgesine ayrıldığını biliyorsunuz. Güveneceksi
niz, güveneceksiniz, yine güveneceksiniz... öğretmene, yöneticiye, hangi sektörde olursa ol
sun, insana, demokrasinin gereği, değer vereceksiniz, saygı göstereceksiniz, inanacaksınız. Orada 
olduğunuz zaman değersiz, burada olduğunuz zaman değerli. Olmaz böyle şey... tnsan insan
dır; her yerde insandır ve değerlidir. Bu anlayış hâkim olacak. 

"Bürokrasiyi asgariye indirme ve gereksiz müdahaleleri giderici sistemin kurulması, ön
celikli tercihler olarak tespit edilmiştir" deniyor. 

Ben bunları çeviriyorum; ama aslını ve çevirmediklerimi de İngilizce bilenlere vereceğim. 
"Dünya böyle gidiyor" diyorum, "Biz de bu dünyada yaşıyoruz" diyorum. 

Avusturya'da ilginç bir durum var : Millet hep genel eğitime gidiyor, meslekî okullarda 
öğrenci yok... Telaşları ondan. Bunu söylemeyelim mi, bilmeyelim mi, görmeyelim mi? Bir cümle 
işte... Biz de tersine uğraşıyoruz. Yanı başındaki Almanya'sı çıraklık eğitimiyle harikalar yara
tıyor, üç büyüklerden biri oluyor ve 2000'lerde Almanya, Japonya, Amerika arasında -üçgenin-
dünyadaki 172 devlet kenetlenecek, dibindeki Avusturya'da bu sorun var!.. Nedendir, niçin-
dir; incelemek gerekir. Onun kültürünün meselesidir... 

Amerika Birleşik Devletlerinde, eğitim sorunlarının giderek arttığı gözlenmiştir, gözlen
mektedir. Bu ülkede liseyi bitirmeden ayrılanların oranı yüzde 30. Geçen sene, 1989'da Ameri
ka Birleşik Devletleri Başkanı Bush'un başkanlığında 52 eyalet valisinin imzaladığı sözleşme, 
1990 Eylülünde uygulamaya kondu. 2000 yılı için aldığı hedefler... Eleştirisiz demokrasi ol
maz, eleştirelim; ama gerçeği de görelim. Amerika'da 2000 yılı için orta dereceli okullarda, 
liselerde okula devam etmesi istenen öğrenci oranı kaç biliyor musunuz? Yüzde 90. Çünkü yüzde 
30 dışarıda, demek ki, yüzde 60 gerçekleşme var. Orada sınıfta kalmak yok, bağımlılıklar var, 
sapmalar var, kopmalar var, kendini arayışlar var; maddenin mutlu doyuma ulaştıramadığı, 
duyumsuzluktan kaynaklanan uyumsuzluk ve onların yarattıkları sorunları araştırıyorlar. 

Notumda olmayan ama, komisyonda ifade ettiğim bir konuyu burada dile getirmek isti
yorum : Amerika'da liseyi bitiren 6 öğrenciden biri okuma, 5 öğrenciden biri yazma, 4 öğren
ciden biri matematik derslerinden, altı aydan başlayarak bir seneye kadar kurs almazlarsa, yük
seköğretime devam edemiyorlar. Onlar, raporlarında o kadar gerçekçi ve herşeyi söylüyorlar. 
Ben de eleştiriyorum; ve "Bu Millî Eğitim Bakanı niye eleştiriyor?" diyorlar! Amerika, bu 
gerçeği, Japon mucizesinden sonra gördü; orada yüzde 99; Japonlar çok ileri... Bunu görünce 
bilim adamları, politikacılar, yöneticiler bir araştırma yaptılar ve 1982, 1983 -1980'li yılların 
ilk başlarında başladı- bir rapor ortaya çıkardılar. Raporun adı -burada eski bakan arkadaşla
rımın da onu söylediğini sanıyorum- "Tehlike Karşısında Bir Millet" Kim bu millet? Ameri
ka!.. Bu yıl, 1990 - 1991 eğitim, öğretim yılını açarken Federal Devlet Bakanı, televizyondaki 
konuşmasında (CNN'de konuşmasını dinlemişsinizdir) "Tehlike karşısında olma durumumuz 
devam etmektedir" diyor. Koskoca Amerika... Ama koskoca Osmanlı vardı, Selçuklu yardı, 
3 bin yıllık tarih vardı... O "devam ediyor" diyor! Farklılıkları ve üstünlükleri... "Devam ediyor" 
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diyor; ama çözümü için birleşiyor, hiçbir parti, marti demeden; devlet politikası, millî politi
ka, toplumun ortak sorunu, ortak gelecek... 

Bakıyorum, amaçları farklı tabiî, benim amacım farklı, onların amacı farklı; öyle olacak
tır. Ben, Amerikalı mıyım, Japon muyum? Türk milletiyim; bitti... O diyor ki, "Onun amacı 
şu : Çok ilginç, pragmatist eğitimin sonucu, diyor ki: "Bu kafayla gidersek, bu tutumla gider
sek, 2000 yılında dünyâ pazarlarını kaçırırız." 

Ben, daha ileri, daha çağdaş, daha medenî, Atatürk Cumhuriyetinin gereği, demokrat, 
laik bir toplum olarak 2000'lerde ilk 25'e girme amacında, emelinde, hedefindeyim ve Ata
türk'ün deyişiyle "O yüksek medeniyet ufkunda doğmak için, Türk kültürünü çağdaş ülkele
rin kültürlerinin üzerine çıkarmak için..." 1933'te söylediği Nutkundaki öze bakınız, 1933'teki 
özleme bakınız! Atatürk'ün, 1921'deki, 1923'teki görüşlerine bakınız; ufuklarına bakınız; he
deflerine bakınız; nihaî amaçlarına bakınız!.. Amacı olmazsa, ruhu yok demektir, o ruh da 
birlik beraberlikten doğar ve bir eğitim eğer bunu veremiyorsa, o eğitim değildir. Heyecanı, 
ruhu, karakteri, kişiliği, bilinci veremiyorsa, hep çatışmaya götürüyorsa, kavgaya götürüyorsa, 
kavramları dahi anlaşılmaz bir hale getiriyorsa, o eğitim, fonksiyonunu yapmamıştır. 

Eğitim, birleştiricidir, yücelticidir, geliştiricidir; itici, ürkütücü, suçlayıcı, yerici, soğutucu 
değildir. Hep bunlar neden - sonuç ilişkisi içinde bugüne kadar getirdiğimiz şeyler. "Artık, 1990'Iı 
yıllarda olmasın" özlemiyle, bu görüşleri huzurunuza getirdim ve getirmeye de devam ediyorum. 

Aynı Amerika ne yapmış? 2000'li yıllara hazırlık açısından 1986 - 1987 yıllarında büyük 
araştırma yaptırmış. Az önce ifade ettiğim, 2000'li yıllar için çok amaç değil -söyleyerek zama
nınızı almak istemiyorum, o dokümanları sizlere, her birinize arz edeceğim- mütevazı 6 amaç 
tespit etmiş. Bunlardan aklıma gelen, ilginç üçünü söyleyim. Birisi, "2000'li yıllarda fen ve 
matematikte dünya birincisi olmalıyız." tkincisi, "Liseden mezuniyet oranının yüzde 90'a çı
karılması." Hoşumuza gidecek bir amaçları, hedefleri de şu; altıncı amaç diyor ki: "Bu sap
malardan dolayı, her aile okulla işbirliği yapacak, her anne - baba çocuğuna daha çok sahip 
olacak. Okullar, bağımlılıktan, uyuşturucudan ve şiddetten arındırılacak." 

Bu kadarla yetiniyorum... Çok şükür... Kültürler farklı, milletler farklı, geçmişler farklı; 
şüphesiz, gelecekler de farklı. Ortak olduğumuz iki şey var : Birincisi, insanlığımız; ikincisi, 
bunun gereği, barış ve huzur içinde, birlik ve beraberlik içinde yaşama arzumuz, özlemimiz. 
Bu kadar... Eğitimde yapılan bu çalışmayı Bush + 52 eyalet valisi alıyor ve bunun adına: "Ame
rika Millî Raporu" diyor. 

Japonya'dan biç örnek vermedim. Orada da çok hızlı şeyler oluyor, örnek alınıyor. 1987'de 
"Eğitim Reformları Merkezi" kuruluyor. Japonya örnek model olarak gelişiyor, gidiyor. Ken
dilerine "taklitçi" dendi... Hiç, yetenek olmasa, Allah'ın verdiği o potansiyeli kullanma olma
sa, maymun gibi taklitle bir yere varılır mı? Geleneklere, göreneklere bağlılık içinde, laik, çağ
daş, medenî, dinamik bir toplum. Onlar dahi bakınız ne diyor: "Hayat boyu öğrenme yapıla
rını geliştirmeliyiz, tik ve ortaöğretimi iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmalıyız..." Evet, 
bunu biz demiyoruz; bu hale geldiği halde, Japonya'nın ikinci hedefi bu! Yine devamla, "Yük
seköğretim kurumlarının faaliyetlerini büyütme ve bireyselleştirme, bilimsel araştırmaları teş
vik, beden eğitimi ve sporu teşvik -orada hep bir bütünlük içindedir- uluslararası olma ile başa 
çıkma" diyor. 

Amaca bakınız! Artık "Nihon no Kokoro" dedikleri Japonluk ruhuna geliyor. Biz, "Türk
lük ruhu" deyince, "Ne ruhu?" diye alay ediliyor!.. Temeli, temeli, temeli... 
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15 gün önce yeni "Japon Eğitimi Araştırmasını yayımladım, o kitaptan da sizlere takdim ede
ceğim... "Nihon no Kokoro" ile başlıyor. Bu, Atatürk'ün "Ne mutlu Türküm diyene"siyle 
aynı anlamı taşıyor. "Türk, övün, güven, çalış!" 

Çalışma, üçüncü sırada yer almıştır. O kitapta o yazmıyor; yalnız, "Ne mutlu Türküm 
diyene" ile aynı duyguyu yansıtıyor, "temelimiz budur" diyor. O samurailer nereden çıktı? 
O aşk, o ruh, o heyecan olmazsa; kendini verebilen kişilik ve ahlakî karakter olmazsa!., tşte 
onun için, 6 ncı amacı: "Uluslararası olma ile başa çıkma; 7 nçi amacı da, bilgi çağı ile başa 
çıkma." Hedeflere bakınız, onlarla yarışacaklar!.. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; sizlere özetler sunmaya çalıştım. Çünkü, hep yeni bir şeyler 
yapıldığı zaman, "İstikrarsızlıktır; o bakan geldi, bu bakan gitti" deniyor. Doğru, devamlı ba
kan değişmesi hatadır. Çünkü, eğitimde açıklık, bütünlük, süreklilik vardır. Bunları bakan ol
duğum için söylemiyorum; biz de geldiğimiz gibi gideceğiz. Sayın Ihman Danimarka'ya gitti
ğini, araştırdığını söylüyor... Danimarka'nın eğitim bakanı kaç yıllık, biliyor musunuz? 8 yıl
lık. Alman bakanlarına bakıyorum, 6 yıllık, 7 yıllık... Halbuki Metin Bey bu zamana kadar 
yürütseydi, bu, istikrarla giderdi... Ben Cumhuriyet tarihinin 66 ncı Millî Eğitim Bakanıyım. 
Olmaz böyle şey!.. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — 270 milletvekiliniz var, sırada bekliyor!.. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİAKYOL (Devamla) — Yani, bakan değişikliği ile sistem 

üzerinde yapılan değişiklikleri karıştırmayalım demek istiyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Anayasada değişiklik yapalım, Millî Eğitim Bakanı hiç de

ğişmesin. 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Görüldüğü gibi, bütün dünyada 

kabul edildiği gibi -benim görüşüm değil, kendi raporlarında yazılanları okudum- bütün dün
ya, 1980'li yılları "eğitimde krizli yıllar" olarak kabul etmiştir; ama insanlık tarihinde, hiçbir 
dönemde, 1990'lı yıllar kadar büyük farklı boyutlarda olmamıştır. Bir yanda çok zenginler; 
bilgi, deneyim, servet, yaşayış; diğer yanda onun tamamen tersi olan, yararlanamayan kesim
ler... Dünyada bu kadar gelişmeye ve bilgi toplumu olmasına rağmen bu hale gelinmiştir. Oysa 
bütün ülkelerin eğitimdeki ortak beklentileri, demokrasinin de gereği olan sağlıklı insan ve sağlıklı 
bir toplum olma amacı, bizi, şüphesiz insana daha çok değer vermeye, daha iyi, daha sağlıklı, 
daha zengin, daha mutlu ve daha güvenli bir geleceğe yöneltmelidir; onun gereklerini yapma
da birleştirmelidir. 

Dünyanın bu tablosu içinde, gene objektif olarak arz etmek gerekirse -arasıra birkaç cüm
leyle de değindim- 172 devletten birisiyiz; insanlık âlemi ile kaderimiz ortaktır. Bunun aksine 
"Ortak değildir" diyemezsiniz!.. Yaşıyoruz, görüyoruz ve biliyoruz. Aslında, dünyada olanla
rın -tam anlamıyla olmasa da- sonuçlarından ve ürünlerinden neler olabildiğinin farkındayız. 
\kkalayabildiğimizi yakalıyor, alıyor, benimsiyor, kullanıyor ve değerlendiriyoruz; yani, bir cüm
leyle ifade etmek gerekirse, bilgi toplumunun ulaştığı biyokimya çağına doğru giden bir dünya 
gidişi içinde, bu bilim ve teknolojinin insanlığa açtığı yeni ufuklarin farkındayız. 

Halen potansiyelinin çok az ve sınırlı kısmını kullanıp, değerlendirerek bugünkü yeni ufuk
ları açan, insanlığı bilgi toplumu seviyesine ulaştıran ve zamana dahi egemen olmaya çalışan 
insanın, potansiyelini daha çok kullandığı takdirde neler yapabileceğinin 21 inci Yüzyıl korku
su olarak,gelişmiş ülkeleri dahi, bu kadar telaşa düşürdüğü bir çağda, görev sorumlulukları
mızın ve yükümlülüklerimizin çok çok arttığının farkındayız, bilincindeyiz. O kadar ki, dün-

— 522 — 



T.B.M.M. B : 50 16 . 12 . 1990 O : 2 

yada bilgi üç - dört yılda bir, ikiye katlanıyor. Ne yapacaksınız eski kitaplarla bir yere varma
yı?.. Konuşan arkadaşlarımız "Kitapların muhtevası yenilenmedi" dedi. Bilginin üç - dört yıl
da bile ikiye katlandığı bir dünyada, siz hâlâ 1957 - 1960'lı yılların kitaptan ile olamazsınız, 
olmamalısınız; o da bir esaret. 

Bilinenlerle, üretilenlerle yetinümesinin çağdaşlık olmadığı veya olamayacağı gerçeğini gör
müş, farkına varmış ve anlamış olmamız, bana göre en büyük şansımız ve avantajımızdır. Bu 
anlayış ve tutum doğrultusunda, ülkemizin son yıllarda gerçekten büyük değişme ve gelişmele
ri gerçekleştirdiğini belirtmek ve ifade etmek istiyorum. 

Bunun yanında iki şansımız ve avantajımız var bana göre; birincisi, 1980'Ii yıllar, nasıl 
dünyada eğitimde krizli yıllar ise, öyle anılıyorsa, Türkiye'nin, bu krizli yıllan 1970'li yıllarda 
geçirmiş olmasıdır. Hatırlayınız; eğitimde, yönetimde, rejimde, düzende... Kesik eğitim; yapı
lamayan eğitim; ama diploma makineleri... Bu yıllar, Türkiye'de 1970'li yıllarda geçti, bu bi
zim avantajımızdır. Demek ki, biz 1990'lı yıllara kader yıllarımıza ilk basamak olarak, ilk adım 
olarak çok iyi bir avantaj ve şansla giriyoruz. 

İkinci avantajımız, şansımız ve dayanağımız; gerçekten 1980'li yılların başından beri olan 
ve adım adım ilerleyen gelişme seyri içinde, 1990 yılında millî eğitime en yüksek payı yakalamış 
olmamızdır; yüzde 18,67 -bunu, dünyanın bu gidişi içinde, yerimiz açısından arz ediyorum-
1991 yılında ise, yüzde 20'leri aşmış olmamızdır, 1991 yılında eğitime ayrılan pay toplam ola
rak yüzde 21,32'dir. Rakam olarak aklımda kalanları ifade ediyorum, bir • iki puan farklı ola
bilir, 20'leri aştı. Gerçek rakamı, sözlerimin sonunda vereceğim. Bu iki şansı değerlendirmek 
mecburiyetindeyiz. Kavgayı, çatışmayı bir yana bırakıp, millî amaçlarda, konularda; siyasetin 
gereği, çoğulculuğun gereği, yolların farklılığının gereği, her şeyi yapmalıyız; hiçbir şeyi yasak-
lamamalıyız; ama, millî amaçlarda, çıkarlarda ve bu dünya tablosu içinde, sorumluluğun gere
ği olarak, bu iki avantajı, kim olursa olsun, kullanmak durumundadır, zorundadır. Bu, bir 
millî sorumluluk meselesidir bana göre. Böyle duymalıyız yüreğimizde diye düşünüyorum. 

Bu anlayışladır ki, kalkınma plan ve programlarımız ile hükümet programlarımızda da 
belirtildiği gibi, bilim, araştırma, geliştirme, teknoloji üretme konularına büyük bir önem ve 
öncelik vermekteyiz. Buna rağmen, araştırma geliştirme faaliyetlerinin ileri teknolojilere göre, 
bunlarla ilgili olarak yetersizliğinden dolayı, sanayimizin ihtiyaç duyduğu ileri teknolojilere, 
sadece transfer yolu ile sağlamakla yetinilmemesi için, sanayi, üniversite ve araştırma kurum
ları arasında daha çok işbirliği yapılması ve bu teknolojilerin üniversite ve bilimsel araştırma 
kurumlarımız yoluyla ülkemize getirilmesi öngörülmüştür, 1991 yılı kalkınma programı ted
birlerinden biri olarak. Ayrıca, 1991 yılı programında; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda 
bu yönde ve bu maksatla gerekli değişikliklerin yapılması; bilim ve teknoloji fonu kurulması; 
teknoparklara işlerlik kazandırılması; üniversitelerde, üniversite - sanayi ilişkileri birimleri ku
rulması; nitelikli araştırma personelinin istihdamının özendirilmesi; yurt dışı bağlantılı bilgi
sayar ağı kurulması; araştırmacı personel sayısının artırılması öngörülmüştür. 

Millî eğitim sistemimizi bu anlayışla, yeniden düzenlemeye ve geliştirmeye çalıştığımız ka
muoyunca ve sizlerce bilinmektedir. Çağdaş eğitim anlayışının gerektirdiği yönde, insanımızı, 
kendine ve toplumuna yabancılaştırmadan; sevgiye, akla, bilime ve tekniğe dayalı temeller üze
rinde; millî, çağdaş, demokratik ve laik değerlere; Atatürkçü düşünce ve ilkelere uygun olarak; 
millî eğitimin genel amaçlarında yer alan ve her vesileyle ifade ettiğimiz davranışlara sahip ki
şiler, insanlar olarak yetiştirmek amacı, azmi, çabası ve kararlılığı içerisindeyiz. Bunları, 
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kimlik nitelikleri olarak, kültürel kimlik nitelikleri olarak kazandırmaya mecburuz. Çağı ya
kalamak, geri kalmamak, sadece transferci, seyirci, şekilci, taklitçi olmamak için, insan profi
limizin öncelikli nitelikleri, özellikleri ve davranışları bunlar olmalıdır diyoruz. 

Şüphesiz, böyle bir insanı yetiştirmek ve geleceğimizi bu insanlardan oluşan nesillere bı
rakma hedefimizin gerektirdiği eğitim ortamı dinamik bir eğitim ortamıdır, çağdaş bir eğitim 
ortamıdır, laik bir eğitim ortamıdır ve bunların gerektirdiği yönetim ortamıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok genel yanlarıyla belirtmeye çalıştığımız dünyada
ki gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de, okul öncesinden üniversite üstü eğitim, öğretim, 
bilim, araştırma ve yayın konularında önemli çalışmaları gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu
nu ve heyecanını paylaşacağımızı umuyorum. 

Bu çalışmalar, sizlere takdim edilen raporda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bunlardan ba
zılarını, en öncelikli birkaçını, orada söyleyemeyeceklerimi ifade etmek istiyorum. 

Millî eğitim sistemimizin en önemli unsuru olan öğretmenlerimiz ile, öğretim üye ve yar
dımcılarının toplumda layık oldukları statüye kavuşturulması; bunun gereği olarak ihtiyaçla
rın karşılanması, sorunların çözümlenmesi suretiyle, saygınlıklarının daha çok artırılması, en 
önde gelen görevimiz olmuştur. Bu maksatla, 8 - 9 Haziran 1989 tarihinde yapılan ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, o tarihlerde Başbakan iken katılıp onurlandırdıkları, özellikle ilk ve orta 
dereceli okul öğretmenlerimizle ilgili olarak, "öğretmen Yetiştirme Danışma Kurulu" toplan
mıştır. Bu toplantıda alınan kararların tümü gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Yüce Meclisimi
zin ilgi ve tasvibiyle, anılan bu toplantıdan bir hafta sonra, hatırlayacaksınız, 15 Haziran 1989 
tarihinde çıkarılan 3580 sayılı Kanunla, lisans seviyesinde öğretmen yetiştirmeyi özendirmek ve 
çok yetenekli öğrencilerin, öğretmenlik mesleğini seçmeleri için, yatılılık ve bursluluk Kanunu 
çıkarılmıştır. Bu kanuna dayanılarak 1989 - 1990 yılı için, burslu olanlara 200 bin, yatılılığı seçip 
de giyim, araç - gereç imkânı isteyenlere 100 bin lira harçlık verilmiştir. 1990 -1991 öğretim yılın
da, yani bu yıl, yine çıkarılan bir kararname ile, bu miktarlar yüzde 50 artırılmak suretiyle, öğ
retmenliği seçen çocuklarımıza her ay 300 bin lira net harçlık verilmektedir; yatılı olanlara da, 
elbisesini, aracını, gerecini, kitabını veriyoruz, ayrıca 150 bin lira da her ay net harçlık veriyoruz. 

Bu Kanun ve kararnameler amacına ulaşmıştır. Milletvekili arkadaşlarımızın sorularına 
ayrı ayrı cevap vermek istemiyorum, bu konuyla ilgili soruların cevabını veriyorum... Bundan 
daha iyi özendirilme olmaz. Eğer ben, Meclise bunu anlatamıyorsam!.. Bunu, Yüce Türk Mil
leti anladı, öğretmenler çok iyi anladı, öğrenciler de çok iyi anladı; hele, çocuğu olan anneler 
çok iyi anladı... Bunu özellikle belirtmek istiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

YASİN BOZKURT (Kars) — Biz de anlıyoruz. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Neden?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — ANAP'lı milletvekilleri anlamadı, biz anladık Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Yok yok, oradan söylendi o, bu

radan söylenmedi. Sen bir şey söylemedin. 
Sayın Genç birinin avukatlığını yapıyor. Onlar söylediler bana da, onun için... "özendi

rilmiyor efendim..." öğretmenlik son sıralarda kalmış, öyle mi?., öyleyse rakam veriyorum : 
Bu yıl birinci tercih olarak öğretmenliği seçenlerin sayısını kim söyleyecek?.. 73 807... 73 807 
lise mezunu çocuk, öğretmenliği seçrniştir. Yaptığınız bu kanun doğrudur. Teşekkür ediyorum. 
Çıkardığımız kararnameyle tanıdığımız imkânlar isabetlidir. Bunun için ayırım yapmadan, tü
münüze teşekkür ediyorum. Çünkü, eğitimde, birliği, beraberliği sağlamak istiyorum. 
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Devlet Bakanımız Sayın Cemil Çiçek'in yaptırdığı ilginç bir araştırma var. Bu araştırma 
bir göstergedir; fakat tam geçerli değildir. Neden tam geçerli değildir? Çünkü çalışmayı ilko
kul mezunları üzerinde yapmışlardır. İlkokula başlayan çocuk, anasından, babasından, büyük
lerinden sonra, ilk defa, resmî olarak öğretmeni görmüştür, hayranlığı vardır. O araştırmada, 
çocuklarımız, doktorluktan sonra öğretmenlik mesleğini ikinci olarak seçmişlerdir; mühendis
lik üçüncü sıraya düşmüştür o araştırmada. Tabiî bu tercih sırası liseden sonra değişir. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Çocuk için doğaldır. Çocuk öğretmenini sever de ondan... 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Onu arz ettim, Sayın Bayazıt, 

bu rezervi koydum; ama bir göstergedir. Onun için bunu söylemeyim. Liseden sonra öğretmenlik 
mesleğini birinci tercih olarak seçen çocuklarımızın sayısı, 73 807'dir. 

Başka bir ilginç konuyu daha söyleyeyim : Bunlar ÖSYM rakamları.. ÖSYM Başkanı da 
orada oturuyor; eğer beni yanılttıysa yandı o zaman! YÖK Sayın Başkanımız da burada... Bu 
yıl Anadolu liselerinden mezun 495 çocuğumuz, fen liselerinden mezun 70 - 80 çocuğumuz, 
özel liselerden mezun olan yaklaşık 200 çocuğumuz öğretmenlik mesleğini seçmiştir. Hani hep 
fakir, hiçbir yere giremeyenler öğretmenliğe giriyordu?! 1988'deki tabloyu vereyim, önemini 
hep beraber anlarız. 

1988 yılında, iki yıllık, önlisanslı programlı olan branşlara müracaat eden, öğretmen ol
mak için başvuran çocuklarımızın başvuru oranı, yüzde 5,4'tü. Bu, YÖK'ün yaptırdığı bir 
araştırma. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Bakan, 1988'de de ANAP iktidardaydı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Hayır, "tedbir alındı" diyorum. 

Ders ala ala, birbirimizi tamamlaya tamamlaya geliyoruz. 
Lisans seviyesindeki programları seçenlerin oranı yüzde 10'du. Şimdiki sayıya bakın!.. Bu 

kadar kişinin birinci sırada öğretmenliği tercih etmiş olması çok manidardır, sevindiricidir. Bunu, 
milletçe, devletçe paylaşmalıyız. Bu, öğretmenlik meselesidir. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

/ 
İlkokul öğretmenliği lisans düzeyine çıkarılmıştır. Hele Anadolu öğretmen lisesi mezunla

rı, 16 yıldan sonra ilkokul öğretmeni olabilmektedirler. 
ANAP Grubu sayın sözcüleri ifade ettiler, son iki yılda, dört yıl öğrenim süreli olan Ana

dolu öğretmen liselerinin sayısı 47'ye çıkarılmıştır. Yani, iki yılda 47 Anadolu öğretmen lisesi 
açılmıştır. 117 bin öğretmene lisans tamamlama imkânı tanınmıştır. Şikâyet edilen, ama seneye 
göreceksiniz -başlangıçta böyle şikâyetler olur- "Allah razı olsun'* diyeceğinizi umduğum -çünkü, 
geçen sene, buradaki eleştirilerine karşı verdiğim cevapta, öğretmen atamalarındaki sıkıntılar
la ilgili olarak ifade etmiştim- standart kadro ve puanlama işleri çok iyi gidiyor. Münferit olay
lar olacaktır; ama onları da emsal göstererek bir yere varamayız. O zaman demokrasiden pek 
çok emsaller gösterir, demokrasiyi kapatırız. 

Yönetici atamalarında kariyer ve liyakat esası getirilmiştir. 
öğretmen evlerinin sayıları 308'e çıkarılmıştır. Ekonomik durumlarını iyileştirme çalış

malarını biliyorsunuz, raporumuzda var. Yeterli mi? Şüphesiz değil; ama yüzde 150 ile yüzde 
350 arasında artışlar sağlanmıştır. 

Şikâyet edildi; Millî Eğitim Akademisi... Millî Eğitim Akademisini kurmayı öngördük. 
Bir arkadaşımız söyledi, "Vaat ediyor, yapmıyor" diye. Ben hiç vaat etmem. Sayın Ertüzün 
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söyledi onu. Gazetelerde okuyorsunuz herhalde ve gazetelerdekini bana getiriyorsunuz. Hiç 
vaat etmedim, yaptığımı söyledim. Basın bilir, kamuoyu bilir. Basın haberidir onlar. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Televizyon bültenlerinde var. 
MtLLl EĞİTİM BAKANI AVNİAKYOL (Devamla) — Millî Eğitim Akademisi... İlko

kul mu bu?:, ilkokul mu açıyorsunuz?.. İlkokulda bir öğretmen gönderirsiniz, 70 - 80 kişi... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — 35 - 40 kişiye bir öğretmen gönderelim Sayın Bakan, 70 -

80 kişiye değil... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Akademik kariyeri dolayısıyla 

en iyi Sayın Ertüzün bilir bunu. 
Kanunu hazırlandı, sevk edilmek üzere. 
İkincisi, sevinecektir Sayın Ertüzün; Hasanoğlan'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın katıl

malarıyla, 50 milyar liralık Millî Eğitim Akademisinin temeli atıldı. Daha ne yapacağız?.. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — \alnız orada çok ağaç kesiyorsunuz Sayın Bakan; niye kesi
yorsunuz o yeşilliği? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Gazete haberidir, yalandır. Hiç
bir ağaç kestirmem. Bir ağacı kesenin, sen de olsan, kellesini keserim, orada!.. (Gülüşmeler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Benim diktiğim ağaçları kesmeyin... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — \ani, Fatih Sultan Mehmet gibi 

kelle keseriz!.. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Kelle de kesmeyin, ağaç da kesmeyin... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Eğitim sistemimizde, öğretim prog

ramlarında yeniden düzenlemeler yapılmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı, matematik... "Ders 
programlarında bir şeyler yapılmıyor" gibi eleştiriler geldi. Bir ay önce, açıkladık, matematik
te ve diğer derslerin bir kısmında yapılan değişiklikleri. Hangileridir bunlar? Ele aldığımız ve 
üzerinde durduğumuz, programlarını çağdaş seviyeye getirmeye çalıştığımız, gereksizleri, ya
rarsızları attığımız, özü bıraktığımız ders programlarını ifade ediyorum; Türk Dili ve Edebiya
tı, matematik, güzel sanatlar, sanat tarihi, felsefe, fen bilgisi, tarih, sosyal bilgiler, psikoloji 
dersleri... Dışında?.. Zamanımız yok. Bunları göndermedim mi ben sizlere Allah aşkınıza; ölç
me değerlendirmeden söz ediyorsunuz, şikâyet ediyorsunuz?.. Gönderdim, 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Gelmedi Sayın Bakan, gönderin. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Bak, Rıza Bey, "Aldım" diyor, 

siz almamışsınız. 
Beş tane kitap... Sekiz aydır, 50 tane profesörle çalışıyorum; YÖK, ÖSYM ve bütün profe

sörlerle. Bunun son değerlendirmesini, Kıbrıs'ta, üniversitelerarası kurulda yapacağım. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Gönderin Sayın Bakan; gelmedi. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Gelmedi mi?.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bu karşılıklı bilgi alışverişi çok zevkli ve faydalı oluyor, ama 

20 dakikanız var; arz ederim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Sayın Başkanın nezaketine, zarafetine ve çok tatlı uyarısına teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Estağfurullah... 
MtLLl EĞİTİM BAKANI AVNİAKYOL (Devamla) — Ülkemizde ilk defa, 15 -19 Ocak 

1990 tarihleri arasında Yaygın Eğitim Şûrası toplandı; ülkemizde ilk defa, 3 - S Mayıs 1990 
tarihleri arasında Çıraklık ve Meslekî Teknik Eğitim Konseyi toplandı. 

"Ders kitapları ne oluyor" dendi, arz ettim. Ankara'da ve Hakkâri'de de ödünç kitap 
veriyoruz, parasız kitap uygulamasını da başlattık. 

Zamanım kısaldığı için satırbaşlarıyla geçiyorum. 
"Bilgisayar ne oluyor?.." dendi. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yüzde 25 kapasite ile çalışıyor... 
MtLLl EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Geçen sene 58 okulda denedik, 

uyguladık; ama tam bilimsel olarak... Tanışma değil... öyle laflar edildi... Benim yazdıklarımı 
hiç okumuyorsunuz o halde. Tanışma devri geçti; benden önceki sayın bakanlar başlattılar, 
tanışma devrini bitirdiler. Bana artık onunla dalaşma devri kaldı, öğretme devri kaldı. O da 
şu : 58 okulda... Bu alanda yetkili ne kadar profesör varsa topladım, uygulamacıları topla
dım, -raporda vardır- "58 okulda denensin" dendi. Satın alma ile, depo yapmakla, milletin 
parasını çarçur etmekle bir yere varamazsınız, varamayız. Onun için geçen sene tedbirli gittim, 
5 kademe; müfredat programını bilgisayara göre yazalım, öğretmen yetiştirilmesi, kendisi, ara
cın donanım, bakım ve onarımı. Bunun ışığı altında 100 milyarlık bir ihale yaptık, bunuıbili-
yorsunuz; 25 milyarlık yazılım pazarlıyoruz. Büyük bir atılım içindeyiz; hiçbir ili ayırmadan, 
454'lere varan sayıda bilgisayar donanımını kuruyoruz, 73 ilde bu donanımı kuruyoruz Bir 
adım daha atıyoruz, o da şudur; her ilde kurulan 10'luk, ya da 20'lik bilgisayar donanımlı 
laboratuvarlarından bütün okullar faydalanacaktır. O kadar zengin değiliz. Aslında bütün üni
versiteler ve okullar LİMME'de yaptığımız gibi... 105 bin kapasiteyi nereden bulduk? Yeni bi
na mı yaptık? Yeni öğretmen mi tayin ettik? Ders ücretini artırdık, motive ettik, imkânlar ge
tirdik, sağladık. 105 bin kişi ki, üniversitelerimiz dahil, bütün okullarımız, -Japonların yaptığı 
gibi- toplum okulu, hayat boyu okulu anlayışına girerlerse, tam kapasite ile çalışırlarsa, bp ra
kamlar katlanır; buna yürekten inanıyorum. Tedbirlerini de almak zorundayız. Bu rakamlar 
katlanır. 73 ilde bilgisayar ağını kuruyoruz. 750 öğretmen yetiştirdik, tkibin saatlik ders yazı
mını gerçekleştirdik, bu yıl beşbin saatlik yazılım yapılacaktır. 

Televizyondaki programları biliyorsunuz. TV-4'deki okul televizyonu, eğitim programla
rı, artı Şubat 1991'de yükseköğretime giriş hazırlıklarını desteklemek amacıyla programlar ha
zırlanıyor, uygulamaya konacaktır. Televizyona parasını biz veriyoruz; TRT yapmıyor, işbirliği 
yapıyoruz; program ortak, parası bizden. 

6 tane Anadolu güzel sanatlar lisesi açtık. Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa geçen sene 
1 tane, bu sene de 5 tane güzel sanatlar lisesi açtık. 

Çok amaçlı ve çok programlı lise uygulamalarını başlattık. Bu konuda teklifler, eleştiriler 
geldi; yürekten katılıyorum. Her okul, toplumda, oranın ihtiyacını verecek şekilde, çok prog
ramlı olmalıdır, tek yönetim altında. Sayın Adil Küçük gitti, o da üzerinde çok durmuştu, doğ
rudur. Yürekten katılıyorum. Tek amaçlı yerler olmaz, insanlar bir araya gelmeli ve onun ge
rektirdiği düzenlemeler yapılmalı, imkânlar verilmelidir. 

5 yıl eğitim meselesi... Rakamlar yanlış, sayılar bakımından yanlış. 5 yıllık zorunlu eğiti
min 8 yıllığa çıkarılması zorunlu hale gelmiştir. Bu, millî bir prestij.,. 
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AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Ne zaman Sayın Bakan? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Söylerim, 30 saniye sonra, 7 yılın... 
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — 7 yılın hesabını vereceksiniz. 
MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Ama, sonra size derler ki, 15 yı

lın hesabını veriniz... O zaman Sayın KüçükePe derler ki... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, tabiî, bu bütçe müzakeresidir, gensoru müzakeresi değil. O ba

kımdan, Sayın Küçükel'in sorusunu, tabiî ki, zarafetiniz kaale almamaya müsaade etmez, ama 
mecburiyetiniz de yok. Çünkü, mükellefiyetiniz, bütçeyi takdim etmektir. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kim kimin avukatı? Bedava avukatlık yapılıyor!.. 
MÎLLÎ EĞTİMÎ BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — 1973 yılından beri kimler ikti

darsa, 8 yıla çıkarmamaktan hepsi sorumludur o zaman. 1973 yılında çıkmıştır, 8 yıla zorun
lulukla ilgili hüküm. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunudur, orada herkes yerini bulsun; 
ama, inşallah bu bize nasip olacaktır, inşallah bizim iktidarımıza nasip olacaktır. Çünkü, ger
çekten, dünyada 172 devlet var, 12 tanesinin eğitimi S yılla sınırlıdır, isterseniz sayayım; üçünü 
bilirsiniz, diğerlerini bilmezsiniz, yine de sayayım... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Türkiye'yi bilelim de, diğerlerine gerek yok. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Hindistan ile İran'ı bilirsiniz, Ma-

kao'yu bilemezsiniz, Burma'yı bilemezsiniz, Kolombiya ve Senegal'dir. Türk milleti bunların 
arasında kalamaz, kalmamalıdır, kimse de bunu başka okulların orta kısımlarını kapatacak 
gibi sanmamalı, milleti yanıltmamalıdır, şaşırtmamalıdır, kullanmamalıdır. Türk Milletinin millî 
haysiyeti ile oynamaya kimsenin hakkı yoktur, ayıptır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Muhalefet gibi konuşma; iktidarsınız, iktidar... Onun 
için, yapmanız lazım. 

MİLLÎ EĞtTtM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Deniyor ki, "Bazı okulların orta 
kısımları kapanacak." 

Hiçbirisini kapatmıyoruz, sadece imam hatiplerde mi var, orta kısım? Hayır. 950 genel 
lisemde de orta kısım var; Anadolu liselerinde de orta kısım var; kız teknikte ve meslekî tek
nikte de orta kısım var. Hiçbirini kapatmıyorum. Tümü bana güveniyor da, bazıları niye dev
letine güvenmiyor? Yok öyle şey. Onun da kitabını bastırıyorum. 

Atatürk, 1930'Iu yıllar için "Ümmilik ayıbının kaldırılması şarttır" demiş. Ben de, 1991'Ierin 
başında, "Beş yıl ayıbından Türk Milleti süratle kurtulmalıdır" diyorum. Beş yılla sınırlı olan 
bir ülke olma durumundan kurtulmalıyız. İlköğretimi 5 yılla sınırlı olan 12 ülkeden biri -ancak 
3'ünü bilebiliriz, diğerlerinin haritada yerini bile bulamayız; illerimizden bile küçük ülkelerdir-
olma ayıbından kurtulmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, isterse kanunda eğitimin 5 yılı zorunlu olsun, milletin yüzde 77,5'i 
8 yıllık eğitim yapmış. Hani millete saygı? Yani, 8 yıllık eğitim görenlerin sayısı, Türkiye'de 
bu yıl yüzde 77,5; önümüzdeki yılın başında yüzde 80'i aşacak. Yani, millet zaten bunu gönül
den, isteyerek yüzde 80'e çıkarmış. Size ne kalmış, Yüce Meclise ne kalmış? Kanunlaştırmak 
kalmış, milletin yaptığını tasdik etmek kalmış. Bu hale gelmiş. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Getirin, tasdik edelim. 
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Gelecek. îşte ortamını yara
tıyorum. 

Değinilmedi denmesin diye, satırbaşlarıyla geçeyim. 
Merkezî okullara taşımalı sistem başlatılmıştır. 
GAP eğitim planlaması çalışmaları yapılmaktadır. 
Olağanüstü hal bölgesindeki okulların durumlarıyla özel olarak ilgilenilmektedir; merke-

zileştirilmektedir, ekipler kurulmuştur. Önümüzdeki senenin yatırımlarının bu seneden hazır
lıkları yapılıyor; fondan -bütçede görülmeyen- ayrıca iki misli para verilmiştir. Çok süratli iyi
leştirmeler yapılmaktadır. 

öğrencilerin başarılarını motive etmek için -birkaç yıl önesine kadar yapılmayan- Türki
ye'deki bütün okullarda, ilk üç dereceye girenlere Cumhuriyet Bayramlarında ödüller verilmek
tedir; gelenek haline getirilmiştir. 

îlk defa olarak, eğitim araçları ve donatım standartları tespit edilmiştir. 
öğretmen ve program merkezli modelden, çağdaş olan, öğrenci merkezli modele geçiş sü

reci başlatılmıştır. Zaman yoktur, arz edemem. 
Bildiğiniz gibi LÎMME Projesi başlatılmıştır. Çok söylendiği için değinmiyorum; ama bunda 

105 bine varan lise mezunu çocuğumuzun yüzde 49'unu kızların teşkil etmesi çok anlamlı ve 
sevindiricidir, gelecek için ümit vericidir; bunu belirtmeden geçemiyorum. 

1989 - 1990 yılında 48 ilde bulunan 101 yurtta, 105 575 öğrencimiz barınırken, il sayısı 
50'ye çıkmış -yeni ilave olunan 8 ilçeyle birlikte- 106 yurtta, 111 019 sayısına ulaşmıştır. 

Bildiğiniz gibi -geçen sene burada alınan kararlarla da tescil edildiği gibi- öğrencilere veri
len sabah kahvaltısı, üniversite yurtlarında barınan 25 bin öğrenciye de teşmil edilmiştir. 

Yükseköğretimde eğitimin niteliğinin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, verimlerinin daha çok 
artırılması, yaygınlaştırılması, daha nitelikli bilimsel araştırmaların özendirilmesi ve mevcut 
üniversitelerin durumlarının iyileştirilmesi yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir. Ocak 
ayından sonra da onlar huzurunuza gelecektir. Çünkü, çok genel yanlarıyla tanımlamaya ça
lıştığımız -bilinenlerin tekrarı da olsa- önemini ve gereğini belirtmeye, boyutlarını daha çok 
anlaşılmasına dikkat çektiğimiz, içinde yaşadığımız akıl ve bilim çağında, bilim adamlarımı
zın, üniversitelerimizin ve diğer bilimsel araştırma yapan kurumlarımızın fonksiyonlarına olan 
ihtiyacımız giderek çok artmaktadır, büyümektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu gerçekler içinde, millî eğitim hizmetlerimize-yeni 
bir atılım gücü, hız kazandırdığımızı ve bunda, iktidarlarımız döneminde çıkan iki kanunun 
büyük payı olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Birincisi, Sayın Emiroğlu'nun döneminde 
çıkarılan 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, ikincisi de bildiğiniz gibi ek kaynak 
kanunu, Bu, 3308 sayılı Kanun ile 3418 sayılı kanunlar. İnanınız, genel bütçe dışında, bakanla
ra ve Bakanlığa çok büyük imkân, inisiyatif tanıdığı için, yeni doğan ihtiyaçlar karşısında, sü
ratli hareket etme ve inisiyatifi elimizde bulundurma imkânı doğurmuştur. Mesela, kalkınma 
plan ve programlarıyla öngörülen yatırım ve hizmetlerin takviye edilmesi, bu yolla sağlanabil
mektedir. Bilgisayar destekli eğitim, bu yolla gerçekleştirilmektedir. Millî Eğitim Akademisi 
Projesinin ele alınması ve temelinin atılması, bu sayede olmuştur. LİMME gibi bir büyük pro
je, bu kaynak sayesinde süratle gerçekleştirilebilmiştir. Bu bakımdan, bu gerçeği teslim edip, 
bunda emeği geçen Sayın Başbakanlara, Sayın Hükümete, kabulünde değerli oytarını esirge
meyen bütün milletvekili arkadaşlarımıza en içten duygularımla şükranlarımı arz ediyorum. 
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Bu gerçekler içinde değinmek istediğim bir husus var : Malum bu çalışmaları, gelişmeleri 
ve değişmeleri yapmak zorundayız; ama 2000'li yılların eşiğinde, bütün bunları kapsayan bir 
millî eğitim araştırması ele aldık. Bu araştırmada, DPT, YÖK, alan uzmanları, bilimadamları 
ve sanayi kesimi bulunacaktır. Bugüne kadar yapılanların ışığı altında çok ciddî bir fotoğraf 
çekilsin istiyoruz ve sürekli olarak da bazı konuları ele alıyoruz. Değinmek istediğim husus, 
bu konuda yaptığımız çalışmaların yanlış anlaşılması ve yorumlanması... Yani, eğitim sistemi
nin tümü ya da bazı alt sistemler üzerinde .yapılan iyileştirme ve geliştirmeye ilişkin düzenle
meler, hiçbir sebebi ve amacı araştırılmadan, eğitim sürecinin de bunlardan etkilendiği göz önün
de bulundurulmadan hemen, "istikrarsızlık" olarak tanımlanıyor. Oysa bu istikrarsızlık de
ğil, tam istikrara götüren dinamik bir anlayışın sonucudur. Yapamazsanız, ihtiyaçlara dönük 
hale getiremezseniz, o takdirde geri kalırsınız ve millî eğitimi, ihtiyaçlar doğrultusunda yön
lendirmezsiniz. Bunu, bir iki arkadaşımız -çok genel gittiğim için söylüyorum- "şahsilik ve 
keyfilik" olarak ifade etti. 

Bunun, hiçbir şahsî amacı olamaz. Bakanlar kanunlara bağlıdır ve Yüce Parlamentonun 
denetimine tabidirler; şahsî ve keyfî davranırlar mı?.. Davranırlarsa, siz buna imkân verir mi
siniz?.. Vermezsiniz; ama sabahleyin öyle söylenmişti ve söylenmemesini arzu ederdim. Çün
kü, dünyada bu kadar değişmeler oluyor ve en zengin gelişmiş ülkeler bile, "istikrarsızlık" de
miyor; bizde ise bir şey yapıyorsunuz ve o araştırma sonucunu değiştiriyorsunuz; "istikrarsız
lık; gördünüz mü, ANAP iktidarı zaten böyle" deniyor. Ben "ANAP" demiyorum ki, millî 
eğitimde; bir ANAP iktidarına takmışsınız, gidiyorsunuz!.. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sabahtan akşama değiştiriyorsunuz!.. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Onlar bir tarafa bırakıp, millî 

eğitim politikasında, devlet, millet, sevgi, saygı, hoşgörü ve bilimsellik gibi kavramlarla, inşal
lah, bizden sonra gelenler daha iyisini yaparlar ve biz de onlara teşekkür ederiz; ama tarafsız 
olmak kaydıyla, tarafsız. 

SABRt ARAŞ (Kars) — Burada ANAP da var Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Tabiî, bizim iktidarımızın yaptı

ğı şey... Onu hep söylüyoruz, konuşmamızın başında. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Hep yanlışlıklar yapıyorsunuz... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Değerli üyeler, millî eğitim, ger

çekten yeniden düzenlemelere muhtaç en büyük kesimdir. Başka zamanlarda da ifade ettiğim 
gibi, 1923 yılının Türkiyesinin eğitim mevcudu bugünün Adana ili kadardı, 1933 yılının Türki-
yesinin eğitim mevcudu bugünkü Ankara'dan küçük; 1923 yılından yirmi yıl sonra, yani 1943 
yılının Türkiyesinin eğitim mevcudu ise İstanbul'un bugünkü öğretmen ve öğrenci sayıların
dan küçüktü. 

Amaç, böylesine büyük ve dev bir organizasyonu, Atatürk'ün deyimi ile "Kültür ordusu" 
nu çağdaş eğitim ve yönetimin gerekleri doğrultusunda yeniden düzenlemektir. Bu yönde yap
tığımız çalışmalara gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı, tekrar şükranlarımı tekrar arz ediyorum. 

Tek amacımızın, bu vatan için, bu millet için, sevgiye, akla, bilime ve tekniğe dayanarak, 
kendi kültürümüz içinde; millî ruhumuzu, özümüzü ve benliğimizi koruyarak, yaşayarak ve 
yücelterek; kendimize, ailemize ve milletimize yabancılaşmadan, yabancılaştırmadan, çocuk
larımızı kişilikli ve bilinçli yapmaktır; çocuklarımızı, kendine güvenli ve yeterli yapmaktır; kendini 
sürekli yenileyen ve geliştiren davranışlara sahip kılmaktır; kendi kendisi ile ve başkaları 

— 530 — 



T.B.M.M. B : 50 16 . 12 . 1990 O : 2 

ile yarışan, kendi mutluluğunu sağlamanın yanında, bunu, başkalarının ve toplumun mutlulu
ğu içinde değerli ve anlamlı bulan bir zihniyette yetiştirmek gerekmektedir ve çocuklarımızı 
eleştirici bir dimağ ve medenî cesaret sahibi olarak yetiştirmek zorundayız. Çağdaşlığın, de
mokrasinin gereği olarak, kendini ve milletini daima yüceltmeye çalışan; görevini, sorumlulu
ğunu, onurunu, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutan; ekonomik, sosyal ve kültürel gelişme
lere ve faaliyetlere hem bağımsız olarak, hem de işbirliğiyle katılmaya istek duyan; azimli, ka
rarlı, atılgan, gerçekçi, araştırıcı, üretici, yaratıcı olan; fert ve millet olarak hür ve tam bağım
sız yaşayabilmek için düzenli ve disiplinli bir şekilde düşünen, çalışan,uzlaşabilen; mücadele 
duygusu, heyecanı, iradesi ve çabası içinde olan; bütün bunları şemsiye yapacak olan; millî, 
karakterli, çağdaş, akılcı ve laik davranıştı insanları yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bunları sağ
layabildiğimiz takdirde, ki bu yöndeki amacımız, bütün çabalarımız, Campanella'nın belirtti
ği o "Güneş Sitesi"nin ülkemizde doğması, bizim için mutluluk verici beklenti, hiç de hayal 
değildir. Okullarımızı bu yönde, insanımızın mutluluğu ve toplumumuzun refahı doğrultusun
da fonksiyonlarını yerine getirmeye çalışmaktayız. 

Bu yönde, bize verdiği imkânlardan dolayı Yüce Meclise, iktidar olarak, Hükümet olarak 
şükranlarımı arz ediyorum; bütçemizin hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, en derin saygılarımı 
sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Her konudaki şayanı takdir intizamınızı, süreye riayet konusunda da göster
diğiniz için teşekkür ediyorum Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, böylece Millî Eğitim Bakanlığı 1991 malî yılı bütçesi üzerindeki siya
sî parti grup sözcülerinin ve Sayın Bakanın konuşmaları tamamlanmıştır. 

Şahısları adına, lehinde, Edirne Milletvekili Sayın tsmail Üğdül; buyurun. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

tSMAÎL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığı 
1991 malî yılı bütçesi münasebetiyle, şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Eğitim, toplumun kalkınmasında en önemli unsurdur. Eğitimden beklenen sonuçların alı
nabilmesi için bu konudaki ihtiyaçların bilimsel gelişmeler ve modern teknolojiler doğrultu
sunda giderilmesi gerekmektedir. Hepimiz biliyoruz ki, eğitim uzun vadeli bir yatırımdır. Ma
liyeti çok yüksek olan bu yatırımın planlanması ve gerçekleştirilmesi, her geçen gün artan ülke 
nüfusu dolayısıyla zorlaşmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; demokratik hayatın gereklerinden olan sosyal anlaş
ma, birlik ve beraberlik içinde yaşama, ancak millî kültüre dayalı ortak değerler, inançlar ve 
idealler çerçevesinde birleşmekle gerçekleştirilebilir. Millî eğitim sistemimiz, her şeyden önce 
bunu sağlamakla görevlidir. Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı 1920'li yıllardan bugüne ka
dar görev alan Millî Eğitim bakanlarımızın tümü, uzun veya kısa görev süreleri içinde, millî 
eğitimimize bir şeyler vermeye çalışmışlardır. Bugüne kadar görev alan Cumhuriyet hükümet
lerinin çabalarıyla ülkemiz, bilim, ekonomi ve teknoloji alanlarında büyük yenileşme ve geliş
meler sağlamıştır. Bu gelişmeler, özellikle 1983 yılından sonra önemli bir hız kazanmıştır. Dev
let,istikbal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin, müspet ilim ışığında, Atatürk ilke 
ve inkılapları doğrultusunda ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan 
kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alırken, bu 
konuda, iktidarıyla, muhalefetiyle herkesin aynı sorumluluğu duyması gerekmektedir. 
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Bu düşünce ve görüşler doğrultusunda, millî eğitime, öğretmenlere, öğrencilerimize, baş
ta Sayın Bakanımız olmak üzere Millî Eğitim camiasına nasıl bakıyoruz?.. 

Devletimizin bekasını ve yüce milletimizin mutluluğunu sağlamak için, geleceğimizin te
minatı, ümidimiz ve güven kaynağımız çocuklarımızı ve gençlerimizi, Anayasamızda ve Millî 
Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Atatürk milliyetçili
ğine bağlı, Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî, kültürel değerlerini benimseyen, ko
ruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını ve milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, demokra
tik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumlulukla
rını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmekle görevli bulunan 
Millî Eğitim Bakanlığımızın, bu hedefler doğrultusunda ve gerçekleştirme yolunda çok önemli 
adımlar attığını ve gelişmeler kaydettiğini sevinçle ve takdirle izlemekte olduğumu ifade etmeyi 
de görev saymakta ve bunu Yüce Meclisimizde dile getirmekten büyük mutluluk duymaktayım. 

Sayın Başkan.sayın milletvekilleri; millî eğitim problemlerinin çözümünde, 1991 yılı, bir 
atılım yılı olacaktır. Cumhuriyet hükümetlerinin bütçelerinde, 1990 yılında Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesi ilk defa birinci sırayı almıştı, YÖK ve YURT - KUR ile birlikte bütçe oranı, 
1991 yılında da yine birinci sıradadır ve yüzde 21 seviyesine ulaşmıştır. Bu da, hızla gelişen, 
nüfusu hızla artan bir Türkiye'de millî eğitim problemlerinin bilincine varıldığının ve bu prob
lemleri çözme azminin ve kararlılığının göstergesidir; takdirle karşılanması gerekmektedir. Sü
rekli yenileşme ve gelişme isteği, ileri ülkelerde en üst seviyeye ulaşmıştır ve daha çok bilgi, 
daha ileri ve yeni teknoloji istenir hale gelmiştir. Buradan da, eğitimin temel amacına baktığı
mızda, insana daha iyi, daha sağlıklı, zengin, refahlı, mutlu ve güvenli gelecek sağlanması ger
çeği ortaya çıkmaktadır. 

Büyük önder Atatürk, "Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir top
lum olarak yaşatır ya da bir milleti köleliğe, yoksulluğa mahkûm eder" diyerek, eğitimin, yüce 
milletimiz için hayatî önem taşıdığını ortaya koymuştur. 

Devletimizin bekası ve yüce milletimizin mutluluğu için bu derece önem taşıyan millî eği
tim hizmetlerinin bir plan, program ve prensipler çerçevesinde yürütülmesini ve yaygınlaştırıl
masını gerçekleştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 1989 -1990 icra planı ince
lendiğinde, sorunların çözümü için gösterilen hedeflerin büyük ölçüde çözümlendiği ve geri 
kalan sorunlara da çözüm getirme çabalarının devam ettiğini görmek, bizleri mutlu kılmakta
dır. Bu vesileyle de Millî Eğitim Bakanımız Sayın Avni Akyol'un, teşhislerini, tensiplerini ba
şarılı hizmetlerini ve kararlılığını yürekten destekliyor ve başarılarının devamını diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı gelişme ve 
değişmeler, ülkemiz endüstrisinde kalite ve verimliliği yükseltmekte, buna paralel olarak tek
nik insan gücüne olan ihtiyacı da artırmaktadır. Bu sebeple, gerek hükümet programları ve 
gerekse kalkınma planlarında meslekî ve teknik eğitime büyük önem verilmektedir. 

ANAP iktidarı, endüstrinin ihtiyaç duyduğu sayı ve nitelikteki insan gücünün yetiştiril
mesinde önemli bir yeri olan endüstriyel teknik öğretim okullarının geliştirilmesine, eğitim, 
öğretim kalitesinin yükseltilmesine özen göstermektedir. Nitekim, Cumhuriyet döneminde ilk 
defa 1989 - 1990 öğretim yılı, meslekî ve teknik öğretimde hamle yılı olarak ilan edilmiştir. 
Meslekî Teknik Eğitim Konseyi gibi önemli faaliyetler gerçekleştirilmiş, bu alanda yatırımlar 
artırılmış ve plan hedeflerine yaklaşılmıştır. 1983 - 1984'ten bu yana meslekî ve teknik öğreti
min gelişmesine bakacak olursak, 1983 - 1984'e, yani iktidarımız döneminde 1 356 meslekî ve 
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teknik lise, 370 176 öğrenci ile girilmiş, 1990 -1991 öğretim yılında bu rakam yüzde 44,07 artı
rılarak 1 963'e, öğrenci sayısı da 620 244'e ulaşmıştır. Bu durum, teknik öğretimdeki gelişme
nin, program ve eğitim uygulamasının büyük bir reform olduğunu ortaya koymaktadır. 

Erkek teknik öğretimdeki gelişmelere de baktığımızda, 1983 - 1984 öğretim yılında 387 
olan okul türü, 144 328 öğrencisi ile eğitim görürken, 1990-1991 Yılında 625 okul, 278 bin 
öğrenci eğitim gördü ve bu, okul sayısında yüzde 61, öğrenci sayısında yüzde 92'lik bir artıştır; 
bu da bir reformdur. 

Yine iktidarımız döneminde uygulamaya konulan 3300 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu, mes
lekî ve teknik öğretimin geliştirilmesini, ülkemiz genelinde yaygınlaştırılmasını, meslekî ve tek
nik eğitimin ülkemiz ihtiyaçlarına uygun olarak yapılmasını sağlamıştır. Bu kanun da reform 
niteliğinde yenilikler getirmiştir. Bu gelişmelerle ilgili rakamlara göz attığımızda, kanunun uy
gulamaya konulduğu 1986 -1987 öğretim yılından itibaren 411432 öğrencinin işletmelerde meslek 
eğitimi gördüğü anlaşılmaktadır. Bu tablo, düne kadar endüstriye kapalı olan okullarla, okul
lara kapalı olan endüstriyi içice kaynaştırmak suretiyle teknoloji transferi sağlamış, AET'ye 
girmek üzere olan ülkemizde üretimin kalitesini artırmaya esas teşkil etmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1990 - 1991 öğretim yılı başında başlatılan LtMME 
Projesinin uygulanmasına değinmeden geçemeyeceğim, özellikle üniversite kapılarında her yıl 
ortalama 700 bin öğrenci, bir üniversite ve yüksekokula girmek için sınavlara girmekte, bunla
rın sadece 160 bin civarı başarılı olabilmektedir. Geri kalan S50 bin çocuğumuz, elinde hiçbir 
mesleği bulunmadığı için de, umutsuz, moral bozukluğu içerisinde, küskün olarak toplumda 
iş aramak ve geçimini temin etmek için büyük güçlüklerle karşılaşmaktadır. Millî Eğitim Ba
kanlığınca, her yıl sayıları katlanarak çoğalan bu gençlerimizin elinden tutmak ve onları bir 
meslek sahibi yapmak için başlatılan Lise Mezunlarına Meslek Kazandırma Projesinin en iyi 
neticeyi vereceğine inanıyorum. Ayrıca, bu projenin gerçekleşmesinde ve başarıya ulaşmasın
da tüm kamu ve özel kuruluşları da bu desteğe davet ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığının eğitim kalitesinin yükseltil
mesi için.ikili öğretimin kaldırılması ve ilköğretim okullarının yaygınlaştırılması konusunda baş
latılan çalışmaların hızla sürdürülmekte olduğu ve büyük mesafeler kaydedildiğini görmek, ayrıca 
sevinç vesilesi olmaktadır. 

Sayın başkanım, sayın milletvekilleri; Hükümetin, millî eğitimimizin içinde bulunduğu prob
lemlerden bir an önce kurtulup, ileri milletler seviyesine çıkmasının gayreti içerisinde, öncelik
le, çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerin ücretlerinin iyileştirilmesinde gösterdiği çaba 
ve titizliğin yanı sıra, öğretmenlerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlara cevap verecek öğretmen 
evlerinin son iki yıl içerisinde yoğun bir çalışma ile ve gurur verici yapılarla çoğaltılması çalış
malarını da destekliyoruz. Yüce Atatürk'ün belirttiği, "Milletimizi gerçek mutluluk ve esenli
ğe ulaştırmak istiyorsak ve milletimize güvenli ve feyizli bir gelecek bahşeylemek istiyorsak, 
bizi ölümden kurtaran ve hayata götüren bugünkü yönetim şeklimizin sonsuzluğuna inanıyor
sak, bir an önce, büyük, mükemmel, nurlu bir irfan ordusuna malik olmak zaruretinde bulun
duğumuzu inkâr edemeyiz. Milletleri kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir, öğretmen
den, eğiticiden yoksun bir millet, henüz 'millet' adını almak kabiliyetini kazanmamıştır; ona, 
'basit bir kitle* denir, 'millet* denemez. Bir kitle, millet olabilmek için, mutlaka, eğiticilere, 
öğretmenlere muhtaçtır. Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr 
ve saygıdeğer unsurlarıdır" veciz sözleri ışığında, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Avni Akyol'un, 
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öğretmenlik mesleğini yüceltme gayretlerini takdirle karşılıyor ve öğretmenler için söylediği şu 
sözleri tekrarlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 

Sayın Bakanımız şöyle söylüyorlar : "öğretmeni sevmek, milleti sevmektir, öğretmenlik 
mesleğini yükseltmek, milleti yükseltmektir, öğretmeni sevmek, Atatürk'ü sevmektir; çünkü 
Atatürk en büyük öğretmendir. O, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin ilk ve ebedî ba
şöğretmenidir. 

Büyük mutluluğum, öğretmenlik mesleğini geliştirmek ve yüceltmek için öngördüğümüz 
gerekli tedbirlerin ve görevlerin büyük ve önemli bir kısmını gerçekleştirmiş olmamızdır. En 
büyük mutluluğum ise, öğretmenlerin beni, niyetimi ve amacımı anlamış olmalan ve güven 
duymalarıdır." 

Ben de, Sayın Bakanıma güveniyorum ve öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal konular
da desteklenmeleri ve öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilmesi çalışmalarında ilgililere basan 
dileklerimle birlikte, her türlü desteğimizle yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığından bahsederken, yüksekokul
lardan, Kredi ve Yurtlar Kurumundan, oralara yaptıklarımızdan da, kısa da olsa, bahsetmek 
istiyorum. 

Biz, yüksekokul veya üniversiteyi kazanan bir öğrencimizi düşünelim. Ailesi onun üzerine 
titremekte ve üniversiteyi kazanan evladıyla gurur duymaktadır. Onların tek arzu ettiği şey vardır : 
Evlatlarının, öğrenimini başarıyla tamamlayıp, mesleğini ele alması, vatanına ve milletine fay
dalı bir insan olarak hayatını devam ettirmesidir. 

• BAŞKAN — Sayın Üğdül, toparlamanızı rica ediyorum. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Gençlerimize, öğrenimlerini, günün en iyi teknik ve modern imkânlarıyla yapmalarını sağ

lamak görevimiz olmalıdır. Gençlerimizin körpe dimağlarına, kendilerine zarardan başka bir 
şey vermeyen ideolojik fikirlerin girmesine; bu tip ideolojik fikirleri sokacak derneklerle, ör
gütlerle irtibat kurmalarına müsaade etmemeliyiz. 

Bu yıl yüksekokul ve üniversitelerimizde, sevgili öğrencilerimizin ağırbaşlı ve sorumluluk 
bilinci içerisinde, Sayın Başbakanımız ve bakanlarımızın da açılışlara iştirakiyle huzur dolu 
bir eğitim ve öğretim yılına girilmiştir. Herkes, huzur ve mutluluk içerisindedir. 

Sözlerimin sonuna gelirken, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun, öğrencilerimizi 
barındırmalarında, sosyal imkânlar sağlamalarında gösterdiği gayretlerden de, kısa da olsa, 
bahsetmek istiyorum. 

Kasım 1983'te iktidar olduğumuzda ilk yaptığımız atılımlardan biri, yükseköğretim genç
liğine götürülen hizmetlerin artırılması olmuştur. Bu hususta yaptığımız hizmetler, iktidar ol
duğumuz güne kadar verilen hizmetlerin iki veya üçe katlanmasıyla, iftihar edeceğimiz bir nok
taya gelmiştir, öğrenciye ödenen öğrenim kredisinin miktarı, üç yılda 6 600 liradan, 100 bin 
liraya çıkarılmıştır... 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, toparlayınız. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunda da, öğrencilerimiz huzur içinde derslerini ça

lışmakta ve okullarına yine huzur içinde gitmektedirler. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; grupları adına konuşan arkadaşları dinledim. Millî eği
timin sanki başka konusu yokmuş gibi, burada önemle üzerinde durdukları konu, kendilerine 
göre bir laiklik ve irtica konusu. Sözlerimin sonuna gelmişken, ben de o konudaki düşüncele
rimi, kısa olarak arz etmek istiyorum. Çağdaş bir ailem var, çağdaş bir insanım ve herkesçe 
böyle bilinirim; eşim öğretmendir; iki çocuğum var. Hiçbir ek katkım olmadan; yani parasal 
yönden bir ek katkım olmadan, çocuklarımın biri ortaokul son sınıfta, biri lise birinci sınıfta 
okumakta ve ikisi de İngilizce konuşabilmektedirler. Dinlerine, Örf ve âdetlerine bağlıdırlar; 
ailedeki yapıyı bilmektedirler. Bizim ailemizde, çalışmak, daha çok çalışmak esastır; çocukla
rımda da bu duygu vardır. "Hafta sonları, geceleri, hangi konken partilerine gidilecek, hangi 
içki sofralarında oturulacak?" şeklinde konuşmalar yoktur. Ben, böyle bir ailenin büyüğü olarak, 
çocuklarımın istikbalinden endişe duymuyorum; hele hele, irtica gibi, laikliğin yok edilmesi 
gibi safsatalara da hiç inanmıyorum. 

Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üğdül. 

Bütçenin aleyhinde, şahsı adına, Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Tez; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Büyük Meclisi en derin 
saygılarımla selamlıyorum. 

Ülkemiz üniversitelerinin önemli sorunları olduğu bir gerçektir. Üniversitelerin gelişmesi, 
toplumsal ve ekonomik sorunlara çözüm üretir nitelik kazanmaları, öncelikle, kendilerinin so
run olmaktan çıkarılmasına bağlıdır. Üniversitelerimizin işlevlerini yerine getirebilmeleri için, 
başta kendileri olmak üzere, tüm toplum kesimlerine büyük görevler düşmektedir. 

Üniversitelerimizin en önemli sorunu, özerklik yokluğudur. Üniversite özerkliği, toplum
da hak ve özgürlüklerin geçerliliği ile doğru orantılıdır. Ülkemiz üniversitelerinin kendilerine 
sormaları gereken asıl soru, toplum içinde saygınlıklarını çoğaltma çabasında neler yaptıkları 
ve buna bağlı olarak, çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmeler karşısındaki durumlarının ne 
olduğudur. Üniversitelerin saygınlığı, toplumun sorunlarına bilimsel ve çağdaş çözümler öner
meleri ve üretmelerine bağlıdır. Üniversitelerimizin, önemli iç ve dış konularda uzmanlaşmış 
kişilerine baktığımız zaman zorluk çekiyoruz. Arap dünyası, Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa, 
Avrupa Topluluğu gibi ülkemizle doğrudan ilgili konularda kaç uzman bilim adamımız var
dır? Siyasal, ekonomik, teknolojik yönleriyle komşularımızla ilişkilerimiz hangi kurumlar ta
rafından izlenmektedir? Toplumumuzun en önemli sorunu olan işsizlik konusunda, üniversi
telerimiz inceleme, araştırma yapıyor mu? Yerel, yöresel sorunlarda üniversitelerimiz yeterli sayıda 
araştırma yapmış mıdır, çalışma başlatmış mıdır? Karadeniz'e variller atıldığında, termik sant-
rallar kurulması için kararlar verildiğinde, denizlerimizden balıklar çıkmadığında, üniversite
lerimiz, öneri paketleri, proje paketleri sunmuşlar mıdır? Çernobil olayından sonra, yöre ve 
yöre halkı üzerindeki etkiler araştırılmış mıdır, incelenmiş midir? GAP için çalışma yapılıyor 
mu, araştırma yapılıyor mu? Üniversitelerimiz, ülkemizin sorunlarıyla ilgili araştırmalar yap
malı; bu konularda kamuoyunu sürekli bilgilendirmelidirler. 

Dünyada, üniversitelere daha çok önem veriliyor, özen gösteriliyor. Bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin hızla artışı, üretim süreçlerinin değişimi, çağımızda önemli bir olgudur. Dünya, 
beyin gücüne dayalı üretim süreçlerini yakalamak, geliştirmek için uğraş veriyor. Hücre bölün
mesinden elektroniğe, robot kullanımından uzaydan yararlanmaya dek, dünya devletleri yarış 
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halinde. Ülkemiz bu yarışa katılmalıdır; bunu, ulusal görev sayıyoruz. Bunu yapmazsak, gele
ceğimizi güvenceye alamayız. Ülkemizin, beyin gücüne dayalı üretim süreçlerini yakalaması ve 
geliştirmesi ulusal bir görevdir. Bu görevi yerine getirmek için, üniversitelerimizin özel bir ko
numu olmalıdır ve üniversitelerimiz de, bu sorumluluklarına sahip çıkmalıdırlar. Üniversitele
rimizin dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakalamasında iktidar, tüm gücüyle yar
dımcı olmalıdır. 

Biz, üniversitelerimize sahip çıkacağız. Biz, üniversitelerimizin çağdaşlaştırmasına karşı 
olanlardan yılmayacağız. Biz, öğretim üyelerimize, öğretmenlerimize sahip çıkmaya devam ede
ceğiz. Yurt dışında yabancı öğretim üyelerine verilen yüksek ücreti, bizim öğretim üyelerimize 
çok gören zihniyeti kınıyoruz, protesto ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ülkemizin eğitim sisteminin, toplumun, ekonominin 
ve gelişmenin gereksinimlerinin karşısında çok uzak olduğu açık bir gerçektir. Anaokulundan 
üniversite sonrası lisansüstü düzeye dek, eğitim sistemimiz tam bir dağınıklık içindedir. 

Çağdaş eğitim anlayışının en önemli noktası, fırsat eşitliğidir. Bir toplum, çocuklarının 
ve gençlerinin yeteneklerini eh üstün seviyeye kadar geliştirilmesinin çabası içinde olmalıdır; 
bunu da sağlayacak olan devlettir ve bu iş de, kamu eliyle yürütülmelidir. Bu iş, kamu eliyle 
yürütüldüğü takdirde, kural olarak çocuklar ve gençler, hiçbir parasal kaygı taşımadan, daha 
doğrusu, ailelerinin malî durumuna bakılmaksızın eğitim hizmetlerinden yetenekleri ölçüsün
de yararlanmalıdırlar. Parasız eğitim kapısı herkese açık olmalıdır. 

Ülkemizde, yalnız üniversite girişleri için değil, eğitimin tüm basamaklarında paralı eği
tim giderek yaygınlaşıyor. Cumhuriyetin bir temel ilkesi daha yok edilmek isteniyor. Pek çoğu 
devlet parası ile okuyan yöneticiler, bu yolu, bugünün gençlerine kapama politikasını izliyor
lar; bunu da kabul edemiyoruz. 

Eğitime ayrılan bütçe kaynaklarının 1980 sonrasında oransal olarak azalması, paralı eği
timin yaygınlaşması da sistemin çöküşüne de neden olmaktadır. Yoksul halk, çaresizlik içinde, 
çocuklarını imam-hatip okullarına göndermek zorunda kalıyor, özellikle, 1985 sonrasında imam-
hatip öğrencisi olanların ve bunların içinde kız öğrenci sayılarının artışı, toplumumuzun nasıl 
bir Ortaçağ karanlığına sürüklenmekte olduğunun göstergesidir. Bununla ilgili olarak birinci 
belgem de buradadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bugünlerde Birleşmiş Milletler insan Hakları Evren
sel Bildirgesinin 42 nci yılını, Paris AGÎK Anlaşmasının da imzalanması sırasında kutluyoruz. 
tnsan Hakları Bildirgesi, 1949 yılı başında tsmet tnönü imzasıyla Resmî Gazetede yayımlandı
ğında bir kararname de eklenmişti ve bildirgenin okullarda öğrencilere okutulması, öğretilme
si istenmişti. 

Şimdi, Sayın Bakanıma soruyorum : tnsan Hakları Bildirgesinden söz ettiği için, 1980 son
rasında ve kendi dönemlerinde kaç öğretmen mesleğinden uzaklaştırılmıştır? 

Ortaöğretimde, felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi, düşünceye dayalı derslerin, yok dene
cek düzeye getirilmesi, en temel konuların -devrim tarihi dahil- yanlış öğretilmesi, hangi amaç
la ve niçin yapılıyor? 

Amaçlanan, Atatürk ilkelerini bilmeyen, tümüyle kölemsi düşünce ile yurttaş yetiştirmek 
midir? Bununla ilgili olarak da ikinci belgem buradadır. (ANAP sıralarından, "Belge nerede? 
Belgeyi göster" sesleri) 
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Sayın Bakana takdim edeceğim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yükseköğretimde ise çok daha büyük bir facia yaşanı

yor : YÖK sistemi, yükseköğretimi yıkıma uğratmıştır, tkibinden fazla öğretim üyesi ya üni
versiteden atılmış ya da ayrılmak zorunda kalmıştır. Bunların bir bölümü, ancak mahkeme 
kararıyla geriye dönebilmiştir. Sayın Bakan, neden tüm ayrılanların, atılanların dönüşü için 
çaba harcamıyor, bunların geri dönüşlerini sağlamıyor? YÖK düzeninde, aynı işi yapan ve aynı 
akademik düzeydeki yerli öğretim üyelerine, yabancı uyruklulara verilen maaşın 1/4 ya da 1/6'sı 
kadar para verirken, biraz evvel söylediğim gibi, yabancılara, yerli öğretim üyelerine verilen 
paranın 4 - 6 katı kadar maaş verilmektedir. 

Bu millî ayıbın düzeltilmesi için milliyetçiler ne yapıyor, Sayın Millî Eğitim Bakanımız ne 
yapıyor? 

KÂZIM OKSAY (Bolu) — Siz ne yapıyorsunuz? 
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Biz, halkın düşüncelerini, dileklerini, Yüce Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyelerine sunuyoruz. 
Akademik unvan taşıyanlar, doğal olarak, bir veya daha fazla yabancı dil bilirler; bunu, 

unvanlarını alırlarken kanıtlamışlardır. Bunların, Devlet Lisan imtihanına alınmasının anlamı 
yoktur; bu uygulamadan vazgeçilmelidir; öğretim üyelerinin hakları verilmelidir. 

Ek olarak : Hükümet, iktidar, spor müsabakalarına giderken konut fonu almıyor, hacca 
gidenlerden de bunu almıyor; ancak, birkaç günlük bilimsel bir toplantıya giden öğretim üye
lerimizden bu fon alınmaktadır. Bu uygulamalarla Türkiye, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 

- yakalayacak insanların bilime katkısını nasıl artıracaktır? 
YÖK ne yapıyor?.. Elimde bir belge var, bu belge de öğretim üyelerinin YÖK tarafından 

kara listeye alındığı belirtiliyor. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yükseköğretim nasıl düzelir? Sizlere, Dünya Üniversi

teler Birliğinin benimsediği ilkelerin anabaşlıklarını sunmak istiyorum : 
1. Akademik özgürlük, 
2. Yükseköğrenim kurumlarının özerkliği, 
Bunların, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kayıtlarına geçmesini ve hiç zaman yitirilme

den uygulanmasını diliyorum. 
Eğitim düzenimiz çağdaş değildir; uygulanan eğitim ezbere dayalı, yaşam koşullarından 

kopuktur. Kuru kalıplar içinde bilgi vermekle yetinen bir eğitim sistemimiz vardır. Eğitim dü
zenimiz yaratıcı değildir. 

Toplumumuza, bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta çağdaş anlamda üretici ve yaratıcı 
bir kişilik kazandırmak zorundayız. 

Okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar, her alanda başarılı olmak, eğitimcilerimize 
ve öğretmenlerimize bağlıdır; oysa, öğretmenlerimizin sorunları vardır, problemleri vardır; ağır
laşan koşullarda önemli sorunlarla karşı karşıya bulunuyorlar, öğretmenlik mesleği, toplumdaki 
saygın görevlerine karşın bir yığın olanaklardan yoksundur. Bir kısmının çalışma koşulları her 
gün güçleşiyor, meslekî eğitimle ilgili sorunları artıyor; meslek ve geleceğe olan güvensizlikleri 
artıyor, ekonomik sıkıntıları artıyor. Tüm bunlara karşı, bu yüce mesleği özveri ile sürdüren öğ
retmenlerimiz için, özerk, demokratik ve ayrıntılı bir planlama ile özel bir fonksiyon kazandır
mak için gerekli önlemler alınmalıdır, öğretmen yetiştiren kurumlar, akademik eğitim sistemi 
içinde olmalıdır. Öğretmenler de, örgütlü biçimde her olaya katılmalı ve birtakım sorunları, bu 
katılımla çözülmelidir. 
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BAŞKAN — Sayın Tez, 16 ncı dakikaya giriyorsunuz; devam buyurun efendim. Konsant
rasyonunuzu bozmayalım, devam buyurun! 

İBRAHİM TEZ (Devamla) — Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öğretmenlerimizin ücretleri artırılmalıdır. Lojman so

runlarına ağırlık verilmelidir, örgütlenmelerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Sağlık so
runları ile sosyal hakları yeniden düzenlenmelidir. Atama, yer değiştirme konularında çağdaş
lık getirilmelidir. Yayın ve bilgilendirme sürekli olmalıdır. Tatil ve dinlenme olanakları yeter
sizdir. Çocuklarının okuma sorunlarına kalıcı çözüm bulunmalıdır. Araç ve gereçleri devletçe 
karşılanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geleceğimizi ve çağdaş Türkiyemizi, öğrencilerimizle, 
gençlerimizle, öğretmenlerimizle, öğretim üyelerimizle kuracağız. Bu nedenle, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, devlet ve herkes bunlara sahip çıkmalıdır. 

Bu duygular içerisinde Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tez. 
Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ihman'ın yazılı sorusu vardır, okutuyorum. Sayın Vefa Ta

nır, Sayın Şahin, Sayın Yıldırım, Sayın Genç, Sayın Uzun da soru soracaklardır. 
Başka sayın üye bulunmadığına göre, soru soracakların tespit işlemi bitmiştir. 
Sayın Ihman'ın yazılı sorusunu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yanıtlanmasını arz ederim. Saygı

larımla. 
Rıza Ilıman 

Çorum 
1. Bugüne dek Atatürk'e, devrim ve ilkelerine karşı birçok saldırı olduğunu basın yazdı; 

biz sizlere, yazılı ve sözlü ilettik. 
Bu konuda, kime, nerede, ne zaman soruşturma açtınız? Bu, yasalarımıza göre de suçtur. 

Yargıya intikal ettirdiğiniz oldu mu? 
2. Okullarda ve ders kitaplarında, yardımcı ders kitaplarında bölücü ve laikliğe aykırı 

birçok konu, basın yoluyla ya da sözlü, yazılı sizlere iletildi. 
Açtığınız soruşturma var mı? Bunları söyleyebilir misiniz? 
3. Açtığınız tahkikat yoksa, bu açıklamalarınızın inandırıcı olduğuna inanıyor musunuz? 
4. İLKSAN'da yolsuzluk olduğuna dair müfettişlerin raporu var, şu anda elimde. 
Bu konuyu araştırdınız mı? Sonucu nedir? 
5. Çalışanların sendika kurması evrensel bir haktır, yasalarımızda da yasak değildir. Eği

tim - tş, Eğit - Sen niçin yasaklanıyor? Çağdaş devlet, Avrupa Topluluğuna girmek isteyen devlet, 
buna karşı çıkmakla, Avrupa Topluluğuna gülünç duruma düşmüyor mu? Sendika kurma hak
kını verip vermeyeceğinizi açıkça belirtir misiniz? 

6. Keçiören Kalaba mahallesinde ve Eryaman'daki Millî Eğitim lojmanlarının, öğretmenler 
yerine başkalarına verildiği, 5 yıl oturanların buraları terk etmediği bilinmektedir. Bu durum 
haksızlıklara neden olmaktadır. 

Yasa ve yönetmeliklere aykırı bu uygulamaları ne zaman düzelteceksiniz? 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, tensip buyurulursa, soruların tamamını alalım, yazılı veya sözlü 
cevap vermek takdirinize mevdu. 

Sayın Tanır, buyurun. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, sizin aracılığınızla Sayın Bakana sormak istiyorum. 
Her 4 ayda bir burada Olağanüstü Hal Bölgesindeki olağanüstü halin uzatılmasını ko

nuştuğumuz zaman ve terör üzerinde Meclis araştırması ve görüşmesi yaptığınız zaman, bura
da sorduğumuz suallere ayrı ayrı bakanlar, ayrı ayrı rakamlar vermektedirler. Bu Olağanüstü 
Hal Bölgesinde kaç tane ilkokul, ortaokul ve lise, şu anda kapalı bulunmaktadır? 

Bu kapalı okullar, öğretmensizlikten mi, yoksa öğrencisizlikten mi kapalıdır? Biz bunla
rın cevabını alıyoruz; ama, rakamlar hiç birbirini tutmuyor. Asıl sahibi olan Bakandan rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Cemal Şahin, buyurun. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, Sayın Bakan söyleyeceklerimi soru değil de, 

temenni kabul edebilir. 
BAŞKAN — Yani, sonunda bir "mi, mı, midir, mıdır?" var değil mi? Aksi takdirde, usul 

ihdas etmiş oluruz, İçtüzüğü çiğneriz. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — "Temenni de kabul edilebilir" dedim. 
BAŞKAN — Ama, "temenniler" faslı yok İçtüzüğümüzde. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Takdir sizin. 
BAŞKAN — Takdir, Başkanlığın takdiri... Açık konuşuyoruz... Soru ise buyurun, soru 

değilse sözünüzü keserim. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Soru efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Siz öyle istiyorsunuz, öyle olsun. 
BAŞKAN — Usul öyle istiyor efendim, ben padişah değilim! 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Soruyorum efendim : 
1. 1402 sayılı Yasaya göre görevden alınan kişilerin hepsinin görevlerine iade edildiğini 

duyduk. Ancak, bir de kanayan başka bir yara var; 25S9 sayılı Yasa ile görevlerinden alınan 
kişiler var. öğretim görevlileri, öğretmen ve memurlar, şu gün itibariyle görevlerine dönmüş 
değillerdir. 

Bu konuda yapılan çalışmalar var mı, ne düşünüyorsunuz? 
2. Çorum, gelişmede ilk 10 ilin içine girmektedir. Halkımız Çorum'da bir üniversite istiyor. 
Çorum'a bir üniversite kurulması düşüncesi var mıdır, varsa ne zaman düşünülüyor? 
3. Sayın Bakanımızın konuşmalarından görüyoruz ki, pek çok ortaöğretim ile liseler bir

leştirilmiş. Ancak, bu uygulamanın en karışık ve yaygın olduğu alan, gerek öğrenci sayısı iti
bariyle, gerek liseler sayısı itibariyle imam-hatip liseleridir. Daha giderek, ortaöğretimdeki li
selerde Kur'an kurslarının da birleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Oysa bunun Türk eğitim uz
manlarınca mahzurlu olduğu ifade edilmektedir. Sayın Bakanımız bu konuda, bunu düzelt
mek, çağdaşlaştırmak için ne düşünüyorlar? Onu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın Orhan Veli Yıldırım, buyurun. 
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ORHAN VELÎ YILDIRIM (Tunceli) — Sayın Başkan, suallerimi kısaca arz ediyorum. 
1. Tunceli doğumlu ilkokul öğretmenlerin Tunceli tline tayin edilmemelerinin gerekçesi 

nedir? 
2. Tunceli tünde kaç tane ilkokul, vekil öğretmenle eğitimini sürdürüyor? Nedenleri nedir? 
3. Kaç tane ilkokul, öğretmen yokluğu nedeniyle, Tunceli İlinde tedrisat yapamamaktadır? 
4. TUnceli'de açılan Anadolu lisesi hazırlık sınıflarında Türkiye ve dünya standartlarına 

uygun eğitim ve öğretim yapılmakta mıdır? 
5. TUnceli'de ortaöğretimde temel derslerde Bakanlıkça yeteri kadar öğretmen tayin edilmiş 

midir? 
6. Tunceli tli, Pertek İlçesi yatılı bölge okulu öğretmenlerinin, ilçe kaymakamı tarafın

dan, namaz kılmadıkları gerekçesiyle dövülmesi olayı şimdiye kadar Bakanlığınıza intikal et
miş mi, bu konuda bir tahkikat açılmış mıdır ve tahkikatın neticesi ne olmuştur? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sayın Kamer Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (TUnceli) — Sayın Başkan, Sayın Yıldırım'la aynı ilin milletvekili olma

mız nedeniyle, benim soracağım soruların bazılarını Sayın Yıldırım sordular. 
Daha önce Sayın Bakan, yazılı bir soruma verdiği cevapta, "TUnceli doğumlu öğretmen

lerin TUnceli'ne tayin edilmemesi konusunda bir ilke kararı yok" diyorlar. 1990 yılında 40'ın 
üzerinde öğretmen, birçok yerde görev yaptıkları halde, disiplin suçları olmadığı ve Bakanlığa 
başvurdukları halde, buraya atanmıyorlar? Bunun gerçek sebebini Sayın Bakandan öğrenmek 
istiyorum, TUnceli doğumlu öğretmenler için neden bir istisnaî karar uygulanmaktadır, öğren
mek istiyorum? 

2. Yozgat'ın Bahadınlar Kasabasında bir lisede, bir öğretmen, öğrencilere, "Bu Atatürk 
büstlerini liselerin bahçelerine neden koyuyorlar? Bunun büstlerini ortadan kaldırıp, bunun 
yerine camilere halı almak gerekir" diyor. Bu şikâyet Bakanlığa intikal etmiş, Bakanlık bu şi
kâyet üzerine bir müfettiş gönderiyor ve müfettiş şöyle bir görünüm içinde ifade alıyor : Bir 
yanda lise müdürü, bir yanda şikâyet edilen öğretmen, bir yanda da jandarma... 16 yaşındaki 
öğrenci geliyor karşısına "Sen bunu dedin mi, demedin mi?" diyor. Böyle bir hava ve görüntü 
içinde yapılan tahkikattan sağlıklı bir sonuç alınabilir mi; onu Sayın Bakanın takdirine arz 
ediyorum. 

Diğer mahallî bir soru : Tunceli'nin merkez Mazgirt İlçesine bağlı Göktepe'de vatandaş
lar bir yatılı bölge okulu yapılması için yer tahsis etmişler. Bu okulu ne zaman yapacaklar? 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Mehmet Zeki Uzun. 
MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Sayın Başkanım, ben saygıdeğer Bakanımızdan bazı 

hususlarda kısa malumat lütfetmelerini istirham ediyorum. 
Konuşmacı arkadaşlarımız, gerek hepimizin, gerekse bütün insanlığın ideali olduğu tarz

da, eğitim ve öğretimde bütün dinlerin okutulmasını işaret buyurdular. Bu, hepimizin arzusu
dur. İnsanlık arzusudur; ancak ben Sayın Bakanımızdan öğrenmek istiyorum : Acaba, bugün, 
hâlâ, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkelerinde ve diğer ülkelerde bütün dinler okullar
da okutuluyor mu ve İslam dini de bunların arasında mevcut mudur? Bunu öğrenmek istiyorum. 
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Ayrıca, yine, çok değerli arkadaşlarımız burada, imarn-hatip lisesi mezunlarının Diyanet 
tşleri Başkanlığındaki kadroları doldurmadığını işaret buyurdular. Diğer taraftan, Sayın Ba
kanımız, Anadolu öğretmen liselerindeki artışlara değindiler. Ben, bu kadroların doldurulma
sı açısından ve Anadolu öğretmen liselerindeki artışa nispetle, gerek imam-hatip liselerindeki, 
gerekse Anadolu liselerindeki artış açısından, çalışmaları, değerlendirmeleri var mıdır? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

Bir diğer husus: Birkaç sayın arkadaşımız işaret buyurdular; imam-hatip lisesi mezunları 
tıp fakültelerine, hukuk fakültelerine ve siyasal bilgiler fakültelerine ve diğer fakültelere de 
giriyorlar" dediler. Şimdi, hepimiz, burada özellikle belirtiyor ve "eğitimde eşitlik" noktasın
dan hareket ediyoruz. Hal böyle olunca... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Meslekî eğitimde... 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlığa hitap edin. 
MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — Hal böyle olunca, imam-hatip lisesi mezunları tıp 

fakültelerine, hukuk fakültelerine, siyasal bilgiler fakültelerine ve diğerlerine girerken, Sayın 
Bakanlık veya ÖSYM ayrı bir imtihan mı yapıyor, yoksa, bu vatandaşlarımızı kayırıyor mu? 

BAŞKAN — Hayır efendim; sınavlarda başarılı olanlar giriyor. 
MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Bu konuya açıklık getirmesini Sayın Bakandan istir

ham ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzun. 
Sayın Bakan, sözlü olabileceği gibi, yazılı olarak da cevap verebilirsiniz; takdir zatı âlinizin. 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (İstanbul) — Yazılı olaratc cevap verirsem daha 

çok tasvip göreceğini sanıyorum; daha ciddî, daha kapsamlı ve doğru bilgileri, yanıltıcı olma
mak kaydıyla, verme şansım doğar. Takdirinize bırakıyorum. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, böylece Millî Eğitim... 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, benim de soru sorma istemim vardı. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Doğramacı beni lafa tutmuştu; ben parmak kaldırdım. 
BAŞKAN — Ne zamandan beri o makamda oturanlar bu makama şahadet eder ve böyle 

taleplere cevaz verir oldular? Böyle bir usulümüz yok. Soru soracak sayın üyeleri, yeterince 
duyulacak şekilde ve zaman tanıyarak tespit ettim, sonunda da "soru soracak üyelerin işlemi 
tamamlanmıştır" dedim. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — özür dilerim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, böylece Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi... 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan," bir dakika; sualime cevap veriyor Sayın Bakan. 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (İstanbul) — "Yazılı vereyim" diye kanaatimi 

arz etmiştim, Fakat Sayın Tanır, "Çok basit, bunu da bilemiyor musunuz?" dedi. Sınıfı geç
mek için, müsaade ederseniz cevabını vereyim? 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
Zaruretler memnuları mubah kılarmış; buyurun. 
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Efendim, diğer bütün sorulara 
cevap vermeyi arzu ederdim. Biraz yeni başlamış olsaydım göreve, bazı rakamları bilmeyebilir
dim; fakat, hepsi elimin altında şimdi; zaman darlığından ve ona saygıdan dolayı böyle bir 
yolu tercih ettim; "Daha güvenli rakamlar verilsin" diye. Ama, Sayın Tanır ısrar beyan edince, 
arz ediyorum. 

Olağanüstü Hal Bölgesinde, tabiî, rakamlar değişiyor, günü gününe değişiyor; oranın şart
larını iyi biliyorsunuz; fakat, çok süratli olduğu için, tahminde yanılgılarımız oluyor galiba. 
Rakam değişikliği ondandır. Bugün, şu andaki rakam : 1 122 okulumuz kapalı; 47'si öğrenci 
yokluğundan, 314'U güvenlik sebebiyle, 698'i öğretmen yokluğu sebebiyle. Vekil öğretmen gön
derdik; yeni aldık. Biliyorsunuz, bu bütçede de 10 bin yeni kadro aldık; hemen ocak ayı içinde 
Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde süratle göndereceğiz. 10 bin kadro vardır bu bütçede. 

16'sı da, göç sebebiyle kapalı olan okullarımızdır. 
Son durum budur; fakat, bunlar azalır, kapanır; çünkü, buradaki çocukları biz yatılı okul

lara, merkezî yerlere, pansiyonlu okullara alıyoruz. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Gündüzlü, yatılı?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Yatılı, gündüzlü... Arabayla taşı

ma formülümüz var. Çok kapalı geçtim; raporda ayrıntısı var. Çeşitli formüllerle, daha kaliteli 
eğitim de veriyoruz. Hem güvenlik sebebi de var; ama, bildiğiniz gibi, birer öğretmenle, birer 
derslik içinde verilen eğitimle, sosyal adalet gerçekleşmiyor. Bu vesileyle onları toplamak istiyoruz. 

Diğerleri için yazılı cevap vermek istiyorum Sayın Başkanım. 
Teşekkür ederin». 
VEFA TANIR (Konya) — Ben de teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, şu anda cevaplandırmadığı diğer sorulara yazılı olarak cevap vereceklerdir. 

Böylece, bu işlem de tamamlanmış bulunmaktadır. 
Millî Eğitim Bakanlığı 1991 malî yılı bütçesi ile kesinhesabı üzerindeki görüşmeler tamam

lanmış bulunmaktadır. 
Şimdi, Bakanlığın bütçesi ve kesinhesap kanunu tasarısı ile Bakanlığa bağlı Yükseköğre

tim Kurulu ve üniversitelerin bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarının bölümlerinin görüşülme
sine geçeceğiz. 

Bu oylamaların, takriben üç saat kadar devam etmesi düşünülmektedir. Bu itibarla, Yük
sek kurul izin verirse, Divan üyesi arkadaşımız bu bölümlerin okunmasını yerinden yapacaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. Bölüm 
Kodu A ç ı k l a m a Program 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 724 379 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 İlköğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi ve Ge
liştirilmesi 8 773 199 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Genel Meslekî ve Teknik Ortaöğretimin Gerçekleş
tirilmesi ve Geliştirilmesi 4 427 360 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir.' 

113 Çıraklık ve Yaygın Eğitimi 506 653 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

114 Yükseköğretim, Yurt Dışı Eğitimi ve Dış İlişkiler 77 551 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

115 Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik 30 007 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 333 897 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 70 490 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 14 943 536 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — MiîlS Eğitim Bakanlığı 1989 Malt Yılı Kesmhesabı 

BAŞKAN — Millî Eğilim Bakanlığı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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1989 Yılı Millî Eğitim Bakanlığı 

A — CETVELİ 

Ertesi yıla 
Genel ödenek Toplam devrolunan İptal edilen ödenek dışı 

Prog. Açıklama toplam harcama ödenek ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 230 263 503 182 206016 684 502 — 24 246 818 680 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 İlköğretim Hizmetlerinin Gerçek
leştirilmesi ve Geliştirilmesi 2558 326260000 2 843 603946090 - 7231024 872 292508 710962 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Genel, Meslekî ve Teknik Ortaöğ
retimin Gerçekleştirilmesi ve Ge
liştirilmesi 1142 948 325 000 1233 272489811 - 15 905 081692 106 229246 503 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Çıraklık ve Yaygın Eğitimi 121 354 800 000 134 374 288 613 - 879 560 431 13 899 049 044 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Yurt Dışı Eğitimi ve Dış İlişkiler 16 686 020 000 10 406 949 495 - 6 279 070 505 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

115 Gençlik Hizmetleri 2 053 062 000 1906132145 - 146 929 855 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 136 050005 000 146 326 395354 - - 10 276 390 354 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmetle
rin Yürütülmesi 199 044 898 534 132 885 922 931 66 158 975 603 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 43 853 733 613 2 457 182 455 - 41396 551158 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 4450580607329 4 711249 991396 66158 975603 96085037193 422913 396863 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 1989 Yılı Kesinhesâbı kabul edilmiştir. 
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7. — Yükseköğretim Kurulu (YOK) 
1. — Yükseköğretim Kurulu 1991 Malt Ytlt Bütçesi 

BAŞKAN — Bakanlığa bağlı Yükseköğretim Kurulu bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
Kodu 

111 

999 

Yükseköğretim Kurulu Bütçesi 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Yükseköğretim Kurulu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. « 

TOPLAM 

Bölüm 
Program 

54 229 000 000 

89 395 000 000 

143 624 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

Yükseköğretim Kurulu Bütçesi 
B — CETVELİ 

Gelir. 
türü 

2 

3 

A ç ı k l a m a 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

249 000 000 

143 375 000 000 

GENEL TOPLAM 143 624 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Yükseköğretim Kurulu 1989 Malt Ytlt Kesmhesabı 

BAŞKAN — Yükseköğretim Kurulu 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanununun bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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1989 Yılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
A — CETVELİ 

Prog. ödeneğin çeşidi 

111 Yükseköğretim Kurulu 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
yenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bme-

Bme-

Genel ödenek 
toplamı 

15 946 105 052 

24 767 610 000 

Toplam 
harcama 

13 926 617 365 

— 

tptal edilen 
ödenek 

2 019 487 687 

24 767 610 000 

GENEL TOPLAM 40 713 715 052 13 926 617 365 26 787 097 687 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

1989 Yılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
B - CETVELİ 

Gelir 
türü Gelirin çeşidi 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

60 000 000 

44 083 000 000 

Tahsilat 
Lira 

243 006 259 

15 166 964 915 

GENEL TOPLAM 44 143 000 000 15 409 971 174 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

77. — Üniversiteler 
a) Ankara Üniversitesi 

1. — Ankara Üniversitesi 1991 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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Prog. 
Kodu 

101 

Ankara Üniversitesi Bütçesi 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

Bölüm 
Program 
79 068 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 73 186 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 3 986 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 53 487 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 72 140 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 46 718 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

A ç ı k l a m a 
Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 

. Kabul 

. Kabul 

. Kabul 

TOPLAM 328 585 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

Ankara Üniversitesi Bütçesi 
B — CETVELİ 

Lira 
3 357 000 000 

3 756 000 000 

321 472 000 000 

GENEL TOPLAM 328 585 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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2. — Ankara Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. Açıklama 

1989 Yılı Ankara Üniversitesi 

A — CETVELİ 

3. 

Genel ödenek Toplam 

toplam harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 25 201 871 997 19 158 308 877 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm 

ve Merkezler 24 054 230 000 23 798 036 961 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hiz

metleri 1 062 000 000 818 601 668 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yü

rütülmesi 7 764 682 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

17 501 684 144 17 381 641 126 

27 242 049 085 26 606 947 023 

15 103 180 000 14 546 292 479 

GENEL TOPLAM 110 172 779 908 102 309 828 134 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum: 

Ertesi yıla 

devrolunan İptal edilen 

ödenek ödenek 

- 6 043 563 120 

256 193 039 

243 398 332 

120 043 018 

635 102 062 

556 887 521 

7 764 682 

7 764 682 7 855 187 092 
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Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

. 12 . 1990 

Tahmin 
Lira 

1 000 000 

549 000 000 

70 236 000 000 

70 786 000 000 

O : 2 

Tahsilat 
Lira 

~~ 

561 551 123 

104 809 660 513 

105 371 211 636 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Malî Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Orta Doğu Teknik Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 91 759 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 24 012 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 12 059 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 53 642 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 8 459 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 1 400 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 191 331 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 5 679 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 9 688 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 175 964 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 191 331 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 Malî Yüı Kesinhesabt. 

BAŞKAN — Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Kesinhesap Kanununun bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A — CETVELİ 

Ertesi yıla 
Genel ödenek Toplam devrolunan İptal edilen ödenek dışı 

Prog. ödeneğin çeşidi toplam harcama ödenek ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 28 600 988 816 24 771787187 - 3 940 500 000 111298.371 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, 
Bölüm ve Merkezler 6 994 215 000 7 086 846 841 - - 9 2 631 841 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphane
cilik Hizmetleri 1 894145 000 1909 183 115 - - 15 038 115 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 17 697 101650 18 041457 821 - - 344 356 171 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 3 163 590 000 3 211551789 - - 47 961789 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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Ertesi yıla 
Genel ödenek Toplam devrolunan İptal edilen ödenek dışı 

Prog. Açıklama toplam harcama ödenek ödenek harcama 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yü
rütülmesi 2 098 892 - 1710 478 388 414 -
BAŞKAN— Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 3 145 290 000 227 68S 537 - 2 917 604 463 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 61497 429 358 55 248 512 290 1710 478 6 858 492 877 611286 287 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

Vergi Gelirleri 1 000 000 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 214 000 000 391779 510 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 46 953 000 000 56 553 980 155 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 47 168 000 000 56 945 759 665 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

c) Hacettepe Üniversitesi 

1. — Hacettepe Üniversitesi 1991 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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T.B.M.M. 

Prog. 
Kodu 

B : 50 16 . 12 . 1990 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

0 : 2 

Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 106 819 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 82 949 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 10 417 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 41 125 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimler 45 325 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 40 835 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 327 470 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 3 195 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 3 044 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 321 231 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 327 470 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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2. — Hacettepe Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 1989 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. ödeneğin çeşidi 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Genel ödenek 
toplamı 

33 452 208 520 

31 379 485 000 

1 813 360 161 

14 543 989 000 

16 766 980 000 

14 282 920 000 

112 238 942 681 

Toplam 
harcama 

30 435 383 340 

30 605 519 472 

1 647 141 814 

13 456 286 634 

16 042 074 040 

13 522 015 899 

105 708 421 199 

tptal edilen 
ödenek 

3 016 825 180 

"773 965 528 

166 218 347 

1 087 702 366 

724 905 960 

760 904 101 

6 530 521 482 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

5 000 000 

385 000 000 

76 720 000 000 

77 110 000 000 

Tahsilat 
Lira 

6 660 000 

291 603 930 

108 267 296 909 

108 565 560 839 
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ç) Gazi Üniversitesi 
1. — Gazi Üniversitesi 1991 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Gazi Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 55 597 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 40 864 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 3 497 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 20 337 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimler 25 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 80 364 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 226 159 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 3 226 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 2 968 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 219 965 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 226 159 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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2. — Gazi Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Gazi Üniversitesi 1989 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
101 

Açıklama 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Önle
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Rme-
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

22 122 982 000 

8 903 385 000 

832 785 000 

6 738 515 000 

8 664 005 000 

25 745 865 000 

73 007 537 000 

Toplam 
harcama 

19 318 414 011 

8 681 635 070 

685 655 063 

6 659 635 923 

8 587 421 748 

25 444 923 745 

69 377 685 560 

İptal edilen 
ödenek 

2 804 567 989 

221 749 930 

147 129 937 

78 879 077 

76 583 252 

300 941 255 

3 629 851 440 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

1 000 000 

299 000 000 

49 505 000 000 

49 805 000 000 

Tahsilat 
Lira 

~— 

295 647 289 

71 245 165 235 

71 540 812 524 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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d) istanbul Üniversitesi 
1. — İstanbul Üniversitesi 1991 Malî Yûı Bütçesi 
BAŞKAN — istanbul Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 98 383 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 167 053 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 4 710 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 32 856 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimler 144 706 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 49 814 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) 

Gelir 
türü 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

497 522 000 000 

Lira 
Vergi Gelirleri 5 396 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 3 767 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 488 359 000 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM , 497 522 000 000 
BAŞKAN -r- Kabul'edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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2. — istanbul Üniversitesi 1989 Malî Yüı Kesinhesabı 

BAŞKAN — tstanbul Üniversitesi kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Ertesi yıla 

Genel ödenek Toplam devrolunan iptal edilen 

Prog. Açıklama toplam harcama ödenek ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 27 898 776 759 26 567 227 810 - 1 331 548 949 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm 

ve Merkezler 54 867 591579 53 142 951650 - 1724 639 929 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hiz

metleri 1 770 000 000 1 416 171 939 - 353 828 061 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 10 545 932 635 10163 631982 - 382 300 653 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 44 313 303 965 43 901582 094 - 411^72^71 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 17 357 044 596 17 063 350 713 - 293 693 883 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yü

rütülmesi 43 299 702 - 40 654 340 2 645 362 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 156795 949236 152 254 916188 40 654 340 4 500 378' 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum: 
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Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine "Vardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

. 12 . 1990 

Tahmin 
Lira 

1 000 000 

739 000 000 

102 810 000 000 

103 550 000 000 

0 : 2 

Tahsilat 
Lira 

^~ 

963 500 027 

150 263 226 748 

151 226 726 775 

e) İstanbul Teknik Üniversitesi 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1991 Mali Yût Bütçesi 
BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylanmza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 67 172 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 29 059 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 16 188 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 90 670 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 4 499 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 207 588 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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Gelir 
türü 

B : 50 16 . 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

. 12 . 1990 O : 2 

Lira 
Vergi Gelirleri 2 065 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. ' 
Vergi Dışı Normal Gelirler 3 574 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 201 949 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 207 588 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — istanbul Teknik Üniversitesi 1989 Malî Yûı Kesinhesabı 
BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
101 

104 

105 

111 

113 

A — 

Açıklama 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

22 759 735 226 

7 963 015 000 

2 638 641 813 

29 699 350 000 

1 542 365 000 

Toplam 
harcama 

20 783 670 154 

7 777 276 908 

2 123 867 472 

28 199 829 428 

1 334 403 121 

İptal edilen 
ödenek 

1 976 065 072 

185 738 092 

514 774 341 

1 499 520 572 

207 961 879 

GENEL TOPLAM 64 603 107 039 60 219 047 083 4 384 059 956 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri A 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler.., Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

1 000 000 

400 000 000 

43 815 000 000 

44 216 000 000 

Tahsilat 
Lira 

—~ 

783 132 064 

58 718 562 711 

59 501 694 775 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

J) Boğaziçi Üniversitesi 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1991 Malî Ytlı Bütçesi 
BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 47 667 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 15 607 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 9 315 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 14 705 000 000 
BAŞKAN'— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 4 957 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 92 251 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

— 560 — 



T.B.M.M. B : 50 16 . 12 . 1990 O : 2 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 
Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 

. Kabul 

. Kabul 

. Kabul 

Lira 

1 701 000 000 

2 058 000 000 

88 492 000 000 

GENEL TOPLAM 92 251 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Boğaziçi Üniversitesi 1989 Malî Yûı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su-: 

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : + 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
Prog. Açıklama toplamı harcama ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 13 953 299 259 12 020 095 702 1 933 203 557 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 4 359 935 000 3 939 981 379 419 953 621 
BAŞKAN - Kabul edenler.., Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 1 762 920 000 1 609 052 361 153 867 639 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 6 478 111 652 5 199 477 472 1 278 634 180 
BAŞKAN - Kabul edenler... Eme-
yenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 1815 515 000 1564 124 062 251390 938 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 28 369 780 911 24 332 730 976 4 037 049 935 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

— 561 — 
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Gelir 
türü 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine \brdimi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

310 000 000 

19 595 000 000 

19 905 000 000 

Tahsilat 
Lira 

165 351 105 

23 211 704 718 

23 377 055 823 

g) Marmara Üniversitesi 
1. — Marmara Üniversitesi 1991 Malî Ytlt Bütçesi 
BAŞKAN — Marmara Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 39 876 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 39 177 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma -Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 5 212 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 6 982 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 17 955 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 49 218 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 158 420 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

— 562 — 
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türü 
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B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

. 12 . 1990 O : 2 

Lira 
Vergi Gelirleri 2 551 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.-.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 1 927 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 153 942 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 158 420 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Marmara Üniversitesi 1989 Malî Yılt Kesinhesabt 
BAŞKAN — Marmara Üniversitesi kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
101 

104 

105 

111 

112 

113 

A — 

Açıklama 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bme-
yenler... Kabul edilmiştir. 

CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

10 079 419 957 

10 282 220 000 

630 250 000 

1 821 745 000 

5 688 240 000 

19 161 185 000 

Toplam 
harcama 

8 252 398 395 

8 667 278 666 

461 065 672 

1 759 646 661 

5 530 509 707 

18 418 830 043 

tptal edilen 
ödenek 

1 827 021 562 

1 614 941 334 

169 184 328 

62 098 339 

157 730 293 

742 354 957 

GENEL TOPLAM 47 663 059 957 43 089 729 144 4 573 330 813 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

1 000 000 

315 000 000 

32 353 000 000 

32 669 000 000 

Tahsilat 
Lira 

• ~ — 

327 508 357 

47 830 800 639 

48 158 308 996 

ğ) Yıldız Üniversitesi 
1. — Yıldız Üniversitesi 1991 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Yıldız Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 22 248 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bagh Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 560 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 900 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

-edilmiştir. 
111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 44 367 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 68 075 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

— 564 — 
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B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 1890 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 1 738 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 64 447 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 68 075 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Yıldız Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Yıldız Üniversitesi kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 
Prog. ödeneğin çeşidi toplamı harcama ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 8 746 926 406 7 621 211 442 1 125 714 964 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm 
ve Merkezler 109 740 000 76 665 473 33 074 527 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 389 400 000 310 274 639 79 125 361 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 13 801760 000 14 242 375 433 - 440 615 433 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 23 047 826 406 22 250 526 987 1237 914 852 440 615 433 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

— 565 — 
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Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

. 12 . 1999 

Tahmin 
Lira 

1 000 000 

229 000 000 

14 922 000 000 

15 152 000 000 

0 : 2 

Tahsilat 
Lira 

-— 

129 556 218 

22 922 000 476 

23 051 556 694 

h) Mimar Sinan Üniversitesi 
1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Mali Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Mimar Sinan Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kajbul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 20 799 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 9 641 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 758 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 9 976 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 6 946 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 48 120 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
— 566 — 
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B — CETVELİ 
Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 418 000 00u 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 536 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 öze l Gelirler ve Hazine Yardımı 47 166 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 48 120 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Mimar Sinan Üniversitesi1989 Mali Yth Kesinhesabt 

BAŞKAN — Mimar Sinan Üniversitesinin Kesinhesap Kanununun bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Ertesi yılı 
Genci ödenek Toplam devrelimin İptal edilen ödenek d»ı 

Prog. ödeneğin çeşidi toplam hıramı ödenek Ödenek harcama 
101 Genel Yönetim ve Destek Hiz

metleri 7 349 726 064 5 360 965 192 - 1988 760 872 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bajlı Enstitü, Okul, 
Bölüm ve Merkezler 4109 505 000 4147 597 984 - - 38 092 984 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - T&yın ve Kütüphane
cilik Hizmetleri 351345 000 272109 600 - 79 235 400 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 3 325 785 000 3 346 465 407 - - 20 680 407 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal BiUmler 2 431540 000 2 501413 098 - - 69 873 098 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmetle
rin Yürütülmesi 47 015 911 45 298 440 1 717 471 - -
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 17 614 916 975 15 673 849 721 1717471 2067 996272 128 646 489 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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Gelirin çeşidi 

16 , 

CETVELİ 

. 12 

1 

. 1990 

Rahmin 
Lira 

0 : 2 

Tahsilat 
Lira 

Vergi Gelirleri 1 000 000 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 2S0 000 000 104 822 680 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 12 316 000 000 16 012 128 140 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Kanun Gelirleri — 45 298 440 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 12 567 000 000 16 162 249 260 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

t) Ege Üniversitesi 
1. — Ege Üniversitesi 1991 Malî Yüı Bütçesi 
BAŞKAN — Ege Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum 

: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 70 467 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 70 789 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 4 200 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 47 765 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 41 099 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 7 427 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 241 747 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

O :2 

Lira 
Vergi Gelirleri 2 568 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 3 721 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 235 458 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 241 747 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Ege Üniversitesi 1989 Malî Yılı Resinhesabı 
BAŞKAN — Ege Üniversitesi kesinhesabımn bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
101 

104 

! 

105 

111 

112 

113 

A — 

Açıklama 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

27 364 382 289 

22 648 495 000 

1 101 825 000 

17 675 335 000 

14 639 960 000 

2 540 840 000 

85 970 837 289 

Toplam 
harcama 

21 921 381 066 

22 427 804 337 

825 172 077 

17 338 320 264 

13 691 595 104 

2 520 685 486 

78 724 958 334 

tptal edilen 
ödenek 

5 443 001 223 

220 690 663 

276 652 923 

337 014 736 

948 364 896 

20 154 514 

7 245 878 955 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELİ 
Gelir 
türü Gelirin çeşidi 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

. 12 . 1990 

Tahmin 
Lira 

2 000 000 

245 000 000 

57 470 000 000 

57 717 000 000 

0 : 2 

Tahsilat 
Lira 

4 706 000 

376 047 312 

81 503 734 101 

81 884 487 413 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

i) 9 Eylül Üniversitesi 
1. — 9 Eylül Üniversitesi 1991 Malî Ytlt Bütçesi 
BAŞKAN — Dokuz Eylül Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

999 

A ç ı k l a m a 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Lira 
61 623 000 000 

36 654 000 000 

3 090 000 000 

18 715 000 000 
•4 

12 614 000 000 

44 335 000 000 

4 687 000 000 

181 718 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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fi
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- CETVELİ 

a m a 

. 12 , . 1990 O :2 

Lira 
Vergi Gelirleri 2 383 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 4 786 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 174 549 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 181 718 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. •— 9 Eylül Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Dokuz Eylül Üniversitesi kesinhesabımn bölümlerine geçilmesini oylannıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
İptal edilen 

Genel ödenek Toplam devrolunan ödenek dışı 
Prog. ödeneğin çeşidi toplam harcama ödenek harcama 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 24 546 284 769 21617 006 409 2 929 278 360 -

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm 
ve Merkezler 8 202 220 000 8 640 038 989 - 437 818 9 » 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 730 125 000 569 411 571 160 713 429 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 6 140 400 000 6 845 047 484 - 704 647 484 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 4 215 760 000 4 246 653 910 - 30 893 910 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 14 131 350 000 14 050 296 891 81053 109 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 6 040 125 000 - 6 040 125 000 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 64 006 264 769 55 968 455 254 9 211 169 898 1 173 360 383 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

— 571 — 



T.B.M.M. B : 50 16 . 12 . 1990 O : 2 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

• GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

~-

290 000 000 

48 699 000 000 

48 989 000 000 

Tahsilat 
Lira 

2 468 141 

572 352 292 

62 472 870 713 

63 047 691 146 

j) Trakya Üniversitesi 
1. — Trakya Üniversitesi 1991 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Trakya Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 38 903 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 23 767 000 000 
BAŞKAN -- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 300 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 9 864 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimler 9 787 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 82 621 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELİ 
Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 1 081 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 1 423 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 80 117 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 82 621000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Trakya Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinlıesabı 
BAŞKAN — Trakya Üniversitesi kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
İptal edilen 

Genel ödenek Toplam devrolunan ödenek dışı 
Prog. Ödeneğin çeşidi toplam harcama ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 13 074 750 946 8 290 122 084 4 784 628 862 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm 
ve Merkezler 5 347 465 000 5 022 106 535 325 358 465 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 177 000 000 118 831 830 58 168 170 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 3 568 065 000 3 690 376 978 - 122 311 978 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 2 466 490 000 2 443 773 853 22 716 147 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 24 633 770 946 19 565 211 280 5 190 871 644 122 311 978 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme1-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

5 000 000 

315 000 000 

19 243 000 000 

19 563 000 000 

Tahsilat 
Lira 

^~ 

68 800 151 

20 325 237 954 

20 394 038 105 

k) Uludağ Üniversitesi 
1. — Uludağ Üniversitesi 1991 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Uludağ Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo? 

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELt 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 59 935 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 38 355 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 1 690 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 19 122 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimler 17 446 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 20 342 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 156 890 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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O : 2 

Lira 

2 127 000 000 

1 542 000 000 

153 221 000 000 

GENEL TOPLAM 156 890 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Uludağ Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinlıesabı , 
BAŞKAN — Uludağ Üniversitesi kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini oylarınıza su- ' 

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

T.B.M.M. B : 50 16 . 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 
• Vergi Gelirleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 

12 . 1990 

. Kabul 

. Kabul 

. Kabul 

Prog. 
111 

104 

105 

111 

112 

113 

A — 

Açıklama 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Eme-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme-, 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma - Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

21 358 649 927 

10 711 495 000 

517 465 779 

5 352 985 000 

5 939 895 000 

5 834 670 000 

49 715 160 706 

Toplam 
harcama 

15 737 224 106 

10 643 276 053 

357 191 539 

5 186 981 480 

5 770 250 119 

5 728 204 566 

43 423 127 863 

İptal edilen 
ödenek 

5 621 425 821 

68 218 947 

160 274 240 

166 003 520 

169 644 881 

106 465 434 

6 292 032 843 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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Gelir 
türü 

1 

2 

3 

16 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

. 12 . 1990 

Tahmin 
Lira 

1 000 000 

189 000 000 

37 195 000 000 

37 385 000 000 

0 : 2 

Tahsilat 
Lira 

— 

137 012 619 

46 890 396 257 

47 027 408 876 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1) Anadolu Üniversitesi 
1. — Anadolu Üniversitesi 1991 Malî Yûı Bütçesi 
BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesine oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

114 

A ç ı k l a m a 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
kezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 

. Kabul 

Mer-

. Kabul 

Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Açıköğretim Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

. Kabul 

. Kabul 

. Kabul 

. Kabul 

. Kabul 

, Kabul 

Bölüm 
Program 
91 396 000 000 

46 762 000 000 

5 895 000 000 

13 678 000 000 

12 871 000 000 

12 466 000 000 

19 263 000 000 

202 331 000 000 
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Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 

. Kabul 

. Kabul 

. Kabul 

Lira 

14 903 000 000 

1 641 000 000 

185 787 000 000 

TOPLAM 202 331 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Anadolu Üniversitesi 1989 Malî Ytlt Kesinhesabt 

BAŞKAN — Anadolu Üniversitesinin kesinhesabmın bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam tptal edilen 
Prog. Açıklama toplam harcama ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 29 842 756 588 24 360 154 487 5 482 602 101 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 10 749 235 000 10 371 451 211 377 783 789 
BAŞKAN — Kabul edenler Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 950 225 000 773 024 149 177 200 851 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 5 731 035 000 5 464 487 980 266 547 020 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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CETVELİ 

Prog. 

112 

113 

114 

Açıklama 

Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Açık öğretim Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplam 

5 871 290 000 

4 663 515 000 

6 685 835 000 

64 493 891 588 

Toplam 
harcama 

5 715 850 026 

4 346 033 198 

6 393 155 426 

57 424 156 477 

fptal edilen 
ödenek 

155 439 974 

317 481 802 

292 679 574 

7 069 735 111 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

1 000 000 

208 000 000 

49 150 000 000 

Tahsilat 
Lira 

~-

185 705 007 

60 044 829 423 

GENEL TOPLAM 49 359 000 000 60 230 534 430 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

m) Selçuk Üniversitesi 
1. — Selçuk Universüesi 1991 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Selçuk Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Prog. Bölüm 
Kodu A ç ı k l a m a Program 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 50 894 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 23 914 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 940 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 20 914 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 13 952 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 17 086 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 127 700 000 000 

Gelir 
türü 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum,: 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

. Kabul 

Lira 

Vergi Gelirleri 1 765 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 1 633 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 124 302 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.*. Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 127 700 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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2. — Selçuk Üniversitesi 1989 Malî Yüt Kesinhtsabı 

BAŞKAN — Selçuk Üniversitesi 1989 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 
Prog. Açıklama toplam harcama ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 16297 025 085 11971157 595 4 325 867 490 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm 
ve Merkezler 6 234 395 000 6 383 363 693 10 878 723 159 847 416 
BAŞKAN - Kabul edenler.., Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 448 028 958 257 778 206 190 250 752 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 6 713 476 417 6 620 001 815 93 474 602 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 5 491215 000 5 435 246 453 55 968 547 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 6 186 555 000 6 145 029 923 41525 077 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yü
rütülmesi 9 386 260 9 386 260 - -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 41 380 081 720 36 821 963 945 4 717 965 191 159 847 416 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 
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Gelir 
türü 

1 

2 

3 

5 

B — CETVEL) 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gçlırler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Kanun Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

t 
Tahmin 

Lira 

1 000 000 

289 000 000 

27 985 000 000 

28 275 000 000 

Tahsilat 
Lira 

1 670 000 

88 360 540 

39 020 979 289 

9 386 260 

39 120 396 089 

n) Akdeniz Üniversitesi 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1991 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Akdeniz Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Prog. Bölüm 
Kodu A ç ı k l a m a Program 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 47 288 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 19 178 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 900 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 14 476 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 9 972 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 91 814 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(B) Cetvelinin okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 767 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 894 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 90 153 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 91 814 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2, — Akdeniz Üniversitesi 1989 Malî Yüt Kesinhesabı 

BAŞKAN — Akdeniz Üniversitesi kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. . Açıklama 

A — C E T V E L İ 

Genel ödenek Toplam 
toplam harcama 

17 211666398 15 176 609 778 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 
İptal edilen 

ödenek 

2 035 056 620 101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm 
ve Merkezler 5 905 550 000 5 780 172 474 - 125 377 526 
BAŞKAN — Kabul edenler . "tmeyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 233 640 000 199 910 091 — 33 729 909 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 4 428 705 000 4 290 461 817 — 138 243 183 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Prog. Açıklama 
Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 

' toplamı harcama ödenek harcama 

112 Sağlık Bilimleri 4 065 080 000 3 671 884 953 - 393 195 047 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yü
rütülmesi 253 739 000 - 253 739 000 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 32 098 380 396 29119 039113 253 739 000 2725 602 285 

BAŞKAN - • Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B— CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

1 000 000 

289 000 000 

25 978 000 000 

26 268 000 000 

Tahsilat 
Lira 

--— 

183 224 979 

28 060 111 709 

28 243 336 688 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

o) Erciyes Üniversitesi 
1. — Erciyes Üniversitesi 1991 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Erciyes Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 41 203 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 22 589 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 2 475 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 10 805 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 10 932 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 6 229 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 94 233 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 871 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 904 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 92 458 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 94 233 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

— 584 — 



T.B.M.M. B : 50 16 . 12 . 1990 O : 2 

2. — Erciyes Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinhesabt 

BAŞKAN — Erciyes Üniversitesi Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 
Prog. Açıklama toplamı harcama ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 14 362 990089 9 928 736 616 4 434 253 473 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm 
ve Merkezler 6 112 575 000 6 060 831 740 51743 260 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri - 477 900 000 404 226 240 73 673 760 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 2 478 380 000 2 489 502 146 — 11 122 146 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 4 359 860 000 4 322 570 211 37 289 789 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 1738 715 000 1 702 228 968 36 486 032 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 29 530 420 089 24 908 095 921 4 633 446 314 11 122 146 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 
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Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B —CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

1 000 000 

139 000 000 

22 232 000 000 

22 372 000 000 

Tahsilat 
Lira 

2 920 000 

256 481 479 

26 058 175 942 

26 317 577 421 
BAŞKAN - - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

ö) Cumhuriyet Üniversitesi 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1991 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesine oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 37 384 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 28 064 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 1 215 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 17 842 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 9 005 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 93 510 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

16 . 12 . 1990 0 : 2 

Gelir 
türü 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a Lira 

1 653 000 000 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1989 Malt K/ı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

1 531 000 000 

91 326 000 000 

93 510 000 000 

Prog. 

101 

104 

105 

111 

112 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma-Ykyın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

11181724 556 

5 336 970000 

318 600 000 

4 746 700000 

3 383 475 000 

Toplam 
harcama 

9 050099 494 

5 305 592 643 

279 839 303 

4 692 525 824 

3 492 530 308 

İptal edilen 
ödenek 

2 131 625 062 

31 377 357 

38 760 697 

54 174 176 

ödenek dışı 
harcama 

— 

109 055 308 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

24 967 469 556 22 820 587 572 2 255 937 292 109 055 308 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

5 000 000 

315 000 000 

18 467 000 000 

18 787 000 000 

Tahsilat 
Lira 

1 860 000 

149 315 464 

22 073 027 026 

22 224 202 490 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

p) Çukurova Üniversitesi 
1. — Çukurova Üniversitesi 1991 Malî Yûı Bütçesi 
BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 61 748 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 36 251 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 4 786 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 33 381 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 15 568 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 12 525 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 164 259 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 1 534 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 1 197 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 161 528 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 164 259 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Çukurova Üniversitesi 1989 Malî Ytlt Kesinhesabt 

BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam tptal edilen 
Prog. Açıklama toplamı harcama ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 23 013 085 450 19 420 464 454 3 592 620 996 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 12 213 670000 10 317 881 680 1 895 788 320 
BAŞKAN — Kabul edenler Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 876 880 042 775 088 804 101 791 238 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 12 839 590 000 10 994 870 281 1 844 719 719 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Prog. 

112 

113 

Açıklama 
Genel ödenek Toplam tptal edilen 

toplam harcama ödenek 

Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

6 452 755 000 6 113 906 698 338 848 302 

3 154 010 000 3 101 008 319 53 001 681 

58 549 990 492 50 723 220 236 7 826 770 256 

Gelir 
türü 

1 

B -

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 

- CETVELİ 

Tahmin 
Lira 

1 000 000 

Tahsilat 
Lira 

136 545 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

439 000 000 193 730 822 

37 228 000 000 59 520 538 397 

37 668 000 000 59 714 405 764 

r) 19 Mayıs Üniversitesi 
1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1991 Malt Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — 19 Mayıs Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 590 — 



T.B.M.M. B : 50 16 . 12 . 1990 O : 2 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

Gelir 
türü 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
kezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 

. Kabul 

Mer-

. Kabul 

Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
edilmiştir. 
Sosyal Bilimter 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

. Kabul 

, Kabul 

, Kabul 

, Kabul 

Kabul 

45 485 000 000 

20 754 000 000 

1 915 000 000 

9 841 000 000 

8 166 000 000 

10 589 000 000 

96 750 000 000 

Lira 
Vergi Gelirleri 960 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 900 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 94 890 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 96 750 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 
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2. — 19 Mayıs Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 19 Mayıs Üniversitesi kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
Prog. Açıklama toplam harcama - ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 14 872 148 000 11 812 258 445 3 059 889 555 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 5 580 360 000 5 487 187 272 93 172 728 
BAŞKAN — Kabul edenler Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri - 525 690 000 469 128 982 56 561 018 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 3 342 330 000 3 169 313 890 173 016 110 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağhk Bilimleri 2 793 595 000 2 745 020 528 48 574 472 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 3 021015 000 2 907 430 223 113 584 777 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPIAM 30 135 138 000 26 590 339 340 3 544 798 660 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

1 000 000 

159 000 000 

22 824 000 000 

22 984 000 000 

Tahsilat 
Lira 

~ • 

122 946 545 

26 979 757 934 

27 102 704 479 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

s) Karadeniz Teknik Üniversitesi 
1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Malî Yüı Bütçesi 
BAŞKAN — Karadeniz Teknik Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 57 149 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 25 534 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 3 646 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 20 693 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 7 379 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 8 139 000 000 
BAŞKAN — Kaburedenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 122 540 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 
B —CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 1 330 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 2 714 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 118 496 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 122 540 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1989 Malî Yüı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Karadeniz Teknik Üniversitesi kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza sunuyorum : Kabul, edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplam 

21 584 763 759 

6 982 865 000 

688 530 000 

7 670 145 000 

2 966 950 000 

3 173 905 000 

43 067 158 759 

Toplam 
harcama 

19 433 004 545 

6 212 782 039 

571 880 541 

7 342 909 574 

2 789 048 556 

866 269 848 

39 215 895 103 

tptal edilen 
ödenek 

2 151 759 214 

770 082 961 

116 649 459 

327 235 426 

177 901 444 

307 635 152 

3 851 263 656 
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(B) cetvelini okutuyorum 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

5 000 000 

335 000 000 

31 077 000 000 

31 417 000 000 

Tahsilat 
Lira 

853 485 

343 013 248 

38 646 820 416 

38 990 687 149 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

s) Atatürk Üniversitesi 
1. — Atatürk Üniversitesi 1991 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Atatürk Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesine oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 85 771 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 34 729 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 3 533 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 25 615 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 23 115 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 27 102 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 199 865 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum 

Gelir 
türü 

B : 

j 

A 

50 

fi

c i k i 

16 , 

- CETVELİ 

a m a 

. 12 . . 1990 O :2 

Lira 
1 Vergi Gelirleri 1 692 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 2 364 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 195 809 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 199 865 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Atatürk Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Atatürk Üniversitesi kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
101 

104 

105 

111 

112 

113 

A — CETVELİ 

Açıklama 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplam 

24 689 929 459 

12 710 220 387 

517 725 000 

8 653 437 975 

6 950 705 000 

5 725 060 000 

59 247 077 821 

Toplam 
harcama 

23 658 514 495 

9 808 9,75 742 

425 445 252 

8 603 698 895 

6 806 120 985 

5 676 046 149 

54 978 801 518 

tptal edilen 
ödenek 

1 031 414 964 

2 901 244 645 

92 279 748 

49 739 080 

144 584 015 

49 013 851 

4 268 276 303 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELÎ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir, 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

1 000 000 

466 000 000 

43 738 000 000 

44 205 000 000 

Tahsilat 
Lira 

268 765 

534 219 478 

58 990 430 247 

59 524 918 490 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

t) inönü Üniversitesi 
1. — inönü Üniversitesi 1991 Malî Yûı Bütçesi 
BAŞKAN — tnönü Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum ı Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 31 878 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 161011000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 2 035 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 6 875 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 3 141 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 5 234 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 210 174 000 000 
BAŞKAN •<- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 439 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 778 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 208 957 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 210 174 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — İnönü Üniversitesi 1989 Malî Ytlı Kesinhesabt 

BAŞKAN — İnönü Üniversitesi 1989 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A —• CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
Prog. Açıklama toplam harcama ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 12 553 685 000 10 016 570 558 2 537 114 442 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 1 521 160 000 1 432 762 719 88 397 281 
BAŞKAN — Kabul edenler Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 278 775 000 189 036 046 89 738 954 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 2 146 200 000 2 093 393 538 52 806 462 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 63 720 000 52 323 364 11396 636 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

113. Sosyal Bilimler 2 631 775 000 2 573 418 732 58 356 268 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. ' .. . 

GENEL TOPLAM 19 195 315 000 16 357 504 957 2 837 810 043 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

1 000 000 

189 000 000 

15 159 000 000 

15 349 000 000 

Tahsilat 
Lira 

~~ 

58 778 330 

15 442 370 128 

15 501 148 458 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

u) Fırat Üniversitesi 
1. — Fırat Üniversitesi 1991 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Fırat Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu 

101 

-

104 

105 

111 

112 

113 

A ç ı k l a m a 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
kezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 

. Kabul 

Mer-

. Kabul 

Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
edilmiştir. 

. Kabul 

. Kabul 

. Kabul 

. Kabul 

, Kabul 

Bölüm 
Program 
48 859 000 000 

18 702 000 000 

2 150 000 000 

11 800 000 000 

9 490 000 000 

2 549 000 000 

93 550 000 000 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 826 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 1 613 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ye Hazine Yardımı 91 111 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 93 550 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Fırat Üniversitesi 1989 Malî Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Fırat Üniversitesi 1989 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 
Prog. Açıklama toplam harcama ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 15 621777 873 13 074 232 198 2 547 545 675 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler. .. Kabul ed ilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 4 299 225 000 4 299 875 952 — 650 952 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-\ayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 313 290 000 146 201 333 167 088 667 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 4 398 375 000 4 505 946 545 - 107 571 545 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 3 163 065 000 3 044 392 233 118 672 767 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 796 550 000 762 213 742 34 336 258 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 28 592 282 873 25 832 862 003 2 867 643 367 108 222 497 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

265 000 000 

21 143 000 000 

21 408 000 000 

Tahsilat 
Lira 

185 216 442 

27 282 580 734 

27 467 797 176 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

ü) Dicle Üniversitesi 
1. — Dicle Üniversitesi 1991 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Dicle Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Prog. Bölüm 
Kodu A ç ı k l a m a Program 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 52 018 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 24 318 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 1 481 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 18 970 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 22 088 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 16 565 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 135 440 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 760 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 1 315 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 öze l Gelirler ve Hazine Yardımı 133 365 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 135 440 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. —Dicle Üniversitesi 1989 Mali Yth Kesinhesabt 

BAŞKAN — Dicle Üniversitesi 1989 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 
Prog. Açıklama toplam harcama ödenek harcama 

101 Genci Yönetim ve Destek Hizmetleri 14 601059000 12 319053 620 2 282 005 380 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 7 627 335 000 7 688 837 383 - 61502 383 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-\ayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 247 800 000 132 307 000 115 493 000 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 3 548 975 000 3 577 919 069 - 28 944 069 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 6 383 890 000 6 721052 937 - 337 162 937 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 3 284 535 000 3 433 789 459 - 149 254 459 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 35 693 594 000 33 872 959 468 2 397 498 380 576 863 848 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

t 
Tahmin 

Lira 

1 000 000 

189 000 000 

26 181 000 000 

26 371 000 000 

Tahsilat 
Lira 

2 320 000 

137 555 487 

34 929 754 070 

35 069 629 557 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

v) 100 üncü Yû Üniversitesi 
1. — 100 üncü Yû Üniversitesi 1991 Malî Yûı Bütçesi 

BAŞKAN — 100 üncü Yıl Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 30 420 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 10 749 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 2 282 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri ' 11 178 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 . Sağlık Bilimleri 3 441 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 50 070 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELt 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 242 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 307 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 57 521 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 58 070 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — 100 üncü Yû Üniversitesi 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Yüzüncü Yıl Üniversitesi kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
101 

104 

105 

111 

112 

A — CETVELİ 

Açıklama 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma-Yayırt ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler. .. Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplam 

9 346 248 272 

1 253 945 000 

244 320 000 

• 2 595 995 000 

702 760 000 

Toplam 
harcama 

8 830 523 756 

1 230,471 854 

238 565 039 

2 459 194 774 

642 891 160 

İptal edilen 
ödenek 

515 724 516 

23 473 146 

5 754 961 

136 800 226 

59 868 840 

GENEL TOPLAM 14 143 268 272 13 401 646 583 741 621 689 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

270 000 000 

11 454 000 000 

11 724 000 000 

Tahsilat 
Lira 

42 276 412 

13 357 979 837 

13 400 256 249 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

y) Gaziantep Üniversitesi 
1. — Gaziantep Üniversitesi 1991 Malî Ydı Bütçesi 

BAŞKAN — Gaziantep Üniversitesinin bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ V 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 23 396 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Enstitüler, okullar ve merkezler 18 802 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 1 695 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 6 007 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 3 084 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 653 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 53 637 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 780 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 777 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 52 080 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 53 637 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Gaziantep Üniversitesi 1989 Malî Ytlt Kesinkesabt 
BAŞKAN — Gaziantep Üniversitesi kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

990 

A — 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm 
ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yü
rütülmesi 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

CETVELİ 

Genel ödenek 
toplam 

10 945 823 939 

1 748 360 000 

289 395 000 

2 450 175 000 

274 525 000 

179 720 000 

400 000 

15 888 398 939 

Toplam 
harcama 

8 953 603 929 

1 933 297 349 

218 823 905 

2 578 339 362 

293 259 830 

174 960 737 

400 000 

14 152 685 112 

İptal edilen 
ödenek 

1992220 010 

70 571 095 

4 759 263 

2 067 550 368 

ödenek dışı 
harcama 

— 

184 937 349 

128 164 362 

18 734 830 

331 836 541 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

2 

3 

Gelirin çeşidi 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

60 000 000 

13 711 000 000 

13 771 000 000 

Tahsilat 
Lira 

96 040 450 

13 299 829 281 

13 395 869 731 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu suretle, Millî Eğitim Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı Yükseköğ
retim Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri ve kesinhesaplarınm bölümleri kabul edilmiş bulun
maktadır. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bugünkü program tamamlanmıştır. 
Yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek için, 17 Ara

lık 1990 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.35 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

50 NCl BİRLEŞİM 

16 . 12 . 1990 Pazar 

Saat : 10.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
x ı. — 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/752) 

(S. Sayısı: 488) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

x 2. — 1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732, 3/1398) (S. Sayısı: (495) 
(Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/753) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

x 4. — 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Katma Bütçe
li İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733, 3/1399) 
(S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


