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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) görüşmelerine 
devam olunarak; 

Dışişleri Bakanlığı ve, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
1994 malî yılı bütçeleri ile 1992 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. -

2-22 Haziran 1993 tarihlerinde Cenevre'de yapılan 80 inci Uluslararası Çalışma Konfe
ransında kabul edilen Büyük Endüstriyel Kazaların önlenmesine tlişkin 174 Sayılı Sözleşme 
ve aynı konudaki 181 sayılı Tavsiye Kararıyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
tarafından, bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulacağına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasası gereğince, tez
kere eki üzerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay tarafından Genel Kurula 
bilgi verildi. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sa
yılı Vergi ladesi Hakkında Kanun ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
ler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/639) (S. Sayısı: 403) görüşmelerine devam olu
narak, 4 üncü maddesine kadar kabul edildi. 

istanbul Milletvekili Emin Kul, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, grubu adına yaptı
ğı konuşma esnasında kendisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul da, istanbul Milletvekili Emin Kul'un, sataşma sebe
biyle yaptığı konuşma esnasında kendisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

21 Aralık 1993 Salı günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 23.31'de son verildi. 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 

İlhan Kaya 
izmir 

Kâtip Üye 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

' 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Kâtip Üye 

İbrahim özdiş 
Adana 

Kâtip Üye 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Kadir Bozkurt (Sinop) 

; O ' • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Tezkereler ve önergeler 

1. —Macaristan'a gidecek olan Devlet Bakam Erman Şahin'in dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakam Türkân Akyol'un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi(3/1223) 

BAŞKAN — Gündemin, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları", kısmında tezkereler var
dır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Macaristan Cumhuriyeti Başbakanının cenaze törenine katılmak üzere, 17 Aralık 1993 ta

rihinden itibaren Macaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı Erman Şahin'in dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Türkan Akyol'un vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonu Türk Kanadı ile Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubunda boş bulunan üyelikler için DYP Grubunca 
gösterilen adaylara ̂ ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1224) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Doğru Yol Partisi Grubunca, Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonu Türk Kanadın
da boş bulunan üyelikler için Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk, Ankara Milletvekili Bilal 
Güngör ve Burdur Milletvekili Ahmet Sayın ile, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter 
Asamblesi Türk Grubunda boş bulunan üyelik için Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı 
aday gösterilmişlerdir. 
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Doğru Yol Partisi Grubunca aday gösterilen üyelerin isimleri Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince 
Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. —1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları: 393, 392, 397, 382) (1) 

A) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
a) Millî Eğitim Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Millî Eğitim Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

I. — YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) 
a) Yüksek öğretim Kurulu 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yüksek öğretim Kurulu 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

II. — ÜNİVERSİTELER 

1. — Ankara Üniversitesi 
a) Ankara Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ankara Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
2. — Orta Doğu Üniversitesi 
a) Orta Doğu Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Orta Doğu Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
3.—Hacettepe Üniversitesi 
a) Hacettepe Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Hacettepe Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
4. — Gazi Üniversitesi 
a) Gazi Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gazi Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
5. — İstanbul Üniversitesi 
a) İstanbul Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) İstanbul Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
a) İstanbul Teknik Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

(1) 393, 392, 397, 382 sıra sayılı Basmayazılar 8.12.1993 tarihli 38 inci Birleşim Tlıtanağma 
eklidir. 
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7. — Boğaziçi Üniversitesi 
a) Boğaziçi Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Boğaziçi Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

8. — Marmara Üniversitesi 
a) Marmara Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Marmara Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

9. — Yıldız Üniversitesi 
a) Yıldız Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yıldız Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

10. — Mimar Sinan Üniversitesi 
a) Mimar Sinan Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Mimar Sinan Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

11. — Ege Üniversitesi 
a) Ege Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ege Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

12. — Dokuz Eylül Üniversitesi 
a) Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

13. — Trakya Üniversitesi 
a) Trakya Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Trakya Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

14. — Uludağ Üniversitesi 
a) Uludağ Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Uludağ Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

15. —Anadolu Üniversitesi 
a) Anadolu Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Anadolu Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

16. — Selçuk Üniversitesi 
a) Selçuk Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Selçuk Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

17. — Akdeniz Üniversitesi 
a) Akdeniz Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Akdeniz Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

18. —Erciyes Üniversitesi 
a) Erciyes Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Erciyes Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

19. — Cumhuriyet Üniversitesi 
a) Cumhuriyet Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Cumhuriyet Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

— 11 — 



T.B.M.M. B : 51 21 . 12 . 1993 O ; 1 

20. — Çukurova Üniversitesi 
a) Çukurova Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Çukurova Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

21. —Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

22. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

23. — Atatürk Üniversitesi 
a) Atatürk Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Atatürk Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

24. — İnönü Üniversitesi 
a) İnönü Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) İnönü Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

25. —Fırat Üniversitesi 
a) Fırat Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Fırat Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

26. —Dicle Üniversitesi 
a) Dicle Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dicle Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

27. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

28. —Gaziantep Üniversitesi 
a) Gaziantep Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gaziantep Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
29. — İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) İzmir Yükek Teknoloji Enstitüsü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
30. — Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1994 Malî Yılı Kesinhesabı 
31. — Harran Üniversitesi 
a) Harran Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
32. — Süleyman Demirel Üniversitesi 
a) Süleyman Demirel Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
33. — Adnan Menderes Üniversitesi 
a) Adnan Menderes Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
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34. — Zonguldak Üniversitesi 
a) Zonguldak Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
35. --Mersin Üniversitesi 
a) Mersin Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
36.—Pamukkale Üniversitesi 
a) Pamukkale Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
37. — Balıkesir Üniversitesi 
a) Balıkesir Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
38. — Kocaeli Üniversitesi 
a) Kocaeli Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
39. — Sakarya Üniversitesi 
a) Sakarya Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
40. — Celal Bayar Üniversitesi 
a) Celal Bayar Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
41. —Aban t İzzet Baysal Üniversitesi 
a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
42. — Mustafa Kemal Üniversitesi 
a) Mustafa Kemal Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
43. — Afyon Kocatepe Üniversitesi 
a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
44. — Kafkas Üniversitesi 
a) Kafkas Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
45. — Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
a) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
46. —Niğde Üniversitesi 
a) Niğde Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
47. — Dumlupmar Üniversitesi 
a) Dumlupınar Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
48. — Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
a) Gazisomanpaşa Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
49. — Muğla Üniversitesi 
a) Muğla Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
50. — Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
51. — Kırıkkale Üniversitesi 
a) Kırıkkale Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
52. — Osmangazi Üniversitesi 
a) Osmangazi Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
53. — Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumu 
a) Galatasaray Üniversitesi Eğitim ve öğretim Kurumu 1994 Malî Yılı Bütçesi 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programımıza göre, 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Bugün, Millî Eğitim Bakanlığının 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısıyla, 1992 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısını görüşeceğiz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 

Bütçe üzerinde söz isteyenlerin isimlerini okuyorum : DYP Grubu adına, Niğde Milletve
kili Rıfat Yüzbaşıoğlu, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve Afyon Milletvekili Baki Dur
maz; Refah Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş, İstanbul Milletvekili 
Mustafa Baş; ANAP grubu adına, İstanbul Milletvekili Ramazan Coşkun, Ağrı Milletvekili 
Yaşar Eryılmaz; SHP Grubu adına, Ankara Milletvekili Salman Kaya, Uşak Milletvekili Ural 
Köklü; CHP Grubu adına Adana Milletvekili İbrahim özdiş ile, şahısları adına, lehinde Kırşe
hir Milletvekili Coşkun Gökalp, Konya Milletvekili Servet Turgut; aleyhinde Kahramanmaraş 
Milletvekili ökkeş Şendüler ve üzerinde Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek. 

İlk sözü DYP Grubu adına Afyon Milletvekili Sayın Baki Durmaz'a veriyorum. 
Buyurun efendim. 
Sayın Durmaz, konuşma süreniz 45 dakikadır efendim. 

DYP GRUBU ADINA BAKİ DURMAZ (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1994 malî yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini 
belirtmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, bir milletin medeniyet düzeyi, o milleti oluştu
ran toplumun eğitimiyle doğru orantılıdır. Bugün, dünya üzerindeki gelişmiş ülkeler, sanayi 
devrimini tamamlamış ve bir eğitim devrimi içinde yaşamaktadırlar, daha doğrusu, bir eğitim 
toplumu haline gelmişlerdir. Ancak, gelişmekte olan ülkemiz, hâlâ sanayi süreci içerisinde bu
lunmaktadır. Bu bakımdan, Türk millî eğitiminin sanayi süreciyle paralel bir şekilde sanayi 
gelişimini tamamlayacak, insan gücünü yetiştirecek ve sanayiyle birlikte planlanan bir eğitim 
sistemine ihtiyacı vardır. Onun için, konuşmamı, daha çok, Millî Eğitim Bakanlığının sorum
luluğunda bulunan ilköğretim, ortaöğretim, teknikeğitim konuları üzerinde yoğunlaştıracağım. 
Ayrıca, bugün, Türk millî eğitiminin odak noktasında bulunan, Türk millî eğitiminin sorum
luluğunu omuzlannda taşıyan öğretmenlerimizin yetiştirilmesi ve öğretmen sorunları konusunda 
da durmaya çalışacağım. Diğer hususlar üzerinde, diğer konuşmacı arkadaşımız Sayın Süley
man Ayhan duracaklardır. 

Sayın milletvekilleri, dünya milletleri arasında saygın bir yere sahip, çağdaş, uygar ve de
mokratik Türkiye idealinin gerçekleşmesi, millî eğitime vereceğimiz öneme bağlıdır. Eğitimin 
her kademesinde amacımız, çocuklarımıza ve gençlerimize, millî, manevî ve insanî değerleri 
benimsetmek ve bilimin önemini öğretmek olmalıdır. Bu yolda, maddî ve manevî her türlü fe
dakârlığı göstermek zorundayız. 

Millî eğitimimize sistematik olarak baktığımızda, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğ
retim, meslekî ve teknik eğitim ve yükseköğretim görülmektedir. Buna, bir de özel eğitim ek
lenmektedir; yani, özürlülerin eğitimi. 

Eğitimin en genel anlamı, davranış değişikliğidir. Bu davranış değişikliği, bir taraftan fer
din içinde yaşadığı toplumun istediği, diğer taraftan uygar toplumların istediği davranış deği
şikliğidir., Bu davranış değişikliğine çok küçük yaşta başlanmaktadır; yani, formal olarak 
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bakıldığında, okulöncesi eğitimden başlanmaktadır. Bugün ülkemizde okulöncesi eğitime ka
tılma oranı çok düşüktür. 1991 yılında yüzde 1 olan bu oran, bugün 5,2'ye çıkarılmıştır. Kal
kınma planlarında bu yüzde 11,5 'i hedef almıştır. Temennimiz, kalkınma planlanndaki hedefe 
bir an evvel ulaşmaktır. Buna rağmen, okulöncesi eğitim, dünya ülkelerinin okulöncesi eğitim 
oranlarına bakıldığı zaman, yine de çok düşük kalmaktadır. Gelişmiş olan, eğitim sürecini ta
mamlamış olan ülkelerde bu oran, yüzde 60-70'ler civarındadır. 

Takdir edersiniz ki, eğitim, doğuştan başlar. Okulöncesi eğitim oranının bu kadar düşük 
olması, O - 5 yaş arasındaki çocukların eğitimini tamamıyla aileye bırakmaktadır. Bu bakım
dan, eğer okulöncesi eğitimde oranı yükseltme imkânlarımız uzun müddet daha böyle düşük 
seyredecekse, Sayın Bakanlığımızdan, ailelerin eğitimi; yani, yetişkinlerin eğitimi konusunda, 
özellikle anne ve babalann çocuklarını nasıl eğitecekleri konusunda özel bir proje uygulaması
nı istemekteyiz; bunda büyük yarar görmekteyiz. 

Bir taraftan, okulöncesi eğitim yaygınlaştırılırken, öte yandan, ilköğretimin içinde bulun
duğu durumu ıslah etmekte büyük yarar vardır. 

Onun için, ilköğretimin içinde bulunduğu bugünkü şartları tespitte fayda vardır. Her şey
den evvel şunun altını çizerek belirteyim ki, bugün dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde 
temel eğitim; sekiz, dokuz, on yıldır, hatta gelişmiş bazı ülkelerde onbir yıldır. Bizde ise bu, 
bazı yerlerde sekiz yıla çıkarılmasına rağmen, hâlâ beş yıl olarak devam etmektedir. Dünyada 
temel eğitimi beş yıl olarak veren üç beş ülkeden biriyiz. Bu husus, bir an evvel Millî Eğitim 
Bakanlığımız tarafından projelendirilerek, en kısa zamanda temel eğitimin en az sekiz yıla çı
karılması sağlanmalıdır. Sayın Bakanımız bu konuda kararlı olduğunu söylerler; inanıyoruz. 
Bundan evvelki siyasî iktidarların bakanları da bunu defaatle gündeme getirmişlerdir; ama, 
halihazırda bugün temel eğitimi Türkiye'nin tamamında sekiz yıla, maalesef çıkarılmış deği
liz. O bakımdan, temel eğitimi, üç yılda mı olur, beş yılda mı olur, bunu gerçekçi bir projelen
dirmeyle, en kısa zamanda sekiz yıla çıkarmak, Türk toplumunun geleceği bakımından ülke
mize büyük faydalar sağlayacaktır. 

İlköğretimde, bugün yaşadığımız belirli bir problem daha vardır, özellikle bu konuda geçmiş 
iktidarlar ve bugünkü İktidarımız tarafından arayışlar içerisinde olunduğunu gözlüyorum. Bu 
da, ilköğretimde okul boşalmasıdır, köy boşalmasıdır. Bunu iki türlü izah etmek mümkündür: 
Ekonomik nedenlerle kırsal alanlardan kentlere göç eden köylerimizde nüfus azalması söz ko
nusu olmuştur. O köydeki okullarda, eskiden bir sınıfı doldurabilecek öğrenci varken, bugün 
beş on öğrenci kalmış ve bu husus ekonomik sayılmayıp, o köyün okulunun öğretmeni alına
rak en yakın bir okula verilmiş ve nüfusu az köylerdeki, o az öğrencili köylerdeki çocuklar, 
taşımalı eğitim dediğimiz bir sistemle, en yakın merkezdeki okulda eğitim görür hale gelmiş
lerdir. Bu husus belki geçici olarak mümkündür; ama, uzun vadede böyle taşımalı eğitimi ya
parak, nüfusu azalan köylerdeki vatandaşlarımızın çocuklarını eğitmek mümkün değildir. Ni
tekim, seçim bölgelerimize gittiğimiz zaman; altı yedi yaşındaki çocuklarımızın, kiralanan o 
minibüslere en yakın merkezlere gidip gelirken, ne kadar eziyet çektiklerini görüyoruz. 

Bir diğer konu güneydoğuda terör nedeniyle kapatılan okulların bulunduğu köylerdeki 
çocuklarımızın eğitimidir. Her ikisi de; gerek köy boşalması nedeniyle gerek terör nedeniyle, 
okulları kapalı olan köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının eğitimi çin tek çö
züm yolu; bence, bölge okullarının çoğaltılmasıdır. Bölge okulları çoğaltılmalıdır ve o okulla
rın servis sistemleri kurulmalı, o okulların yatılılık kısımları hazırlanmalı ki, çevresindeki köy
lerimizin çocukları tam manasıyla bir eğitim görebilsinler. 

— İS — 



T.B.M.M. B : 51 21 . 12 . 1993 O : 1 

Bu bakımdan, Sayın Bakanlığımızın, en kısa zamanda, bölge okullarını çoğaltarak ve ge
rekli tedbirleri alarak, aşamalı projeler uygulayarak, bu ilköğretim konusunda ihtiyaç duyulan 
hizmeti karşılamasında büyük yarar görmekteyiz. 

Bir diğer konu, ilköğretimde uygulanan müfredat programlarıdır. Maalesef, bu müfredat 
programlarının, bugün temel eğitim okullarında, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak bi
çimde düzenlendiğini söylemek mümkün değildir. Her şeyden evvel, demode olmuş bu sistem
de, hâlâ, ezberciliğe dayalı birçok yöntem vardır. Bunlardan bir an evvel vazgeçip, temel eği
timdeki çocuklarımıza çağdaş eğitim verebilecek bir müfredat değişikliğine gitmekte fayda vardır. 

Sayın milletvekilleri, Türk millî eğitiminin odak noktasını, ortaöğretimdeki öğrencileri
miz teşkil etmektedir. Bugün, ilköğretimi bitiren ve ortaöğretime devam eden öğrencilerimiz, 
değişik okullarda öğrenimlerini sürdürmektedirler. Bunlardan başta gelenleri biliyorsunuz, düz 
liselerdir. Onun dışında, meslek liseleri bulunmaktadır. 

Bugün, sistem olarak baktığımızda, gerek müfredat programları bakımından, gerekse uy
gulanan her türlü metodoloji bakımından, ortaöğretimin, üniversite kapısına öğrenci yığan bir 
nitelik taşıdığını görürüz. Nitekim, gerek meslek okullarından mezun olanlar olsun gerek düz 
liselerden mezun olanlar olsun, okulu bitirdikleri senenin hemen akabinde üniversite kapısına 
dayanmakta ve yükseköğrenim görmek istemektedirler, ama gelin görün ki, sayısı milyonları 
aşan bu istek, maalesef yükseköğretimde karşılanamamaktadır. Onun için, her yıl, değişik bi
çimlerde sıkıntılar, problemler ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan, ortaöğretimdeki sistemin, 
mutlaka yeniden gözden geçirilerek, ülke gerçeklerine uygun bir biçimde projelendirilmesinde 
zorunluluk vardır. .' „ • 

Bunu fark etmiş olmalılar ki, İktidarımız döneminde, gerek millî eğitimin bakanlarımız 
gerekse iktidarın başı olan Sayın Başbakanımız, sık sık, ortaöğretimde teknik eğitime ağırlık 
verilmek suretiyle, sanayinin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmekten bahsetmektedirler. 
Bu şekilde, üniversitelerimizin üzerindeki yük de hafifletilmiş olacaktır. Bunun bir sonucu olarak, 
hepimizin bildiği gibi, Sayın Başbakan, açık öğretimin kapısını bu yıl bütün lise mezunlarımı
za, yükseköğrenim yapmak isteyenlere açmış ve onların yükseköğrenim görme imkânını yarat
mıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ortaöğretim sistemi, dediğim gibi, yeniden gözden ge
çirilmelidir. Nasıl gözden geçirilmelidir?.. Görüşümüz odur ki, sanayileşen ülkemizde eğitim 
programlarını bu sanayi süreci paralelinde düzenlemek ve sanayinin ihtiyaç duyduğu insan gü
cünü yetiştirecek biçimde şekillendirmek lazım. 

Değerli arkadaşlarım, eğitimi sanayiden, sanayii eğitimden ayrı düşünmek mümkün de
ğildir. Ne eğitim sanayisiz ne de sanayi eğitimsiz olamaz. O bakımdan, eğitim programlarını 
projelendirirken, gelişmekte olan sanayimizin ara insan gücünü, teknik insan gücünü bütün 
yönleriyle göz önüne getirip, eğitimi ona göre şekillendirmek lazımdır. Dolayısıyla, ilköğre
timden sonra eğitimini devam ettirmek isteyen çocuklarımız teknik eğitim ağırlıklı orta öğre
tim kurumlarını bitirdikleri an bir meslek sahibi olabilecekleri şekilde eğitim sistemimizi şekil
lendirmemiz lazım. Ancak, bunu yaparken, teknik eğitim sürecini tamamlayan gençlerimize 
bir işyeri kurma imkânını sağlayacak şekilde eğitimi projelendirmeliyiz. Aksi takdirde, teknik 
eğitimini bitiren; ama yükseköğrenime devam edemeyen, bir iş kuracak sermayeyi de bulamayan 
bu okulların mezun ettiği çocuklar, maalesef işe yaramaz bir durumda kalıyor. Bu bakımdan, 
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teknik eğitime ağırlık verirken, bu eğitime paralel olarak, eğitimini tamamlayan gençlerimize, 
işyerini kendisinin kurabileceği şekilde bir kredilendirme sistemini getirmek lazım. Böylece, hem 
istihdam sahası yaygınlaşmış ve genişlemiş olacak, hem de, o okullardan mezun olan gençleri
mizi üretime katkıda bulunacak ve civarında bulunan üç-beş tane işsiz vatandaşımızı çalıştıra
rak istihdama da büyük faydalar sağlamış olacaktır. 

Bu bakımdan, son günlerde Sayın Başbakanın dile getirdiği, ortaöğretimden sonra iki yıl
lık meslekî ara eğitimi -yani, lise ile üniversite arasındaki eğitim- iyi projelendirmek ve bunu 
Türkiye'de bir an önce hayata geçirmekte büyük yarar vardır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de bir diğer sorun, meslek liselerinin durumudur. Meslek 
liseleri, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu meslek mensuplarını yetiştirmek için zamanında açıl
mış olan okullardır. Bu okullar, zaman içerisinde, ihtiyaç duyulan insan gücünü yetiştirmiş; 
ancak, bugün içinde bulundukları durum, maalesef çok değişiktir. Bu okullardan mezun olan 
öğrencilerin büyük çoğunluğu, okudukları okullarla ilgili meslekleri icra edememektedirler veya 
etme imkânını bulamamaktadırlar. Onun için, normal eğitim yapan liselerin dışında, meslek 
liselerinin de yeni baştan gözden geçirilerek, ihtiyaç duyulan insan gücüne göre yeniden plan
lanması, fazlaları varsa, onların da teknik eğitim yönünden sanayinin insan gücüne katkıda 
bulunacak şekilde yeni baştan düzenlenmesinde fayda mülahaze etmekteyim. 

Sayın milletvekilleri, bunlar bu şekilde düzenlenirken, elbette ki, bu okullarda uygulanan 
müfredat programlarının da çağdaş bir biçimde ele alınmasında fayda vardır. 

. • • / . • 

BAŞKAN — Sayın Durmaz, eğer süreyi eşit paylaşacaksanız, 1 dakika süreniz kaldığını 
hatırlatırım. 

BAKI DURMAZ (Devamla) — Evet efendim. 
Eğeri bugün dünya bilgisayar eğitimine geçmişse, çağdaş bir eğitim düzeyine ulaşmışsa; 

bizim de dünya ile entegre olabilmemiz için, mutlaka ortaöğretimdeki okulların müfredat prog
ramlarını yeni baştan ele alarak, çağın gereklerine göre düzenlememizde ve bilgisayarlı eğitim 
sistemine bir an evvel geçilmesinde fayda vardır. 

Sayın milletvekilleri, zamanımın kısalığı nedeniyle, eğitimin odak noktasında bulunan öğ
retmenlerin bazı sorunlarına, bugün ihtiyaç duyulan bazı konulara da değinmek istiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, Türk millî eğitiminin odak noktasında öğretmenlerimiz vardır. Cum
huriyetin kurulmasından bugüne kadar öğretmenlik mesleğinde yetişme değişik aşamalar ge
çirmiştir. Son on yılda öğretmen yetiştirme sorumluluğu YÖK'e bırakılmıştır. Bugün, haliha
zırda YÖK, Türk millî eğitiminin ihtiyaç duyduğu öğretmenleri yetiştirmektedir. Ancak, için
de bulunduğumuz şartlardan ve Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen almak için sık sık gazete
lere ilan vermesinden de anlaşıldığı üzere, YÖK, maalesef, bu görevi yapamamaktadır. 

Değişik üniversitelerin bünyelerinde eğitim fakülteleri çoğalmıştır, öğretmenler, bu eği
tim fakültelerinde yetişmektedirler. Ancak, takdir edersiniz ki, her üniversite kendi bünyesinde 
ayrı bir sistem, ayrı bir eğitim metodolojisi uygulamaktadır. Onun için, Türk millî eğitiminin 
ihtiyacı olan öğretmenler tek elden yetiştirilme olanağını kaybetmiş, değişik sistemler, değişik 
eğitim metodolojisi içerisinde yetişir hale gelmişlerdir. 

öğretmenlik, nosyon isteyen, pedagojik formasyon isteyen bir meslek dalıdır. Her 
yüksekokul mezunu "ben öğretmenim" diye Millî Eğitim Bakanlığının kapısına dayanır ve öğ
retmenlik için bir yetki alırsa, bunun, belki bugün acısını çekmeyiz, ama uzun vadede bunun 
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acısını millet olarak hep beraber çekeriz, onun için, her yüksekokul mezununa öğretmenlik 
yapma imkânı getirip, mutlaka öğretmen açığını kapatacağım politikasından vazgeçerek, öğ
retmen yetiştirme müesseselerinin yeniden gözden geçirilmesi zorunluluğu vardır. 

Yüce Meclis, geçen yıl, "öğretmen Sorunlarını Araştırma Komisyonu" adı altında bir 
komisyon kurmuştur. Bu komisyon.birbuçuk yıla yakın bir inceleme sonunda, bugünkü Türk 
millî eğitiminin öğretmen ihtiyacını YÖK'ün karşılayamadığını, hem nitelik, hem nicelik bakı
mından bu imkâna sahip olmadığını tespit etmiştir. Türk millî eğitiminin ihtiyaç duyduğu her 
kademedeki öğretmenlerin yetişmesi için, bir öğretmen üniversitesinin açılması, bu öğretmen 
üniversitesinin Millî Eğitim Bakanlığıyla çok sıkı bir işbirliği içerisinde çalışması ve Türk millî 
eğitiminin ihtiyaç duyduğu öğretmen sayısı ve branşlarının tespitiyle bu üniversitenin uzun, 
orta ve kısa vadeli projeksiyonlarla Türk millî eğitiminin ihtiyacı olan öğretmenleri yetiştirme
si kararlaştırılmıştır. Bu konu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek ka
bul edilmiş, kanun teklifi şekline getirilmiş ve Yüce Meclis Başkanlığına sunulmuştur. 

BAŞKAN'— Sayın Durmaz, 4 dakika geçirdiniz. Arkadaşınızın hakkından kullanıyorsu
nuz. Bugün, süreyi çok uzatmayacağım; çünkü, 54 tane bütçe yar. 

BAKİ DURMAZ (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, bitiriyorum. 
Onun için, Yüce Meclisin, Türk millî eğitiminin ihtiyacı olan öğretmen yetiştirme sorunu

nun hallolması için, bu yasa teklifini bir an evvel çıkarması ve Türk millî eğitiminin ihtiyacı 
olan öğretmenlerin yetişmesini sağlaması, Türk millî eğitimine yapacağı en büyük katkılardan 
birisi olacaktır. Tabiî, bunun yanında, öğretmenlerin statüsünün düzeltilmesi, bugün içinde bu
lunduktan sıkıntının giderilmesi ve öğretmene, yakışır bir biçimde her türlü olanağın sağlan
ması da, yine yasa teklifleri halinde Yüce Meclise sunulmuştur. Temenni ediyoruz ki, bu Yüce 
Meclis, o yasaları bir an evvel çıkarırsa, bu suretle, hem öğretmen yetiştirme sorununun halli 
hem de öğretmenlerin içerisinde bulundukları sıkıntıların giderilmesi açısından büyük bir hiz
met yapmış olacaktır. 

Umarım, Türk millî eğitimine bu sistem geldikten sonra, birçok sorun ortadan kalkacaktır. 
Ben, konuşmamı burada bitirmek istiyorum. 1994 malî yılı bütçesinin.tüm millî eğitim 

camiamıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durmaz. 
DYP Grubu adına ikinci konuşmacı, Çanakkale Milletvekili Sayın Süleyman Ayhan; bu

yurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN AYHAN (Çanakkale) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; bugün görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu bütçe
leri üzerinde DYP Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Tarihimizde, Türk Milletinin şahlandığı, tüm dünyanın gıpta ettiği ve gıptayla baktığı de
virler, çağlar incelendiğinde, başarıların, mutlulukların kaynağının millî eğitim sisteminde uy
gulanan politikalarda olduğunu görmek mümkündür. 

Yine, yüksek bir medeniyeti gerçekleştirmiş, ekonomide ileriye gitmiş bazı dünya ülkeleri 
tetkik edildiğinde, temel sorun olan eğitimlerini, kendi dünyalarında gerçekleştirmiş oldukla
rını görürüz. En yüksek yatırım, kâinatın özü olan insana yapılır. Böyle bir yatırım, hiç bir 
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zaman ölü değildir. "Bütün yatırımların sebebi ve hedefi insandır" diye yola çıkan milletler, 
istikballerinin altın neslini, eğitimlerinde uyguladıkları metotlarla ortaya çıkarmışlardır. 

Aynı kültürden, feyz alanlar, kederde ve sevinçte birleşenler, hayatları pahasına her çeşit 
fedakârlığa katlanmayı bir görev kabul edenler, milletlerine de,devletlerine de en iyi şartlarda 
hizmet edecek insanı, yetiştirebilmişlerdir. 

Büyük Türk Milleti de, zaman zaman bu asil duygular çerçevesinde, fatih ve hakîm olan 
bir milletin torunlarını yaratabilmek için, her çeşit sinsi ve kurnaz propagandalara göğüs gere
bilecek tarzda millî meziyetlerini öğretme, ecdaUmn ve tarihinin kudretli, insaflı yönlerini ta
nıtım ve arzu edilen insanımızı yetiştirme gayretlerine girmiştir. 

öyle zaman gelmiş ki, hocası Akşemsettin'in atının ayağından kaftanına sıçrayan çamuru 
gören Fatih'in, "ölünceye kadar bu kaftanı saklayacağım" sözü, öğrencilerde, öğretmene du
yulan sevgi ve saygıya rehber olmuştur, öyle zaman gelmiş, Atatürk ilke ve inkılapları görün
tüsünde, yabancı liderlerin Marksist ve Leninist görüşleri öğretilerek, yıkıcı, bölücü bir nesil 
yetiştirilmiştir. 

Bir taraftan, Akdeniz'de yelken açan Barbaros'un bayraklarını selamlayan Avrupalıyı öğ
renmekle, ecdadı ve tarihiyle övünen bir nesil, diğer taraftan, "Avrupa önlerine giden, Viyana 
kapılarını çalan ecdadımızdan utanıyorum, iğreniyorum." diyen talihsiz bir nesil de, maalesef 
ortaya çıkarılmıştır. 

Ne hazindir ki, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Anafartalar'da, Dumlupınar'da, Sakarya'da 
destanlaşan ve bir şanlı tarihin yaratılmasına sebep olan bu şanlı ruhun yerine, bugün, tarihî 
izlerden, hoş sedalardan başka bir şey kalmadığını da ibretle seyrediyoruz. 

Dün, her çeşit sosyal, kültürel ve ekonomik meselelerini çözüp, birçok milletleri imrendi
ren büyük Türk Milleti, bugün 21 inci yüzyılın başında, düşürüldüğü çıkmazdan nasıl kurtu
labileceğini düşünür, tartışır hale getirilmiştir. Bu tartışmada, çıkış yolu arayan gerçek ilim adam
larımız yanında, muhtaç olduğumuzhamleleri yaratabilecek dirayetli rehber aydınlar meydana 
getirilememiş, hatta ülkemizin istikrarsızlığa sürüklenmesinde, yanlış yönlendirilmesinde rol 
oynayan insanlar türetilmiştir. Ülkemizde en büyük fazilet rejimi olan demokrasiyi katleden 
27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül olmuş, istikrarsızlığın sebebi olan seçkinler, hemen ihtilalcilerin, 
devrimcilerin yanında yer almakta sakınca görmemişlerdir.Demokrasiyi savunanlar, darağaç-
larına, Zincirbozan'lara giderken, koltuk ve mevkilerini ülke çıkarlarının önünde görenler, ih
tilal hükümetlerinin alkışçısı ve devamı olduklarını söylemekten çekinmemişlerdir. Bazen, de
mokrasiyi savunan siyasî kadroların arkasına düşenlere hayat hakkı tanımayacak davranışlara 
girişmişlerdir. Bazen de, önce, övündükleri ihtilal hükümetlerini yerer.kötüler duruma düşe
rek, ülkemizin istikrarlı bir ortama gelmesine, yükselmesine, bilerek veya bilmeyerek engel ol
muşlardır. Bütün bunların nedeni, muhtaç olduğumuz insanın iyi yetiştirilememiş olmasında 
yatmaktadır, tşte burada, millî eğitim, kaliteli, liyakatli, dürüst ve namuslu insanların yetiştiri-
lememesinden sorumludur. Elbette bu noktada, gece gündüz demeden, millî eğitimi gerçek ma
nada rayına oturtmak için gayret eden gelmiş ve geçmiş eğitimcileri, millî eğitimin fedakâr men
suplarını huzurlarınızda takdir etmeden, şükranlarımı sunmadan geçemiyorum. Ancak, millî 
eğitime değer vermeyen, toplumun ham meyvası olan insan unsurunun yetişmesine kıymet ver
meyen siyasileri, kadroları ve yöneticileri de burada kınamadan geçemiyorum. 

Türk millî eğitimi, dün de, bugün de Türk insanını toplumumuza ve yüce milletimize fay
dalı bir varlık haline getirmek için kurulmuştur, Bu yönde çalışması, bu yönde doğruyu 
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bulması, doğruda karar kılması, doğru hedeflere ulaşması, millî bir görevdir. Bu görev, 2000'li 
yıllarda, Avrupa'nın bile en büyük ülkesi olmayı amaçlayan devletimize en uygun insan tipini 
yetiştirerek, 25 milyonluk genç nüfusuyla dünyayı kıskandıracak eşsiz insan kaynağını yarat
makla olur. Bu gayret ve azim de, bilgili, kendinden emin kadrolarla başarıya ancak ulaşır. 
Bakanından, okul müdürüne kadar; öğretmeninden, hizmetlisine kadar herkesin bu davaya bağlı, 
bu davaya inanan ve bilen insanlardan olması söz konusu başarıyı.daha da başarılı yapar. Ama 
maalesef, bırakınız kadrolaşmayı.her nedense dün de, bugün de gelmiş geçmiş Millî Eğitim 
bakanlarının büyük çoğunluğu.millî eğitime yabancı meslek mensuplarından seçilmiştir. "Millî 
Eğitim Bakanlığının neresinde hangi daire var, bu daireler hangi işleri yapar?" sorusuna bile, 
iki-üç yıllık çalışmaları sonucunda cevap veremeyen, öğretmen tayin ve nakillerinden başka 
bir görevi olduğunu düşünmeyen Millî Eğitim bakanları, bakan olarak atanabilmiştir. Niçin, 
yıllarını bu yolda tüketmiş uzman insanlar, bu önemli bakanlığın başına getirilmezler; anla
mak mümkün değildir, 

Sözlerim, Millî Eğitim Bakanlığı yapmış veya yapmakta olan başarılı, değerli bakanları
mızı tenkit için değildir asla; bir tarihî gerçeği dile getirmek ve zaman zaman bu önemli yanlış
lığın yapılmasının zararlarına dikkati çekmek için ifade ediyorum. Millî eğitimimizin yaz - bûz 
tahtası olmaktan kurtarılamayışını, kalıcı bir sisteme kavuşturulamayanı, bu önemli sebepte 
aramak gerekir. Aksi halde, ölüye terfi yaptırırlar bu Bakanlıkta. Birisi bakan olur, ölü öğret
meni göreve başlatır, bir diğeri ise, ölü öğretmenin eş ve çocuklarına emekli maaşı bağlatır; 
bir diğeri gelir, o da, ölü öğretmeni genel idare hizmetlerinde önemli bir göreve getirir ve bun
lara benzer yanlışlıklar da, hep sürer gider; maalesef, cezasını da, bu aziz millet, hep beraber 
çekeriz. 

Nitekim, bugün dünyanın çok geri kalmış, haritada bile yerlerini göstermede zorluk çek
tiğimiz bazı ülkelerde uygulanan 5 yıllık eğitimden bir türlü kurtulamamışız, 8 yıllık eğitime 
yeni yeni geçiyoruz. 2000'li yıllar için hedeflenen bu girişimden dolayı, son üç sayın bakanımı
zı huzurlarınızda kutluyorum. A 

Eğitim kurumlarımız, geçmiş yıllara nazaran daha çağdaş ve modern eğitim araçlarıyla 
donatılmaya başlanmıştır; ama ders kitapları, gereksiz bir yığın bilgilerden bir türlü arındırıla-
mamıştır. 

Kırsal kesimdeki çocuklarımız bir koltuğunda kitap, diğerinde odun veya tezekle okula 
gitme çilesinden, maalesef bugüne kadar kurtarılamamıştır. 

Anadolu liselerine ve fen liselerine başvuranlar her geçen gün artmış; ama mezunları umut
suz bir ortama itilmiştir. 

Eğitimde, bir taraftan şartsız kurul skandallarına izin verilirken, diğer taraftan, kalitesiz 
diplomalı kişilerin çoğalmasına fırsat tanınmıştır. 

Millî Eğitim şûralarında alınan kararlar bir türlü uygulanmazken, sürgün yeri gibi görü
len Talim ve Terbiye Kurulundan çıkan politik ve sağlıksız kararlar, eğitimi hep yaralamıştır. 
Maalesef, bu önemli konulara çare arama yerine, gençlerimizin ve velilerinin devlete olan gü
venleri sarsılarak, umutsuz bir batak yolda arayış içinde kalmalarına sebep olunmuştur. 

Eğitimin temel unsuru olan öğretmenlerimiz hep horlanmış, itilmiş, kakılmış, hiçbir eko
nomik ve sosyal problemlerine eğilinmemiş; geçim endişelerinden, ikinci iş peşinde koşma zo
runluluklarından bir türlü kurtarılamamışlardır, öğretmen, bir taraftan yaşam kavgasına iti
lirken, diğer taraftan sapık ideolojilerin kucağına itilmiş, Rusçu mu, yoksa Cinci mi olalım 
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diye talihsiz tartışmaların içine çekilmiş, esasen, iktidarların dama taşı gibi gördükleri öğret
menlerimizin toplumdaki güvenleri sarsılmıştır. Kafaları dış dünyanın kültürüne esir olmuş bazı 
yazarların, bazı şairlerin, bazı dil bilimcilerin teşvik ve tahrikleriyle, bazı öğretmenler kendi 
edebiyatını, kendi musikisini, kendi örf ve törelerini reddederek, bir bunalımın eşiğine getiril
mişlerdir. Bunlara göre, köyünde feracesiyle, şalvarıyla gezen bacıları gericidir. Bunlara göre, 
yolda bulunan para başkasının değildir. Bunlara göre, başkasının bahçesinde izinsiz meyve alıp 
yemek haram değildir. Bunlara göre, Avusturya önlerinde Viyana kapılarını çalan ecdadımız 
barbardı; böyle bir tarih ile övünülmez, nefret edilirdi, Neticede, bu düşüncelere kendini kap
tırmış insanlar, pırıl pırıl öğrencileri eğitecekti eğitimimizde. Analar, babalar el bebek gül be
bek büyüttükleri yavrularını, bu yetersiz bazı eğitimcilere teslim etmek zorunda bırakılıyorlar
dı. tşte bu noktadan sonra, o kutsal meslek giderek aşındı, toplum da böylece itibar kaybına 
uğradı. 

Eğitim tarihimizin bu gerçek hükmü karşısında, işbaşına gelen hükümetlerin bir kısmı du
yarsız kalmış, bir kısmı da talihsizliklerle dolu bu gidişata "dur" diyerek, millî varlığımızı teh
dit edecek engelleri tek tek aşmaya çalışmışlardır. Bu noktada Doğru Yol Partisi, öğretmene 
de, eğitime de daha fazla kişilik kazandırmak peşindedir. Öğretmenliği peygamber mesleği olarak 
görür ve gerçek manada eli öpülesi öğretmeni bulmak, yaşatmak amacındadır, öğretmeni, sa
kıncalı bir kişi değil, seven ve sevdiren, sayan ve saydıran bir manevî kimliğe kavuşturmak için 
her çeşit çalışmanın yanındadır. 

Doğru Yol Partisi, öğretmene verilecek değeri, milletimize verilecek değerle eş anlamda 
görmektedir. Bizler, öğretmenlerimizi, bacanın tüttüğü her yerde, bayrağın dalgalandığı her 
yerde, en aziz yurt köşesinde görev yapan, devletimizin tek temsilcisi şerefini taşıyan insanlar 
olarak görüyoruz. Can güvenliği olmasa bile, ailesinden, sevdiklerinden ayrı kalsalar bile, en 
ağır, en acı şartlarda görevi millî bir vazife bilerek çalıştıklarına inanıyoruz. 

Artık, eğitimde şefkat çağı başlamıştır; yüzbinlerce öğrenci üniversite kapılarında bekle
meyecek, analar babalar kara kara düşünmeyecek, "Üniversiteye giremedim" deyip de, buna
lıma düşen talihsiz öğrencilere rastlanmayacaktır. Bu yıl 440 bin öğrenciyle başlayan üniversi
teye girişlerle, önümüzdeki yıllarda alınacak daha radikal tedbirlerle, sorun kökten çözülecek
tir. Nasıl, yıllarca çözülemeyen yabancı dilde eğitim sorunu çözülmüşse, üniversite önlerindeki 
yığılma da mutlaka halledilecektir.Nasıl, yıllarca yaygınlaştırılamayan bir hak olan temel eği
tim hakkı, köyde de kentte de sağlanmışsa, üniversiteleri tüm illere yayarak, fakire de zengine 
de, doğuda yaşayana da, batıda yaşayana da yükseköğretim imkânı tanınacaktır. 

Yıllarca, kendilerinden başka ilim adamı yetiştirmekten korkan bazı üniversite çevreleri, 
gelişen ve çoğalan üniversiteler karşısında tutucularını, bağnazlıklarını açık açık belli etmekte
dirler... 

BAŞKAN — Size iki dakika veriyorum; süreyi daha fazla uzatmayacağım. 

SÜLEYMAN AYHAN (Devamla) — Bir taraftan, yeni üniversite açılmasına karşı çıkar
larken, diğer taraftan, yeni üniversitelerin başına getirilen, başarısızlıkları, verimsizlikleri, yol
suzlukları bilinen rektörler görevden alınınca isyan etmekteler; bile bile korumaya kollamaya 
çalışmaktadırlar. İlericiliği kimseye bırakmayan aynı çevreler, üniversite bahçesinde, koridor
larında işlenen bazı ahlak dışı olaylara seyirci kalırken, inancı için başına başörtüsü bağlayan 
gençlere okuma özgürlüğü tanımamaktadırlar. (RP sıralarından alkışlar) 
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Kariyer ve liyakati savunurken, ne kadar doğru düşünüyorlarsa, alınteri olmadan profe
sör olma karşısında sessiz kalmaları da o kadar yanlış olmaktadır, tşte, yükseköğretim alanın
da sağlanan müspet gelişmeler, milletimizin istekleriyle ne kadar bağdaşıyorsa, menfi davra
nışlar ve hareketler de, Yüce Milletimizin istekleriyle o ölçüde bağdaşmamaktadır. Bizler ho
calarımızda, Mehmet Akif'in ruh güzelliğini, Yahya Kemal'deki millî şahsiyeti, Namık Kemal'
deki vatan sevgisini, Atatürk'teki öğretmen şahsiyetini görmek, bulmak istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Türk millî eğitim sisteminin iyileşmesinde, cumhuriyetimizin kuru
luşundan bu yana görev alanlardan hakkın rahmetine kavuşanları tazimle, sağ olanları da say
gıyla anıyorum. 

özellikle birleştirici, kaynaştırıcı, bütünleştirici ve yol gösterici ilke ve prensipleriyle Türk 
millî eğitiminin gelişme çizgisini çizen büyük Atatürk'ün manevî şahsiyeti önünde de hürmetle 
eğiliyorum. 

Sayın milletvekilleri, dünyada mucize yaratan ülkeler, önce eğitime değer vermişlerdir. Bir-
gün, Türk mucizesinden bahsedenler elbette çıkacaktır. 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Son cümlenizi lütfen söyler misiniz? 
SÜLEYMAN AYHAN (Devamla) —- tşte, o günün nesilleri, bizim torunlarımız eğitim 

tarihimizi incelediklerinde, eğitime verilen değer ölçüsünde söz konusu mucizenin gerçekleşti
ğini görmekle mutlu olacaklardır. Artık, bu yolda geç kalınmayacağına inanıyorum. 

Başta Sayın Başbakanımızın değişimci ve yenilikçi fikirleri, sonra, tecrübeli Sayın Bakanı
mızın samimî ve içten gayretleriyle, ilim ve fikir adamlarımızın enerjilerini bu hedefe çevirme-
leriyle, bu millî mesele daha güzele doğru gidecektir. Elbette, yetkililerden, yılların birikimi 
yatan sorunlann hemen çözülmesini bekleyemeyiz. Ancak, Sayın Bakanımızın sarsılmaz inan
cı ve cesareti sayesinde atacağı her müspet adım, tarafımızdan destek görecektir. 

Millî Eğitim Bakanlığının bütçesi nedeniyle yaptığım konuşmamı burada kesiyor, Yüce 
Heyetinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Gruplar adına ikinci konuşma, Refah Partisine aittir. Refah Partisi Grubu adına birinci 

konuşmayı İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş yapacaktır. 
Buyurun Sayın Baş. 
Sayın Baş, konuşma süreniz 45 dakika, eşit mi paylaşacaksınız?.. Süreye riayet ederseniz 

memnun olurum. 

RP GRUBU ADINA MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Biz aramızda anlaşırız efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA MUSTAFA BAŞ (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi hakkında Refah Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurla
rınızdayım. Sözlerime başlarken, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 

Bir memleketin, bir milletin en önemli meselesi, elbette, eğitimdir. Eğitim, bütün çağdaş 
dünyada çözümü çağrıştırırken, çözümü anlatırken, çözümü ifade ederken, maalesef ülkemiz
de "eğitim" denilince, çözümsüzlük akla geliyor, sorunlar akla geliyor. 
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Bugün eğitimle uğraşan yöneticilerimizin, aydınlarımızın ve hocalarımızın, bu çözümsüz
lüğü nasıl aşmamız gerektiği yolunda kafa yormaları ve bu çözümsüzlüğü aşacak yeni bir sis
temi ve yeni bir eğitim düzenini, ortaya koymaları, en önemli görevlerden, en öncelikli işlerden 
bir tanesidir. 

Milletlerin kendilerine özgü eğitim sistemleri vardır. Her millet kendine özgü, öğretmen-
öğrenci ilişkileri, disiplin, hatta okulun binasının mimarisine kadar, kendine özgü vasıflar ta
şımaktadır. Biz buna "Millî mektep; millî okul, millî eğitim" diyoruz. Nitekim bu Bakanlığın 
adının başında da bu tabir vardır. Türkiye'deki önemli meselelerden birtanesi, işte bu millilik 
meselesidir. Biz, 200 yıla yakın bir zamandan beri, birçok noktada olduğu gibi, eğitimde de 
bir taklit hastalığı içerisindeyiz, bir kimlik kaybı içerisindeyiz, bir değerler kaybı içerisindeyiz. 
biz, bir inanç ve manevî değerler erozyonu içerisindeyiz. Halbuki, ilim, teknik ve teknolojinin 
memleketi yoktur. Bunları bütün dünyanın neresinde olursa olsun bulmak, almak ve bunları 
en ileri seviyeye getirmek, hele bizim gibi Müslüman bir topluma, namaz kılmanın, oruç tut
manın farz olduğu gibi, üzerimize farzdır. Nitekim, Peygamber Efendimizin de "tlim, Çin'de 
de olsa dahi alınız" sözünden, ilmin, teknolojinin, nerede olursa olsun, transferini, geliştiril
mesini, Müslümanlara bir vecibe olarak yüklediği bu Hadisi Şeriften anlaşılmaktadır. 

Yalnız, biz yanlış bir şey yaptık; ilmi ve teknolojiyi transfer etmek yerine, başka, özellikle 
Batılı ülkelerin kültürünü transfer etmeye kalktık ve bugün bundan dolayı da bir kültür buna
lımı içerisindeyiz. Çağdaş dünyada eğitim sistemlerinin temel özelliklerinden bir tanesi, bilim
selliktir; bir diğeri/katılımcılıktır, bir diğeri de, değerlendirmedir. Eğitim sistemimizde bilim
selliğin yerini, hissilik. Katılımcılığın yerini, dayatmacılık, değerlendirmenin yerini de, maale
sef, terkedilmişlik almıştır. 

Yıllardan beri, "Aklı hür, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek..." nutuklarını hep 
birlikte attık. Geldiğimiz noktada, gerçekten, aklı hür, fikri hür, vicdanı hür bir nesil yetiştire-
bildik mi?.. Daha işin başında birtakım kalıplar, birtakım şablonlar, birtakım dayatmaları or
taya koyduk. Bugünkü eğitim sistemi, katılımcı, çoğulcu ve demokratik olmaktan ziyade, ma
alesef dogmatiktir. Bugünkü eğitim sistemi, inanç, fikir, vicdan özgürlüğü ve hoşgörüye yete
rince yer vermemiş; ama, baskıcıdır, tşte, az da olsa, birkaç üniversitemizdeki, inançlarından 
dolayı başını örten kız öğrencilere yapılan baskı ve zulümler, bunun en güzel örneğidir. 

Eğitim sistemimiz rekabetçi değildir, merkeziyetçidir. Millî değildir, taklitçidir; fırsat ve 
imkân eşitliği maalesef yoktur. 

Eğitim sistemi, ideolojik temellere dayandırılmıştır. Ülkenin ne eğitim politikası, ne de eğitim 
sistemi, toplumun katkılarıyla katılımlarıyla belirlenmiş değildir. Türkiye'de, bir babanın, ev
ladı için eğitim sistemini ve müfredatını seçme hakkı yoktur; evet, Türkiye'de, bir babanın, 
evladı için eğitim sistemini ve müfredatını seçme hakkı yoktur. Halbuki, bir babanın evladı 
için eğitim sistemini, müfredatını seçebilmesi, temel haklardandır. 

Nitekim, Avrupa insan Hakları Anlaşmasına göre, evebeynin çocuklarına istedikleri eği
timi verme hakkını seçmesi temel haklar arasındadır ve Türkiye de bu anlaşmanın altına imza 
atmıştır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)— Kâğıtta kalmıştır. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Bu noktada da en güzel örnek, şu anda binası bitmiş; fa

kat açılamayan 250'ye yakın imam hatip lisesidir. Yine, bu noktada en güzel örnek, bu sene 
Ankara İmam Hatip Lisesine binlerce öğrenci müracaat etmesine rağmen sadece 200 kişinin 
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alınabilmesidir. Yani, bir tarafta, Ankara'da binaları bitmiş okullar açılamamakta, bir tarafta 
da velilerin böyle bir talebi olmaktadır. Biz, "millet geri kalmıştır, millet düşünemiyor, biz milleti 
yönlendirelim" diyorsak, o zaman nasıl bir demokrat olduğumuzu oturup baştan konuşma
mız gerekir. (RP sıralarından alkışlar)' 

Bu eğitim sistemi, rekabetçi ve üretken değildir, merkeziyetçidir. Rekabetçi ve üretken ol
madığından dolayı da bütün dünyayla bilimsel noktada rekabet edecek insanları yetiştiremiyo-
ruz. Sistem, hâlâ tek tip insan yetiştirme üzerine kurulmuştur. Tabiî bunun başlıca sebebi de 
Tevhidi Tedrisat Kanunudur ve bu kanunun yeniden ele alınması gerekmektedir. Yürürlükteki 
Anayasada mevcut olan eğitimle ilgili maddelerle ve yürürlükteki kanunlarla çağı yakalama
mız, çağı aşmamız mümkün gözükmemektedir. 

Aslında, Türkiye'de, parası olanlar, çocuklarına Batıda istedikleri okullarda eğitim yaptı
rarak Tevhidi Tedrisat Kanununu paralarıyla delmişlerdir. Her konuda fakir fukaranın üzerine 
yüklenildiği gibi, bu noktada da,parası olmayıp, bu kanunu parayla delemeyen ve çocuklarını 
yurt dışına gönderemeyenlerle de, yine o kalıp içerisinde, çocuklarını istediği şekilde değil, is
tenilen şekilde eğitim ve öğretim gördürmek mecburiyetiyle karşı karşıyadır. 

Tabiî, eğitim sistemimizin yetmiş yıl önceki düzenlemeyle yönetilmesi mümkün değildir. 
Biz, yetmiş yıl önce, bilgi ve teknolojiyi transfer etmeyi konuşuyorduk; ama, bugün artık bilgi 
ve teknolojiyi üretmeyi konuşmak zorundayız. 

Eğitim sisteminde, idarede de merkeziyetçi olduğumuzdan dolayı, en küçük işlemler bile 
Ankara'da halledilmeye çalışılmakta, yetki Ankara'ya yığılmış bulunmaktadır. Bu da korkunç 
bir bürokrasi meydana getirmekte. Örneğin, öğretmen arkadaşlarımızın basit birçok meselele
rinin de halli için dahi milletvekillerinin telefon etmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

Diğer taraftan, bilindiği gibi, Batı ülkelerinde, başta Amerika Birleşik Devletleri, Alman
ya ve ingiltere' olmak üzere, müfredatların yapılması yetkisi dahi yerel eğitim idarecilerine ve 
öğretmenlere bırakılmıştır. Japonya'da ise merkezî bir müfredat; yani ana hatları merkezce be
lirlenen bir müfredat uygulanmakta; fakat, sair düzenlemeleri yapma yetkisi yine, taşrada ye
rel eğitim idarecilerine bırakılmış olan bir eğitim düzeni vardır. 

Şimdi Türkiye'de de, bütün coğrafî şartları, bölgesel şartları göz önüne alarak, merkezde 
makro eğitim planları düzenlenirken, yerel eğitimcilere, mahallî yönetimlere yetki verme, hatta 
eğitim devretme gibi meseleler konuşuluyor. 

Tabiî burada şunu da belirtmek isterim; bugün, maalesef, belediyelerimizde, meclis üyele
rinin öğretim seviyesi çok düşüktür. Üniversitedeki bir insan, bir profesör, bir öğretim üyesi 
belediye meclis üyesi olamamaktadır; çünkü, belediye başkanı olabilmek için istifa etme zo
runluluğu vardır, istifa etmeden belediye meclis üyesi olunamamaktadır. O olamayınca bakkal 
Ahmet efendi belediye meclis üyesi olmaktadır. Böyle bir meclise de eğitim düzenini teslim 
etmek çok zordur. Bunun için, önce altyapıyı hazırlamak lazımdır. Bugün üniversitelerimizde 
ve bürokraside çok kıymetli insanlar vardır; bunların, bir düzenlemeyle,yerel parlamentolarda, 
yerel meclislerde görev alabilmesi lazımdır. Böyle kaliteli yerel meclisler oluşturulursa, bu mec
lislere de eğitimin büyük bir bölümünü devretmek mümkün olabilir. 

Tabiî böyle bir sistem olursa, müfredat yapmakla kafasını meşgul eden bir öğretmeni, eği
tim sistemini ortaya koymakla kafasını meşgul eden bir öğretmeni, yani üretken öğretmeni do
ğururuz. Bugün, bizim sistemimizde öğretmen maalesef bir cihaz gibi görülüyor, öğretmen 
üretmiyor, üretmesi için kendisine bir zorlama yoktur, öğretmen, kendisine verilen ders 
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kitabını, müfredatı ve belli şeyleri, öğrencilere intikal ettirme görevlisi gibidir. İşte, o düzende, 
öğretmen düşünecek, maarif sistemini düşünecek; öğretmen üretecektir.Tabiî siz 500 bin millî 
eğitim kadrosunun düşündüğünü, bir şeyler üretmek istediğini; öğretmenlerin, eğitim sistemi
nin, maarif düzeninin, müfredat programının rüyalarına girdiğini düşünürseniz, herhalde çok 
güzel şeyler ortaya çıkacaktır; ama, o zemini, o imkânı elbette hazırlamak gerekmektedir. 

Diğer taraftan, büyük problemlerden bir tanesi de ders kitaplarıdır. Yani, insan hep hayal 
ediyor, diyor ki; Yarabbi bir yıl olacak mı ki, o öğretim yılının başında, Türkiye'deki bütün 
öğrenciler, okuyacakları ders kitaplarını okula başlamadan ellerine alsınlar?!. Allah bize böy
le bir günü gösterecek mi? (RP sıralarından "inşallah" sesleri) 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Refah iktidarında olacak. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Öyle mi olacak; inşallah... 
Yani, bu ne korkunç bir olaydır. Bugün bile, hâlâ ders kitaplarını bulamayan öğrenciler 

var. İnşallah, Allah bize bir gün o günü gösterir de okullar başlamadan bütün öğrenciler ders 
kitaplarını bulmuşlar, almışlar, kaplamalarını yapmışlar, etiketlerini yapıştırmışlar, gitmişler 
sınıflarına oturmuş olurlar... Tabiî bununla Hükümete çok şey anlatmak istiyoruz ve bu şekil
de anlatmak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, okul kitaplarının baskı tekniği de iyi değildir. Okul dönemi bittiği za
man öğrencinin çöpe ilk attığı şey ders kitabıdır. Çünkü, elinde, değer itibariyle kalitesiz ve 
baskısı güzel olmayan, muhteviyatı dolu olmayan, belki lüzumsuz bilgilerle yüklenmiş bir ki
tap vardır, öğrenci, bir dönem böyle bir kitabı zorunlu olarak taşıyor ve okul biter bitmez de 
o kitabı atıyor; ama, inşallah, Allah bu millete öyle bir günü gösterecektir ki, dönem bittiğin
de çocuk kitabını çöpe atmayacak ve onu saklayacaktır, öyle bir dönemi Cenab-ı Hak bu mil
lete gösterir inşallah. Böyle gidersek, işte uluslararası yarışmalarda, endekslerde halimiz bu nok
tada kalır. 

Arkadaşlarımız konuşmalarında söylemiyorlar; ama, kitapların içerisinde birçok fazlalık 
var. Bilhassa, tarih, coğrafya ve felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi kitapları fazlalıklar 
veya noksanlıklarla doludur. Bu kitapların mutlaka ele alınıp düzeltilmesi gerekmektedir. 

Genel durum bu; peki, diğer durumlar nasıldır? Sayın Bakanın Plan ve Bütçe Komisyo
nundaki konuşmasında ve Millî Eğitim Bakanlığımızın yayınlarında birtakım rakamlar vardır. 
Bu rakamlara göre, Türkiye'de okur-yazar olmayan kesim, nüfusun yüzde 21,3'ünü teşkil et
mektedir. Bu oran, Amerika'da 0.5'tir. Biz Amerika'dan şimdiye kadar hep borç aldık; şimdi 
bu kadar borcumuz var ama, eğitim ve öğretimi nasıl yaygınlaştırmalar bunu hiç düşünmemi
şiz. Okul öncesi eğitim, Amerika'da yüzde 55-59 arasında, Almanya'da 70-95 arasında ve Türk
iye'de yüzde 5,21.. Bu, çok düşük bir seviyedir. 

Korkunç bir tehlike de şudur; Okul öncesi eğitim yaşındaki ve ilkokul çağındaki çocuklar 
gece saat 12'ye kadar televizyonla karşı karşıyadır. Okul öncesi eğitim boşluğunu artık bugün 
medya dolduruyor; ama medya ve televizyon çocuklarımıza ne veriyor?!. Bunu hep birlikte 
acı. acı yaşıyoruz. 

Okullaşma noktasında ilkokul olarak, yüzde 96 gibi iyi bir seviyeye gelmişiz -aslında yüz
de 99 olması lazım- diğerlerine nazaran, ortaokul seviyesinde yüzde 62, lise seviyesinde de yüz
de 43'tür. 
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Türkiye'deki ilkokulların yüzde 64'inde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılıyor ve ilkokul 
öğrencilerinin yüzde 23*ü de birleştirilmiş sınıflarda ders görüyor. 

Diğer bir önemli konu da şudur : Batıda, gerek ilkokul ve gerekse ortaokullarda bir ders
liğe düşen öğrenci sayısı 18-25 arasında değişirken Türkiye'de bu rakam ortalama 52-53'tür. 
Bu ortalamanın yanında, şu anda Doğu ve Güneydoğu Anadoluda 4 bin civarında okul kapa
lıdır. Ayrıca, 10 949 ilkokulda, bir derslikteki öğrenci sayısı 25'in altındadır. Dönüyoruz bü
yük şehirlere; mesela, Ankara'da, bir ortaokulun bir sınıfında 83 Öğrenci, Adana'da 88 öğren
ci, İstanbul'da da 103 öğrenci ders görmektedir. Neden; tabiî terör, tabiî göç meselesi var... 
Neden göç var? Birinci sebebi terör, ikinci sebebi ekonomik, üçüncüsü de psikolojik sebeptir. 
Öl, büyük şehirde; kal, büyük şehirde!.. 

Peki, terör varsa ve insanlar bundan dolayı göç ediyorlarsa -terörden dolayı, ekonomik 
sebeplerden dolayı meydana gelen göç tabiri bir noktada centilmence bir tabir oluyor- bu, iste
ğe bağlı sürgün gibi bir şey demektir. İnsanlar anayurtlarını, baba ocaklarını bırakıp gidiyor
lar. Neden?.. Terör var. Neden?.. Ekonomik nedenler var.Neden?.. Psikolojik sebepler var. 

Türkiye'yi yetmiş yıldır yönetenler bu noktada görevlerini yapmamışlardır ve suçludurlar. 
Çünkü, halkı terörle başbaşa bırakmışlardır. Terör sorununu halledehıezseniz eğitim sorunu
nu çözemezsiniz. Türkiye'de ekonomiyi geri bırakmışlardır, sanayi tesislerini batıda yapmışlar. 
Yetmiş yıldan beri, doğuya karakol, batıya da beş yıldızlı oteller yapılmış ve insanlar ekono
mik sebepten dolayı göç ediyorlar!.. Yetmiş yıldır ülkeyi yönetenler suçludur. 

Tabiî, psikolojik nedenler zaten; taklidi bir hastalık, özenti içerisinde olma, bu eğitim sis
teminin ülkemize getirdiği korkunç akıbet, öl, büyük şehirde; kal, büyük şehirde!.. İstanbullu 
olmak ise sanki bir üstünlük gibi!.. 

Birinci olarak, halk, bu noktalarda iyi yönetilmediği için cezalandırılmıştır, isteğe bağlı 
sürgün edilmiştir. İkinci olarak da, insanlar bu şelıirlere gelmiş ve bu insanların çocuklarından 
103 tanesi bir sınıfa doldurulmuştur. Bu, eğitim ve öğretimin bütün prensiplerini altüst eden, 
bütün prensiplerine karşı olan bir husustur. 

BAŞKAN — Sayın Baş, sürenizin yarısı geçti efendim. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Peki.. 
Yani, biz, bu konuda halkı ilci türlü cezalandırmaktayız: Birincisi, onları göçe mecbur ederek 

cezalandırmaktayız, ikincisi de büyük şehirlerde çocuklarına böyle bir eğitim vererek cezalan
dırmaktayız. 

Değerli arkadaşlar, bütün bunların yanında, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayın Bakanın 
yaptığı konuşma metninin 14 üncü sayfasında diyor ki, "bu bütçe ile çağdaş eğitimi yakala
mak pek de kolay olmayacaktır." Evet, bu görüşe katıhyoruz.Hükümet, çağın gerisinde kala
cağını bir kez daha ikrar etmiştir, tasdik etmiştir. Evet, bu bütçe ile eğitimimiz, maalesef, bir 
yıl daha, bu Hükümetin sayesinde çağın gerisinde kalacaktır. Çünkü, hizmet alımları, malze
me alımları, demirbaş alımları, cari ihtiyaçlar için 8 trilyon lira istenmesine rağmen bu Hükü
metin bütçeinde sadece 2 trilyon 800 milyar lira verilmiştir. Sayın Bakan, Bakanlığa ayrılan 
bu para ile bir okulun kırılan camını dahi taktıramaz, kömürünü dahi aldıramaz, badanasını 
dahi yapamaz ve daha sonra da okul müdürleri ile veliler karşı karşıya gelir. İşte bu bütçe, 
bu eğitim sisteminin ve bu eğitimin iflası bütçesidir. 
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Değerli arkadaşlar, bütün bunlar olurken bir önemli nokta da şudur : Millî Eğitim Ba
kanlığımız bünyesinde çok kıymetli ve başarılı bürokratlarımız, idarecilerimiz, öğretmenleri
miz vardır; fakat, Türkiye'de, her konuda olduğu gibi, basan, bir insanın yükselmesine sebep 
değildir. Türkiye'de maalesef insanlar, performansları ile değil, referansları ile yükseliyorlar. 

Millî Eğitim Bakanlığında çalışan birçok kıymetli arkadaşımız haksız yere görevinden alın
mıştır. Bunlardan sadece bir tanesini misal olarak vereceğim. Bu vereceğim misal şahsî bir mi
saldir; ama, Bakanlığın nasıl yönetildiği noktasında ve umulur ki, inşallah, bu, yanlışlıkların 
düzelmesi noktasında bir aydınlatma misali olur. Bu misal, Sayın Bakanımın da malumu ol
duğu gibi, Rize-tkizdere tmam-Hatip Lisesi Müdürü olayıdır. Kendisi çok başarılı bir idareci 
olup, dört yıldan beri de başarı notu 90'ın üzerindedir. Kendisi, tkizdere gibi bir mahrumiyet 
bölgesinde, devletin parasız yatılı okulunda okuyan 200 öğrenciyi; o imkânsızlıklara rağmen, 
her türlü fedakârlığı yaparak, iyi bir şekilde yetiştirmenin gayreti içerisinde olmuş ve bunda 
da başarı sağlamış, halk tarafından sevilen bir insandır. Birileri -her zaman olduğu gibi, per
formans yetmiyor, referans da isteniyor-10 Ağustosta Rize Valiliği vasıtasıyla Bakanlığa yazı 
yazarak, bu müdürün görev yerinin değiştirilmesini istiyor. 19 Ağustosta, Bakanlık, Rize Vali
liğine "bunu açığa alın" diyor, fakat müdür açığa alınmıyor; çünkü hiçbir ön soruşturma fi
lan yok. 3 Eylül 1993 tarihinde, onsekiz yıllık öğretmen, sekiz yıllık da idareci olan okul mü
dürü Bayburt'a öğretmen olarak tayin ediliyor. Ben, durumu, Sayın Nahit Menteşe'ye arz etti
ğimde "bu bir yanlışlıktır, bunu düzelteceğiz" diyor, fakat kendisi bir başka bakanlığa görev
lendiriliyor. Bu müdür, 3 Eylülde Bayburt'a tayin edilmiş olmasına rağmen, 16EylüIde oraya 
bir ilköğretim müfettişi gönderiliyor ve müfettiş, belediye başkanı ile siyasî partilerin başkan
ları da dahil olmak üzere sekiz kişinin ifadesini alıyor. Bu ifadelerin hepsi de müdür beyin le-
hindedir. îfade 24 üncü maddeye göre alınıyor, 24 üncü maddede' 'adlî ve idarî bir soruşturma 
olursa uygun bir kuruma yer değiştirilir" diyor. Ortada adlî ve idarî bir soruşturma yok, uy
gun bir kuruma da verilmiyor. Bu müdürün savunması alınmamıştır, hiçbir cezası yoktur. Ben, 
çok kıymetli bürokratlarımı, müdürlerimi tenzih ederim; bu konuyla ilgili görüştüğüm bir yet
kili, bana, "bu arkadaşımızı Rize'de başka bir okula verelim. Yalnız.ben bir il başkanına sora
yım; bize küfretmeyecekse verelim" dedi. Bu acı gerçeği burada söylemek zorundayım. 

Arkasından, Doğru Yol Partisi ilçe başkanı Ankara'ya geliyor, o bölgeden Anvatan Partisi 
İstanbul milletvekili bir arkadaşımız, Rize milletvekili ve bendeniz, komisyon başkanımızla, 
Sayın Bakanımızla görüşüyoruz. Sayın Bakanımız bizi dinliyor, ilçe başkanına "arkadaş senin 
bir şikâyetin var mı?" diye sorduğunda ilçe başkanı "Hayır" diyor; Bakan "peki" diyor ve 
notunu alıyor, gidiyor. Biz, meselelerin hallolacağı kanaatindeyken, 23.11.1993'te bu müdür 
arkadışımızı bu sefer Bayburt'a değil, daha uzak bir yere, Kars'a veriyorlar!.. 

İşin ilginç yanı şudur; il başkanı "Sayın Bakan bana 'ilçe başkanın tarikatçıları topladı 
da yanıma geldi' dedi" diyor. Sayın Bakanım, ben sizi çok değerli bir yönetici, devlet adamı 
olarak biliyorum. Böyle dediğiniz kanaatinde değilim; ama, bu yanlışı düzeltin; bunun gibi 
yanlışları düzeltin, başarılı insanlarla uğraşmayın. Eğitim sistemimizi, bakanlarımızın, hatta 
aynı hükümetin bakanlarının değişmesiyle yaz boz tahtası haline getirmeyin. Eğitimde devlet 
politikasını unuttuk, hükümet politikasını unuttuk.Lütfen, bir bakan politikası haline getir
meyin, lütfen bu yanlışı düzeltin. Biz dört milletvekili yanınıza geldik... "Tarikatçılar" diyor
sunuz... "Tarik" demek "yol" demektir; biz tarik-i müstakimde olmaktan iftihar ederiz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Öyle bir söz yok. 
BAŞKAN — Sayın Baş, 30 uncu dakikayı doldurdunuz, arkadaşınıza 15 dakika süre kaldı. 
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MUSTAFA BAŞ (Devamla) —- Bu yanışlıkların düzeltileceği umuduyla sözlerimi bitiriyo-
rum.Tabiî, adil düzende hak, karşılıklı rızadan doğabilir, ben arkadaşımın rızasıyla onun süre
sini almış oldum. 

BAŞKAN — O size bağlı, bana değil. Ben size hatırlattım. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Hepinizi saygıyla selamlıyor, bütçenin bütün millî eğitim 

camiasına, bütün üniversitelerimize, bütün milletimize, bütün velilerimize hayırlı, uğurlu ol
masını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum, (alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Yalnız, adil düzende herhalde eşitlik de var değil mi? 
ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) — Eşitliği size bıraktık, adalet bizde, 
BAŞKAN —İkinci konuşmacı, Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş; buyurun 

efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın millet^ 
vekilleri; Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi hakkında Refah Partisi Grubunun görüşlerini açıkla
mak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum, grubum ve şahsım adına hepinize saygılar su
nuyorum. 

1994 bütçesinin; 485 790 öğretmenimize 13 564 845 öğrencimize, Millî Eğitim Bakanlığı 
personeline ve yüce milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'dan niyaz.ediyorum. 

Bugüne kadar görevi başında şehit edilen öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, şehit öğret
men eşlerine, çocuklarına, öğretmenlerimize, yakınlarına ve asil milletimize başsağlığı diliyorum. 

öğretmen, öğrencilerine insan sevgisini, vatan aşkını, bayrak sevgisini, millî birlik ve bü
tünlük anlayışını veren, geçmişten ders alarak, geleceğe umutla bakan, büyüklerine saygılı, kü
çüklerine şefkatli, imanlı nesiller yetiştiren rehberdir. Öğretmen, millî ve manevî değerlerimizi 
gelecek nesillere taşımanın teminatıdır, öğretmen, bilgi çağının bireylerini yetiştiren, milleti
mizin hasretle beklediği bilgi toplumunun maddî ve manevî önderidir, öğretmenlerimiz, aziz 
milletimizin geçmişidir, bugünüdür, geleceğidir, öğretmen, bir milletin eğitim sisteminin esa
sıdır. öğretmen, çağı yakalamamız için ülkemizin ihtiyaç duyduğu millî ve manevî değerleri
mize nitelikli insan gücümüzü yetiştiren mimardır, öğretmen, sevginin, şefkatin, hoşgörünün, 
medeniyetin kılavuzudur, öğretmen, kültür değerlerimizi gelecek kuşaklara taşımanın temina
tıdır. öğretmen, manevî değerlerimizi içtenlikle benimseyen ve bu değerleri hayatına hâkim kı
lan, öğrencilerini de bu değerlere bağlı olarak yetiştiren kâmil insandır, öğretmen, milletimi
zin bir ferdi olmaktan gurur duyan ve bu ülkeye hizmeti en büyük erdem sayan eğitimcidir. 
öğretmen, insan haklarını, ahlak kurallarına, bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görü
şüne sahip olan kâmil insandır, öğretmen, barışçı, yapıcı, birleştirici, üretici, çalışkan, cesur, 
hoşgörülü, yüreği sevgi dolu, onurlu, bilgili, becerikli, kişilik ve karakter sahibidir. 

Gelişmenin ilk şartı, çağımızın gereklerini zamanında uygulamaktır. Artan ihtiyaçlarla ço
ğalan problemler ve giderek de daha karmaşık hale gelen topluma uyum sağlamanın yolu, fertleri 
daha iyi yetiştirmektir. Büyük millet olmanın, büyük düşünmenin ilk şartı, çok iyi eğitilmiş 
bir nüfusa sahip olmaktır. Çok iyi eğitilmiş bir millet de çok iyi eğitilmiş öğretmenlerle müm
kündür. öyleyse, öğretmen, eğitim sisteminin hem parçası, hem de yöneticisidir. Bir toplum
daki insanların eğitim seviyesi, o toplumdaki öğretmenlerin yetişmiştik düzeylerine bağlıdır. 
Eğitim, genel manasıyla davranış değişikliğidir. Bu değişiklik, toplumun arzu ettiği ve 
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toplumun kalkınması için şart olan bir değişikliktir. Bu davranış değişikliğini, kişiye, eğitimin 
başlangıcına kadar ailesi, yakın çevresi verir. Zorunlu eğitim çağıyla bu davranış değişikliğini 
öğretmeni, okulu ve ailesi verir. 

Eğitim sistemlerinde her şey öğrenci içindir. Eğitimde tek unsur yavrularımızdır. Çocuk
larımızın çok iyi yetişmeleri, eğitim sisteminin işlemesi ve bu sistemin başarıya ulaşmasında 
temel unsur öğretmendir. En ideal programları yapsanız, en iyi altyapıyı kursanız bile öğret
meni yeterli nitelikte yetiştirmezseniz veya maddî ve manevî sıkıntılar içinde bırakırsanız, en 
iyi sistemle bile başarılı olmak imkânsızdır. Bu bakımdan, eğitim sisteminde başarılı olmanın 
birinci şartı, iyi bir öğretmen yetiştirme sisteminin kurulmasıdır, tşte, bu durumda öğretmenin 
nitelik problemi karşımıza çıkmaktadır, öyleyse bir tek amacımız olmalıdır; o da, nitelikli öğ
retmen yetiştirmektir. Bunu, temel eğitim sorunumuz olarak görmek mecburiyetindeyiz. 

Ülkemizde öğretmen yetiştirme meselesi 1848 yılından beri, yani yüzelli yıldır gündemde
dir. öğretmen yetiştirme sistemimiz hâlâ tartışılmaktadır. 2000'li yıllara gireceğimiz şu günler
de, artık öğretmen yetiştirme sistemini ortaya koymalıyız. 

öğretmenlik mesleği ve öğretmenler, bugün önemli sorunlarla karşı karşıyadır, öğretmenlik 
mesleğinin ve öğretmenlerin içinde bulundukları sorunları şöyle sıralayabiliriz : 

1. Millî Eğitim Bakanlığı, uygulamada öğretmenliğin özel bir ihtisas mesleği olduğunu 
kabul etmiyor, öğretmenlik, her üniversite mezununun yapacağı bir iş olarak düşünülüyor. Başka 
yerde iş bulamayan fakülte mezunları öğretmen olarak atanıyor. 1992 yılında fakültelerin Fran
sızca, Almanca, biyoloji, sanat tarihi, döküm, tekstil ve benzerî bölüm mezunları ilkokul öğ
retmenliğine atanmıştır. 

2. öğretmenlik mesleği ekonomik bakımdan cazip değildir, öğretmenlerin aldığı maaş, 
şehirlerde oturanların ev kirasına bile zor yetiyor, öğretmenler, geçinebilmek için boş zaman
larında garsonluk, şoförlük, seyyar satıcılık, pazarcılık ve boyacılık gibi işler yapmak zorunda 
kalıyor. 

3. öğretmenler, çocuklarını yükseköğretime ve Millî Eğitimin yurtlarına yerleştirmede 
sıkıntı çekiyor. 

4. öğretmenlerin oturacak lojman bulma ve ev sahibi olma imkânları yoktur. 
5. öğretmenlerin sağlık ve dinlenme tesisleri yetersizdir. 
6. öğretmenlerin sosyal ve ekonomik yönden dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlaya

cak ciddî bir yardımlaşma kurumu yoktur. 
7. öğretmenler, bugün mesleğin ve Millî Eğitimin gelişmesini sağlayacak ciddî bir der

nek veya sendikaya sahip değildir. Ülkemizde hemen hemen bütün mesleklerin oda veya birliği 
varken, öğretmen mesleğinin bir oda veya birliği yoktur. 

8. Çeşitli baskılarla yapılan adaletsiz yönetici ve öğretmen atamaları, öğretmenleri çok 
rahatsız etmekte, onların hizmet idealini ve arzusunu yok etmektedir. 

öğretmenlik mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesi ve mesleğin cazip hale getirilmesi 
için, Millî Eğitim Bakanlığı da, uygulamada öğretmenin genel kültür, özel alan eğitimi ve mes
lekî formasyonla sağlanan özel bir ihtisas mesleği olduğunu kabul etmeli; öğretmenlerin sayı
larının çok olması, onların rahat bir hayat yaşayacak kadar maaş verilmesine engel olarak gö
rülmemeli ve düşünülmemelidir. Bu sayının çok olmasının, milletin eğitim ihtiyacından kay
naklandığı bilinmeli; mesleğin cazip hale getirilmesi ve ekonomik sıkıntıdan kurtarılması 
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amacıyla öğretmenler için özel personel kanunu çıkarılarak, çalışma şartları ve ücret sistemi, 
geçim rahatlığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

Diğer bazı sınıflarda olduğu gibi, öğretmenlerin giriş derece ve kademelerine 1 derece ek
lenmelidir. . 

Göreve yeni başlayan öğretmenlere donatım tazminatı veya kredisi verilmeli, öğretim yılı
na hazırlık ödeneği bir sisteme bağlanarak yeterli duruma getirilmelidir. 

öğretmene 4 üncü dereceden sonra verilmekte olan ek gösterge, teknik, sağlık, avukatlık 
hizmetleri sınıfında olduğu gibi, 8 inci dereceden itibaren verilmelidir. 

öğretmenin lojman ihtiyacı karşılanmalı veya yetecek kadar kira tazminatı ödenmelidir. 
Konut Fonundan ve diğer imkânlardan, öğretmenlerin tercihli olarak yararlanması ve ev 

sahibi olmaları sağlanmalıdır. 
Öğretmen hastaneleri ve huzurevleri kurulmalıdır. 
Kolejlerde, yatılı okullarda, fakültelerde ve öğrenci yurtlarında öğretmen çocukları için 

yeteri kadar kontenjan ayrılmalıdır. 
öğretmen ve yönetici atamalarının en adaletli bir şekilde yapılması sağlanmalı; öğretmen 

dağılımında dengeyi sağlamak için başlatılan standart kadro uygulaması gerçekleştirilerek, bazı 
okullara fazla öğretmen verilmesi ve bu öğretmenlerin görev yapmadan maaş almaları kesin
likle önlenmelidir. 

Köylerde ve mahrumiyet bölgelerinde çalışan öğretmen ve yöneticilere fazla ücretle birlik
te, her hizmet yılı içinde üç dört ay fazla kıdem tazminatı verilerek, buralardaki hizmet cazip 
hale getirilmelidir. 

öğretmenler arasında da dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayacak öğretmenler Yardım
laşma Kurumu Kanunu Thsansı bir an önce kanunlaşmalıdır. 

öğretmenlik mesleğinin gelişmesine hizmet edecek öğretmenler sendikasının kurulması
na İmkân verilmeli; öğretmenlik mesleğinin gelişmesine özlük haklarının iyileşmesine ve millî 
eğitimin gelişmesine hizmet edecek öğretmen meslek odalarının kurulması sağlanmalıdır. 

öğretmenlerin her türlü kaygı ve özellikle siyasî baskılardan arınmış bir ortam içinde gö
rev yapmaları sağlanmalıdır. • 

Bugün, Millî Eğitim Bakanlığında 50 bine yakın öğretmen fazlası vardır. Yani, ihtiyaç ol
madığı halde Bakanlık 50 bin öğretmene açıktan maaş vermektedir, tlim irfan sahibi 50 bin 
kişi işsizdir. Bir taraftan tasarruf tedbirleri diyeceğiz, özelleştirme diyerek kaynak bulmak için 
milletin elli yıllık alınterini satacağız, öbür yandan 50 bin öğretmene çalışmadan maaş verece
ğiz. Millî Eğitim Bakanlığının, aynı zamanda, 10 bine yakın öğretmen açığı vardır. Bu çarpık 
uygulamanın ortadan kaldırılması için gerekli tedbîrlerin bir an evvel alınması lazımdır. 

Öğretmen fazlalığının en büyük nedeni, şehir merkezlerindeki öğretmen yığılmalarından 
kaynaklanmaktadır, özellikle, öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu şehir merkezlerinde istih
dam edilmektedir. Şehir merkezlerindeki bir okulda, takriben 30-40 öğretmen vardır ve bu öğ
retmenlerin bir kısmı da derslere girmemektedir. Bu, bazen eş durumundan, bazen sağlık ne
denlerinden, bazen de bazı şahısların araya girmesiyle bu yığılmalar meydana gelmektedir. 

Ben, burada, sağlık raporu almak suretiyle şehir merkezlerine gelen bazı öğretmenler hak
kında kısa" bir bilgi vermek istiyorum ve bu çarpıklığın düzeltilmesini istiyorum. Bir bakıyor
sunuz, bir öğretmenimiz daha göreve gelirken, tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu 
alıyor -tabiî bu raporu torpille alıyor ve uydurma bir rapor oluyor- böylece de bu uydurma 
raporla şehir merkezine gelme imkânını elde etmiş oluyor. 
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Sayın Bakanımdan öncelikle şunu istirham ediyorum: Sağlık raporu alarak şehir merkez
lerine gelen öğretmenlerin, öncelikle bu sağlık raporlarının gözden geçirilmesi gerekiyor. Ra
por alarak şehir merkezlerine gelen öğretmenlerin, bu rapor tarihinden sonra hangi tedaviyi 
gördüğü, hangi ilaçları kullandığı tespit edilip, incelenmesi gerekmektedir. Bundan sonra da 
rapor alarak şehir merkezlerine geleceklerin bu işlemlerini bir sisteme bağlayarak organize et
mekte yarar vardır. Mesela, rapor almak isteyenlerin, Ankara'ya gelerek, Millî Eğitim Bakanlı
ğının göstereceği hastanelerden rapor almaları sağlanabilir. Bu şekilde, hasta olmadığı halde, 
birtakım şahısların araya girmesiyle, bu gibi öğretmenlerin hastanelerden rapor temin ederek 
şehir merkezlerine gelmesi konusu ortadan kalkacaktır. Böylece, köylerdeki, ilçelerdeki okul
ların öğretmensiz kalmaları da hakikaten engellenmiş olacaktır. Bakanlık, bu konuların üze
rinde durursa sorunların ortadan kalkacağı inancındayım. 

Birçok köy ilkokulunda ya vekil öğretmen bulunmaktadır, ya da birleştirilmiş sınıflarda 
ders, bir öğretmen tarafından yapılmaktadır, önümüzdeki günlerde, Bakanlığın, on bine ya
kın öğretmen ataması yapacağını öğrenmiş bulunuyorum/özellikle, Trabzon'daki ve diğer Ka
radeniz illerindeki öğretmen açığının, yapılacak olan bu atamalarla kapatılmasını bekliyorum. 
özellikle Karadeniz Bölgemizde, hakikaten büyük bir öğretmen açığı vardır. Bu günlerde yapı
lacak olan bu atamalarla, hassaten bu açığın kapatılmasını bekliyorum. 

Millî eğitime politika girmemelidir, öğretmenler, okul müdürleri, millî eğitim müdürleri, 
ilçe millî eğitim müdürleri politik baskılardan uzak görev yapabilmelidirler. Bunların görevle
ri, iktidarlar değiştiğinde değil, görevlerindeki başarısızlıkları tespit edildiğinde değiştirilebil-
melidir; yani, bunların, iktidarın memuru değil, devletin memuru olabilmeleri için, siyasileri
miz, millî eğitim camiasından ellerini çekmelidir, 

BAŞKAN — Sayın Gök taş, konuşma sürenizin bitimine 1 dakika var efendim. 
KEMALETTtN GÖKTAŞ (Devamla) — Toparlamaya çalışacağım Sayın Başkanım. 
Eğitimde bugüne kadar gerekli denge sağlanamamıştır. Her bakan değişikliğinde, değişik 

bir sistem getirilmektedir. Bir bakıyorsunuz, mecburî eğitim 8 yıla çıkıyor; bir bakıyorsunuz, 
okullarda sınıf geçme konuluyor; şimdi de "kredi sistemi" denilen karmaşık bir sistem getiri
liyor. Artık bunun doğrusu neyse, onun uygulamada tutulması gerekir. 

Üniversite imtihanlarında adaletsizlik vardır. Trabzon'un Hayrat Lisesinden, Tonya Lise
sinden, Şalpazarı Lisesinden mezun olan bir öğrenciyle, Ankara'nın Çankaya Lisesinden veya 
Fen lisesinden mezun olan öğrenciler bilgi bakımından bir midir?.. Asla. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Göktaş, konuşmanızı bitirmek üzere size 2 dakika süre veriyorum, lütfen 

süreye riayet edin. 
KEMALETTtN GÖKTAŞ (Devamla) — Zira, taşrada birçok ders ya boş geçiyor ya da 

ilkokuldan gelen öğretmenlerle dolduruluyor. Dolayısıyla eğitim, büyük şehirlere göre daha 
düşük düzeydedir. Taşradaki öğrencilerimizin üniversiteye girme şansı azalmış oluyor. Bu ada
letsizliğe artık bir son verilmeli ve hak ölçüsünde bir düzenleme getirilmelidir. 

Millî eğitimden, politik çıkarlar beklenmemelidir. Sayın Başbakanın, takriben birkaç ay 
önce, bir basın toplantısıyla, üniversitelerle ilgili, kamuoyuna yaptığı "440 bin öğrenciyi üni
versiteye alacağım, üniversite sınavlarını kaldıracağım" açıklama, gayri ciddî bir beyanattır ve 
bu açıklama, birçok gencimizi üzmüştür. 
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tmam hatip okulları konusuna benden önceki arkadaşım değinmişti, tekrar değinmeyece
ğim; ama başörtüsü konusuna değinmek istiyorum. Bu konunun, hakikaten çözülmesi gere
kir. Benden önce konuşan DYP Grubuna ve RP Grubuna mensup arkadaşım değindiler, sanı
yorum ANAP Grubu adına konuşacak olan arkadaşım da değinecektir. Bu demektir ki, mille
tin üçte ikisi bu konudan rahatsızdır. Artık bu konuya bir son verilmesi lazım. Bu, çağımızın 
ayıbıdır. Sayın YÖK Başkanımızın, Başkanlığa geldiği zaman verdiği demeci hakikaten saygıy
la karşıladım, takdirle karşıladım; ama, neticesi bir türlü alınmış değildir. Birçok üniversitede 
bugün bu sıkıntı yok, sadece iki-üç üniversitede/maalesef, bu sıkıntı hâlâ devam etmektedir. 
Bu sıkıntı oradaki idarecilerin şahsî ihtirasları yüzünden devam etmektedir. Buna bir son veril
mesi lazımdır. (RP sıralarından alkışlar) 

Bir de, bir bürokrat arkadaşın durumuna değinmeden geçemeyeceğim. Ben, iki yıldan be
ri Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünü telefonla arıyorum,, şimdiye kadar bir türlü bu 
şahsı bulamadım; eğer buradaysa kendisini bir görmek, tanımak istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Size bir dakikalık bir konuşma süresi daha veriyorum, lütfen, süreye riayet 

edin. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) — Kendisi buradaymış, nihayet bugün tanıma fır

satını buldum!.. 
Sözlerime burada son verirken, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin ülkemize, Bakanlığımı

za hayırlar getirmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sırala
rından alkışlar) Q 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
Söz sırası, ANAP Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ramazan Coşkun'da. 
Buyurun Sayın Coşkun. 
Sayın Coşkun, Grup adına konuşma süreniz 45 dakikadır. Süreyi eşit mi paylaştınız? 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — 25 dakikasını ben konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 1994 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu
nun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle,hepinizi eh samimî duygula
rımla selamlıyorum. 

BAŞKAN—Sayın Göktaş, lütfen, Sayın Genel Müdürle GenelKurulda konuşmayalım. ^ 
Gerekiyorsa siz Sayın Genel Müdürle makamında görüşürsünüz... Lütfen, yerimize oturalım... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İki senedir bulamıyor, gazeteye ilan vermiş, bı
rakın biraz konuşsun!.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Burası Genel Kurul salonu; dışarıda konuşsunlar. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Konuşmama başlarken, yarınlarımızı ken

dilerine emanet ettiğimiz çocuklarımızı eğitmek uğruna şehit düşen öğretmen kardeşlerimizi 
şükranla anıyor, Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehit öğretmenlerimizin ve yakınlarının ha
tırlanmasının sözde kalmamasını, dul ve yetimlerine ve yakınlarına sahip çıkılmasını, ilgililer
den ve özellikle, Sayın Bakandan bekliyoruz. 
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Eğitim, bütün dünya ülkelerinin üzerinde önemle durdukları ve durmak zorunda olduk
ları bir konudur. Eğitim sistemlerini iyi oluşturan ve çağın gereklerini yerine getiren ülkeler, 
dünya milletlerin arasında ön sırada yer alırlar. Eğitim, insanın yeteneklerinin geliştiren, öğ
renme, düşünme ve anlamasını temin eden, doğumdan ölümüne kadar devam eden bir süreç
tir. Değişin şartlara ve zamana uyum sağlayamayan bir eğitim biçimini devam ettirmenin im
kânı yoktur, insanını ve toplumunu çağın şartlarına uygun olarak eğitemeyen milletler, gerçek 
anlamda bağımsız bir millet olma özelliğini kazanamazlar. Eğitim, insan yetiştirme faaliyeti, 
düzeni ve sürecidir. Eğitim; çocukları, gençleri ve ihtiyaç duyan her insanı yetiştirmek için ola
ğan bir faaliyettir, eksik olanı tamamlamak, değiştirmektir. 

Eğitim toplumun ciddî kurumlarının başında gelir. Toplumdan soyutlanmış bir eğitim dü
şünülemez. Eğitimin amaç ve fonksiyonları, ferdî ve sosyal olmak üzere iki grupta toplanabi
lir. Sosyal fonksiyonu, toplumun sahip olduğu millî ve manevî değerlerin muhafazasını, geliş
mesini ve nesilden nesile aktarılarak devamlılığını sağlamaktır. Böylece, toplumda, birlik, be
raberlik, ahenk ve tutarlılık, dirlik ve düzenlik sağlanmış olacaktır. 

Eğitimin ferdî fonksiyonu ise, ferdin topluma uyum sağlayarak mutlu olmasını, azamî öl
çüde, hem kendisine hem toplumuna faydalı olmasını sağlamaktır. Belirtilen bu faydanın sağ
lanması için bireyin yeteneklerinin gelişmesini temin etmek, onu dengeli, sağlıklı bir kişiliğe 
kavuşturmak ve meslek sahibi yapmak gereklidir. 

Sayın milletvekilleri, bilimsel gerçekler bize bu gerçeği ifade ederken bizler ne yapıyoruz: 
Birliğimizin ve dirliğimizin ifadesi olan millî ve manevî değerlerimizi genç yavrularımıza öğre
tiyor muyuz, onları böyle bir eğitimden geçiriyor muyuz, yoksa bu eğitimden mahrum etmek 
için mi uğraşıyoruz? Yıllardır eksikliği hissedilen din bilgisi derslerinin "din kültürü ve ahlak 
bilgisi" adı altında dahi öğretimine tahammül edemeyen bir zihniyetin, 21 inci yüzyıla yedi 
yıl kala hâlâ var olması, bizler için büyük bir ayıptır. Yavrularımıza en basit dinî bilgilerin ve
rilmesini dahi çok görenler ve din eğitiminin mecburî olmaktan çıkarılmasını isteyenler, çağın 
dışında kalmaya mahkûmdurlar. 

Anayasada değiştirilmesi teklif edilemeyen kanunlar arasında yer alan Tevhidi Tedrisat Ka
nunu, din öğretimi vermeyi, devletin görevleri arasında saymaktadır. Din öğretimi -tekraren 
ifade ediyorum- devletin görevidir. 

Sayın milletvekilleri, eğitim bu fonksiyonlarını yerine getirirken iki şekilde ortaya çıkar: 
Birincisi yenilikçi, yenileyici ve geliştirici, ikincisi koruyucu, bütünleştirici ve muhafazakâr. 

Hayat her an değişmekte, yenilenmektedir. Toplum, değişmek, gelişmek ve yaşadığı çağın 
icaplarına ayak uydurmak zorundadır; aksi takdirde yaşayamaz, ayakta duramaz. 

Çağın gerektirdiği imkânlardan faydalanmak, hayatın dinamik akışına ayak uydurabil
mek için, toplumların eleştirici yol ve yön gösterici, öncü ve yenilikçi bireylere ihtiyacı vardır. 
Eğitim, toplumların bu yöndeki ihtiyaçları için bir imkândır. Toplumu geliştirir, değiştirir ve 
yeniler. 

Eğitim planlamaları ekonomik ve sosyal kalkınma planlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. 
insansız bir kalkınma olamaz. Ekonomik ve sosyal ilerlemeyi sağlayacak insan gücü ihtiyaçla
rı, cevabını eğitimde bulur. Bu, eğitimin yenileyici, geliştirici fonksiyonudur. Millî kültürü ko
rumak ve yeni nesillere aktarmak, böylece toplumda birlik ve bütünlüğü, insanların toplum 
halinde uyumlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmesini, milletin devam ve geleceğini sağlamak 
da eğitimin muhafazakâr yönünü teşkil eder. 
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Eğitim görmek isteyen bireylere, en az temel eğitim düzeyinde eğitim vermek devletin gö
revidir. Mevcut Anayasamızın 42 nci maddesi de bunu âmirdir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye 21 inci Yüzyılın lider ülkeleri arasında girmeye adaydır. Biz
ler bunu başarmak zorundayız. Bunu başarmanın tek yolu ise eğitimdir. Türkiye'de temel eği
timin, kalkınma planlarında, hükümet programlarında yer almasına rağmen, sekiz yıla çıka
rılması henüz gerçekleştirilememiştir. Bizim inancımıza göre, beşikten mezara kadar ilim Öğ
renmek görevimizdir. Burada, kadın ve erkek ayırımı yoktur. Böyle inanca sahip bir toplumda, 
temel eğitim sekiz yıl değil, onbir yıl olmalıdır. Temel eğitim ve meslek eğitimi ancak böyle 
kazanılır. 

Burada, ANAP iktidarları döneminde hazırlanan ve bu iktidar döneminde Millî Eğitim 
Bakanlığınca uygun bulunup, Bakanlar Kuruluna sevk edilen bir kanun tasarısından da bah
setmek istiyorum : Bu, Kur'an kursu öğrencilerinin gerekli kültür derslerini de almak şartıyla 
temel eğitimden mezun olmuş sayılmalarını âmirdir. Bu husus, tktidarın küçük ortağı SHP 
tarafından engellenmektedir. Bu kanun tasarısının çıkarılması için gerekli çalışmalar yapılma
lıdır. Ancak, bu niçin gerçekleşememektedir? Bugün, beş yıllık zorunlu eğitimde okullaşma 
oranı yüzde 96'dır. Kanaatimiz odur ki, eğitimde ve buna bağlı olarak okullaşmada meselenin 
sosyal boyutu ihmal edilmektedir. Türk Milletinin millî ve manevî değerlerine, sosyal yapısına 
uygun bir eğitim yapılanmasıyla, bu sorunun tamamen halledileceği inancını taşıyorum. 

Sayın milletvekilleri, yıllardır, kız öğrencilerin okula gönderilmediğinden şikâyet edilir. 
Bu şikâyeti yapanların bir kısmı, üniversiteye kadar gelmiş, yıllarca çalışarak, sınavları başara
rak bu hakkı elde etmiş kızlarımızı okutmamak için bir mücadele sürdürmektedirler. Bu insan 
haklarına tecavüzdür, öğrenim hakkını engellemektir. Bunu yapanlar Anayasa suçu işlemekte
dirler. Sayın Bakana ve ilgililere sesleniyorum; bu ilim yobazlarının elinden masum öğrencileri 
ve ilmi kurtarınız. Üniversiteden, kıyafetinden dolayı öğrencileri kovan bir zihniyeti kınıyorum. 

Sayın milletvekilleri, okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 5'tir. Bu düzeyin yük
seltilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını Sayın Bakandan rica ediyoruz. Ortaokul seviye
sinde okullaşma oranı yüzde 62, lise düzeyinde yüzde 43'tür. Bu oranlar sık olarak örnek ver
diğimiz Japonya'da ise, okul öncesi yüzde 42, ilkokul ve ortaokulda yüzde 96,9, lisede yüzde 
92'dir. 

Sayın milletvekilleri, derslik başına düşen öğrenci sayısı büyük şehirlerde büyük oranlara 
ulaşmaktadır. Sayın Başbakanımızın konuşmalarında "İstanbul'u istiyorum" sözüne sık sık 
tanık olmaktayız. İstanbul okullarında, sınıflarda öğrenci mevcutları 90'lı, 100'Iü rakamlara 
ulaşmıştır, öğrencilerin boş geçen dersleri televizyonlara bol bol haber olmaktadır. Okulları
mız, çetelerin savaş alanı haline gelmiştir. Uyuşturucu mafyası okulları pazar olarak seçmiştir. 
Medyada bu konuda çok zengin haberlere her gün rastlıyoruz. Yarınımızın güvencesi gençleri
mize lütfen sahip çıkalım. Yarın vakit çok geç olabilir; unutmayalım, son pişmanlık fayda etmez. 

Sayın milletvekilleri, liselerde okullaşma oranı yüzde 43,6 iken, bu oran meslekî teknik 
öğretimde yüzde 18,8'dir. Meslekî teknik öğretimdeki okullaşma oranını artırmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, özel öğretimin, millî eğitim sistemimiz içerisinde oranı yüzde 2'dir. 
Bu oran, AT ülkelerinde yüzde 60-70'lere çıkmaktadır. Özel öğretimi teşvik edici tedbirler, 

— 34 — 



T.B.M.M. B:'51 21.12.1993 0 : 1 

vakit geçirilmeden alınmalıdır. Bu konuda gayret gösteren kişi, kurum ve kuruluşlara köstek 
değil, destek olunmalıdır, özel öğretimin, eğitimdeki payının artması, devletin bu konudaki 
yükünü azaltacak, devlet okullarında okuyan çocuklarımıza da daha iyi eğitim verilebilecektir. 

Temel eğitim dışında, eğitim paralı hale getirilmelidir, imkânı olmayan öğrencilerden pa
ra alınmamalı veya burs verilmesi yönüne gidilmelidir; fakat, imkânı olanlar mutlaka eğitim 
ve öğretime maddî katkıda bulunmalıdırlar. 

özel eğitime muhtaç çocuklarımız için eğitim seferberliği yapılarak, bu yavrularımız mut
laka gerekli eğitimden geçirilmelidir; mümkün olduğu ölçüde, iş sahibi olmaları temin edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, öğretmenlik ciddî bir meslektir, öğretmenlik, bir gönül ve sevda işi
dir. Yüreğinde sevgi duymayan kişi öğretmen olamaz, olsa da başarılı olamaz. 

öğretmenlerin istihdamında, eğitim fakültesi mezunu olmalarına önem verilmelidir., 
öğretmenlerin mesleğe ilk girişinde uygulanan yeterlilik sınavının kaldırılması uygun ol

mamıştır. Her isteyenin öğretmen yapılması yanlış olmuştur. Sınavın, en kısa zamanda yeni
den konulması gereklidir. Sınavın kaldırılması, mesleğin saygınlığım da zedelemiştir. 

Maddî ve manevî planda hayat şartlarının ağırlığı, öğretmenlerimizin İstanbul'dan kaç
malarına neden olmaktadır veya öğretmenlik dışı alanlarda, ek olarak çalışmalarına sebebiyet 
vermektedir. 

öğretmenlerimizin ders yükü azaltılmalıdır. Sürekli kendini yenilemek zorunda olan öğ
retmenlerimizin maddî imkânları artırılmalıdır. Bir kısım meslek dallarında uygulanan fiilî hiz
met, öğretmenlerimiz için de uygulanmalıdır. 

Öğretmenlerimiz, çok fedakârca bir hizmet vermektedirler; bazen de, bu hizmetin karşılı
ğı, şehit düşmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet bazı okulların sırf teröre dayalı olarak kapatıldığını söyle
yerek, konuyu istismar ediyor. Gaziantep'te okul kapalı, Tokat'ta okul kapalı; terör mü var? 
Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş'ta okul kapalı. Doğu ve güneydoğuda, pek çok yerleşim 
merkezlerinde okullar kapalıdır, eğitim ve öğretim yapılamamaktadır, yavrularımız eğitimden 
yoksundur. Okul çağındaki bu yavrularımızın eğitimi için gerekli tedbirler vakit geçirilmeden 
alınmalıdır. 

Burada, benden önce konuşan değerli arkadaşımız da söz etti, özellikle bölge okullarının 
çok acele olarak uygulamaya geçirilmesinin gerektiği düşüncesindeyim. 

Sayın milletvekilleri, bu topraklar üzerinde bizi bin yıldır bir arada yaşatan en büyük güç, 
yüce dinimiz tslamdır. Yurt çapında binaları tamamlanmış, eğitim izni bekleyen imam-hatip 
liseleri, vakit geçirilmeden eğitim ve öğretime açılmalıdır, tslam dini, terörün ve anarşinin baş 
düşmanıdır, özellikle doğu ve güneydoğuda imam-hatip liselerinin sayısı artırılmalıdır. Dini
ni, milletini, bayrağını ve vatanını seven insanlar, bölücülüğün önünde en büyük engel olacak
lardır. 

Sayın milletvekilleri, yönetici ve öğretmenlerimizin sebepsiz yere görevden alınmaları ve 
durumlarına uygun olmayan kadrolara atanmaları veya başka yerlere nakillerinin yapılması, 
eğitim ve öğretimi olumsuz etkilemektedir. Bunların büyük çoğunluğuna yapılan muamelenin 
yanlışlığı ve partizanca olduğu, yüksek yargı organlarının kararlarıyla tescil edilmiş ve görevle
rine döndürülmeleri Bakanlıktan istenmişse de, hukuk dışı uygulamalar yoluna gidilmesi dü
şündürücüdür. Mahkeme kararı sabahleyin uygulanmakta, öğlen tayin emri görevlilere tebliğ 
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edilmektedir. Yönetici ve öğretmenler kapıkulu olmaya zorlanmaktadırlar. Lehinize olduğu za
man, hukukun üstünlüğü diyeceksiniz; ama görevden aldıklarınıza gelince, hukuku tanımaya
caksınız... ANAP İktidarı döneminde son bulan partizanca uygulamalar, Koalisyon iktidarı 
döneminde yeniden başlamış ve hızlı bir tırmanış içerisine girmiştir. Sayın Bakandan, haksız 
uygulamalara dur demesini ve yargı kararlarının uygulanmasında titizlik göstermesini bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, yükseköğretimde okuyan öğrencilerimizin aldıkları kredi yeterli de
ğildir. Bu kredinin, en az, ayda 1 milyon TL'ye çıkarılması gereklidir. Harç kredisi, yani katkı 
kredisi herkese veriliyordu; şimdi ise, bunun kimlere ve nasıl verildiği merak konusudur. Ayrı
ca, bizim dönemimizde yurt problemi yoktu; bugün, Ankara, istanbul, izmir, TVabzon, Kayse
ri gibi şehirlerde binlerin üzerinde öğrenci açıktadır; hatta genel müdür kontenjanından yurda 
yazılan öğrenciler dahi dışarıda beklemektedir. 

Sayın milletvekilleri, hiçbir inceleme ve araştırma yapmadan ve ülke kalkınmasına katkı
sının ne olabileceği tam olarak görülmeden, üniversiteye giremeyen lise mezunlarının bir mes
lek sahibi olmalarına ve genç yaşta kendi işlerini kurmalarına imkân vermek amacıyla hazır
lanmış Olan LİMME Projesinin alelacele kaldırılması, büyük ümitlerle projeye devam edenleri 
hüsrana uğratmış, üniversite sınavlarını kazanamadığı için, esasen kırgın, küskün, hayattan 
bezmiş bu gençlerimize sağlanan ümit ışığı da onlara çok görülmüştür. Ancak, çok kısa bir 
süre sonra, üniversiteye giremeyen, kahve köşelerine itilmiş bu gençlerin dramıyla karşılaşan 
Hükümet Başkanı, "lise mezunlarına meslek öğreteceğiz, kendi işlerini kurmalarına yardım 
edeceğiz" diyerek, LtMME'yi yeni bir projeymiş gibi topluma sunmak zorunda kalmıştır. Şimdi 
sormak istiyorum; bu milletin imkânlarının bu şekilde partizanca kararlara heba edilmesi doğru 
mudur? Doğru Yol Partisi sözcüsü Sayın Baki Durmaz Bey'in bu konudaki sözlerine katılıyo
ruz; ama, LtMME'yi kaldırırlarken neredeydiniz diye de kendisine sormak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, meslekî teknik eğitimin iş hayatıyla bütünleşmesini sağlayan, çırak 
ve meslek lisesi öğrencilerinin gerçek iş ortamında eğitim görmelerine imkân veren, reform ni
teliğiyle bilinen ve çıraklık meslekî teknik öğretime yeni bir anlayış ve canlılık getiren Çıraklık 
ve Meslek Eğitim Kanunu ile bu Kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelikler yürürlükte; ama 
uygulamaları ne halde? 

iki yıldan beri, çıraklık ve meslekî teknik eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere, kanun 
gereği, iş çevrelerince verilen paralarla elde olunan gelirler de Hazineye bırakılarak, fon yönet
meliğiyle birlikte atıl duruma düşürülmüştür. Şimdi, Sayın Bakan söyler mi; meslekî teknik 
okulların atölye ve laboratuvarlarını modernleştirmek.zenginleştirmek amacıyla kurulan Çı
raklık Fonundan 1993 yılında kaç liralık makine ve teçhizat alınarak hizmete verilmiştir ve ne 
kadarlık döner sermaye tahsisi yapılmıştır? 

Sayın milletvekilleri, yüzyıllarca hasretini çektiğimiz bazı özlemlerimize kavuştuk. Bunla
rın başında, Türk cumhuriyetlerinin hürriyetlerine kavuşması, bağımsız birer devlet olmaları 
konusu gelmektedir. Bu kardeşlerimiz, haklı olarak bizden çok şey beklemektedirler. Ne yazık 
ki, onların bu isteklerini gereğince yerine getiremedik. Türk cumhuriyetlerinden ve diğer Türk 
topluluklarından, orta ve yükseköğrenim görmek maksadıyla ülkemize gelen bu gençlerin, ge
tirilme politikasını destekliyoruz. Ancak, eğitim planlamalarının ciddî ve rasyonel bir biçimde 
yapılmadan bu gençlerimizin getirildiklerini de görüyoruz. Bu şekilde getirilen öğrencilerin prob
lemlerinin çözülmediğini, aksine, giderek arttığını da üzüntüyle müşahade ediyoruz. 
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Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde açılan okullarımızın sayısını artırmalıyız, özel Teşeb
büsün ve gönüllü kuruluşların bu konudaki faaliyetlerine destek olmalıyız. Devletimizin yap
ması gerektiği halde, çeşitli sebeplerle yapılamayan hizmetleri yapan bu insanların şevk ve ar
zularım kıracak davranışlardan uzak durmalıyız. Türk Milletinin millî ve manevî misyonunu 
ecdat topraklarına götüren bu kişi ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Bu okulların ben
zerlerinin, balkan ülkelerinde ve tslam ülkelerinde de açılmasını, varsa mevcutlarının sayısının 
artırılmasını talep ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ben, tLKSAN konusuna girmiyorum; ama burada İLKSAN'a benzer 
bazı konularda da sizlere bilgi verip sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, birinci söyleyeceğim İstanbul'la ilgilidir, tstanbul İlindeki ihaleler 
televizyonlara konu olmaktadır. Bu ihalelerde, il başkanlığının yaptığı listelere davetiye çıkarıl
mıştır. Hatta, kurulduğu tarihten bir ay sonra bile, kişiler bu ihalelere çağırılmıştır ve bunlara 
iş verilmiştir. 1 Kasım 1992 tarihindeki mahallî ara seçimlerinden önce temelleri atılan işlerin 
ihaleleri aralık ayında yapılmıştır. Çıkan genelgelere ve projelere uygun hareket edilmemiştir. 
Hatta, hafriyat çıkmayacağı düşüncesiyle düz bir arazide yapımı planlanan bazı okulların in
şaatları yamaçlara taşınmış ve alınan ek ödeneklerle hafriyatları bitirilmiştir. Yatırımları alan 
taşeronların kendilerine yakın olanlarının işlerinin adına ödenek çıkartılmış, kendilerinden ol
mayanlara da para ödenmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, netice ne olmuştur? Bu, uzun bir rapordur. Sonunda, DYP İl Başka
nı ve akrabalarının aldığı işlerin toplamı 155 milyardan fazladır; bir bakanımızın akrabaları
nın aldığı işlerin toplantı 78 milyardan fazladır; milletvekili adaylarının, il yönetim kurulu üye
lerinin, ilçe yöneticilerinin ve delegelerin aldığı işlerin toplamı 158 milyardan fazladır. Sayın 
Bakanıma bu konuda ne yaptıklarını, yani, tstanbul Millî Eğitim il Müdürlüğüyle ilgili ne yap
tıklarını sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, "bakan ve milletvekili" diyorsunuz, isimlerini söyleyin; çün
kü, herkesi zan altında bırakıyorsunuz. Burada herkes kendi hareketinden sorumludur. Hangi 
bakan ve hangi milletvekili ise, ismini belirtin lütfen. 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Efendim, ben bu konuşmamı isim kullan
mamak üzere hazırladım. İsimler, belgeler burada. 

BAŞKAN — Kullanın efendim... O zaman, herkesi zan altında bırakıyorsunuz. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Hayır efendim. Sayın Bakan inceleyebilir 

bunu, biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Araştırma önergesi falan getirdiğimizde herkes oy verir, 
herkes öğrenir bakanın adını; herkes de biliyor. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Bu sözlerinizle herkesi töhmet altında bırakıyorsunuz 
beyefendi. Hakkınız yok buna. 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Hayır efendim. İsim mi sayayım yani? 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayacaksın tabiî. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — İl Başkanı Orhan Keçeli, Bakan Mehmet 

Ali Yılmaz... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Say hepsini, milletvekillerini de say. Niçin saymıyorsun? 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Milletvekili adayı dedim. 
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İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Say hepsini. Niçin saymıyorsun? 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Bakın, milletvekili adayı dedim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Adayları say o zaman, hepsini say. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Milletvekili adaylarının, il yönetim kurulu 

üyelerinin, ilçe yöneticilerinin... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Hepsini sayacaksın. Bedavadan konuşma yok orada... 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — İstanbul'da bu böyle de Ankara'da farklı 

mı? Bakın şimdi; "DYP de okul ihalesi skandali", "millî eğitimde skandal büyüyor", "Yol
suzluk eğitime de bulaştı", "Millî eğitimde de ihale yolsuzlukları", "Millî eğitimde neler dö
nüyor?", "Suudilere de yolsuzluk taşıdı." Bu böyle gidiyor. Bu konuda ben beyanat vermiyo
rum; Devlet Memurları Kanununa göre, bakandan müsaadesi olmayan vermesi gerekmeyen 
bir yetkili beyanat veriyor bu gazetelere. O zaman, ben Sayın Bakana, "bu yetkili ile ilgili bir 
araştırma, bir işlem yaptınız mi?" diye soruyorum ve İstanbul için sorduğum gibi, Ankara Millî 
Eğitim Müdürlüğünde de bu konularla ilgili ne gibi işlem yapıldığını soruyorum. Burada da 
yine Ankara İl Başkanı suçlanıyor, milletvekilleri suçlanıyor; eski Bakan, Ankara Valiliği, An
kara İl Müdürlüğü ile ilgili suçlamalar ve beyanatlar var. İsimleri burada. İsteyen her arkadaşı
ma veririm bunu. 

Vakit dar olduğu için birtakım konuları atlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bir partizanlık örneği vermek istiyorum. Gene burada isim isim sa

yılmış. 
Bunu, Bakana soru şeklinde yönelteyim: Keşif bedeli 95 milyar lira olan ve 500 milyar 

lira civarında tamamlanacağı tahmin edilen Ankara Ders Aletleri Tfapım Merkezi inşaatı, DYP'li 
bir milletvekili adayının firmasına verilmemiş midir? Adı geçen firma, 14 gün sonra Bayındır
lık ve İskân Bakanlığından yeterlik belgesi almamış mıdır? Bu ihaleyi, Maliye Bakanlığı, usule 
uygun olmadığından dolayı onaylamayarak geri çevirmemiş midir? Zamanın Millî Eğitim Ba
kanı deruhte-i mesuliyet belgesi imzalayarak aynı firmaya verilmesini sağlamamış mıdır? Böy
le sorarsam, herhalde daha politik oluyor. 

Sayın milletvekilleri, sadece ihalelerde değil; Millî Eğitim Bakanlığının Eğitim Araçları 
ve Donatım Dairesi için söylentiler de farklı değildir. Bu konu, benim başıma gelen bir şeydir. 
Sitelerde dolaşırken öğrendiğim, duyduğum, sonra araştırdığım bir şeyi Bakanımdan soruyo
rum: Ankara Başkent Öğretmenevinin donatımı yapılmış. Araştırdığımda öğrendiğim kada
rıyla, bu donatımın bir kısmı meslek liselerine yaptırılmış; ama, daha sonra, büyük bir kısmı 
da, bu dönemde, bu bölüm tarafından, malzemeleri dışarıdan alınarak yapılmış. Malzeme alı
mı sırasında, çok düşük fiyatlı malzemelerin, yüksek fatura bedelleriyle alındığı, mesela, 300-500 
bin liralık bir sandalye gibi malzemelerin 1-2 milyon liraya fatura edilerek buralara verildiği 
söylenmektedir. Sayın Bakanımdan, bilirkişi ve kuruluşlara bu faturaları inceletmesini istiyo
rum efendim. 

Ayrıca, mutfak malzemeleriyle ilgili duyduğum ve izlediğim bir hadise de var; bu konuyla 
ilgili isimler de var. Hadise şöyle oluyor: Bir firma, mutfak malzemeleriyle ilgili olarak piyasa
dan teklif topluyor. Bunu duyan başka bir firma da gidiyor, Israrla bu ihaleye girmek istiyor. 
Birinci firmanın verdiği teklif 6.6 milyar lira. ısrarla ihaleye girmek isteyen bu şirket de 2.2 
milyar liraya aynı işi yapacağını teklif vererek bildiriyor. Bu durum karşısında, ikinci firmaya, 
geri çekilmesi için baskı yapılıyor. İkinci firma, Bakanlığa, yazıyla bu olayı duyuruyor ve 
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Bakanlık bu ihaleyi iptal ediyor. Hemen arkasından, mallar birinci firmadan alınıyor, GtMA*-
ya fatura ediliyor, GtMA, üzerine kârını koyarak, ilgili yere faturasını kesiyor. Bu konuyu da, 
özellikle, Sayın Bakanımın incelemesine arzediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bizim, Anamuhalefet Partisi olarak bu konular üzerindeki tespitleri
miz ve hazırlıklarımız tamamlanmak üzeredir. Bu konuyu, ayrıca, Meclisin huzuruna da geti
receğiz. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, 25 inci dakikayı doldurmanıza 1 dakika var. 
KADÎR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
ÎLKSAN'ı ve tSKİ'yi de sizlere hediye ediyorum!.. 
Sayın milletvekilleri, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesilleri yetiştirmek umuduyla, büt

çenin, milletimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, hepinizi saygılarla selam
lıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkun. 
ANAP Grubu adına ikinci konuşmacı olarak, Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz; buyurun 

efendim. 

ANAP GRUBU ADINA YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arza de
vam ediyorum. Bu vesileyle, Yüce Kurula saygılar sunarım. 

. Değerli milletvekilleri, günümüz dünyası, gelişmişliği tarif ederken, yeni parametreler or
taya atmıştır. Artık, gelişmişlik, fert başına düşen millî gelir veya enflasyon oranı gibi ekono
mik kavramlar yerine, bilimsel araştırmalara ayrılan pay ve o ülkedeki bilimsel verilerle tarif 
edilmektedir. Bunun bir kanıtı olarak da, içinde bulunduğumuz yılın bilgi yılı, içinde bulun
duğumuz çağın da bilgi çağı olarak adlandırıldığını söyleyebiliriz. 

Sayın Başkan, bir hususun altını çizmeden geçemeyeceğim: Bildiğim kadarıyla, 19 uncu 
Dönem Parlamentosunda, 37 tane öğretmen kökenli milletvekili arkadaşımız var; fakat, ne ya
zık ki, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine ilginin bu kadar cılız oluşu, gerçekten, beni ziyadesiyle 
üzmektedir. Bu konuda Başkanlık Divanının dikkatini çekiyor ve Genel Kurula, bütçe dolayı
sıyla, milletvekili arkadaşlarımın devamının sağlanmasında, kendilerini ciddiyet ve özene da
vet ediyorum. Bunu belirtmeyi bir görev addediyor ve zabıtlara geçmesi hakkında kendimi so
rumlu tutuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, üniversitelerin temel görevlerinin başında, üretilmiş 
tüm bilgileri bilmek, bilinenleri sorgulamak ve yeni bilgiler üretmek gelmektedir. Üniversite
ler, bu önemli görevlerini, sadece temel ve uygulamalı araştırmalar yaparak gerçekleştirebilir
ler. \apılan araştırmalarla, üretilen bilgiler, makaleler, bildiriler, kongreler, konferanslar ve sem-
yozyumlar yoluyla, bilim ortamına sunularak, bunların bilimselliği ve geçerliliği sınanır. Bu 
ortamda kazanılan itibar ve kabul, üniversiter erke ulaşımda en önemli belirleyicidir. 

Doğal olarak, araştırma konusunda, yani araştırma yapma ve yapabilme konusunda önemli 
olan, altyapı, yüksek düzeyde eğitilmiş insan gücün, mevcut bilgiye ulaşım olanakları, modern 
ve uygun ekipmanla donatılmış laboratuvar ve de en önemlisi, fikir ve düşünce üretimi için 
önkoşul olan engelsiz ve çekincesiz tartışma ortamı bulunabilmesidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; evrende her şeyin bir bedeli vardır. Bir yere ulaşmak 
ya da bir şeye sahip olmak için, toplumun ahlak kuralları içinde, bu bedel mutlaka ödenmelidir. 
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Ancak, açık kalplilikle ifade etmeliyim ki, aynı kıdemdeki vasıfsız bir işçi kadar ücret alabilen 
akademisyenlerle bu iş zor olacaktır, öğretim elemanlarının ücretlerinin oldukça yetersiz olu
şunu ve hele son iki yılda İktidarın bu konudaki duyarsızlığını belirtmeden geçemeyeceğim. 

Geçmişte bu konuda yapılan iyileştirmeler hızlı enflasyon karşısında erimiştir. Yine bir
kaç yıldan bu yana, üniversitelerimizde ders karşılığı ücret sistemi geliştirilmiştir. Bü uygula
ma, öğretim elemanlarına ek gelir sağlama amacına yöneliktir. Ancak, büyük sakıncalar içer
mektedir. Şöyle ki: Bu uygulama neticesi, zorlamayla ders üretme, dolayısıyla müfredat prog
ramlarının dışına itilme gibi çarpıklıklara neden olmaktadır. Alacağı ders ücretine ortak gel
mesin diye, yıllardır birkaç öğretim görevlisiyle, günde altı saat, haftada otuz saat derse gire
rek, bir orta dereceli okul gibi eğitim ve öğretimini sürdüren birçok yüksekokul birimi bulun
maktadır. 

özet olarak, bu uygulama, bugün için, araştırma ve geliştirmenin önünü tıkayan önemli 
bir engeldir. Bunun yerine, her öğretim elemanına, alabileceği ders ücreti kadar meblağın, öğ
retim ödeneği adı altında verilmesi, düşük olan maaşlarına bir oranda katkı sağlayabileceği 
gibi, yukarıda sıralamaya çalıştığım sakıncaları da ortadan kaldıracaktır. 

Bilim, geçmişten günümüze insanın varlık nedeni olmuştur. Bilim, insan yaşamını derin
den ve çok yönlü etkiler. Bilim, bilimle uğraşanların yanında, bilimle ilgilenenlerin de odak 
noktasıdır. Bilimsel bilgi evrenseldir, kesinliği zamanla anlaşılır. Nerede, ne bunalım baş göste
rirse, orada bilimin kesin yargılarına başvurmak artık alışkanlık haline gelmiştir. Bireyler ol
sun, devlet olsun, günlük yaşamında, ilişkilerde, yönetim, askerlik, eğitim, adalet işlerinde bi
limsel veri ve kesinlik aranır olmuştur. 

Bilim, sürekli bir araştırmadır ve bilimler, artık, yeni fonksiyonlar yüklenmiştir. Gerek 
temel, gerekse uygulamalı bilimler, sosyal ve ekonomik yapının işleyişini açıklamak, kavrama
ya çalışmak yoluna girmişlerdir, ekonomik gelişmelerde itici rolü oynamaktadırlar. İnsanların 
daha sağlıklı karar almaları, yeni teknikleri, yeni yaklaşımları doğurmuştur. Bu ise, teknoloji
nin, birey ye toplumun yaşamında etkinliğini artırma sonucunu doğurmuştur. Üretim amacı, 
üretim teknolojisini geliştirmiştir. Sonra ise, tüketim için, pazarlama ve kullanım teknolojisi 
ortaya çıkmış, yeni bilimsel bilgi gelişimi bu yönde büyümüştür. Sonuçta, ilkel düşünüşten, 
bilimsel düşünüşe geçiş, çağımızda, insanı, artık, maddî ve ruhsal yönüyle ele alma noktasına 
getirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bugünkü Hükümet, İktidara gelmeden önce, üniversite reformu için 
"YÖK yok edilecektir" gibi ifadelerle, söylemedikleri söz bırakmadılar. Bu paylaşım, hem DYP, 
hem de SHP için geçerlidir. Oysa, YÖK yok edilememiş, Hükümetin iradesi yok edilmiştir. 

. YÖK'ün yaptığı bir hesaplamaya göre, yenilerle birlikte, bütün yükseköğretim kurumları
nın tam anlamıyla eğitim ve öğretime geçebilmeleri için en az 30 trilyonluk bir yatırım gerek
mektedir. 10 yıllık bir planlamaya göre, sadece yenileri için her yıl 3 trilyon lira verilmesi zo
runludur. Bu bakımdan, gerçekçi ve acil tedbirlerin alınması da zorunlu olmaktadır. 

Yükseköğretimin tümünde, ekonomik güçleri elverişli olanlar için paralı eğitim ve özel üni
versitelerin açılmasının özendirilmesi ve desteklenmesi, bu tedbirlerin öncelikli olanlarıdır. Va
tandaş, devletin yaptığı eğitimi yeterli bulmazsa, paralı olarak çocuklarına eğitim alacağı ku
rumlar arar. Dolayısıyla, özel üniversiteler konusunda devlet payının asgarî düzeyde olması, 
esas amacın eğitim olması, ticarî amacın ön plana çıkmaması koşullarıyla, kapılar ardına ka
dar açılmalıdır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üniversiteler, bazı görev ve sorumluluklarını yerine ge
tirirken en büyük gücünü öğrencilerinden alır, kaynak onlardır; ancak, üniversiteye gelen öğ
rencinin, üniversiter yaşama başlamadan önceki eğitim-öğretiminin de, üniversitede kendisine 
katılacak kaliteyi algılayacak düzeye getirilmesi şarttır. 

Söz öğrencilerden açılmışken, Sayın Başbakanın soyadıyla anılan modele; yani "Çiller 
üniversitesi" garabetine de değinmeden geçemeyeceğim: 12 Ağustos 1993 tarihinde kamuoyu
na açıklanan, "üniversite sınavlarına girerek açıkta kalan; yani hiçbir yükseköğrenim kuru
muna yerleştirilemeyen gençlerimize, üniversite kapılarını açtık. 440 bine yaklaşan bu durum
daki liseli gençlerimizin tamamını, üniversitelerimizde hızla aldığımız önlemlerle, yükseköğre
tim öğrencisi yapma kararı aldık. Bugün üniversite dışında kalan hiçbir öğrencimiz yoktur. Bir 
başka deyişle, 1993-1994 öğretim yılı içinde öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına katılan 785 
bin gencimizden hepsi üniversiteli olmuştur. Anadolu Üniversitesi bünyesinden bazı fakülteler 
ayrılarak Osmangazi Üniversitesi kurulmuş ve Anadolu Üniversitesi yeniden düzenlenerek ikinci 
basamak sınavını kazanamamış yaklaşık 440 bin öğrencinin bu üniversiteye devamı sağlanmış
tır. Bugüne kadar hiçbir dönemde yapılmamışı gerçekleştirerek 1 000 gencimizi, yurt dışındaki 
en büyük ve uluslararası üne sahip üniversitelere burslu üne sahip üniversitelere burslu olarak 
gönderdik." şeklindeki bu ifadeler ve alıntılar, Sayın Başbakana aittir. Şimdi, adama bu söyle
diklerinin hangisini yaptın diye sormazlar mı?.. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakanın, Başbakanlıkta acemi olduğunu biliyoruz; an
cak, acemi bir akademisyen olmasına ciddî anlamda gönlüm razı değildir; çünkü, akademis
yen kökenli olarak, ben de şahsen Sayın Çiller'i, Profesör Tansu Çiller olarak tanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde mevcut üniversitelerin fizikî imkânlarının, 
özellikle öğretim üyesi sayısı, öğretim niteliği açılarından olumsuzlukların veya yetersizliklerin 
giderilmesi maksadıyla gereken çalışmaların yapılması ve önlemlerin alınması gerekirken, öğ
retim üyelerinin çalışma isteklerini azaltan maaşlarının, kamu ücret hiyerarşisi içindeki yerleri
nin sürekli olarak geriletilmesiyle nereye varılmak istendiği hâlâ cevapsız kalmaktadır. 

Açıköğretime alınan öğrencilerle birlikte, daha yüzde 16'larda seyreden okullaşma oranı
nı yüzde 60'lara, 1994 yılı bütçesinde olduğu gibi, gayri safi millî hâsıladan ayrılan payı, binde 
1 artırarak mı ulaşacağız? Yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 25-35 olan Avrupa Eko
nomik Topluluğuna üye ülkelerin seviyesine böyle mi ulaşacağız? 

Üniversitelerimizin fizikî imkânlarını iyileştirmeden, öğretim üyesi sayısını artırmadan, 
öğretimin niteliğini iyileştirmek için gerekli önlemleri almadan, üniversitelere alınan öğrenci 
sayısını artırarak, optimal büyüklüklerinin üstüne çıkarılması, ikili öğretime gidilmesi veya açı-
köğretimdeki öğrenci sayısının artırılmak suretiyle sağlanmak istenilen nicelik artışlarıyla, yük
seköğretimin niteliğinin olumsuz etkilendiği bilinmekte midir? 

Hiçbir ciddî hazırlık yapmadan, hukukî, kanunî ve meslekî yönlerden asıl yetkili ve so
rumlu olanların görüşlerini bile sormadan, onlardan habersiz, "gençlerimize üniversite kapı
larını açtım" demek yerine, millî eğitimde başarılı ve etkili olmanın en önemli unsurunun, devlette 
devamlılığın asıl olduğu ilkesini titizlikle yürütebilmektir. Bu, aynı zamanda, ülkemizin gele
ceği açısından, hükümetler üstü ve ötesi bir millî eğitim, yükseköğrenim politikası ve uygula
ma planının hazırlanmasını gerektirmektedir. 

Sonucu nereye varacağı bilinmeyen günlük politik kararlarla, yükseköğrenim kurumları
mızı bir yere götüremeyiz. Yetenekli gençlerin öğretim üyeliğine özendirilmesi, yönlendirilmesi 
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ve çağdaş standartlara uygun bir eğitimle yetiştirilmesi için, bu yıl yapıldığı gibi, hiçbir kimse
yi göndermeden, "bin öğrenciyi gönderdim" demek yerine, uzun vadeli bir plan yapılmalı ve 
uygulamaya konulmalıdır. 

Öğretim üyelerinin gülünç hale gelmiş olan maaş ve ücretlerinin artırılması sağlanmalıdır. 
Yükseköğretim kurumlarımızın, 1994 yılında kendilerine tahsis edilecek ödeneklerle de, içinde 
bulundukları darboğazı aşmaları imkânsız görünmektedir. Bu nedenle, yükseköğretim kurum
larımıza yeni malî kaynak yaratma konusunda imkân ararken, vakıf üniversitelerinin özendi
rilmesine devam edilmelidir. 

Bugün, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden alabildiğimiz bilgilere göre, açıköğre-
time müracaat eden öğrenci sayısının 110 bin, kayıt olan öğrenci sayısının 90 bin, programlara 
devam edebilecek öğrenci sayısının 60 bin olduğunu belirtirsek, "Beyaz Kitapta'' bu konudaki 
"bugün üniversite dışında kalan hiçbir öğrencimiz yoktur. Bir başka deyişle, 1993-1994 öğre
tim yılı için, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına katılan 785 bin gencimizden hepsi üniver
siteli olmuştur" şeklindeki ifadeye nasıl inanabiliriz? "bin gencimizi yurt dışındaki en büyük 
ve uluslararası üne sahip üniversitelere bursla olarak gönderdik" şeklindeki açıklamaya rağ
men, henüz hiçbir öğrenciyi gönderememişse, diğer açıklamalarının doğruluğuna nasıl güve
nebiliriz? 

Üniversitelerimizin, ülkemizin yükseköğrenim görmüş insangücü ihtiyacını karşılamak ya
nında, yalnız eğitim gördükleri alanda değil, değişik alanlarda yararlı olabilecek bilim anlayı
şına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip, sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek gibi gö
revleri de vardır. 

Bugün, ülkemizde, 50 devlet üniversitesi, 4 vakıf üniversitesi, 1 özel statülü üniversite, 2 
yüksek teknoloji enstitüsü olmak üzere 57 yükseköğretim kurumu vardır. Bu kurumlarda 408 
fakülte, 222 enstitü, 68 yüksekokul, 198 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Ancak, sayılan 
bu öğretim kurumlarının tamamının öğretim yaptığını halen ifade edemiyoruz. 

Anavatan iktidarları olarak, millî eğitim politikasını, millî eğitim hizmetlerini, ülkemiz 
geleceğinin en önemli bir devlet politikası olarak gördüğümüzü ve bunun gereğini yerine getir
diğimizi öncelikle belirtmek zorundayım. Ülkemizde hiçbir dönemle karşılaştırılmayacak de
recede, her yıl yüksek oranlarda artırılan bütçe, hizmet ve yatırım gerçekleşmeleri, bizim ikti
dar dönemimizde sağlanmıştır. Üniversiteleri, bu anlayışla, genel millî eğitim sistemimizin en 
üst sistemi ve seçkin kurumları olarak gördük ve değerlendirdik. 

Milletimizin bilim, kültür, araştırma, teknoloji ve uygarlık seviyesini temsil eden, yüksek 
nitelikli insanlarımızı ve uzmanlarımızı yetiştiren kurumlarımız olarak, üniversitelerimizin so
runlarının büyük bir dikkat, ciddiyet ve titizlikle ele alınmalarının gerektiğine inanıyoruz; çünkü, 
eşiğinde bulunduğumuz 2000'li yılların, üretimde, niteliğin; harekette, hızın; ortamda, çeşitli
lik içine uyumluluğun, en üst derecede geçerli özellikler olduğunu biliyoruz. 

Bu bakımdan, 2000'li yıllarda, bugünkünden daha acımasız olacak uluslararası yarışta, 
barış içinde, huzurlu, mutlu, güvenli yaşamamız, bugün gençlerimize vereceğimiz eğitimin ka
litesine bağlıdır. Çünkü, milletimizin, 21 inci yüzyılda, üretimde, sanayi toplumu; davranışta, 
bilim toplumu, idealimiz olmalıdır. Bugün için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamalı, güvenimiz 
ve geleceğimiz olan gençlerimizin yetiştirilmelerini... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bir dakikanızı rica ediyorum. 
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II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1, — Genel Kurulu ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dr. Hasan Habi-

bi ve beraberindeki heyete, Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ülkemizi ziyaret etmekte olan tran Cumhurbaşkanı Bi
rinci Yardımcısı, Dr. Hasan Habibi ile, beraberindeki heyet, şu anda Genel Kurulumuza onur 
vermişlerdir. 

Kendilerine, Yüce Heyetiniz adına hoş geldiniz diyorum. (Alkışlar) 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DtĞER İŞLER (Devam) 

1. —-1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; İ/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397,382) (Devam) 

A) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam) 
a) Millî Eğitim Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Millî Eğitim Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

I. — YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) 
a) Yüksek öğretim Kurulu 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yüksek öğretim Kurulu 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

II. — ÜNİVERSİTELER 

1. — Ankara Üniversitesi 
a) Ankara Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ankara Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
2. — Orta Doğu Üniversitesi 
a) Orta Doğu Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Orta Doğu Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
3. — Hacettepe Üniversitesi 
a) Hacettepe Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Hacettepe Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

4. — Gazi Üniversitesi 
a) Gazi Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gazi Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

5. — İstanbul Üniversitesi 
a) İstanbul Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) İstanbul Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
a) İstanbul Teknik Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
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7. — Boğaziçi Üniversitesi 
a) Boğaziçi Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Boğaziçi Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

8. —Marmara Üniversitesi 
a) Marmara Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Marmara Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

9. — Yıldız Üniversitesi 
a) Yıldız Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yıldız Üniversitesi 1992 Malî Yıli Kesinhesabı 

10. — Mimar Sinan Üniversitesi 
a) Mimar Sinan Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Mimar Sinan Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

11. —Ege Üniversitesi 
a) Ege Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ege Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

12. — Dokuz Eylül Üniversitesi 
a) Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

13. — Trakya Üniversitesi 
a) Trakya Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Trakya Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

14. — Uludağ Üniversitesi 
a) Uludağ Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Uludağ Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

15. — Anadolu Üniversitesi 
a) Anadolu Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Anadolu Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

16. — Selçuk Üniversitesi 
a) Selçuk Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Selçuk Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

17. —Akdeniz Üniversitesi 
a) Akdeniz Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) akdeniz Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

18. —* Erciyes Üniversitesi 
a) Erciyes Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Erciyes Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

19. — Cumhuriyet Üniversitesi 
a) Cumhuriyet Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Cumhuriyet Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
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20. — Çukurova Üniversitesi 
a) Çukurova Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Çukurova Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

21. —Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

22. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

23. — Atatürk Üniversitesi 
a) Atatürk Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Atatürk Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

24. — İnönü Üniversitesi 
a) İnönü Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) İnönü Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

25. — Fırat Üniversitesi 
a) Fırat Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Fırat Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

26. — Dicle Üniversitesi 
a) Dicle Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dicle Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

27. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi-1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

28. — Gaziantep Üniversitesi 
a) Gaziantep Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gaziantep Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
29. —İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

30. — Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

31. — Harran Üniversitesi 
a) Harran Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

32. — Süleyman Demire! Üniversitesi 
a) Süleyman Demirel Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

33. — Adnan Menderes Üniversitesi 
a) Adnan Menderes Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
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34. — Zonguldak Üniversitesi 
a) Zonguldak Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
35. —Mersin Üniversitesi 
a) Mersin Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
36. — PamukkaleÜniversitesi 
a) Pamukkale Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
37. — Balıkesir Üniversitesi 
a) Balıkesir Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
38. — Kocaeli Üniversitesi 
a) Kocaeli Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
39. — Sakarya Üniversitesi 
a) Sakarya Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
40. — Celal Bay ar Üniversitesi 
a) Celal Bay ar Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
41. — Abant îzzet Baysal Üniversitesi 
a) Abant îzzet Baysal Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
42. — Mustafa Kemal Üniversitesi 
a) Mustafa Kemal Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
43. — Afyon Kocatepe Üniversitesi 
a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
44. — Kafkas Üniversitesi 
a) Kafkas Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
45. — Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
a) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
46. — Niğde Üniversitesi 
a) Niğde Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
47. — Dumlupınar Üniversitesi 
a) Dumlupınar Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
48. —Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
a) Gazisomanpaşa Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
49. — Muğla Üniversitesi 
a) Muğla Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
50. — Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
51.—Kırıkkale Üniversitesi 
a) Kırıkkale Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
52. — Osmangazi Üniversitesi 
a) Osmangazi Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
53. — Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumu 
a) Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumu 1994 Malî Yılı Bütçesi 
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BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Buyurun efendim. 

YAŞAR ERYILMAZ (Devamla) —... günlük politika çıkarlarına, kişisel ihtiras ve hayal
lere, gelecek seçim beklentilerine feda etmemek zorundayız. 

Bu temel düşüncelerle, Anavatan iktidarları olarak, dünyada ilk defa, bütün yurdu kap
sayan bir yükseköğretim seferberliğinin hazırlığını biz yaptık. Bu maksatla, 1991 yılında, ülke
mizde bugüne kadar ilk defa olmak üzere, 1991-2012 yıllan arası için Yükseköğretim Gelişme 
Planını hazırladık. Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığıyla ortaklaşa 
hazırlanan bu plan, Türkiye'nin 20 yıllık Yükseköğretim Gelişme Planıdır. 

Yükseköğretim seferberliği doğrultusunda hazırladığımız kanun tasarısını 1991 yılında Mec
lis Başkanlığına sunarak, Millî Eğitim Komisyonunda görüşülmesini sağladık. İktidarı devret
tikten sonra, 1992 yılı Ocak ayında 55 milletvekili imzasıyla teklif olarak Meclis Başkanlığına 
yine sunduk. Bu teklifimiz, yeni açılan üniversitelerle ilgili, Sayın Demirel Hükümeti döne
minde çıkarılan kanun çalışmaları sırasında aynen benimsenmiştir. 

Bugün için, 21 inci Yüzyılın insanını yetiştirmekle görevli üniversitelerimizin laboratuvar, 
dershane, kütüphane, okuma salonları, spor ve oyun alanları, kültürel etkinlik merkezleri yö
nünden yüksek standartlarda bir fizik mekana sahip olduklarını söyleyebilir miyiz? Bugün, 
öğrenci başına, İngiltere'de 42.9 metrekare, Kuzey Amerika'da 20.6 metrekare kapalı alan dü
şerken, ülkemizde bu miktar 8.8 metrekaredir. Gerek eski, gerekse yeni kurulan üniversiteleri
mizin, gelişmiş ülkelerdeki fizikî alan standartlarına ulaşabilmesi için büyük oranda yatırım
lar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Eryılmaz, bir dakikanız var. 
YAŞAR ERYILMAZ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, büyük devlet veya önder devlet ideallerine 

bir an önce kavuşması için teknolojik ve ekonomik gelişmesini hızlandırmak zorundadır. Tek
nolojik ve ekonomik gelişmesi için de, insan gücü ve bilgi birikimini, birinci derecede ihtiyaç 
duyulan kaynaklar olarak algılama durumundadır. Üniversitelerimiz, işte bu kaynağı işleyip, 
üretime dönüştüren kurumlardır. 

Bu nedenle, "Nasıl bir üniversite?" dendiği zaman, her türlü fikrin, düşüncenin ve bilgi
nin, hiçbir engele takılmadan, hoşgörülü ortamda tartışılabildiği bir üniversite; dünya ile bağ
lantılarını hiç kaybetmeden güncel bilgi ve düşünceyle hızla entegre olabilen bir üniversite; bi
limsel rekabetin, düşük performansların lehine işlemediği, bir başka tanımla, başarısızlığa de
ğil, başarıya prim ve fırsatın verildiği bir üniversite özlemiyle, bütçenin, Bakanlık ve üniversi
temizin camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Kurula saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Gruplar adına konuşmalara devam ediyoruz. 
SHP Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Salman Kaya; buyurun efendim. 
Sayın Kaya, süreniz 45 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA SALMAN KAYA (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Grubum Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, Millî Eğitim Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesiyle ilgi
li görüşünü Genel Kurula açıklarken, hepinize saygılar sunarım. 
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Sayın milletvekilleri, ülkemizdeki sorunların en önemlilerinden biri de, hiç kuşkusuz, millî 
eğitim alanındadır. Bir toplumun eğitim düzeyi, o toplumun gelişmişlik düzeyiyle bir paralel
lik gösterir. Bu nedenle, bir ülkede eğitimin, toplum refahıyla yakın ilişkisi vardır. Eğitimde 
amacın ne olması gerektiği ve amaca giden araçlar üzerinde durmak istiyorum. 

Millî Eğitim, insan düşüncesini, kişiliğini ve yeteneklerini geliştirirken, ona, bilgi, hüner 
ve dünya görüşü aktararak, kişinin toplumsallaşmasını sağlar, toplum düzeninin geliştirilerek 
sürdürülmesi işlevini görün Eğitim, aileden işyerine, meslek örgütlerine kadar uzanan kurallar 
zinciri içinde birbirini tamamlayarak gerçekleşir. 

Türkiye'de, eğitim düzenine ve toplumsal yapının özelliklerine önemli sınırlamalar getir
miştir. Türkiye'de, üretici güçlerin yeterince gelişmemesi, ithal edilen bir teknolojiyle kalkın
maya çalışılması, dengesiz bir gelir dağılımı, örgütlenmiş ve örgütlenmemiş ekonomik yapının 
bir arada bulunması, köyle kent arasında ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı, diğer yapısal 
faktörler, eğitimde sınırlamalar doğurmaktadır. 

Eğitimi, çocuklarla sınırlayan, onları, kültür ve iyi davranışlarla donatıp, yönlendirmekle 
yetinen anlayış günümüzde terk edilmiştir. 20 nci yüzyılın sonunda eğitim kavramı alabildiği
ne gelişti ve genişledi. Akla ilk gelen, elbette ki, yine çocuklarla gençler; ama, onları da aşan 
ve tüm toplumu kucaklayan bir kavramla karşı karşıyayız. tşte bundan dolayıdır ki, eğitim so
runu, önemli, yaşamsal, toplumsal sorunların başında gelir. 

Günümüzde eğitimin tek amacı, zeki bir insan çıkarmak değil; dengeli bir kişiliği geliştir-
mekj doğuştan gelen bütün yetenekleri geliştirmek ve kişiye, karşılaştığı yeni durumlara uyum-
sağlayabilen, kendini değiştirmesini ve düzeltmesini bilen dengeli bir kişilik kazandırmaktır. 

Eğitimde Amaç; 
1. Eğitim, üretim için olmalı. Üretim ise, geniş halk kesiminin refahına yönelik olmalı. 
2. Eğitim, toplumların gelişim yasasına uygun, toplumsal değişime yön verici, çağdaş 

olmalı. 
3. Eğitim, toplumsal olaylar karşısında duyarsız kalan değil, olayların nedenlerini, se

bep ve sonuçlarım ele alarak, sorgulayan, düşüncesini özgürce söyleyebilen, tartışan, mücade
leci insan yetiştirmeye yönelik olmalıdır. 

Eğitimde amaç; yolsuzluğun, hırsızlığın, rüşvetin, hayalciliğin hâkim olduğu yoz insan ye
rine, toplumun çıkarlarını, kendi çıkarlarının üzerinde tutan, ülkeninin sorunlarıyla yakından 
ilgilenen, ülkenin siyasal yönetiminde etkin bir rol almak isteyen, çağdaş insan yetiştirmeye 
yönelik olmalıdır. 

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de eğitim, emperyalist sömürüye, ulusal baskıya şove
nizme, faşizme karşı özgürlüğü savunan, tüm çalışanların örgütlülüğünü, okullarda ve işyerle
rinde yönetime katılmayı, karar vermeyi, sorumluluk almayı, ülkesinin siyasî yazgısıyla yakın
dan ilgilenen, bireysel çıkarları reddeden, toplumsal çıkart savunan, çağdaş demokrat bir top
lumu yetiştirme sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Eğitim, öğrencisinden, öğretmenine; işçisin
den, köylüsüne, her yerde bu ruha sahip, yeni insan yetiştirmeye hizmet etmelidir. 

Sayın milletvekilleri, günümüzde öğrenciler, gençlik çağına geldiklerinde, potansiyal suç
lular olarak görülüyorlar, özellikle 12 Eylülle, toplumun bütün demokratik dinamiklerine sal
dıran gerici güçler, gençliğin üzerindeki baskılarını artırdılar, öğrencilerimiz, polisten, idareci
lere, gerici çevrelerde politikacılara, her çevreden tutucular tarafından gözetim altında 
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tutulmakta ve ne giydiğinden, ne okuduğuna kadar, her şeyi, Millî Eğitim standartlarına göre 
belirlenmektedir. 

Eski çağlarda olduğu gibi, egemen güçler, eğitimi kendi çıkarlarına göre biçimlendirmek
te, genç kuşaklara gerçek bilgilerle donatmak yerine, egemen güçlerin, gerici çevrelerin bilgile
riyle donatılmaktadır. Kısacası, eğitim sistemimiz, likokuldan, üniversiteye kadar, öğrenci ve 
öğretmenlere uygulanan baskıya dayanan bir sistemdir. Amaç, çağdaş insan değil, yasalara uyan, 
yukarıda ne verilmişse, onu gerçek kabul eden, düzene uyum sağlayan iyi vatandaş yetiştirmektir. 

Oysa, günümüzde insanlığın ulaştığı bilgi birikimi, çağdaş ve demokrat insanın yetişmesi
ne olanak tanımaktadır. Çağdaş insan, gerçeği araştıran, gerçek olmayana karşı cesaretli bi
çimde karşı çıkabilen, bunu yaparken de, kişisel kaygı duymayan insandır. Millî Eğitimimiz, 
bu nitelikte insan yetiştirdiği ölçüde, Ülkemizde çağdaş, laik, demokratik eğitimi yakalar ve 
biz de bu oranda demokrasiye kavuşmuş oluruz. 

Niteliksel geriliği yanında, yaygınlığa ayrılan ödenek ve zorunlu eğitim süresiyle ilgili ola
rak ülkemiz, diğer ülkeler gerisinde kalmıştır. Okul öncesi eğitimden yararlanma sayısı binde 
2'dir. Bu oran, Suriye'de binde 5.5, Yunanistan'da binde 15.8, Fransa'da binde 45.9'dur. 72 
ülke içinde yer alan ülkemiz, zorunlu eğitimi 5 yıl olan Hindistan, tran ve Vietnam'ın da yer 
aldığı. 12 ülke arasındadır. 

Okullaşma oranı yönünden bakıldığında; ülkemizde, ortaöğretim çağına gelen nüfusun 
okullaşma oranı yüzde 42'dir. Bu, İran'da yüzde 46, Meksika'da yüzde 55, Yunanistan'da yüz
de 58, ABD, Bulgaristan, Rusya ve bağlı Bağımsız Devletler Topluluğunda yüzde 100'dür. 

özellikle son yıllarda, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması konusunda her gün nutuklar 
atılmakta, buna rağmen, gerekli kaynaklar yaratılmadığından, yöneticilerin plansız, program
sız oluşu ve sorumsuz davranışları yüzünden yeterli düzeyde hazırlıklar yapılmadan, yerden 
mantar biter gibi açılan 8 yıllık ilköğretim okullarında derslik, sıra, öğretmen ve ders kitapları
nın olmayışı, eğitimde ciddî kargaşalara ve olumsuzluklara yol açmaktadır. Acilen, bu soru
nun giderilmesine ağırlık verilmeli, gerekli önlemler alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, eğitim, çağımızda bir insan hakkıdır. Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunun 20 Kasım 1959'da kabul ettiği Çocuk Hakları Bildirisinin bir yerinde şöyle der : "Ço
cuğun, hiç olmazsa ilkokul aşamasında parasız ve zorunlu olması gereken bir eğitim hakkı var
dır." bu temel haklar, tüm dünyada ve özellikle ülkemizde çok geç ortaya çıkmış haklardır. 
Ülkemizde, Millî Eğitim Temel Kanununun ilgili maddesinde, "İlkokullarda eğitim ve öğretim 
parasızdır" denilmesine rağmen, özellikle okulların açıldığında, Millî Eğitim yetkililerince, okul
larda, sene başında öğrenci kayıtlarında para alınmayacağı konusunda kamuoyuna açıklama
lar yapılmasına rağmen, okul yöneticileri tarafından, yil içinde ve yıl ortasında, okuldaki çe
şitli giderler için paralar toplanmakta, bu durum, okul yönetimi ve öğretmenleriyle velileri sü
rekli karşı karşıya getirmektedir. Bu düzenin ortadan kalkması için okullarımıza gerekli öde
nekler ayrılmalı, öğretmen ve okul yönetimi dilencilikten kurtarılmalıdır. Bu durum, okul yö
netiminin ve öğretmenlerin şaibelerle karşı karşıya kalmalarına sebep olmaktadır. 

2 Kasım 1992 günü, basından duyduğumuz kadarıyla, okul yöneticilerinin atanmasında 
yeni yöntemler saptandığı belirtildi. Bu,' okul yöneticilerinin 6 kişilik bir kurul tarafından ata
nacağı yönündeydi. Bu kurul, öğretmenlerden, okul ve aile birliğindeki velilerden, il ve ilçe 
müdürlüklerindeki temsilcilerden oluşacaktır. Bir ülkenin asıl sahipleri halk ise, eğitimin asıl 
sahipleri de eğitim çalışanlarıdır. Bir okuldaki öğretmen, hizmetli, memur, veli kadar, o okulda 
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kimin daha iyi idarecilik yapacağının bilinmesi oîanaksızdır.Bu seçici kurula, veli temsilcileri
ni ve belli oranda öğrenci temsilcilerini katmakta yarar vardır. Okulda kurulacak bir sandık 
ve oylama sonucu belirlenecek yönetim kadrosunun, en demokratik yönetim biçimi olacağı 
inancını taşıyorum. Böylece, atamalarda, ne partizanlık olur ne baskı olur, Bakanlık da kendi
si için sürüp giden şaibeden kurtulmuş olur. İşte o zaman, okullarımızda, kısmî de olsa, de
mokratik ve çağdaş bir yönetim anlayışı yakalanabilir. Bir an önce, bu yasa önerisinin yasalaş
masına hız verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, bir önemli sorun da, yaklaşık iki yıldan beri kamuoyunun gündemi
ni işgal eden İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı, kısa adıyla İLKSAN'dır. 
İLKSAN, kuruluşundan itibaren, ilkokul öğretmenlerinin demokratik yöntemlerle yönettikle
ri, söz ve karar sahibi oldukları bir kuruluşken, Î985 yılında, kuruluş yasasında yapılan bir 
değişiklikle, ana statüyü değiştirme yetkisi Millî Eğitim Bakanlığına verilmiştir. Bu değişiklik
le, kurum, demokratik niteliğini yitirmiş, Millî Eğitim Bakanlığının vasiyetine terk edilmiştir. 

Bakanlık yetkilileri, sözüm ona yaptıkları seçimlerle, kendilerine yakın kişileri seçtirip, 
öğretmenlerden topladıkları milyarlarca lirayı har vurup harman savurmaktadırlar. Mahkemelere 
kadar intikal eden yolsuzluk, kamuoyu vicdanını yaralamakta, öğretmenlerin doğal olarak tep
kilerine, kin ve nefretlerine neden olmaktadır. Bir an önce, statünün değiştirilerek, demokratik 
ve özgür seçim yapma olanağı sağlanmalıdır. Kendi yöneticilerini belirleme yetkisi sandık üye
lerine verilmelidir. Dünyanın neresinde görülmüştür ki, bir insanı, iradesi dışında, bir yere üye 
yapacaksın, zorunlu olarak aidatını alacaksın, seçme hakkini vereceksin, ama, seçilme hakkı
nı vermeyeceksin... Böyle demokratik bir anlayışın, dünyanın hiçbir yerinde olması olanaklı 
değildir, 

İLKSAN'ın, siyasî bir saha olmaktan çıkarılıp, yeniden, öğretmenlerin sağlık ve ekono
mik sorunlarıyla ilgili bir dayanışma kurumu haline getirilmesi için, tüm ilkokul öğretmenleri 
yönetim ve genel kurula aday olmalı; sağlık, sosyal yardımlaşma sandığının, gönüllülük teme
line dayanan demokratik bir ana statüye kavuşması hemen sağlanmalıdır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ancak biz iktidara gelirsek olur, siz yapamı
yorsunuz. (Gülüşmeler) 

SALMAN KAYA (Devamla) — Sen iktidara gelirsen ne olacağı belli, Halil Çelik!.. 
Son dönemlerde, Bakanlık tarafından hazırlanan TÖYÖK Yasa Tasarısıyla, "Tüm Millî 

Eğitim Çalışanları Sandığı" adı altında yeni hüküm dayatılmaktadır. Bu da, ileride, boyutları 
daha büyük arpalıklara neden olacaktır. Bu durumun düzeltilmesi acilen gereklidir, öğretmen 
sendikalarına danışılmadan alınan kararların, her zaman, demokratik boyutu tartışılır; ileri
de, telafisi mümkün olmayan olaylar yaşanabilir. 

Sayın milletvekilleri, çağdaş eğitimde, ülkemizde yaşayan insanların etnik durumlarından, 
bulundukları ekonomik gelişmişliklerine kadar birçok neden dikkate alınmalıdır. Etnik özerk
lik, kültürel gelişmişlik göz ardı edilerek, devlet düşüncesi empoze etmeye yönelik eğitim, çağ
daş toplum yerine, köleci toplum yaratma hayalidir. Bu anlayış, bu politika, askerî faşist ve 
sivil faşistlerin politikası olur; günümüz politikası asla olamaz. Özellikle, Hükümet ortağı Sos-
yaldemokrat Partimizin millî eğitim politikasında, şovenizmin, gericiliğin, ırkçılığın yeri yok
tur'; olmamalıdır. 

Dünyanın her yerinde, Belçika'dan Hindistan'a kadar, eğitim, ulusal azınlıkları asimile et
me yerine, kültürel gelişmeleri için çaba gösterirken, Millî Eğitimimiz, dünyanın her yerindeki 
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Türklerin eğitimi için milyarlar harcarken, kendi ülkesindeki Kürt kültürünün gelişmesine en
gel olmaktadır. 

Ayrıca, doğu ve güneydoğuda meydana gelen olaylardan dolayı, eğitim kurumları da cid
dî boyutta etkilenmektedir. Bölgede görev yapan öğretmenlerin can güvenliği tehlikededir. Son 
zamanlarda öğretmenlere yönelik saldırılar artmakta ve ölümlere neden olmaktadır. Doğuda 
öğretmenler, adı konulmamış bu savaşta ölürken, batıdaki öğretmenler de ekonomik sıkıntı 
içindedirler. Bölgede eğitim ve öğretim durma noktasına gelmiştir. 

Doğu ve güneydoğuda okulların yüzde 100'e yakını kapanmıştır. Bu sorunun ortadan kal
dırılması için, bir an önce, önyargılı olmaktan uzak, gerçekçi ve akılcı önlemler alınmalıdır. 
Bölgedeki sorunların temelinde, "anadil ile eğitim" sorunu mevcuttur. Bir an önce, anadil ile 
eğitime geçilmeli, Kürt kültürü ve dili üzerindeki baskılar kaldırılmalı, gerekli demokratik açı
lımlara öncelik verilmelidir. 

Bir ülkedeki uygarlık ve demokrasinin düzeyini belirleyen, o toplumun ne kadar örgütlü 
olduğudur. Hükümetimizin yetkilileri, her seferinde bu tür demeçler verirken, toplumumuzun 
en dinamik kesimini oluşturan öğrenciler ve öğretmenler de, toplumun diğer kesimleri gibi, 
örgütsüzlüğe mahkûm edilmişlerdir. 1983 yılında çıkarılan Dernekler Yasasıyla, toplumun, ör
gütlülüğü âdeta olanaksızlaştırılmıştır. öğretmenlerimize her seferinde övgüler yağdıran Hü
kümetimiz, öğretmenlerimizin ekonomik, demokratik hak alma mücadelesinin önündeki en
gelleri kaldırmakta gecikmiştir. Dört yıldan beri fiilî olarak sendikalarını kuran Öğretmenler, 
kendi sendikalarında örgütlenirken, Hükümetimiz, sözde nutuklar atarak övgüler yağdırmak 
yerine; öğretmenlere, grevli, toplusözleşmeli sendikal haklarını tanıyarak, eğitimin demokra
tik ve laik yapılanması için, öğretmen sendikalarının da görüşünü alarak, yeni bir yapılanma
ya acilen gitmelidir. Zira, buna ihtiyaç vardır... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) —• Bunu yapamazsınız. 
SALMAN KAYA (Devamla) — Yaparız Sayın Çelik. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hani?!. İktidardasınız, bir şey yok... 
SALMAN KAYA (Devamla) — Sen geldiğin zaman hep Kuran kurslarına çevirirsin. 
SİNASİ YAVUZ (Erzurum) — Ona da ihtiyaç var. 
SALMAN KAYA (Devamla) — ... aksi halde, söylediklerini yerine getirmeyen bir Hükü

met konumuna düşecektir. 
Dünyanın her yerinde memur sendikaları mevcutken, ülkemizde, memur sendikalarının 

bir an önce tanınarak yasalaşmasının zamanı gelip geçmektedir. Demokrasimizin önündeki bu 
ayıbı bir an evvel ortadan kaldırmalıyız. Hükümet, demokrasi programını bir an önce hayata 
geçirmelidir; çünkü, toplumun bu konuda daha fazla tahammülü kalmamıştır. 

Ülkemizde laik ve demokratik eğitim düşüncesi sürekli bir saldırı ve tehdit altında tutul
muş, cumhuriyetin ilk yıllarında savunulan laik eğitim ilkesi, özellikle 1950 yılından başlaya
rak, gericiliğin en korkunç saldırılarıyla karşılaşan bir ilke olmuştur. 12 Eylül ile, bu saldırı 
tam bir ihanete dönüşmüş ve eğitim, gericiliğin pençesine terk edilmiştir. 

Bugün, çocuklarımız, bilimin aydınlığından uzakta, çağdışı bir eğitimin sultası altında
dır. 12 Eylül 1980'de ülkenin başına çöreklenen rejim, Türkiye'de hiçbir sivil iktidarın yapma
yacağı bir şeyi yapmış; din derslerini zorunlu hale getirmiş, önce ilkokullarda, sonra da liselere 
kadar yaymış, Anayasa adı altında çıkardığı 1982 tarihli belgeye de sokup yasalaştırmıştır. Do
ğaldır ki, bunu yaparken de, Atatürk şarkılarını söylemeyi unutmamıştır. 
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12 Eylül cuntası, toplumun en önemli demokratik yapılanmaları olan partiler, sendikalar, 
demokratik kitle Örgütlerini kapatırken, gericiliğin, imam-hatip liselerinin ve Kur'an kursları
nın gelişmesine, filizlenmesine, örgütlenmesine yardımcı oldu. tşte günümüzde varılan bu nok
tada, şer güçler, daha dün Sivas'ta 37 aydınımızı yaktılar. Bu hain güçlerin, bugün, yasalarda, 
öz itibariyle olmayan, sözde "laik eğitimi" kelimesine tahammülleri kalmamıştır, önümüzde 
iki seçenek mevcuttur: Ya ülkemizde, çağdaş, laik, demokratik eğitimi savunmak ya da Orta
çağın karanlığına götüren bir anlayışa teslim olmak... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Vay marjinal kafalı vay!.. 
SALMAN KAYA (Devamla) — Akrabaların gelmişti, yoktunuz burada!.. (Gülüşmeler) 
BAŞKAN — Lütfen, konuşmanıza devam edin. 
Sayın Kaya, eğer zamanı yarı yarıya kullanacaksanız, sürenizin bitmesine 1 dakika var. 
SALMAN KAYA (Devamla) — Sayın milletvekilleri, özetle şunları söylemek istiyorum: 

Ülkemizde, yoksul, emekçi halkı kandırmak için, emeklerini, alın terlerini gasp edip, saltanat 
sürenler, kürsüye çıktıklarında "Allah, Kur'an, ezan, bayrak" diyerek, duyguları sömürüp metaya 
dönüştürmektedirler. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ortaklarınıza söyle. 
SALMAN KAYA (Devamla) — Halkını düşünenler ve ülkesini sevenler, o halkın, çağdaş 

eğitimle donatılmasını, onurlu toplum olması için örgütlü toplum olmasını savunurlar. Yoksa, 
Kur'an kurslarına, imam-hatip okullarına, Diyanete trilyonlar aktararak, Sivas'ta gencecik in
sanları yakarak, hayvanlaşmış, isterik çığlıklarla uluyan sürü toplumu istemezler. Bu sürü top
luma halk denmez, halk diye arka çıkılmaz. Halk kavramı, onurlu bir kavramdır, tşte, çağdaş 
eğitim olsaydı, milletimizin başına bela edilen, bugün dahi, bu çatı altında insanların istediği 
gibi inanmasını sağlayan, bir üst yapı kurumu olan dinde laiklik tartışılmazdı. Eğitimde çağ
dışı toplum yaratma çabasının temelleri yıllar önce atılmıştır. Emperyalizme bağımlı işbirlikçi 
sermaye, yoksul halkın kanını daha çok emmek için, hak istemeyen, düşünmeyen, kaderci top
lum yaratmak istemişlerdir. Bugün, Millî Eğitim, çağdışı Türk-tslam sentezinin işgali altındadır. 

Bunun aşılması, ülkemizin sağlıklı topluma kavşuması için, hak isteyen, emperyalizme, 
faşizme karşı çıkan, sağlıklı, onurlu toplum şarttır; buna ise eğitimde başlanmalıdır. 

öğretmenin, demokratik, ekonomik haklarını güvence altına alan, grevli, toplusözleşmeli 
sendikal hakkı kabul edilmelidir ki, o zaman, örgütlü eğitim ordusu, sağlıklı düşünen, yanlış
lara karşı çıkan, bireyci olmayan, halkını seven gençler yetiştirsin. İşte, ülkesini, ulusunu sevme 
budur.Halkını uyutarak, bireyci, kaderci gençlik yetiştirerek halkın emeğini gasp etmek, emper
yalizmle işbirlikçilik yapmak ise halka düşmanlıktır. 

Sonuç olarak; ilk ve orta dereceli okullarda din dersleri zorunlu ders olmaktan çıkarılma
lı, isteğe bağlı olması sağlanmalıdır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa).— Biz de Aleviliği koyacağız diyoruz!.. 
SALMAN KAYA (Devamla) — Tarih dersleri, tarihî, ırkçı, şovenist bir açıdan değil, ta

rihsel gerçekleri işleyen bir derse dönüştürülmelidir. 
Okulları yeterlihale getirip, zorunlu eğitim sekiz yıla çıkarılmalı ve parasız olmalıdır. 
Eğitim kurumları yurdun her yerinde yaygınlaştırılmalıdır. Yaygın eğitimden etkin biçim

de yararlanılmalıdır. 
Bütçeden millî eğitime ayrılan pay en yüksek oranda ayrılmalıdır. 
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Doğu ve güneydoğuda öğretmenlerin can güvenliği sağlanmalı, kapanan okullar kışla ol
maktan çıkarılmalı; eğitim ve öğretime tekrar açılmalıdır. 

Kürt dili ve kültürü üzerindeki baskılar kaldırılmalı, anadilde eğitim olanakları sağlan
malıdır. 

öğretmenlere, grevli toplusözleşmeli sendika hakkı verilmelidir. 
öğretmenler, ÎLKSAN talanından bir an önce kurtarılmalı, ana statü değiştirilerek, İLK-

SAN üyeleri, demokratik bir seçimle yöneticilerini belirlemelidir. 
YÖK kaldırılarak, üniversitelerimiz özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır. 
Bu temennilerle, bütçenin Bakanlığımıza hayırlı olmasını dilerim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kayal. 
Sayın milletvekilleri, öğleden önceki çalışma süremizin bitmesine az bir zaman kalmıştır. 

Ancak SHP Grubu adına konuşacak olan arkadaşımızın konuşmasını bitirinceye kadar çalış
ma süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

SHP Grubu adına konuşmak üzere, buyurun Sayın Ural Köklü. 
SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî 

Eğitim Bakanlığı 1994 yılı bütçesi hakkında Grubum adına söz almış bulunuyorum. Yüce He
yetinizi saygıyla selamlarım. 

Benden önce konuşan arkadaşlarımız, genelde Millî Eğitimimizin problemleri üzerinde, 
hassas noktaları üzerinde mümkün mertebe durdular. Ben, daha ziyade, bu konulara fazla de
ğinmeden, tekrarlama yapmadan sözlerimi devam ettirmek istiyorum. 

Hepinimizin de bildiği gibi, millî eğitim, bir toplumun bir devletin hiçbir zaman vazgeçe
meyeceği, başta gelen görevidir. Çünkü, o devletin, o toplumun, o görevi yapmadığı müddetçe 
ayakta kalması mümkün değildir. Devletin, vazgeçemeyeceği bu görevi yaparken, bütçeden ayı
racağı paylar da her zaman birinci sırada olacaktır. En büyük payın millî eğitime ayrılması 
gerekir. Biz, dünyada yalnız yaşamıyoruz. Tüm diğer ülkelerle, uluslararası birdünya içerisinde 
yaşıyorsak, onlarla rekabet etmek zorundayız ve onların millî eğitime ayırmış oldukları payla
rı, oranları yakalamak zorundayız. Onlarla, kendi Millî Eğitimimize, geçmiş yıllardan bu tara
fa doğru bir kıyaslarsak, gerçekten Millî Eğitim sorunumuzun büyük bir sorun olduğunun, 
köklü bir sorun olduğunun, Türkiye Cumhuriyetinin varlığının ve yokluğunun, hatta ve hatta 
"yokluğu" sözünden öte, var olmasının, kalkınabilmesinin tek temel şartının, ancak bu mu
kayeseyi göz önünde bulundurmakla, ancak bu Millî Eğitim sorunlarını hep beraber aşmakla 
mümkün olduğunu bilmeliyiz. 

Millî Eğitimle ilgili sorunlarımızda, bugün var olan bir Hükümete veyahut da bundan ön
ceki bir hükümete "neden aşamadın?" diye çatmamızın hiçbir anlamı yoktur. Millî Eğitimi
mizin sorunları, hepimizin, yurdumuzun, ülkemizin sorunudur, Türkiye Cumhuriyetimizin so
runudur. Tüm hükümetlerimiz, bu sorunları aşmak için, partilerüstü bir mutabakatı muhak
kak meydana getirmelidirler. Çünkü, bu eğitimden sadece bir partiye mensup olanların çocuk
ları yararlanmayacak. Her partiye mensup olanların çocukları muhakkak ki, böyle bir eğitim
den yararlanacaksa, bu eğitimi, en mükemmel; bu eğitimi, en çağdaş; bu eğitimi, insana en 
yaraşır; bu eğitim, gerçekten bilimsel ve bu eğitim, Türkiye Cumhuriyetini ilelebet, daha yük
sek refah düzeylerine, daha gelişmişlik düzeylerine götürebilecek tarzda, sistemde, nevi şahsı
na münhasır olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak biz yaratmalıyız. Bu, bizim önümüzdeki prob
lemdir. Aksi takdirde, bu problemden hiçbir zaman kurtulamayız. 
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Bu konuda ölçütler vardır, standartlar vardır. Biz, kendimizi, komşularımızla, gayri safi 
millî hâsıla standartları açısından kıyasladığımız zaman görüyoruz ki, gerçekten, komşuları
mızın, gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin çok çok gerilerindeyiz. Arap ülkeleri, Afri
ka ülkeleri bile bizi ikiye üçe katlamaktadır. Devlet bütçesinden ayırdığımız pay olarak, oran 
olarak belki onları biraz yakalayabiliyoruz; fakat, gayri safi millî hâsıla olarak gerçekten yaka
lamamız mümkün olmamaktadır. 

Bununla şunu söylemek istiyorum : Eğer, varlığımız, yokluğumuz, kalkınmamız buna bağ
lıysa, kesinlikle hepimiz eteğimizdeki taşı döküp, eğitim seferberliğinde anlaşmalıyız. Dünya
ya gelen her çocuğumuzu kesinlikle, çağdaş, laik Türkiye Cumhuriyetinin ilkelerine uygun bir 
şekilde eğitmek zorundayız. Bu eğitimi yapmak için de fedakâr olmak zorundayız. Onun için, 
Millî Eğitimimizin layık olduğu bütçenin, hiçbir zaman kısılmaması gerekmektedir. Ne gerek
liyse, onu yapmak için seferber olmalıyız, bu bütçeyi, tam, tekmil, dört dörtlük bir şekilde, 
ekonomik olarak, maddî ve manevî olarak desteklemeliyiz. 

Gelecek yıllarda, inşallah, bu desteklemeleri, hep beraber bir mutabakat içerisinde, büt
çeden daha büyük paylar ayırarak yapacağız. Hatta, vatandaşlarımızın belli bir bilince ulaşıp 
da, bugün dersanelere ve diğer özel eğitim kurumlarına aktardığı büyük meblağların hepsini, 
belli bir anlayış içerisinde Millî Eğitimimize aktarma yollarını bulabilirsek, bunun sistemini 
yaratabilirsek -ki inanıyorum; böyle bir birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde bu olacaktır-
bu sorunları aşabiliriz. 

Arkadaşlarım daha önce belirttiği için kısa geçiyorum. 
Millî Eğitim sorununda baş faktör öğretmendir, öğretmensiz eğitim henüz daha icat edil

medi, öğretmen yetiştirmek zorundayız, öğretmeni, ancak öğretmen yetiştiren okullardan ye
tiştirmek zorundayız ve bir kaynaktan besleyerek yetiştirmek zorundayız; 10-15 kaynaktan de
ğil. 30 yaşına gelmiş bir insanın, ne olacağım bilemediği bir zamanda; başaramadığı, başarısız 
olduğu dönemlerden geçtikten sonra, en sonunda öğretmen olmaya karar verdiği bir dönem
de, bunları öğretmen olarak millî eğitimimizde tasarruf etmek, istihdam etmek, çocuklarımızı 
bunlara teslim etmek -ki, ben bunları kınama açısından söylemiyorum, hor da görmüyorum; 
çünkü, sistem bu- yanlıştır ve bunun neticesinde de randımanlı ve verimli bir eğitim elde ede
memekteyiz. i 

Tüm bunların sonucunda, öğretmenlerimizin toplum içindeki saygınlığı da, belli bir nok
tada zaafa uğratmaktadır. Çünkü, öğretmen, öğretmen olarak yetişememektedir, öğretmenin, 
öğretmen olarak yetişebilmesinin yolunu muhakkak yaratmalıyız. 

Bu konuyla ilgili olarak Meclisimizin kurduğu öğretmen Sorunlarını Araştırma Komis
yonunun sunduğu raporda da yer alan ve partili tüm üye arkadaşlarımızın da imzası bulunan 
öğretmen yetiştirme üniversitesi kurulmasına ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığımıza sun
muş bulunuyoruz ve şu an Millî Eğitim Komisyonundadır. Bu kanun teklifinin, Mecliste ve 
toplumumuzda yaygın bir şekilde tartışılmasıda -muhakkak ki eksiklikleri de vardır- ve daha 
mükemmel bir şekilde Türk millî eğitimimize kazandırılmasında, çok büyük yarar vardır ve 
bunun sonucunda, millî eğitimimizde çok büyük bir reformu gerçekleştireceğimize inanıyorum. 

Diğer taraftan, arkadaşlarımın bahsettiği gibi, öğretmenlerimizin kişiliklerini ve kimlikle
rini koruyabilmeleri açısından -yavru vatanadımız Kıbrıs'ta dahi tanınmış olan- sendikal hak
larının verilmesinin ve bu hakkı onlara çok görmenin, hor görmenin zamanının çoktan 
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geçtiğinizin farkına varmamız gerekmektedir. Artık, demokrasiyi bir yerde özümsemek, be
nimsemek zorundayız. Onun için, öğretmenler olsun, kamu çalışanları olsun, bunların, sendi
kalaşmalarının önündeki birtakım yasal engellerin kaldırılıp yasal güvencelere kavuşturulma
ları yolundaki ışığı ve yolu da açmak zorundayız. 

Demokrasiyi siyasal yaşama biçimi olarak benimsemiş ülkelerde eğitim, kişilerde, araştır
dı cı, eleştirici, yaratıcı düşünmeyi geliştirir; öğrencilerin kişiliklerini, ilgilerini ve yeteneklerini 
geliştirir; onlara, geniş dünya görüşü ve hoşgörü kazandırır; onları özgür kılar; devlete bağlı, 
ama bağımsız kişiler yetiştirir. 

Ancak sağlıklı bir eğitim sistemiyle, kalkınmanın gerektirdiği sayı ve nitelikte insan gücü 
yetiştirilir. 

Ancak eğitilmiş insanlar tarafından ülke kaynakları daha etkili ve verimli, aynı zamanda 
planlı bir şekilde değerlendirilir; ülke zenginleşir, insanlar mutlu olur. 

Bu yüzden, herkes, kişilik özelliği, ilgisi ve yeteneği ölçüsünde eğitim görme olanağına 
sahip olmalıdır. 

1959 yılında hazırlanan, "Türk Millî Eğitim Komisyonu" raporunda "Hiçbir konu, Türkiye 
için, yurttaşların eğitimi kadar önemli olamaz" denilmektedir. Bundan 34 yıl önce hazırlanan 
raporda değinilen bu konuya, bugüne değin önem verilmemiştir. 

Ekonomik yönden eğitim sistemimizin elle tutulur tarafı yoktur. Sistemden geçenler, top
luma üretici olarak değil, tüketici bireyler olarak dönmekteler. 

Dinî inanaçlarına bağlı olan kişilere gerici, devrimcilere komünist diye saldıran, karşıt gö
rüşlere asla hoşgörüyle bakmayan, şimdilerde ise laik olan, Müslüman olan kişiler, sanki laik 
olan kişiler Müslüman olamazlarmış gibi, birbirlerine neredeyse saldıran bir kuşak yaratılmıştır. 

Çağımız dünyası, eğitimden, iki tür insan yetiştirmesini beklemektedir. Bunlardan biri, 
ileri teknolojiyi daha da ileriye götürecek beyin gücü; ikincisi ise, ileri teknolojide çalışabilecek 
eğitilmiş insanlardır. Bunların dışında başka bir tür insan istenmemektedir; üçüncü bir insana 
iş yoktur. 

Sık sık yapılan ve öze ilişkin olmayan değişmelerle kaynak savurganlığı yapılmıştır ve ha
len de yapılmaktadır. Uygulanan okul programları ile yaşam arasındaki bağlar kopmuş; so
nunda, bundan yirmi otuz yıl öncesinin değerlendirmelerinde bir eğitim sistemi ortaya çıkmıştır. 

Bugünkü eğitim sistemi, çağın istemlerine cevap vermeyen, şeklen ve sayısal olarak varlı
ğım sürdüren, her yıl ulusal gelirden trilyonlarca lira emen, buna karşılık bir türlü verim alına
mayan çorak bir toprağa dönmüştür. 

Eğitimin sonuçları hemen alınmadığı için de, toplum, bir bekleyişe sokulmuştur. 
Bir taraftan 40 bin öğretmen fazlası, öte yandan da öğretmen açığı vardır... Ne kadar gü

lünç bir durumdur bu. 
Vekil öğretmenlik konusuna gelince: öğretmenlik bir meslektir; hiç mesleğin vekili olur 

mu?.. 
Bu örnekler, sistemin nerede olduğunu göstermeye yeter kanıtlardır. 
Sisteme, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim, meslekî ve teknik eğitim 

ve yükseköğretim olarak bakarsak şunları görmekteyiz: 
1992-1993 öğretim yılında, ülkemizde resmî ve özel olmak üzere, 4 749 okulda 134 464 

öğrenci okul öncesi eğitime tabi olmuştur. Ülkemizde okul öncesi eğitim düzeyinde okullaşma 
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oranı ise yüzde 3,5 - 4'lerdedir, 1 000 nüfusa düşen öğrenci sayısı ise 2,2'dir, Bazı ülkelerle 
kıyaslandığında bu durum daha net görülür, örneğin, Mısır'da bu oran 2,8; Kanada'da 16,5; 
Amerika Birleşik Devletlerinde 228,2; Irak'ta 8,8; Suriye'de ise 5,5'tir. 1992-1993 öğretim yılı 
plan hedeflerinde, ülkemizde, sayıları en az 3 milyon olan bu çocukların yüzde 10'u hedeflen
mişken, yani en az 300 bin çocuğa okulöncesi eğitim götürüleceği belirlenmişken, ancak 134 
464 çocuk bu olanaktan yararlanmaktadır. Sayın Bakanımız bir an önce bu konunun üstüne 
gitmelidir. Okulöncesi 3—5 yaş çocuklarını kapsayan ilk eğitim basamağıdır. Bu basamakta 
başarıdan söz etmek olası değildir. 

ilköğretime baktığımız zaman, sayısal olarak okullaşmadan yana durum iyi görünmekte
dir; ancak, kaliteden yana aynı şeyi söylemek hiç de kolay değildir. İlköğretim, 6-11 yaş çocuk
larının devam ettiği zorunlu temel eğitimdir. Bu eğitim basamağının ana işlevi, öğrenmenin 
temel araçlarını ve becerilerini kazandırmaktır. UNESCO'nun 1987 yılı raporuna göre, zorun
lu eğitimin 5 yıl olduğu ülke sayısı, dünyada, çok az kalmıştır. 

Rapordaki tabloya baktığımız zaman şu durumla karşılaşmaktayız: Zorunlu eğitim süre
si, Cezayir'de 9 yıl, Angola'da 8 yıl, Çad'ta 6 yıl, Kongo'da 6 yıl, Gana'da 10 yıl, Jamaika'da 
10 yıl, Amerika Birleşik Devletlerinde II yıl, Bulgaristan'da 8 yıl, ingiltere'de 11 yıl, Suriye'de 
6 yıl, Belçika'da 12 yıl, Bahreyn'de 9 yıl, Afanistan'da 8 yıl, Irak'ta 6 yıl, Ürdün'de 9 yıl, İran'
da 5 yıl, Hindistan'da 5 yıl, Türkiye'de 5 yıl. Ne kadar üzücü bir tablo değil mi?.. Daha düne 
kadar, bizim topraklarımızda, bizim birer ilimiz durumunda olan ülkelerde bile zorunlu eği
tim süresi bizden daha uzundur. Zaire'de bile zorunlu eğitim süresi 6 yıl iken, bizde hâlâ 5 yıl
dır. Daha ne bekleniyor?.. Kimin iktidar olması ya da kimin bakan olması bekleniyor?.. 

İBRAHİM HALtL ÇELtK (Şanlıurfa) — Bizim, bizim... 
UR AL KÖKLÜ (Devamla) — ilköğretimi bu bataktan kim çıkaracak?.. 
Doğu ve güneydoğuda 4 319 okulumuzun terör yüzünden kapalı olduğunu söylüyoruz. 

Bu, hiç de hoş değildir. Okulu kapatmak, öğretmen göndermemek, ders yapmamak çare de
ğildir. Bu, teröristlerin isteğidir; bu isteğe uymamak da bizim isteğimizdir. Bir ara, taşımalı 
sisteme geçileceği söylenmiştir; ama, ona da geçilememiştir. Bakınız, çok pratik yollar, çok 
kolay çözümler vardır; örneğin, bölge yatılı okullarının sayısı artırılabilir. Bu konulara daha 
önceki arkadaşlarım değindiği için değinmek istemiyorum. 

ilköğretimin ilgi alanında olan başka bir konu da, Kur'an kursları ve din eğitimidir. Din, 
toplumun düzenleyicisi olarak, insanlığa gerekli bir sosyal kurumdur. En ilkel toplumlardan 
en ileri toplumlara kadar, sosyal kurum olarak mezhep savaşları çıkmış ve bu savaşlar sonucu 
kimi devletler yıkılmıştır. Avrupa'daki mezhep kavgalarının savaşa dönüşmesi ya da haçlı se
ferleri, bunlara birer örnektir. Osmanlı-tran savaşlarının kökeninde de mezhep ayrılıkları yat
maktadır. Iran Şahının Şiî mezhebini Anadolu'ya yayma çabası, buna karşılık Osmanlı Devle
tinin bu mezhebi Anadolu'ya sokmama isteği, iki devleti birbiriyle savaştırmıştır. 

Gumhuriyetin ilanından sonra kurulan yeni Türk Devletin, laisizmi kabul etmiştir, tekke 
ve zaviyeleri kapatmıştır, hilafeti kaldırmıştır; ama hiçbir zaman dini yasaklamamıştır ve din
darlık cezalandırılmamıştır. örneğin, 1923-1924 öğretim yılında, 29 imam-hatip ortaokulunda 
1 822 öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca, 1927 yılında Kur'an kursları açılmıştır ve bu kurslar res
midir. Açılış nedeni de, isteyen kişilerin Kur'an okumasını öğrenmesidir; gene, mezhep ve tari
katların, kendi yorumları doğrultusunda dinî eğitim yapmalarını önlemektir. 

Daha önce de değinildiği gibi, din, mezhep ve tarikat ayırımından ötürü kavgalar 
çıkmış, savaşlar olmuş, devletler yıkılmıştır. Günümüz dünyasında da hâlâ bu tür olaylara 
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rastlanmaktadır, örneğin, Afganistan'da bugün yaşanan olaylar, İslam Dininin değişik grup
lar tarafından farklı yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Ancak, ilköğretim çağındaki ço
cukların okula gelmeyip Kur'an kursuna gönderilmeleri, hoş görülemez. 

Sayısal olarak bakıldığı zaman, şu anda ülkemizde, irili ufaklı 4 binin üzerinde Kur'an 
kursu ve buralarda resmen kayıtlı 200 binin üzerinde öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca, şu anda, 
250 binin üzerinde imam-hatip lisesi mezunu vardır. Resmî rakamlara göre 300 bin öğrenci de 
imam-hatip lisesinde okumaktadır. Bu tablo görüldükten sonra, hâlâ, "imam-hatip ihtiyacı 
var" diyen acaba çıkar mı?.. Peki, neden hâlâ imal-hatip liseleri açılmaktadır?.. Hem de, Millî 
Eğitim Bakanlığı kendi kendisini kandırarak bu liseleri açmaktadır, örneğin, 1993-1994 öğre
tim yılında, Kızılcahamam tmam-Hatip Lisesinin Kazan Şubesi, Haymana Imam-Hatip Lise
sinin Polatlı Şubesi, Balâ tmam-Hatip Lisesinin Polatlı Şubesi, Ayaş tmam-Hatip Lisesinin 
Sincan Şubesi açılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, okulun şubesi olur mu?!. Banka mı açıyorsunuz, işyeri mi açıyorsu
nuz, okul mu açıyorsunuz; belli değil. 

KADtR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Açın okulları, şube açmayın. İsteyen de okul 
açabilsin... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Size ne, niye rahatsız oluyorsunuz?.. Millet istiyor, millet 
isteği için de açılıyor bu okullar. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) — Bakın, ben ne güzel dinledim; siz de dinleyin, aklınıza alın 
bunları. 

Bütün bunların dışında, köylerde yaygın olan öğrenci yurtları vardır. Bu yurtlarda, res
men, yasak olan kimi tarikatların, mezheplerin, hatta kendini dinî lider olarak ilan eder kişile
rin yorumu doğrultusunda ve laik Türk Devletini yıkmak amacıyla dinî eğitim verilmektedir. 

Özellikle kırsal kesimde yaygın olan bu yurtların sayısı belli değildir; çünkü, bunlar, dev
letin denetiminin dışındadır. 

Bu yurtların bir kısmı ortaokul bulunan köylerde kurulmuş olup, görünürdeki amaçları, 
yakın köylerden gelen öğrencileri barındırmaktır. Gerçek amaç ise, yasa dışı kimi tarikatların 
İslam Dinini yorumlamasının yaygınlaştırılması, daha açık bir anlatımla, laik Türk Devletinin 
ortadan kaldırılmasıdır. Çünkü, ortaokul bulunmayan yerleşim birimlerinde arıcılık, halıcılık, 
elektrikçilik adı altında kurslar açıp, bu kurslara komşu köylerden, komşu illerden, hatta ba
zen uzak illerden bile öğrenciler getirip yurtlarda barındırmakta ve aynı zamanda tarikat eğiti
mi vermektedirler. Hatta, ailesi köyde bulunan çocukların bile ailelerinin yanında değil de bu 
yurtlarda barındığı gözlenmektedir. Devlet, kendisine karşı olan, kendisini yıkmayı amaçlayan 
bu grubu nasıl kollar, nasıl korur ve nasıl barındırır?.. 

Bütün bunlardan başka, üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı" yazısı 
bulunan Bakanlıkta -her kata hoparlör konularak- ezan okunmaktadır. Aynı durum, Talim 
Terbiye Kurulu binasında da mevcuttur. 

Hazreti Muhammed dini yorumlamamıştır. Ayrıca, "Çalışmak ibadettir" sözü de ona aittir. 
Peki, nasıl oluyor da, tam iş zamanı, memurlar, hem de Millî Eğitim Bakanlığının memurları, 
çalışmayı bırakıp gidebiliyorlar ve nasıl oluyor da bu durum teşvik ediliyor?.. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Kumara gidince bir şey yok; ama, namaza gidince suç... 
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URAL KÖKLÜ (Devamla) — Burada bir hususu daha vurgulamak-istiyorum. Benden önce 
konuşan bazı parti sözcüsü arkadaşlarım, eğitimde başörtüsünden dolayı baskıların olduğu
nu, eğitimin demokratik olmadığını anlatmaya çalıştılar. Bugün, gerçekten demokratik bir eği
timde, laik bir eğitimde hiçbir zaman baskı yoktur; özgürlük vardır, düşünce Özgürlüğü var
dır; çünkü, bilimsel eğitimde, ancak özgür olamayan bir düşünce ve beyin, yaratıcı, üretici ve 
eleştirici değildir; fakat, bugün baskı varsa, imam-hatip liselerinde baskı var. Ben şunu söyle
mek istiyorum; Başörtüsü örtmeden bu okullarda okuyabilecek bir kız çocuğu göremiyorum; 
bu bir. Bugün basla varsa, bu yurtlarda, imam-hatip liselerinde var; oruç tutmuyorsun, namaz 
kılmıyorsun diye baskı altında tutulan körpecik çocuklar var. Bu, baskıdır. (SHP ve CHP sıra
larından alkışlar) 

Bugün baskı varsa, niye şu gazeteyi okumuyorsun diye apartmanlara ve dairelere elle ga
zete dağıtanlarda var. Baskının kabadayısı budur. Onun için, "baskı" sözcüğünü, bir başörtü
sünün ucuna dolamayalım. 

Bu memleket hepimizin; bu din de bizim; bu inançlar da hepimizin... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) •— Din senin de o zaman ezandan niye rahatsız 

oluyorsun?.. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Her şeyden önce, inanç, din, mezhep, anlayışıyla, hepimiz, 

Türk Milletinin birer ferdiyiz. Olaya bu açıdan bakıp, hepimizin ortak paydası olan laik ve 
çağdaş eğitimi sulandırmayalım ve kafamızı da devlet olarak, yetkililer olarak, lütfen artık kum
dan çıkaralım. Neticede, Türkiye Cumhuriyetinin varlığı - yokluğu söz konusu oluyor. Yarın
dan sonra, laiklik yanlısı gençlerimiz, ile şeriat yanlısı gençlerimiz, sokaklarda kavgaya tu! aşa
caklardır ve bunun yaratıcısı da biz olacağız. Ben, bu konunun, bu açıdan dikkatle incelenme
sini ve Parlamentonun bu konuda dikkatli olmasını istiyorum. 

1994 malî yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçemizin memleketimize hayırlı olmasını diler, say
gılar sunarım. (SHP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köklü. 
Sayın milletvekilleri, öğleden önceki çalışma süremiz bitmiştir. Saat 14.15'te tekrar top

lanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapasaraıa Saati : 13.18' ' 

© 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.15 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkurt (Sinop), İlhan Kaya (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628. 1/629; 1/584. 3/1112; 1/582. 3/1113) (S. Sayıları : 393. 392. 397. 382) (Devam) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam) 

a) Millî Eğitim Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
h) Millî Eğitim Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

I. — YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) 
a) Yüksek öğretim Kurulu 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yüksek Öğretim Kurulu 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

II. — ÜNİVERSİTELER 
1. —Ankara Üniversitesi 
a) Ankara Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ankara Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı ' 

2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

3. —Hacettepe Üniversitesi 
a) Hacettepe Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Hacettepe Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

4. — Gazi Üniversitesi x 

a) Gazi Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gazi Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

5. — İstanbul Üniversitesi 
a) İstanbul Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) İstanbul Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
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6.—istanbul Teknik Üniversitesi 
a) İstanbul Teknik Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
7. — Boğaziçi Üniversitesi 
a) Boğaziçi Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Boğaziçi Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
8. — Marmara Üniversitesi 
a) Marmara Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Marmara Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
9. — Yıldız Üniversitesi 
a) Yıldız Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yıldız Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
10. — Mimar Sinan Üniverisitesi 
a) Mimar Sinan Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Mimar Sinan Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
11. — Ege Üniversitesi 
a) Ege Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ege Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
12. —Dokuz Eylül Üniversitesi 
a) Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
13. — Trakya Üniversitesi 
a) Trakya Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Trakya Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
14. — Uludağ Üniversitesi 
a) Uludağ Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Uludağ Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
15. — Anadolu Üniversitesi 
a) Anadolu Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Anadolu Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
16. — Selçuk Üniversitesi 
a) Selçuk Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Selçuk Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
17. —Akdeniz Üniversitesi 
a) Akdeniz Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Akdeniz Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
18. — Erciyes Üniversitesi 
a) Erciyes Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Erciyes Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
19. — Cumhuriyet Üniversitesi 
a) Cumhuriyet Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Cumhuriyet Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
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20. —Çukurova Üniversitesi 
a) Çukurova Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Çukurova Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
21. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
22. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
23. — Atatürk Üniversitesi 
a) Atatürk Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Atatürk Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
24. — İnönü Üniverisitesi 
a) İnönü Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) İnönü Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
25. — Fırat Üniversitesi 
a) Fırat Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Fırat Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
26. — Dicle Üniversitesi 
a) Dicle Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dicle Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
27. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
28. — Gaziantep Üniversitesi 
a) Gaziantep Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gaziantep Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
29.— İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
30. — Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
31. —Harran Üniversitesi 
a) Harran Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
32. — Süleyman Demirel Üniversitesi 
a) Süleyman Demirel Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
33. — Adnan Menderes Üniversitesi 
a) Adnan Menderes Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
34. — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
35. — Mersin Üniversitesi 
a) Mersin Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
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36. — Pamukkale Üniversitesi 
a) Pamukkale Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
37. — Balıkesir Üniversitesi 
a) Balıkesir Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
38. — Kocaeli Üniversitesi 
a) Kocaeli Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
39. — Sakarya Üniversitesi 
a) Sakarya Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
40. — Celal Boyar Üniverisitesi 
a) Celal Bayar Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
41. — Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
a) Abani İzzet Baysal Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
42. — Mustafa Kemal Üniversitesi 
a) Mustafa Kemal Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
43. — Afyon Kocatepe Üniversitesi 
a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
44. — Kajkas Üniversitesi 
a) Kafkas Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
45. — Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
a) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
46. — Niğde Üniversitesi 
a) Niğde Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
47. —Dumlupınar Üniversitesi 
a) Dumlupınar Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
48. — Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
a) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
49. •— Muğla Üniversitesi 
a) Muğla Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
50. — Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
51. — Kırıkkale Üniversitesi 
a) Kırıkkale Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
52. — Osmangazi Üniversitesi 
a) Osmangazi Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
53. — Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumu 
a) Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumu 1994 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — 1994 malî yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Sayın İbrahim öz-

diş'tedir. 
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Buyurun Sayın özdiş. 
Konuşma süreniz 45 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; görüşmekte olduğumuz 1994 malî yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesiyle ilgili, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun görüş ve düşüncelerini aktarmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunu
yorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de her alandaki olumsuzluk, anarşi, terör, çağdışı geliş
melerin temelinde, eğitim ve eğitimimizin sorunları yatmaktadır. Eğitim, insanlara davranış 
kapandırma, kişileri değiştirme ve dönüştürme sanatıdır diyebiliriz. 

Eğitim kurumlarımızın ve Bakanlığın, bu sanatın senaryolarının hazırlandığı ve uygulan
dığı kurumlar olduğunu söylersek, yanlış söylemiş olmayacağımıza inanıyorum. 

İnsanların doğuşundan başlayan yaşam mücadelesi, ekonomik, kültürel ve toplumsal iliş
kilerle çeşitlenmekte, insanlık onuru ve erdemiyle bütünleşmektedir. 

İnsanların toplumsal birer varlık olmaları gerçeği, devinimselliği ve değişkenliği de bera
berinde getirmektedir. Değişmeyen hiçbir varlığın ve düşüncenin olamayacağı gerçeği; değişi
min, planlı, programlı ve istenilen biçim ve özde olmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

. Bu değişim düşüncesi, eğitim gibi önemli bir çabayı zorunlu kılmaktadır. Eğitilecek un
surların hedefi, doğaldır ki, eğiticilerin hedefleriyle çakıştırılmalı ve bu amaca yönelik olmalı
dır, bu amaçlanmalıdır. İnsanın toplumsal hayata başladığı andan itibaren, ortak ve kolektif 
yaşam biçimlerini doğrudan yaşayarak öğrenme süreci, yazının icadıyla da programlı ve planlı 
öğretim ihtiyacı doğmuştur. Devletlerin varoluşlarıyla da örgün eğitim hayata geçmiştir. Ama
cı da, doğaldır ki, devletlerin ideolojileri doğrultusunda, varlıklarını sürdürecek, toplumsal alt
yapı ve planlamalarını gerçekleştirmektir. Bu amaç, çıkışından bu yana, özünü kaybetmeden, 
biçim değişiklikleriyle, günümüze kadar gelmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sahip olduğu millî eğitim politikasının özünü de bu eği
tim sistemi oluşturmaktadır. Eğitilen topluma, beklenilen davranış özelliklerini ve değişiklik
lerini hedeflediği veya böyle olması gerekliliği düşüncesiyle baktığımızda, millî eğitimimizin 
bugünkü yapısıyla, pek de öyle olmadığını görürüz. Ülkede bir türlü durulmayan bir toplum 
yapısının varlığı, eğitim sistemimizin amaçsızlığını veya başka bir ifadeyle, cumhuriyet ve de
mokrasi amaçlarının dışına çekildiğini,göstermektedir. 

Bu ülkenin en temel meselesinin eğitim olduğu, kuşku götürmez bir gerçektir. Bunun için, 
uzun vadeli, İcalıcı politikalar oluşturulması gerekir; ama, maalesef, bu Hükümet ve bu Hükü
metin Başbakanı Sayın Çiller, böylesine hayatî bir konuda ve ülke gençliğinin en yoğun bek
lentisi olan üniversite eğitimi konusunda gayri ciddî davranışlar sergiliyor, günü kurtarmaya 
çalışıyor. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, 1993 Ağustos ayında, Sayın Başbakanın, "herkese 
üniversite" diyerek, reform olarak ilan ettiği üniversite projesi, bugün geldiği nokta itibariyle, 
fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Üniversite eğitimi gibi, ülke insanı için, ülke gençliği için hayatî önemi 
olan bir konuda, hiçbir plan, hiçbir program tespit etmeden, bu konuda ilgililere danışmadan, 
"isteyen herkese üniversite'* diye açıklamada bulunmak, ne devletin inandırıcılığına ne de aka
demik kariyeri olan bir Başbakana yakışır. Nitekim, açıkta olan 600 bin civarında öğrencimiz
den yalnız 80 bin civarında olanı, bu, "Çiller Üniversitesi" diye adlandırılan, ne olduğu 
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anlaşılmayan eğitim kurumuna başvurmuştur. Gençlerimizin bu üniversiteye olan ilgisizliği, 
aynı zamanda bir Başbakanın verdiği söze itibar etmediklerinin, güven duymadıklarının bir 
sonucudur. Gençlerimize eğitimle verilmesi gereken, öncelikle, devlete güven ve inanç duygu
sudur. Maalesef, bu Hükümet ve bu Başbakanla, bu güven ve bu inanç duygusu yitip gitmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Ankara ve istanbul'da, Millî Eğitim ihalelerinin Doğru Yol Partili 
politikacılar tarafından paylaşıldığı basına yansıyınca, Sayın Bakan, bu ihaleleri iptal ettiğini 
açıkladı. Şimdi, biz, bu iptal edilen ihalelerin kimlere ve ne şekilde verildiğinin açıklanmasını 
bekliyoruz. Şaibeli ihale yapılması için bürokratlara baskı yapan politik güçlerin açıklanması
nı istiyoruz. Zira, bürokrat, böyle bir işe kendi başına giremez. Kısaca özetlemek gerekirse, 
eğitim sistemimiz, sosyal, siyasal ve ekonomik görevlerini yeterince başaramamıştır. 

Anayasamızdaki eğitim tanımlaması ve amaçlarına baktığımızda, eğitimimizin amacı, bütün 
insanlarımızı, Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyen, koruyan ve yüceltmeye çalışan, insan 
haklarına dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine 
karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş kişiler olarak yetiştir
mektir. 

Eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, denetim altında bu
lundurmak, Bakanlığın görevidir; ancak, eğitim sistemimize bir bütün olarak bakarsak, duru
mun pek de öyle olmadığını rahatça görebiliriz. Eğitim kademelerimizce, demokrasinin, laikli
ğin, sosyal hukuk devleti anlayışının ve ilkelerinin hayata geçirildiğini ve bu yolda gayret ye 
girişimlerde bulunulduğunu görmek, pek mümkün olmamaktadır; hatta bu ilkeler, açık açık, 
Anayasada, ilgili yasalarda ve millî eğitim programlarında ifade edilmesine karşın, uygulama
da antilaik, antidemokratik, baskıcı, cezalandırıcı yöntemler bulunmaktadır. 

Bir insanının söylediği ile uygulamaları birbirine uymazsa, hiç kimse onu dikkate ve cid
diye almaz, tşte, iktidarların da bu birbiriyle çelişen teori ve pratikleri yüzünden, devletimizin 
ciddiyeti de içte ve dışta sürekli tartışılabilir hale gelmiştir. Bu sebeple, durulmayan, uzlaşama-
yan, tartışamayan bir toplum yapısında, kuralsızlığın kural olduğu, anarşinin toplum düzeni 
olduğu bir ülke durumuna ulaştık. Ülkemizdeki, tüm hastalıkların olgunlaştığı olumsuz ko
şullar, bilerek veya bilmeyerek, yetersiz ve yeteneksiz devlet yöneticilerince olgunlaştırıldı ve 
her alanda tam anlamıyla bir anarşi yaratıldı. 

tşte, bütün bu gerçeklerden yola çıkarak, millî eğitim politikası ve programının, bizce, di
ğer tüm bakanlıkların politikalarından önemli olduğu inancındayız. 

Millî eğitimimizin tartışıldığı bugün, bu alana ayrılan devlet bütçesindeki payın, tartışma
sız en fazla olması gerektiği düşüncesindeyiz. Oysa, görülüyor ki, Millî Savunma, Genelkur
may ve iç güvenlik teşkilatlarına genel bütçeden ayrılan pay, neredeyse devlet bütçesinin üçte 
birini oluşturmaktadır. Bu basit kıyaslama bile, ülkenin adım adım nerelere sürüklendiğinin 
açık bir ifadesi değil midir? 

Değerli milletvekilleri, eğitime, toplumca hedeflenen bir yaşam seviyesine ulaşabilmek için 
kalkınmanın en etkili aracı olduğu bilinciyle başlanılması ve bu doğrultuda gereken özenin gös
terilmesi gerekir, eğitimde bu düşünce hâkim olmalıdır. İnsanlığın temel gereksinimi olan ay
dınlanma ve yenileşme, ancak, bireyi toplumdan, toplumu da bireyden koparmadan, tutarlı 
ve planlı bir eğitim politikasıyla mümkün olacaktır. Oysa, şimdiye kadarki millî eğitim siste
mimiz, kendi hedefleriyle çelişen, amaçlarını saptıran bir dizi politikayla, önce insanları umut-
suzlaştırmış, daha sonra da, bu sistemimizde cumhuriyet rejimini, toplumun birlik ve bütün
lüğünü tehlikeye düşürür uygulamalar gerçekleşmiştir. 
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Ülkemizde, eğitim sistemimiz, temelden ele alınarak, çağın sosyal ve ekonomik ihtiyaçla
rının paralelinde yeniden oluşturulmalıdır. Yetmiş yıl öncesindeki olağanüstü bir dönemde ha
zırlanmış olan eğitim politikaları, halen uygulanmakta olan politikalara karşın, daha ileri bo
yuttadır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin kurtarıcısı, devletimizin ye Partimizin de kurucusu Bü
yük Önder Atatürk döneminde, öğretmenlerimizin toplumda ayrı bir yeri vardı, kaymakam 
kadar, belediye başkanı kadar saygınlığı vardı. Atatürk, onlara, "yeni nesil sizin eseriniz 
olacaktır" demişti. Onlar da, onun düşüncelerini, ilkelerini ve devrimlerini hep savundular. 
Hatta, bu uğurda bazıları şehit oldular. Öğretmen Kubilay'ı şehit edenlerden birkaçı cezasını 
çekti; ama onların yandaşları ve onlara prim verenler, bugün hâlâ yaşıyorlar. Sivas'ta ve Bat-
man'da bunlar kendilerini gösterdiler. Hükümet ve bürokrasinin tepesindekiler bunlara cesa
ret ve destek vermeye devam ettikçe, kendilerini daha birçok yerde göstermeye devam edecek
lerdir. Hükümet yetkililerinin, "Atatürkçüyüz" demelerini yeterli ve inandırıcı bulmuyoruz. 
Atatürk'ün Menemen'deki olayda gösterdiği tavrı ve tepkiyi, bu Hükümet Sivas'ta, 37 canın, 
Batman'da bir milletvekilinin öldürülmesinde göstermeliydi. 

Değerli milletvekilleri, cumhuriyetimizin kuruluş yıllarındaki ulusal bağımsızlık, çağdaş
lık ve çoğulculuk ruhu temel alınarak ve evrensel, insanî ve felsefî değerleri de irdeleyerek, yeni 
bir millî eğitim sistemi oluşturulmalıdır. Bu sistem, tüm insanlığın sahip çıktığı evrensel değer
leri, değişimi, yenileşmeyi, kalkınmayı da hedef program içerisine almalıdır. 

Bizler, önce bu ülkenin insanlarıyız; ancak, dünya âleminin de bireyleriyiz. Ekonomik ve 
siyasî sınırların şeffaflaştığı bu bilgi ve iletişim çağında, kafalarımıza Çin Şeddi çeken bir eği
tim sistemini sürdüremeyiz, sürdürmemeliyiz. 

Eğitim sistemimizin amaçlarını belirlerken, salt ailemizi, milletimizi, vatanımızı seven, yü
celten ve sınırlamadan evrensel ilişkiler içinde kendini bulan; insanlığın gelişip yücelmesine, 
bilimin geliştirilmesine katkıda bulunacak insanlar yetiştirmeyi de amaçlamalıyız. Ülkemizde, 
ulusal birlik, beraberlik ve bütünlük ruhunu demokrasi potasında kaynaştıran; sevginin, hoş
görünün, uzlaşmanın ortak platformunu oluşturan; ülke kalkınmasında en etkin rolü oyna
yan; üretim ve üretildikçe bölüşüm erdemine inanan insanların yetiştirilmesi, millî eğitim siste
mimizin ilkelerini oluşturmalı, laik ve demokratik eğitim sistemi gerçekleştirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, mevcut eğitim sistemimiz içinde okullar, öğrencileri bir üst okula 
ve yabancı dille eğitim yapan resmî ve özel okullar için açılan sınavlara hazırlamanın dışında, 
farklı bir işlev görmemektedir. Sonuçta bu okullar, öğrencileri üniversiteye giriş sınavlarına ha
zırlayan kurumlar konumuna düşmüşlerdir. Bu sebeple, öğretmenlerimizin işlevleri, gerçek ya
şamlarında hiçbir işe yaramayan birkısım bilgileri öğrencilere aktarmakla sınırlı kalmaktadır. 
öğretmenlerimiz eğitici ve eğitimci formasyonlarını kullanamaz hale getirilmişlerdir. Bir üst 
okula devam edemeyenler için bunun anlamı, yaşama ve meslek hayatına hazırlanmamaları 
demektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde her yıl, yaklaşık 1 milyon 300 bin çocuk, 
ilkokullara kayıt yaptırmakta; ama, yine her yıl, ancak, ortalama 80 bin genç, üniversitelerden 
mezun olmaktadır. Yaklaşık 1 milyon 220 bin insan, elenerek, gelecekten umutsuz, devlete, 
topluma ve kendine küskün olarak kaderiyle başbaşa bırakılmaktadır. Uygulama ve sonuçlara 
baktığımızda, bunca emeğin, bunca yatırımın boşu boşuna yapıldığını gördüğümüz bir eğitim 
sisteminin bulunduğunu görmekteyiz. Oysa, büyük bir hevesle okula başlayan çocuklarımızın 
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toplumun sağlıklı birer üyesi olarak yetiştirilmesi ve çocuklarımıza bir meslek ve hayatını ka
zanacağı birtakım berceriler kazandırılması, sosyal devlet olmanın temel kuralıdır, Bu, devle
tin de teminatıdır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde millî eğitim, hızla Ortaçağ karanlığına çekilmek isteni
yor. Feodal, gerici, bireyci kişiler yetiştirilmesi için her türlü yol ve yöntem deneniyor. Buna, 
Koalisyon ortağı Sosyaldemokrat Halkçı Parti, koltuk değnekliği yapıyor. 12 Eylülle başlayan 
ve mantar gibi çoğalan din ağırlıklı okullar, Anavatan tktidan döneminde de sürmüştür ve 
özellikle laiklik savunucusu Sosyaldemokrat Halkçı Partinin içinde bulunduğu Koalisyon Hü
kümeti döneminde de sürmektedir. Buna karşın, diğer alanlarda, okullaşma ve okul açma ora
nında düşme görülmektedir. Devlet yöneticileri tarafından din ve laiklik ne kadar çok tartışıl
mış ve sözde Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri savunulmuş ise de, gericilik hız kazanmıştır. Bu
gün, hâlâ bunların canlı örneklerini görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, 1993 yılı, ülkemiz açısından parlak bir yıl olmadı; 
önemli kayıplar verdik. Uğur Mumcu, yılın hemen başında, 24 Ocakta katledildi. 1994 yılına 
girmek üzereyiz, Mumcu cinayeti hâlâ karanlıkta. Oysa, dönemin Başbakanı ve Yardımcısı, 
nasıl da atıp tutuyorlardı. Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin yol açtığı kitlesel tepki üzerine?! 
Yüzbinler, sokağa dökülmüş, isyan halindeyken, bu kişiler, insanları şu sözlerle oyalıyorlardı: 
"Uğur Mumcu'nun katillerini bulmak, bizim için namus borcudur." Koca bir yılı devirdik bi
le; ama, Mumcu'nun katilleri ortada yok ve dosyası, faili meçhul cinayetler rafına kaldırılmış 
durumda. 

Karanlık cinayetler zinciri, 1993'te Uğur Mumcu'nun Ankara'da öldürülmesiyle başladı, 
güneydoğuya uzandı, İstanbul'da sürüp gitti, Hırsızı, uğursuzu, katili dışarıda bırakan, dü
şünceyi suç sayan ve amansızca takip ederek yakalayıp içeri atan bir düzen devam etmekte. 
Atatürk heykelleri bu dönemde kırılıyor; Atatürkçü düşünür, yazar ve gazeteciler öldürülüyor. 
Demokratlar ve yurtseverler, Hükümetin bu namus borcunu ödemesini katilleri bulmasını bek
liyorlar. 

Değerli milletvekilleri, 12 Eylül ve sonrası uygulamalarla laik ve toplumsal ilişkilerde olu
şan erozyon, din ve inanç istismarcılarının devlete sızmalarını hızlandırmış ve devleti gerici çı
karları doğrultusunda kullanmalarını sağlamıştır. Bu yollarla devlet yönetimine tarikatlar so
kulmuş ve hangi tarikattan olduğu sorulur hale gelmiştir. Çağdaş ne kadar değer varsa, hepsi
ne saldırı, planlı ve programlı bir şekilde sürdürülmektedir. 

Osmanlı Devletinin çöküş döneminde olduğu gibi, okullarda bilim ve teknoloji dışı uygu
lamalar ağırlık kazanmaktadır. Eğitim emeçlerini ve gençliği ulusal bağımsızlık duyguların
dan uzaklaştırmak için her türlü yola başvurulmuştur. Toplumun en geniş kesimi siyaset dışı 
bırakılmıştır. İnsanlar hakkında yapılan sözde güvenlik soruşturmalarıyla ya işlerine son veril
miş ya da işe alınmamışlar, açlığa ve sefalete sürüklenmişlerdir, 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Yavaş konuş ibrahim, vakit çok! 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Sağ olun Sayın Çelik; biz nasıl konuşacağımızı biliriz! 

Yine de teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
Ülkenin sorunları ağır, millî eğitimin sorunları ağır. 
İBRAHİM HALİL. ÇELİK (Şanlıurfa) — Ama, sizi dinleyen yok! 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — En hızlı biçimde, en çok konuyu, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi kürsüsünden, Cumhuriyet Halk Partisi olarak dile getirmek, bizim görevimiz. (CHP 
sıralarından alkışlar) 
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Değerli milletveküler, demokrasinin neresinde ve nasıl uygulandığı bir türlü anlaşılama
yan bu uygulama hâlâ sürmekte; ama, demokrasi savunucusu Koalisyon Hükümeti cephesin
den bir ses çıkmamaktadır. Bu antidemokratik uygulamaya son verilmelidir. Gericiliğin ulusal 
ve uluslararası kaynakları ortaya çıkarılmalı, kendilerine kaynak olarak gördükleri çeşitli tari
katların güdümünde olan yurt ve pansiyonlar denetlenmelidir. 

Güneydoğudaki kan gölünü kurutmak, sadece askerî ve polisiye önlemlerle, şimdiye ka
dar sağlanamamıştır. Bölgede, öğrenci ve öğretmenlerimizin can güvenliği korunmalıdır. Gü
neydoğu ve doğudaki yöre insanına, eğitim ve öğretim konusunda devletin samimiyeti gösteril
meli, okulların açık tutulması sağlanmalıdır; çünkü, insanlar cahilse, insanlar işsizse, orada, 
toplumsal çatışma ve terör ortamı vardır, özellikle, bölge, klasik okullar yanında, bölge insa
nının ve bölgenin doğal yapısına uygun, ekonomik sorunlarının çözümüne katkı yapacak mes
lek ağırlıklı okullarla güçlendirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, şu bilinmelidir ki, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, eksiklikle
ri, hataları söylerken, çözüm alternatiflerini de ortaya koymaktayız. Bunun için, acilen, parti
ler arasında bir uzlaşma sağlanmalı, oluşan uzlaşmayla da, nasıl bir millî eğitim politikası be-
linlereceği saptanmalıdır. Konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmalı, özellik
le bağımsız ve uzman kişilerin görüşlerine başvurulmalıdır. Temel eğitim ve ortaöğretim -buna 
liseler de dahil- ülkenin ihtiyacı olan ara insan gücünün oluşturulmasına yönlendirilmeli; aile, 
okul, öğrenci ve eğitimci kaynaşması sağlanmalıdır. Üniversite eğitimi de dahil olmak üzere, 
hiçbir insanın önüne, eğitim isteklerini engelleyici setler çekümemelidir. Türkiyemizde, hiçbir 
çocuğumuz, anne ve babasının gelir azlığı nedeniyle, eğitim sürecinden dışlanmış olmamalıdır. 
Bizim için bu, bütün önceliklerden daha önceliklidir. 

öğrenci, yükseköğretimde yönetime katılmalıdır. Bütün kamu görevlileri için öngördüğü
müz bir yaklaşımın/ eğitim alanına özellikle yarar sağlayacağını düşünmekteyiz; eğitim çalı
şanları başta olmak üzere, tüm kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmelerinin ve diğer mesle
kî öğrütlenmelerinin önündeki yasal engeller en kısa zamanda kaldırılarak, devletle memurla
rı arasındaki güvensizlik köprüleri kaldırılmalıdır. 

Anayasanın 90 inci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanan 87 ve 151 sayılı 
ILO sözleşmeleri yargı kararları, 93/15 sayılı Başbakanlık genelgesi dikkate alınarak, Bakanlık 
merkez ve taşra yetkilileri, öğretmen sendikalarına gerekli kolaylığı sağlamalıdır. Bu düzenle
me ve kararlarla, Hükümet Programındaki demokrasi vaatlerinin gereği olarak, sendikalar aley
hine Ankara Valiliğince açılan kapatma davaları bir an önce geri çekilmelidir. 

öğretmen, öncelikle kendi çevresinde öğretmen olabilmeli ve istiyorsa, orada kalabilmeli-
dir. öğretmenin görev yerinin değişmesi, öncelikle kendi isteğine bağlı olmalıdır, öğretmenin 
çevreye daha yararlı olması ve öğretmenlik mesleğinin çekici kılınması için, bütün dünyanın 
benimsediği bu yöntemi, Türkiyemizde de uygulamalıyız. 

Eğitimin temel unsuru öğretmendir, öğretmenliği, zorunluluk nedeniyle kabullenilmiş bir 
meslek olmaktan kurtarmalıyız. Onu, hem sağladığı gelir seviyesi açısından hem de toplumsal 
konum olarak, daha çekici kılmalıyız. Bu bağlamda, öğretmenin kendi çevresinde, kendi yöre
sinde mesleğe başlayıp, isterse bu yörede kalabilmesini, önemli bir özendirme olarak görüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin geleceği, ulusal bağımsızlığın pekişmesi 
kendine güvenen bireyler yetiştirilmesiyle ve üretim ilişkilerini girişkenlikleriyle ilerletecek, sosyal 
ve kültürel çehremizi değiştirecek elemanların yetiştirilmesiyle mümkün olacaktır. 
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Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'nin birçok okulunda yaşanan bir olaydan bahset
mek istiyorum ve buradan bir genelleme yapmaya çalışacağım : Bugün Türkiye'de, özellikle 
ortaöğretim kurumlarında, tüm insanlan rahatsız eden, öğrenci velilerini üzüntüye boğan olaylar 
yaşanmaktadır. Gün geçmiyor ki, basın organlarımızda, geleceğimizin güvencesi öğrencileri
mize -sözde eğitimciler tarafından- yönelik dayak, küfür, aşağılayıcı ve küçük düşürücü davra
nışlarla ilgili haber yer almasın. Nedeni ne olursa olsun, çocuklarımızın önünü karartacak, 
yaşamına yönelik bu tür davranışları onaylamak olası değildir. 

Sayın Bakanı, eğitimle hiç ilgisi olmayan, öğrencisine dayak, küfür, aşağılayıcı, küçük dü
şürücü davranışlarda bulunan sözde eğitimcilere karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, eğitim politikamızın hedefi, eğitimde arzı artırmak ve kaliteyi yük
seltmek olmalıdır. Bu anlayışla, devletin öngördüğü genel düzenleme içerisinde, kamunun ve 
özelin, eğitime dönük girişimleri desteklenmelidir. 

Türkiye'nin yeni bir eğitim düzeni olmalıdır, özellikle ilköğretim, çocuklara, hayatı, in
sanları, doğayı öğrenmeyi ve sevdirmeyi amaçlamalıdır. 

Bu müfredat programları yenilenmelidir. Sekiz yıllık temel ve zorunlu ilköğretim sistemi
ne geçiş hızlandırılmalıdır. 

• Bilgisayar, temel bir öğrenim alanı ve eğitim aracı olmalıdır. 2000 yılında bilgisayarın gir
mediği okul kalmamalıdır. 

Devletin ortaöğretim kuruluşları, toplumun ihtiyaçları gereğince yapılmış bir iş bölümü 
ve alan bölümü uyarınca yeniden tanımlanmalı, sınıflandırılmalı ve ilgili alanlar belirlenmelidir. 

Bu çerçevede, toplumun ihtiyacı, bir belirli alanda daha yaygın eğitim yapılmasını gerekti
riyorsa, bir başka alanda ise ihtiyaç fazlası eğitim yapılıyorsa, okulların konumu ve işlevi de
ğiştirilmelidir. 

Dar anlamıyla din eğitimi, değişik inançları kapsayan ve farklı hassasiyetleri dikkate alan 
bir biçimde düzenlenmeli ve zorunlu olmamalıdır. Buna karşılık, genel ahlak ve inanç kültürü
ne, ders programlarında yer verilmelidir. 

Ders kitapları ve konulan, yaşamın içinden seçilen örneklerle hazırlanarak, bölgesel ihti
yaçlar değerlendirilmelidir. 

Meslekî ve teknik eğitim kurumlarında, iş piyasasının istemlerine yönelik programlar uy
gulanarak, daha okul içerisinde iken, öğrencilerin, iş piyasasını tanımalarına, mesleklerini ge
liştirmek için yoğunlaşmalarına yardımcı olunmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Özdiş, konuşma sürenizin yirmibeş dakikası doldu. 

İBRAHtM ÖZDtŞ (Devamla) — Takip ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Genel eğitimle meslekî teknik eğitim, program olarak farklılaşsa bile, bütün ortaöğretim 

kurumları tek merkezî örgüt altında birleştirilerek, bu kurumların kaynaşması sağlanmalı, eği
timin bütünlüğü korunmalı, parçalanmanın önü alınmalıdır. Halen yürürlükte olan, uygula
mada gözükmeyen, eğitim birliği yasası, hayata geçirilmelidir. 

Eğitim öğretim kadrosu, eğitilen insan gücü, hizmet içi eğitim ve işbaşında eğitim sürekli 
bir süreç haline getirilerek, bu yolla toplanan puanlamalar, hizmet içindeki yükselmelerde, ob
jektif ve demokratik kurallar olarak, temel kabul edilmelidir. 

Yükseköğretim kurumları, bilimsel ve demokratik yönetim kurullarıyla kurumlaştırıl-
malıdır. 

— 68 — 



T.B.M.M. B:'Sİ 21 . 12 ..'1993' 0 : 2 

Bilimsel araştırmalar ve öğretim elemanlarının bilim adamı statüsü öne çıkarılarak, ülke 
kalkınmasında etkili projelerin üretiminde yaratılan temel kaynaklar olarak geliştirilip destek
lenmelidir. 

Yükseköğretim kurumları, bilimsel özerkliği zedeleyici her türlü baskı ve yönlendirmeden 
arındırılarak, demokratik bir öze kavuşturulmalıdır. Üniversite ve yüksekokullar, yüksek lise 
konumundan kurtarılmalıdır. Üniversiteler, kendi yönetimini kendi seçmelidir. 

Değerli milletvekilleri, eğitimimizin içinde bulunduğu sorunlar ve Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak çözüm yollarımız, çözüm önerilerimiz genel hatlarıyla böyle. Tekrar bir toparlarsak: 

Doğu ve güneydoğuda, 1991'den bu yana 90, Eylül 1993'den bu yana da 40 öğretmen öl
dürüldü. Son günlerde azalma olsa da, katliamın arkası kesilmiş görünmüyor. Bu konuda ge
rekli önlemler bir an önce alınmalıdır, öldürülen öğretmenlerin kalanlarına, sakatlananların 
kendilerine ve ailelerine gerekli yardım ve destek sağlanmalıdır. 

Cumhuriyet tarihinin en düşük maaş artışı 1993 'te oldu* Memurlar arasında en düşük ar
tış ise, öğretmenlere ve öteki eğitim çalışanlarına yapıldı. Hiç olmazsa 1994'te, hakça bir maaş 
artışı yapılmalıdır. 

Yardımcı hizmetler -özellikle okullarda çalışan yardıma hizmetler- sınıfında çalışan in
sanlar çok zor koşullarda çalışıyorlar. Bu insanlar, yasal çalışma süresinin üstünde çalıştırıl
makta, buna karşılık çok düşük ücret almaktadırlar. 1993'te, giyecek yardımları ve benzeri ki
mi yardımlar kaldırılmıştır. Bütçede, bu çalışanların insanca yaşayabilecekleri olanaklar yara
tılmalıdır. 

Çoğunluğu okullarda çalışan büro memurları da ağır geçim sıkıntısı çekmektedirler; bu 
çalışanların da maaşları, geçinmeye yetecek duruma getirilmeli ve ücretsiz taşınma, yemek ve 
giyecek yardımlarından yararlandırılmalıdır. 

Genel idarî hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfına mensup personelin birinci dereceye 
kadar yükselmelerine olanak sağlanmalıdır. Yıllardır birinci derecede bekleyenlerin önünü açacak 
önlemler alınmalıdır; lisans tamamlayanların intibakları bir an önce yapılmalıdır. 

Cumhuriyetimizin 70 inci yılı dolayısıyla bir memur sicil affı çıkarılarak, kayıp terfiler 
kesinlikle geri verilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, gerçekçi bir hesapla, ülkemizin öğretmen gereksinimi 1 milyondur. 
57 milyon nüfusu olan İtalya'nın 850 bin öğretmeni vardır, öğretmen azlığı, en başta, kalaba
lık ve sağlıksız derslikleri oluşturmuştur. Ayrıca, dengesiz dağılım, kimi öğretmenleri boşa çı
karırken, kimi öğretmenlerin aynı anda 50-100 öğrenciyi okutmasına, bir başka söyleyişle 2-4 
öğretmenin görevini üstlenmesine neden olmuştur. Bir plana göre, öğretmen eksikliği, bir an 
önce giderilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti İktidarının, ik
tidara gelmezden önce seçim meydanlarında söylediklerinden birkaç alıntıyı aktarmak istiyo
rum. Ne diyordu Doğru Yol Partisinin o dönemdeki lideri : Bir elinde Paris Şartı, bir elinde 
AGİK süreci, "bizim iktidarımızda, memurlara sendikal hak vereceğiz" diyorlardı. Ne diyor
du o dönemdeki -ki, ben de o dönemde o partinin bir mensubuydum- Sosyaldemokrat Halkçı 
Partinin lideri, politikacıları; yani bizler ne diyorduk : Farklı şeyler söylemiyorduk; iktidarı
mızda, memurlarımıza, çalışanlarımıza, toplu sözleşmeli, grevli sendikal haklar vereceğimizi 
söylüyorduk, ama, maalesef, geçen iki yıllık süreç içerisinde bunların hiçbirisi hayata geçiril
memiştir. 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — O günah size yeter! 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Neyse ki çabuk ayıldık, o günahtan bir an önce kurtul

duk; o günahı bir sene çektik. 
Biraz önce, seçim bölgem Adana'dan, bir aileden, bir anne babadan mektup aldım; izin 

verirseniz aktarmak istiyorum; baba şöyle diyor : "Ben Cebesoy İlkokul öğretmeni Baykal 
Özkan. Müsaade buyurursanız, sizlerden çok önemli istirhamım olacak. Oğlum Tonguç Öz
kan, Devlet Demiryolları Adana İşletmesinde revizör olarak yedi yıldan beri çalışmakta olup, 
aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi dördüncü sınıfta, yani son sınıfta oku
maktadır. Yurdumuzda memurlara da sendikalaşma hakkı verilince -sevgili baba ve anne hâlâ 
öyle zannediyor(î) seçim meydanlarım hatırlıyor, sözüm ona o politikacılara güveniyor, onun 
için böyle yazıyor- kendisi de sendikaya üye oldu. Son iki yıldan bu yana da Demiryol-Sen 
Adana Şubesinin, seçimle, Sekreterliğine getirildi. Sendikal çalışmalarından dolayı da, bu süre 
içinde 3-4 defa tayini çıkarılıp durduruldu. İşyeri amiri, 'ya iş ya okul' deyip baskılar yapıyor
du. Halbuki, devletimiz, üniversite okuyacak gençlerin, hatta 40-50 yaşında memurluk yapan
ların bu çabalarına yardımcı olmaktadır. Şimdi ise, Zonguldak-Çatalağzı'na tayini yapılmış
tır." Baba devam ediyor : "Bu nedenle, oğlumun okul hayatının ölmemesi için tayininin dur
durulması, Adana'da eski görevine verilmesi için, gereği anlamında yardımlarınızı esirgemeye
ceğinize inanıyor, saygılar sunuyorum." Sayın Hükümet yetkililerine, özellikle DYP ve SHP 
yetkililerine ithaf ediyorum! 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Salman Kaya bu ithaf sana!.. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — O ithaf, Salman Kaya'ya değil; Salman Kaya da bizim 

gibi düşünüyor. 
1993 Türkiyesinde benimsenen eğitim düzeni, gelecekte bir şeriat devletinin toplumsal is

keletini oluşturmak için döndürülen çarka benzemektedir. Hemen tüm öğretim kurumlarımız
da din derslerinin zorunlu olması da, medrese eğitimi yolunda atılmış bilinçli bir adım olarak 
nitelendirilebilir. "Millî eğitim" adı altında, laik Türkiye Cumhuriyetinin, temellerini kemiren 
teokratik bir eğitime doğru yol aldığını savunmak, kötümser düşünmek değildir. İzlenebildiği 
kadarıyla, Atatürk'ten yana görünüp, onun tüm devrimlerini içine sindiremeyenler, laik eğiti
mi sürekli karanlıktaki bir hizmete dönüştürmekten yana olanlar, artık meydanı boş bulmaya 
başlamışlardır. Üstelik, köy enstitüleri deneyiminden yeterli dersleri çıkarmışlar ve köy çocuk
larına kapattıkları eğitim kapılarının yalnızca imam hatipli yanını açık bırakmışlardır. 

Laiklik konusunda gerekli önlemleri yerinde ve zamanında alamazsak, yarın maalesef çok 
geç olabilir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Yüce Meclisi saygıyla 
ve sevgiyle selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özdiş. 
CHP Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Edirne Milletvekili Sayın Hasan Bas-

ri Eler, buyurun efendim. 
Sayın Eler, Grubunuzun 10 dakikalık süresi kaldı. 
CHP GRUBU ADINA HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Cumhuriyet Halk Partisi adına, arkadaşımın konuşmasından sonra, Millî Eğitim Bakan

lığı hakkındaki görüşlerimizi sunmaya devam etmek üzere huzurunuzdayım. Hepinize saygıla
rımı sunarım. 
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öncelikle, ülkemizin her yerinde, kutsal görevlerini yaparken, korumasız ve savunmasız 
bir şekilde, canlarını esirgemeden feda eden tüm öğretmen şehitlerimize Allah'tan rahmet, ya
ralılara şifalar diler, başta kederli aileleri olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı mensuplanna sa
bır ve başsağlığı diler, derin acılarınızı, Cumhuriyet Halk Parti olarak, yürekten paylaşırız. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, çok önemli bir bütçe üzerinde görüşüyoruz. Çok önemli iki bakan
lık var; bunlar, Millî Eğitim ve Millî Savunma Bakanlıklarıdır. Bu bilinçle, bu Bakanlık üze
rinde, her türlü politik düşünceler dışında gerçekleri söylemeliyiz. Bu kürsüden teşhis edilen 
-başta iktidar partilerinin ve SHP'li Ural arkadaşımın belirttiği düşüncelere katılmakla birlik
te sorunlara en kısa zamanda çözüm bulunmasını diliyoruz. Her zaman söylüyorum; bu kür
sü, temenni yeri değildir, ağlama duvarı değildir, çözüm yeridir. Bilhassa iktidar partilerinden 
bunu bekliyoruz. 

Ülkemizin bir coğrafyasında, ulaşım, siyasî faaliyetler ve basın yasaklanmış; her şeyden 
kötüsü, maalesef eğitim ve öğretim yapılamıyor; savunmasız öğretmenlerimiz de şehit edil
mektedir. 

Yetmiş yıllık laik cumhuriyetimizde, Yüce Atatürk'ün ilke ve düşünceleri doğrultusunda, 
hâlâ, eğitim ve öğretim sorununu çözemedik. İktidarlara, hatta bakanlara göre değişen uygu
lamalar ve politik tercihler yapıldı, kitaplar basıldı, müfredat programlarına geçildi. Şimdi ise, 
daha kötüsü, okullarımız yakılıp, öğretmenlerimiz şehit edilmektedir. 

Bunun için çözüm olarak, yatılı bölge okullarının bilhassa güneydoğuda fazlalaştırılması
nı öneriyoruz ve bunlar için merkezî köyler seçilmesini, yani köykentler kurulmasını, hem kay
nak bakımından hem ulaşım bakımından hem de canlarını esirgemeden feda eden öğretmenle
rimizin savunması bakımından daha yararlı görüyoruz. Bunları zamanında bu kürsüden çok 
söyledik; ama, o zamanlar bizim için, halka gidip, "sizleri köylerinizden edecekler" dediniz. 
Şimdi bu gerçekler anlaşılmıştır. Bu nedenle, köykentler, yani merkezî köyler kurulmasını öne
riyoruz. 

Bugün, öğretmenlerimizin ve yükseköğretim üyelerinin ve elemanlarının ücretleri, her ge
çen gün, yapılan ayarlamalar ve düzenlemelerle geriye çekilmiş; bunlar, artan enflasyon karşı
sında ezilmişlerdir. Eskiden, bir rektör, korgeneral, hâkim ve savcı düzeyinde maaş alırken, 
bugün albay ile yarbay arasında bir maaş almaktadır. Bugün, neredeyse, full time çalışan bir 
profesörün aylık maaşı, bir meslekten emekli olmuş bazı emeklilerin maaşı kadar azalmıştır. 
Dolayısıyla, Ücret azlığı karşısında, özendirici ve teşvik edici tedbirlerle görevleri cazip hale 
getirilemediği için, araştırma görevlileri ve öğretim elemanları, haklı olarak, üniversiteler yeri
ne özel okullara ve dershanelere yönelmektedirler. Bu nedenle, iyi yetişmiş öğretim üyelerini 
ve asistanları cezbetmek için, ilkönce özlük haklarını düzeltmek lazım. İktidardan bunu bek
liyoruz. 

Üniversiteler yasası değiştirilmemiştir. Bu uygulamayla, çağdaş eğitim mümkün değildir. 
Bu haliyle, eğitim ve öğretim, paralı ve pahalı hale getirilmiştir. 

İhtiyaca göre, istihdam kadrolarına göre bir personel politikası yapılmamıştır ve yapılma
dığı için de, ünivresitelerden mezun olanlar, işsiz ve mutsuz kalmaktadır. Hatta, fizik dalı me
zunu, bir üniversite mezunu, gardiyan olmak için dahi müracaat edebilmektedir. 

Bugün devlet bütçesinden harcamayla yurt dışına araştırma yapmak için gitmek isteyen 
bir öğretim elemanı, bir ay için dahi olsa, ancak Bakanlar Kurulu kararına göre izin ala-
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bilmektedir. Böyle bir karar, ne 1992 ne de 1993 yılında çıkmıştır; Sayın YÖK Başkanımız da 
buradadır. Bu konuda Bakanlar Kurulu kararı için, 22 Ocak 1993 günü, YÖK, Millî Eğitim 
Bakanlığından talepte bulunmuş; Millî Eğitim Bakanlığı da, bu konuyu, 12.2.1993 tarihinde 
Maliye Bakanlığına iletmiş; ama, bu konuda henüz daha bir karar çıkmamıştır. Zaten 1993 
yılı da bitti, yani takvim yılı bitti; bu karar çıksa da, ne olacak?!. 

Örneğin : Bir vali, elçi, kuvvet komutanı üçlü kararnameyle atanırken, bir öğretim elema
nının yurt dışına gitmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerekmektedir. Bu, çok gülünç bir du
rumdur. Böyle bir uygulama, sanki bilime, yönelik araştırma yapılmasın diye konan bir engel
dir. 1992 yılında 2547 sayılı Yasayla buna mani olunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, birçok üniversite açmak yerine, bölgeler düzeyinde her yönden güçlü 
üniversiteler öncelikle açılmalı, ondan sonra çevresine yayılmalı ve ona göre de fakülteler açıl
malıdır. örneğin :Bugün bir Trakya Üniversitesini, Balkanların en büyük bölge üniversitesi 
haline getirmemiz gerekir. Çünkü, Balkanlardaki gelişmeye paralel olması için ve aynı zaman
da İstanbul'a göçü önlemek ve oradaki yığılmayı önlemek için bunlar gereklidir. Bu gerçeği 
görmemiz lazım, öyle her ilçeyi il yapma gibi, böyle sağa sola üniversite açmakla, öğretim 
sorununu çözemezsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bilhassa ara eleman ihtiyacımızı karşılamak için meslek okullarını 
çoğaltmalıyız. 

Yine, bugün, üniversitede öğretim elemanı kadrosu 55 bindir; yani, 55 bin kişilik kadro 
tahsis edilmiştir. Bunun halen 20 bini boştur. 10-12 bin kadarı, tıp dallarında uzmanlık stajı 
yapanlar tarafından kullanılmaktadır; 20 bin kadarı ise, üniversitelerde çeşitli düzeyde görevli 

. öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Bu gerçek karşısında, 20 civarındaki yeni üni
versiteyi nasıl açabiliyorsunuz; nasıl eğitim ve öğretim yapabileceksiniz? Bunun üzerine politi
ka yapmamak gerekir. 

Üniversitelerimizde ve ortaöğretimde kültür ve spor etkinliklerini artıralım; çünkü, çok 
yetersizdir. Gençliğimize gereken değer verilmiyor. Ankara gibi bir yerde, en eski üniversitemi
zin siyasal bilgiler fakültesinde okuyan çocuklarımızın, maalesef bir kütüphanesi dahi yeterli 
değildir; perişan vaziyette, bakımsız ve ilgisiz bırakılmıştır; bizim için yüzkarasıdır. 

Yine, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin Cebeci Kampusundaki binaları eskidir, sıvala
rı dahi döküktür, jeneratörleri dahi çalışmamaktadır. Erken doğumlarda, bir. bebek, bakımı 
için, Ahmet örs Hastanesine, yani Diyanet Vakfının kuruluşu olan bir hastaneye gönderilmek
tedir. Bu, çok üzücü ve çok düşündürücüdür. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hastane, hastanedir!.. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) — 60 milyonluk nüfusumuzun binde 76'sı spor yapı

yor. 29 milyon bayanın binde 9'u, 30 milyon erkeğin binde 1,4'ü ancak spor yapabiliyor. Nere
de, yarınımızın teminatı olan gençlerimizin sağlıklı olması için ayırdığımız kaynak ve gösterdi
ğimiz özen, bunu soruyorum?! Cumhuriyeti bunlara teslim ettik, istikbalimizi bunlara teslim 
ettik; ama, ayırdığımız kaynak budur. Oysa, Balkan Ülkelerinde dahi en büyük amatör spor 
kaynağı ortaöğretim ve üniversite gençliğinde mevcuttur. . 

Değeri arkadaşlarım, yurtlar yetersizdir ve bunlara ilgisiz kalınmıştır. Bunlara acil olarak 
el atılması gerekir. 

Üniversitelere Orta Asya'dan öğrenci alınmasını iyi bir gelişme olarak görüyoruz ve bun
dan dolayı İktidarı kutluyoruz; ama, bir önerimiz var, o da şudur : Türkiye, aynı şekilde 
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Balkanlarda da varlık göstermelidir. Mademki Orta Asya'dan 10 bin öğrenci alabildik, bin öğ
renci de Balkan ülkelerinden alalım; bunlara ülkemizi tanıtalım, bir kısmı bizim vatandaşlığı
mıza geçsin, dolayısıyla ülkemizde, o ülkelerin dillerini bilen insanlar mevcut olur, bu ihtiyacı
mız karşılanmış olur. 

İşte size çarpıcı bir örnek; altını çizerek söylüyorum : Sayın Bakanım, küçücük Bulgaris
tan, kendisi için Türkiye uzmanı yetiştirmek gayesiyle Burgaz Üniversitesinin Uluslararası İliş
kiler Bölümünde Türkçe dil eğitimine başlamıştır; yani, gelecekte, Türkçe bilen ve Türkiye'yi 
tanıyan yetişmiş elemanları ve diplomatları olacaktır. Bir Batı dilinin ve Rusçanın yanında, 
Türkçe de bilecekler. Üstelik, bu bölümde okuyacak öğrencilerin önemli bir bölümü Türktür. 
işte, ülkemizi tanıtmak için yeni bir fırsat. Gelin, bu girişimi kitap, araç gereç ve basın yayınla 
destekleyelim. Çünkü, bu asırda bilgi, artık sır olarak değil, başkalarına gösterilecek güç ola
rak kullanılmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisinin farklılığı budur, tşte size bir önerimiz. 

BAŞKAN — Sayın Eler, bir dakikanız var. 
HASAN BASRÎ ELER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Yurt dışına giden öğretim elemanlarının yetişmesi için iyi bir girişim başlattınız; sizi bun

dan dolayı kutluyoruz. Ancak, İngiltere'ye her öğrenci için ayda 8 bin pound karşılığı verdiği
niz bir ücret var. Bakınız, burada da çok büyük hata ettiniz. Malezya, bu hususta ingiltere 
ile pazarlık etti -sizin her ay için 8 bin pound ödediğiniz öğrenciler için- onlar kendi öğrencileri 
için 4 bin pound ödemektedirler. Sizler bunu yapmadınız. Onun için, bunu size örnek olarak 
gösteriyorum; Malezya gibi bir devlet, ingiltere'de bizden yüzde 50 nispetinde daha ucuza eği
tim öğretim elemanı yetiştiriyor. 

Değerli arkadaşlarım... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Konuşmanızı tamamlamak için size iki dakikalık süre veriyorum; lütfen sü

reye riayet edin. 
HASAN BASRt ELER (Devamla) — Müsamahanız için çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Çanakkale-Gelibolu Yarımadasıyla ilgili bir hususu, yine bu kürsüden, Spordan Sorumlu 

Devlet Bakanıma iletmiştim, size de ayrıca sunmayı yararlı görüyorum. Bugün, o destanın ya
zıldığı yerde, askerî dehasını ve yurtseverliğini gösteren, ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde 
düşünen Yüce Atatürk'ün ve orada şehit olan 260 bin şehidimizin isimleri tek tek yazılıdır. 
Orada, doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden, her yerden gelmiş, 19 yaşında şehit olmuş de
delerimiz, atalarımız yatmaktadır, ülkeyi ancak öyle kurtarmışlar. Bu yaz orayı gezdiğimde, 
arkamda, ingiltere'den gelen otobüste öğrencileri görünce, öğretmen olan eşimle birlikte göz
lerimiz dolu dolu oldu. Maalesef bizden bir tek bir bakanlık yetkilisi yoktu. Bütün gençlerimi
zi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerimizi, bu yarımadaya getirelim; burası bizim övünç 
kaynağımızdır, kültür kaynağımızdır, destanımızın yazıldığı yerdir. Burada yatanların o şart
larda ülke için nasıl can verdiklerini gördüklerinde, bugünkü çocuklarımız, bunu kendileri için 
örnek alacaklardır. ' 

Millî Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı, yine eskisi gibi ayrı ayrı olmalıdır. Bu
nun üzerinde durulması lazım ve bu hususta koordineli çalışmalıdırlar. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanımızın vermiş olduğu süreyi istismar etmek istemiyo
rum, ancak, müsamahasına sığınarak şunu da sunmak istiyorum : Lozan Antlaşması gereğin
ce Yunanistan ile -Bulgaristan'ın suyumuzu kesmesi bir tarafa- eğitim öğretim anlaşmalarımız 
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var, oralara öğretmen göndermemiz gerekiyor. Ben Edirne'de okurken, benim öğretmenim Yu
nanistan'a gitmişti; şimdi gönderemiyoruz. Türk öğrencilerin kitaplarını dahi onlar seçiyorlar. 

Bu hususta, oradaki eğitim araç ve gereçleri konusunda, Sayın Bakanım, dış politikayla 
ilgili olarak ağırlığımızı koyalım. Yunanistan'dan burada gelip, bizim partilerde istedikleri gibi 
konuşuyorlar. Bize uygarlık ve insanlık dersi vermeye çalışan onlar, önce, bizim oradaki azın
lıklarımızın din adamı seçiminde, öğretmen seçiminde, İd tap, araç ve gereç seçiminde Lozan 
Antlaşmasındaki taahhütlere uymalan için Yunanlıların kendilerine hatırlatmada bulunalım. 
Sayın Bakanım. ' 

Değerli arkadaşlarım, daha fazla vaktinizi almak istemiyorum; yalnız, en son olarak şunu 
belirtmek istiyorum : Benim anlamadığım bir konu var. Bunu daha önce yazılı olarak sormuş
tum, Sayın Ural arkadaşım da söyledi. Eğitim ve öğretime gerekli önemi verelim, ama, Sayın 
Başbakanımız -Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanıyken kendisine sordum- Amerika'da üni
versite açıyormuş. "Bunun ekonomiye katkısı nedir; bu doğru mu, değil mi; bunun eğitime 
katkısı nedir?" diye sordum; bana cevap vermedi; tekrar yazılı olarak sordum; sonra tekrar 
bu kürsüden söyledim; neyse, Başbakan olduktan sonra... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen, cümlenizi tamamlar mısınız... 
HASAN BASRÎ ELER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
...verdiği cevap şu : Amerika'da üniversite açmamış, yüksekokul açmış(!) Ekonomiye bü

yük katkısı varmış!.. Acaba, Sayın Koç ve Sayın Sabancı, ekonomide bu kadar az mı düşünü
yorlar, bunu öğrenmek istiyorum?! Bir de, bunun eğitime katkısı nedir? Bu kadar, okulsuz, 
üniversitemiz öğrenci var; buraya açsa daha iyi olmaz mı? 

Hepinize, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum; saygılar sunuyorum ve hürmetler edi
yorum; sağ olunuz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eler. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Konuşmanızı yapmak üzere, buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 1994 malî yılı bütçemizin görüşülmesi münasebetiyle, Yüce Meclisi, en içten duygularımla 
ve saygılarımla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmamızın en etkili aracı eğitimdir. İyi 
yapılanmış bir eğitim sistemi, kalkınmanın itici gücü olduğu gibi, kendi kendine güvenli ve ye
terli, sağlıklı, huzurlu ve mutlu insanların oluşturacağı bağımsız, çağdaş, güvenilir ve mutlu 
bir toplum olmanın da ilk şartıdır. Bu bakımdan, millî eğitim hizmetleri, toplumumuz için 
büyük bir önem taşımaktadır. Bu önemi, cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk 
şu sözleriyle ifade etmişlerdir : "En önemli ve feyizli vazifelerimiz, millî eğitim işleridir. Millî 
eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak şarttır. Bir milletin hakikî kurtuluşu, ancak bu yolla 
olur." 

Millî Eğitim Temel Kanunumuzda "millî eğitimin amacı, Türk Milletinin bütün fertleri
ni, Atatürk milliyetçiliğine bağlı; milletimizin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerle
rini benimseyen, bu değerleri koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima 
yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasamızda ifadesini bulan demokratik, laik ve sos
yal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bu 
sorumlulukları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir" şeklinde ifade edilmiştir. 
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Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar geçen yetmiş yıl içerisinde millî eğitim 
sahasında önemli reformlar gerçekleşmiştir. Gerçi, burada, bugün, Millî Eğitim Bakanlığımı
zın bütçesinin görüşülmesi münasebetiyle grupları adına görüşlerini ifade eden değerli arka
daşlarımız, millî eğitimimizin arzu edilen amaca ulaşamadığını ve millî eğitimimizde pek çok 
eksiklerin bulunduğunu ifade etmişlerdir. Elbette, millî eğitimimizin bazı eksiklerinin bulun
duğu doğrudur. Biz, aslında, gerek yaptığımız konuşmalarda gerekse biraz önce dağıtmış ol
duğumuz bütçe raporumuzda, bu eksikliklerimizi ve aksaklıklarımızı ifade etmiş bulunuyo
ruz; ancak yetmiş yılda eğitimde kat edilen mesafeleri de elbette gözardı etmemek gerekmektedir. 

Cumhuriyetimizin ilk reform hareketi, Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla başlamıştır. Onu, La
tin harflerinin kabulü izlemiş; Millet Mektepleri açılarak, herkesin bu harflerle okuma yazma 
öğrenmesi amaçlanmıştır. Büyük Önder'in yaptığı bu reformlar ve Millet Mektepleri Başöğ
retmenliği unvanını kabul etmeleri, O'nun, eğitime verdiği önemin, öğretmenlik mesleğinin yü
celiğine ve önemine olan inancının da bir ifadesini teşkil etmektedir. 

Yine bu dönemde, zorunlu eğitimin 5 yıla çıkarılması, eğitim alanında o zaman için yapı
lan en önemli reformlardan birisi olmuştur. 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, ilkokul sayısı 4 894'ten bugün 49 531'e, ortaokul 
sayısı 116'dan 8 42l*e, lise sayısı 43'ten 4 708'e, Üniversite ve yüksekokul sayısı da 9'dan 900'e 
yükselmiş bulunmaktadır. Eğitimin her kademesindeki toplam öğrenci sayısı 364 bin civarın
dayken, bugün 14 milyonu aşmış bulunmaktadır. 

Bütün bu gelişmeler, eğitimimizin zaferi ve cumhuriyetimizin erdemidir. Ancak, cumhu
riyetin kuruluşundan bu yana eğitim alanında sağlanan onur ve gurur verici ilerleme ve geliş
melere rağmen, eğitimimiz, genelde değişen dünya ve değişen şartlar, özelde göç ve nüfus artışı 
gibi nedenlerle bazı sorunlarla karşı karşıyadır. 

Ülkemizde her yıl 1 milyon 300 bin çocuğumuz, kayıt için ilkokul kapılarını zorlamakta
dır. tik ve ortaöğretim kurumlarında yıllık öğrenci artışı yaklaşık 500 bindir. Oysa, 1970 ve 
1980'li yıllarda birçok Avrupa ülkesinde nüfus artışı hiç olmamıştır. Hızlı nüfus artışının yanı 
sıra, gelişen endüstriyle yeni ve daha iyi şartlarda yaşama arayışlarından kaynaklanan göç ola
yı, ülkemizin demografik yapısında hızlı değişimlere, dolayısıyla da büyük merkezlerde yoğun
laşmak üzere eğitim istek ve ihtiyacının büyük oranda artmasına sebep olmaktadır. 

Okulöncesi ve ilköğretimdeki okullaşma oranlarının, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planıy
la belirlenen hedeflerin bazı yönlerde gerisinde kalması, büyük ölçüde, hızlı nüfus artışı ve göç 
olayından kaynaklanmaktadır. Bunun yanında, bazı bölümlerde hedefe ulaşılmamış olmakla 
beraber, ortaokullardaki yüzde 80'lik hedefe karşılık yüzde 67,8'lik gerçekleşme sağlanırken, 
liselerde yüzde 45,2'lik hedef yüzde 46,5 olarak gerçekleşmiş ve yükseköğretimde de yüzde 15'lik 
hedefe karşılık yüzde 11,3'ü örgün eğitim, yüzde 11,9'u yaygın eğitim olmak üzere yüzde 23,2 
olarak gerçekleşmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizi, 2000'Ii yıllara, sorunları azalmış, huzurlu 
ve müreffeh bir Türkiye olarak taşımaya çalışırken, Batı ile aramızdaki mesafenin daha da açıl
masını engellemek ve hatta bu mesafeyi olabildiğince küçültebilmek için, 2000'Ii yıllara girer
ken, önümüzdeki yedi yıllık zamanı en iyi şekilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Bu amaçla, 
Millî Eğitim Bakanlığı olarak, 2000'Ii yılların eğitimini yaratabilecek çalışmaları başlatmış bu
lunuyoruz. tik etapta yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda da, bir icra planı meydana ge
tirdik. Bu icra planımızda 103 tedbir bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmını, kısaca, yüksek 
huzurlarınızda arz etmek istiyorum. 
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Değerli birçok arkadaşımızın ifade ettikleri gibi, ülkemizde yetmiş yıldır uyguladığımız 
5 yıllık zorunlu ilköğretim, elbette, artık yeterli olmaktan çıkmıştır. Yine burada ifade edildiği 
gibi, birçok gelişmiş ülkede 5 yıllık öğretim, artık mecburi olmanın ötesinde kalmış; 8, 9, 10, 
11 yıllık, hatta 12 yıllık mecburî öğretime geçilmiş bulunmaktadır. O nedenle, zorunlu eğiti
min, ülkemizde de 8 yıla çıkarılması yolunda yasal düzenleme yapılmış ve bu konuyla ilgili 
hazırladığımız kanun teklifi Başbakanlığa sunulmuş bulunmaktadır; en kısa zamanda Yüce 
Meclise gelecek ve Yüce Meclisteki görüşmeler sonucunda kanunlaştırılmaya çalışılacaktır. 

öğretmen ve yöneticilerin hizmet içinde yetiştirilmesi amacıyla "Millî Eğitim Akademisinin" 
kurulmasına ilişkin gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. Yasamızda da var olan bu hük
mün bir an önce yerine getirilmesi yolundaki çalışmaları sürdürmekteyiz. 

özel öğretim kurumlarının yaygınlaştırılması amacıyla özendirici önlemler alınacak, bu 
kurumları açacaklara bazı kolaylıkların sağlanması için yasal düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 

Yine, değerli arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi, özel öğretim kurumları, bugün, Batılı 
birçok ülkede yüzde 10-15 hatta yüzde 20 seviyelerine çıkmış bulunmaktadır. Ülkemizde bu 
nispet çok düşük düzeylerdedir. O halde, bunun ilk etapta yüzde 10 seviyesine çıkarılması yo
lunda çalışmalar yapılmaktadır; bu amaçla, özel eğitim kurumlarının teşviki yolunda gayret
ler sarf edilmektedir. 

Yedinci Beş Yıllık Plan dönemi sonuna kadar, şehirleşme hızının yüksek olduğu yerleşim 
birimlerine öncelik verilerek ikili öğretimin kademeli olarak kaldırılması ve sınıf mevcutlarının 
normal düzeye indirilmesine çalışılacaktır. 

Her vesileyle ifade edildiği gibi, özellikle büyük yerleşim bölgelerimize göç olayının da 
getirmiş olduğu bir problem olarak, ikili öğretim, genellikle uygulanmaktadır. Tabiî, bu, nor
mal bir öğrenim olarak kabul edilemez. O halde, ikili öğretimin normal öğrenime döndürül
mesi gerekmektedir. Bu amaçla çalışmalar yapılmaktadır ve bunun için de, özellikle okullaş
ma oranının, artırılmasına, yeniden okul yapımının hızlandırılmasına elbette zaruret bulun
maktadır. 

Üniversitelerle de işbirliği yapılarak, ders kitaplarının içerik ve nitelik açısından çağdaş 
duruma getirilmesi sağlanacaktır. Bu vesileyle, burada konuşan değerli arkadaşlarımızın bazı 
suallerine ve beyanlarına da cevap vermiş oluyorum. Kitaplarımızın, hem nicelik hem de nite
lik itibariyle çağdaş hale getirilmesi yolunda ciddî çalışmalarımız vardır. Talim ve Terbiye Ku
rulumuz bu konuda çalışmalarını devam ettirmektedir. YÖK ile de işbirliği içerisinde bu çalış
malarımızı sürdürüyoruz. 

öğrencilerin, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde, çeşitli meslek alan
larında eğitim görebilmeleri için, yönlendirme sistemine işlerlik kazandırılacaktır. 

Yine, değerli arkadaşlarımızın burada telkinleri olmuştur, özellikle ortaöğretimde, lise se
viyesindeki okullarımızda bu konuya ağırlık vermek mecburiyetindeyiz. Normal liselerimizin 
meslek liselerine dönüştürülmesi ve bu liselerimizin de çevreye uyum sağlayacak şekilde, o çev
renin ihtiyaçlarını karşılayacak şubelerden oluşturulması suretiyle, mezun olan gençlerimizin 
kendi çevrelerinde kendi işlerini kurmaları imkânlarının yaratılması; aynı zamanda, yine, ken
di işlerini kuramıyorlarsa, kendi kazanmış oldukları istidatları ve kazanmış oldukları meslek
leri istikametinde iş bulmalarının sağlanması yolunda çalışmalar yapmaktayız. 
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere, iklim ve ulaşım şartları güç olan 
dağınık yerleşim birimlerinde pansiyonlu okul ve yatılı ilköğretim bölge okullarının mevcut 
kapasitelerinin artırılması ve ihtiyaç duyulan merkezlerde bu okulların yapımına devam edil
mesi konusunda çalışmalar yapıldığını belirtmek istiyorum. 

Burada, yine, değerli arkadaşlarımız, çeşitli vesilelerle, yatılı bölge okullarımızın artırıl- . 
ması yolunda beyanlarda bulundular. Bu vesileyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da son yıl
larda meydana gelen, okullardaki kapanma olaylarının önüne geçilmesi ve kapanan okulların 
öğrencilerinin açıkta kalmaması için yatılı bölge okullarına ağırlık verilmesi yolundaki görüş
leri benimsiyoruz; Millî Eğitim Bakanlığı olarak, bu istikamette, ciddî ve programlı bir çalış
manın da içerisine girmiş bulunuyoruz. 

Halen mevcut olan yatılı bölge okullarımızdaki -ister doğuda olsun, ister batıda olsun-
açık kapasitelerden yararlanmak suretiyle, bu öğrencilerimizin, bu kapasitelerden yararlanıla
rak oralarda okutulmaları konusunu bir taraftan planlarken, öbür taraftan, halen inşa halinde 
bulunan okullarımızın bir an önce bitirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmekteyiz. Bütün 
bunlardan sonra, şu anda sayıları 119 civarında olan yatılı bölge okullarımıza, önümüzdeki 
birkaç yıl içerisinde 113 yeni yatılı bölge okulumuzun katılmasını, ilave edilmesini de planla
mış bulunmaktayız. Bu suretle, 113 bin öğrencilik yeni kapasite yaratılmış olacaktır. Böylece, 
değerli arkadaşlarımızın da burada ifade ettikleri sorunu büyük ölçüde çözmüş olacağız. 

Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde, genel meslekî ve teknik öğretim programlarını bir yö
netim altında uygulayan çok programlı liselerin kurulması konusuna da ağırlık vermekteyiz. 
Biliyorsunuz, meslekî okullarımız, endüstri meslek liselerimiz, ticaret liselerimiz ve diğer mes
lekî okullarımız, nüfusu az olan yerlerde kuruldukları zaman, buralarda çok şube açılması do
layısıyla, öğrenim yapılmasında sıkıntılar meydana gelmektedir. Onun yerine, çok programlı 
dediğimiz liselerin açılması suretiyle, o çevrede ihtiyacı hissedilen branşlarda -endüstri meslek 
lisesi dalında bir veya iki branş, turizm meslek lisesi dalında bir veya iki branş, ticaret lisesi 
dalında bir başka branş gibi- meslek liselerimizin değişik branşlarını bir okulun bünyesinde 
toplamak suretiyle, çok amaçlı, daha doğrusu çok programlı liseler dediğimiz liseleri belli sa
yıda nüfusa sahip olan bölgelerimizde genelleştirmenin çalışmalarını sürdürmekte ve bu prog
ramlar üzerinde çalışmakta olduğumuzu da, bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 

Yabancı dil ağırlıklı liselerin yaygınlaştırılması ve sayılarının artırılması yolunda da çalış
malarımız devam edecektir, özellikle, normal okullarımızda, liselerimizde yabancı dil eğiti
minde arzu edilen sonucun alınamaması sebebiyle, yabancı dil ağırlıklı liselerimizin açılması 
planlanmıştır ve bunların çoğalması yolunda gerekli çalışmalara devam edilmektedir. 

Açıköğretim lisesi, altyapı ve yönetim organizasyonu yönünden geliştirilecek, çalışmala
rın tüm ortaöğretim kademeleri ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını da kapsayacak 
şekilde yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Klasik liseler yerine, meslek liseleri ve çok programlı liselerin açılmasına öncelik verile
cektir. Normal veya klasik lise dediğimiz liselerimizden mezun olan gençlerimizin, öncelikle 
bir üniversiteye girme çabalarının dışında, eğer bir üniversiteye girme imkânları yoksa, sadece 
devlet memurluğu arama ve devlet memuru olabilmek için imtihana girme dışında bir şey yap
maları mümkün olmamaktadır. O nedenle, meslek liselerine Ve biraz önce ifade ettiğim çok 
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programlı liselere bundan sonra ağırlık vermek suretiyle, liselerden mezun olan gençlerimizin, 
bir taraftan üniversiteye girmek için çalışırken, öbür taraftan da kazanmış oldukları bilgi ve 
becerilerle kendi işlerini kurabilmeleri veya kendi kabiliyetleri istikametinde iş bulabilmeleri 
imkânı sağlanmış olacaktır. 

özel eğitime muhtaç çocuklara ve gençlere sağlanan eğitim imkânı iyileştirilerek yaygın
laştırılacaktır. özel eğitime muhtaç çocuklarımızın büyük bir bölümünün eğitilmesi şu anda 
mümkün olamamaktadır. Bu konudaki okullaşma oranımız çok düşük sayılarda bulunmakta
dır. O nedenle, özel eğitime muhtaç çocuklara ve gençlere daha çok eğitim imkânı sağlanması 
yolunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 

Yurt dışındaki çocuklarımızın millî benliklerini koruyarak bulundukları ülkelerin eğitim 
sistemlerine uyumları, ülkemize dönenlerinin ise eğitim sistemimize adapte olmalarını sağlayı
cı çalışmalara da, keza, devam edilecektir. 

öğretmenlerimizin özellikle sosyal ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak öğretmenevleri-
nin ve dinlenme tesislerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecek, 
mevcut tesislerin kapasiteleri artırılacak ve yeni tesislerin yapılması sağlanacaktır. 

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişme trentlcri ve planlarına uygun olarak 2000'li 
yıllarda eğitim ihtiyaçlarının araştırılması ve gerekli raporların hazırlanması yönünde çalışma
lara devam edilecektir. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, 2000'li yıllara girerken, 
millî eğitimimizin 2000'li yıllara uygun bir eğitim seviyesine, çağın gereklerine uygun seviyeye 
ulaşabilmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu amaçla gerekli araştırmalar ve bu amaç
la başlatılmış olan proje çalışmaları, keza, devam etmektedir. 

Bu arada, özel kurum ve kuruluşlarla eğitimsever halkımızın okul yapmaları ve açmaları, 
vakıfların özel üniversite kurmaları teşvik edilecektir. 

Eğitim teknik, yöntem ve teknolojilerinin geliştirilmesinde, eğitim araç ve gereçlerinin üre
timinde, bu kesimin daha fazla rol alması, hem özendirilecek, hem de desteklenecektir. 

Okul aile birlikleri, koruma dernekleri ve mezunların kurduğu vakıflarla, okul yaptıran 
şahısların bir konsey oluşturması -eğitim öğretime müdahale etmemek kaydıyla- okul yöneti
mine katılmaları hususunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Atıl kapasiteyle çalışan okullar tespit edilerek, ihtiyaç duyulan birimlerin birlikte yarar
lanmaları sağlanacaktır. Bu vesileyle bir hususu da özellikle burada ifade etmek istiyorum, önü
müzdeki yıldan itibaren, meslek yüksekokullarının yapımına ağırlık vereceğiz. Bugüne kadar 
yapılmış olanlar vardır ve tabiî, bir taraftan da yapımları devam edenler vardır; ancak, arz etti
ğim gibi, önümüzdeki yıldan itibaren, meslek yüksekokullarının yapımına büyük ağırlık ver
mek durumundayız. O amaçla, bizim ortaöğretimde bulunan meslek okullarımızın, zaman iti
bariyle müsait olacak kapasitelerinden ve onların sahip oldukları ders araç ve gereçlerinden, 
atölyelerinden, laboratuvarlarından yararlanmak suretiyle, yüksekokullarımızın bu yerlerde eği
tim ve öğretim görmeleri imkânını da yaratmış olacağız. 

Bürokratik işlemlerin azaltılması, hizmet akışının hızlandırılması, yetki devrinin yapılması 
konularında başlatılan çalışmalara devam edilecektir. Yine, buradan bazı değerli arkadaşları
mızın da ifade ettikleri gibi, millî eğitimin tümüyle merkezden yönetilmesinin mümkün olma
dığı bir gerçektir. Bu istikamette başlatılmış olan çalışmalar devam etmektedir, öğretmen-
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lerimizle ilgili, yöneticilerimizin atamalarıyla ilgili birçok konularda vilayetlere yetki verilmesi 
yolunda çalışmalarımız sürmektedir. Bu suretle, hizmetin daha iyi ve süratli yapılması sağlan
mış olacaktır. 

Bu vesileyle 2000'li yıllara girerken, eğitimimizi geliştirmek üzere yapmış olduğumuz ça
lışmalardan bazı proje örneklerini de kısaca arz etmek istiyorum. 

Şu anda, Dünya Bankası destekli 3 proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bunlar
dan, 90,2 milyon doları Dünya Bankası ikrazı, 87 milyon doları da Hükümetimiz katkısı ol
mak üzere, 177,2 milyon Amerikan Doları tutarındaki Millî Eğitimi Geliştirme Projesi 1990 
yılında başlamış ve devam etmektedir. Bu projeyle, Bakanlık merkez teşkilatıyla il millî eğitim 
müdürlüklerinin bilgisayar ağıyla birbirine bağlanmaları, 53 bilgisayar deneme okulu, 208 müf
redat laboratuvar okuluyla 4 hizmetiçi eğitim ve öğretim kaynakları geliştirme merkezinin do
natımı, Film, Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezine ekipman satın alınması, Bakanlığımı-
zın projede çalışacak elemanlarının eğitimi hedeflenmiş bulunmaktadır. 

1985 yılında başlayan 8 yıl süreli 72,2 Amerikan Doları tutarındaki Endüstriyel Okullar 
Projesi'nin hedefleri; endüstri meslek liselerinin öğretim programlarını geliştirmek, yeni tek
nolojiye göre hazırlanmış ders kitaplarını almak, atölyelerini günümüz teknolojisine uygun ma
kine ve teçhizatla donatmak, ilgili yönetici ve öğretmenleri eğitmek şeklindeki çalışmalar, keza 
devam etmektedir. 

58,5 milyon dolan Amerikan Bankanı ikrazı olan, toplam 71,1 milyon dolarlık 'Yaygın Mes
lekî Eğitim Projesi de; halk eğitim ve çıraklık eğitim merkezlerinin çağdaş malzemeyle donatıl
ması, yaygın meslek eğitim kurumlarında dönersermaye kurulması, yeni teknolojiye göre ha
zırlanmış kitapların alınması çalışmaları, keza devam etmektedir. 

Bu arada, bir dördüncü proje üzerinde çalışılmaya şu anda devam edilmektedir. Bu proje, 
1 milyar 200 milyon Amerikan Doları tutarında büyük bir projedir ve bu projeyle de 10 büyük 
ilde, ihtiyaç duyulacak ilköğretim okullarının yapılması, kırsal kesim eğitiminde kalitenin artı
rılması, taşımalı ilköğretim uygulamasının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; eğitim sistemimizin temel unsuru, şüphesiz öğretmen
lerdir. Teknoloji ne denli gelişirse gelişsin, onun yerini tutacak ikinci bir unsur bulunamaz; 
çünkü, öğretmen, sadece bilgi aktaran, sadece öğreten değil, bunların ötesinde, eğiten, kişilik 
oluşmasında en büyük pay sahibi olan, çalışmalarını okulun dışına da taşıran, bilgisi, tutumu 
ve davranışlarıyla çevresine örnek olan insandır. Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de Türk 
öğretmeni, yurdumuzun en ücra köşelerinde, başka hiçbir kamu görevlisinin bulunmadığı yer
lerde onurla, gururla çalışmakta; yokluklarla, zorluklarla mücadele etmekte; oradaki vatan
daşlarımıza aydın ufuklar açmak için büyük ölçüde çabalar sarfetmektedir. 

Kendisine yönelen hain kurşunların bile, ondaki vatan, millet ve meslek aşkını söndürme
ye, onu yıldırmaya, cehaletle savaşmaktan alıkoymaya, görev alanından uzaklaştırmaya gücü 
yetmemiştir ve bundan sonra da elbette yetmeyecektir. Bu yerlerde görev yapan öğretmenlerin 
hepsini saygıyla selamlamaya layık isimler olarak, hepsini birer kahraman olarak burada ifade 
etmek istiyorum. Bu vesileyle, görevleri başında hunharca şehit edilen aziz öğretmenlerimize 
Tanrıdan rahmet, kederli ailelerine ve tüm eğitim camiamıza baş sağlığı diliyorum. Hükümet 
olarak, Bakanlık olarak, öğretmenlerimizin can güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbi
rin alınmakta olduğunu da huzurunuzda özellikle beyan etmek istiyorum. Şehit olan öğret-
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menlerimizin geride kalan ailelerine, bir taraftan, mevcut yasalarımıza göre yapılan yardımla
rın yanında -ki, bunların artırılmasıyla ilgili Yüce Meclisimizden daha yeni bir yasa çıkmış 
bulunmaktadır- Millî Eğitim Bakanlığı Vakfımız ve ÎLKSAN tarafından da, bu öğretmenleri
mizin yakınlarına ayrıca yardımlar yapılmaktadır. 

Gene, Millî Eğitim Bakanlığımızın kendi mensupları arasında açmış olduğu bir kampan
yayla, bu şehit öğretmenlerimizin ailelerine verilmek üzere şu anda 10 milyar civarında bir yar
dım toplanmış bulunmaktadır ve en kısa zamanda, belki de yılbaşından önce, bu paralar aile
lerine gönderilecektir. 

Bu vesileyle, Millî Eğitim Vakfımızın, kısa bir süre önce, bu ailelere 50'şer milyon liralık 
bir yardımı da göndermiş olduğunu, keza burada ifade etmek istiyorum. 

Sırası gelmişken, öğretmenlerimizin yetiştirilmesinden, özlük haklarının iyileştirilmesine 
kadar, gerçekleştirmeye çalıştığımız çalışmaları da kısaca burada ifade etmek İstiyorum. 

Gelişen ve değişen toplum yaşantımızda, insanımıza rehberlik ve eğiticilik görevini üstle
nen öğretmenleri, çağdaş standartlarda yetiştirmek için, öğretmenlik programlarının, sürekli 
gelişmeye açık tutulması gerekmektedir. Bu nedenle, 2000'li yılların öğretmenini yetiştirirken, 
program geliştirme çalışmalarına süreklilik kazandırmak amacıyla, Bakanlığımız ile YÖK ara
sında sürekli bir iletişim ve eşgüdüm ağı kurulmuş bulunmaktadır, tki kuruluş arasında kuru
lan komisyonlarda bu amaçla yapılan çalışmalar son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. 

öğretmenlerimize sosyal ve ekonomik yönden imkân sağlamak üzere hazırlanan TÖYAK 
kanun tasarısı, Başbakanlığa sunulmuş bulunmaktadır. Tasarı hakkında konuşan bir arkada
şımız tarafından, -ÎLKSAN örneğinden de bahsetmek suretiyle- bu tasarının da ileride faydalı 
olmayacağı ifade edildi. Halbuki, bilindiği gibi, başta OYAK olmak üzere devam eden, yürü
yen güzel örnekler vardır. Uzun yıllar üzerinde çalışılan, üzerinde durulan TÖYAK'ın, artık 
çıkarılması zamanı gelmiştir. Türk öğretmeni, bu yasanın çıkarılmasını, bu müessesenin ku
rulmasını bizden beklemektedir. Bunu yerine getirmek, Hükümetimiz için bir vecibe haline 
gelmiştir. Bakanlık olarak tüm çalışmalarımızı tamamladık, tasarıyı Başbakanlığa sunduk. Üze
rinde uzun müzakereler yapılan ÎLKSAN, bu tasarıya göre, varlığını TÖYAK içinde devam et
tirecektir. Dolayısıyla, ÎLKSAN'da yeni bir hüviyete bu suretle kavuşmuş olacaktır. 

1,2, 3 ve 4 üncü derecelerden maaş alan öğretmenlerimizin yararlandıkları ekgöstergenin, 
giriş derecesinden başlatılarak, tabana yayılmasını amaçlayan kanun tasarısıyla, çalıştıkları her 
yıl için üç ay fiilî hizmet süresinin emeklilik yönünden değerlendirilmesini sağlayacak kanun 
tasarıları da, keza hazırlanmış ve Başbakanlığa sunulmuş bulunmaktadır. 

öğretmenlerimize halen yüzde 33 oranında uygulanan özel hizmet tazminatının makul 
bir düzeye yükseltilmesi için, aynı şekilde, gerekli yasal çalışmaları sürdürmekteyiz. 

öğretmenlerimizin ek ders ücretlerini belirleyen esaslarda bazı değişiklikler yapılarak, da
ha adil uygulamaların sağlanması gerçekleştirilecektir. 

Kamu personelinin üçte birini oluşturan eğitim çalışanlarının, kendi özel personel yasala
rının olması gerektiğine inanıyoruz. 500 bini aşan rakam, bugün kamu çalışanlarının hakika
ten üçte birini oluşturmaktadır. Böylesine büyük bir kuruluşun, elbette kendisine has bir per
sonel yasasının bulunması gerekmektedir. 

öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği, başlıbaşına ayrı özellik taşıyan mesleklerdir. O neden
le, çıkaracağımız bu personel yasasıyla, milletvekili arkadaşlarımızın burada ifade ettikleri 
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birçok aksaklığın da böylece önüne geçilmiş olacaktır. Gerek tayinlerde, gerek nakillerde, ge
rekse terfilerde, şu anda şikâyet etmekte olduğumuz bir çok husus, öğretmen personel yasası
nın çıkarılmasıyla, mutlaka daha iyi bir şekle getirilmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, çağı yakala
mak için elbette çağdaş eğitimi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Böyle bir eğitimi gerçekleş
tirmek için, biraz önce arz ettiğim yapılacak çalışmaların yanında, tabiî ki, maddî imkânlara 
ihtiyacımızın olacağı da muhakkaktır. Bu amaçla, elbette, bütçelerimizden Millî Eğitim Ba
kanlığına daha büyük bir pay ayrılmasını arzu etmekteyiz; ama yine de, son iki yılda Millî Eği
tim Bakanlığına bütçelerimizden ayrılan pay, diğer bakanlıklara ayrılan payların üzerine çık
mış bulunmaktadır, özellikle, Millî Savunma Bakanlığının geçmiş yıllarda en büyük payı'aldı-
ğı bütçe içerisinde, bugün Millî Eğitim Bakanlığı en çok payı alan bir kuruluş ve bir kurum 
haline gelmiş bulunmaktadır, önümüzdeki yıllarda bunun daha da artması, elbette eğitimimi
zin daha çabuk ve süratle arzu ettiğimiz düzeye gelmesini de sağlamış olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada değerli arkadaşlarımız, üniversitelerimiz ko
nusunda da bazı görüşlerini ifade etmiş bulunmaktadırlar. Bilindiği gibi, biz Hükümet olarak 
yüksekokullara ve üniversitelere büyük önem vermekteyiz. 1991 yılında 29 olan üniversite sayı
sı 1993-1994 öğretim yılında 57'ye yükselmiş bulunmaktadır. 50 devlet üniversitesi, 2 yüksek 
teknoloji enstitüsü, 4 özel vakıf üniversitesi ve 1 özel statülü üniversite bulunmaktadır. Toplam 
olarak fakültelerimizin sayısı 408'e ulaşmıştır; bunlardan 325'i şu anda faal, 85'inin çalışmala
rı devam etmektedir. Yüksekokul sayımız toplam 68; bunlardan 52'si faal, 16'sının çalışmaları 
sürdürülmektedir. Meslek yüksekokullarımız ise 204 sayısına ulaşmış bulunmaktadır. 

Bu vesileyle, biraz önce de kısmen ifade ettiğim gibi, önümüzdeki yıllarda, özellikle genç
lerimizin bir üniversite veya yüksekokula mutlaka girebilme imkânlarını yaratacak çalışmala
rın içerisinde bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Elbette, üniversitelerimizin sayısı yanında, onların kapasitelerinin artırılması da önem arz 
etmektedir. Tabiî, bu kapasitelerin artırılması yolunda da çalışmalar devam etmektedir. 

. 2 yıllık meslek yüksekokullarının çoğaltılması amacıyla, YÖK ile müşterek çalışmalarımı
zı devam ettiriyoruz. Bir program çerçevesinde, ülkemizin istenilen her yöresinde, özellikle il
çelerimizde, yüksekokulların açılması yolunda her türlü gayreti sarf ediyoruz. Bu istikamette 
yapılacak her türlü çalışmaya da destek olma yolunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biraz ön
ce ifade ettiğim gibi, bizim meslek okullarımızın, orta dereceli okullarımızın, imkân ve kabili
yetlerini de, yüksekokullarımızın emrine vermek üzere gerekli planlama çalışmalarımızı da ta
mamlamış bulunmaktayız. 

Bu arada bir konuyu da burada ifade etmek istiyorum : 1993 -1994 öğretim yılında, ikinci 
basamak sınavlarını kazanamayan öğrencilerimize üniversite ve yüksekokullarımızda yeni im
kânlar sağlanması yolunda başlatılan çalışmalar zaman zaman tenkit edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, 3 dakikanız var. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan; takip ediyorum efendim. 

440 bin öğrencimizin ikinci basamak sonucunda sınavlarını kazanamadıkları ifade edildi. 
Bir defa şunu özellikle ifade etmek istiyorum : Bu 440 bin öğrenciden 130 bin civarında olanı, 
bir üniversiteye esasen kayıtları olan, halen üniversiteye devam eden; ama, bir başka arzu 
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ettikleri üniversite veya fakülteye girebilmek isteyen öğrencilerimizdir. Keza, 40 bin civarında 
öğrencimiz, bir üniversiteyi bitirmiş, yeniden bir üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerdir. Bir 
o kadarının da -30-40 bin civarındaki öğrencimizin de- bir üniversiteye girme hakkını kazan
dıkları halde, kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerden oluştuğu bilinmektedir. 

Bütün bunlara rağmen, Yüksek öğretim Kurumumuz, bu öğrencilerimizin üniversitelere 
girebilmeleri için her türlü hazırlığı yapmış ve bunlara gerekli kapasiteleri hazırlamıştır. Bun
lar için 138 bin öğrencimiz müracaat etmiş, 90 bin gencimiz kendilerine uygun yükseköğretim 
kurumlarını tespit etmiştir ve bu kurumlara girmek için kayıtlarını yaptırmaya başlamışlardır. 

Aslında, 90 bin öğrencinin yeniden bir yükseköğretim kurumuna kaydını yaptırmış olma
sını da küçümsemek mümkün değildir; bu da büyük bir rakamdır. Tekrar ediyorum, Yüksek 
öğretim Kurumumuz, bunlar için gerekli kontenjanları hazırlamıştır, isteyenlerin bu yük
seköğretim kurumlarına girme imkânı vardır; ama, her öğrencinin kendi arzu ettiği fakülteye 
veya yüksekokula, istediği branşa girmesi, tabiî ki mümkün olamamaktadır. Hukuk fakültesi 
için belli bir oranda yer açılmıştır, tabiî ki, onun çok üzerinde talep olduğunda, bu talebi karşı
lamak mümkün olamamaktadır. 

Bu arada, özellikle yeni üniversitelerimizin, öğretim görevlisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
kendi bünyelerinden yurt dışına göndermiş oldukları, lisansüstü eğitim yapacak olanların dı
şında, Hükümet olarak almış olduğumuz bir kararla, 800 lisans öğrencisinin, lisansüstü öğre
nim yapmak üzere, yurt dışında belli üniversitelere... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Devam edin, Sayın Bakan. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla) — ... gitmeleri için gereldi imkân
lar sağlanmıştır. Bunların imtihanları önümüzdeki ay içerisinde, üniversite tarafından gerçek
leştirilecek ve 800 öğrenci, lisansüstü öğrenim yapmak üzere, belli üniversitelere gidecektir. 

Ayrıca, üniversite ikinci basamak sınavlarında l'den 200'e kadar derece alan öğrencilerin 
lisans öğrenimi yapmak üzere yurt dışına gönderilmeleri yolundaki çalışmalar da şu anda sür
mektedir; bu öğrencilerimiz de yurt dışında lisans öğrenimlerini yapmış olacaklardır. 

Değerli milletvekilleri, zannediyorum, burada arkadaşlarımın ifade ettikleri birçok husu
sa, açıklamalarım sırasında cevap vermiş bulunuyorum. 

Bu arada, imam-hatip okullarımızla ilgili olarak, değerli milletvekili arkadaşlarımızın be
yanları oldu. Ben, özellikle şunu ifade etmek istiyorum : Arkadaşlarımızın, bina halinde ya
pılmış ve boş bulunan 250 okul olduğu yolundaki beyanlarını teyit etmemiz mümkün değildir. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda da ifade ettiğim gibi, tespit ettiğimiz 30 bina vardır; bunların 
öğrenim durumlarını ve imkânlarını tespit ettirmek için, müfettişlerce araştırma yaptırıyoruz, 
bunun çalışmaları içerisindeyiz; ona göre bu 30 binanın değerlendirmesini yapacağız. Ondan 
önce açılmış olan 60 şubeyle ilgili çalışmaları da sürdürmekteyiz, onları da bir statüye kavuş
turma yolunda gayretlerimizi sürdürüyoruz. 

Ben, bu vesileyle, değerli milletvekillerimizin, Türk millî eğitiminin gelişmesi ve 2000'li 
yıllara girerken, çağın gereklerine uygun, çağdaş bir eğitim ve öğretime kavuşmamız yolunda, 
burada ifade ettikleri hususlar için, kendilerine özellikle şükranlarımı ifade ediyorum. Burada 
beyan edilen konular istikametinde çalışmalarımızı sürdüreceğimizi, bu beyanlardan, yapaca
ğımız çalışmalarda yararlanacağımızı ifade ediyor, bütçemizin millî eğitimimize ve milletimize 
hayırlı olması dileğiyle, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçenin lehinde, Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp; buyurun. 
Sayın Gökalp, yalnız, lehinde konuşacaksınız... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Eğitim Ba

kanlığı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, 
Yüce Kurulu saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, elbette, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin lehinde konuşacağım; ama, Ba
kanlığın aksayan yönlerini de, kimseyi incitmeden, darıltmadan sergilemeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; insana yapılan yatırım en güzel yatırımdır, en haklı 
olan yatırımdır. Bu bakımdan, millî eğitim topluluğuna giden, harcanan her paranın, her ku
ruşun yerli yerinde kullanılması gerekir. 

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, öğrencilerimizin yetişmesinden Millî Eğitim 
Bakanlığı görevlidir, öğretmenlerimiz görevlidir. Bu bakımdan, çocuklarımızı yetiştirirken, genç
lerimizi yetiştirirken, Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı kalarak, çağdaş, demokratik, laik bir 
anlayışla eğitimin verilmesi gerekir, Ne zaman toplum, çağdaşlıktan, laiklikten ayrılırsa, o top
lumun başına sıkıntılar gelir, üzüntüler gelir. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de çok müessesenin bütçesinde kısıtlamaya 
gidilebilir; ama, geleceğimizin teminatı olan çocuklanmızm yetiştirilmesinde kullanılacak Millî 
Eğitim Bakanlığının bütçesinde kısıtlamaya gidilemez. Bunu, burada, benden önce konuşan 
tüm arkadaşlarım vurgulamıştır. Ben, de, burada konuşan arkadaşlarımla birlikte aynı duygu
yu paylaşıyorum; fakat, bir üzüntümü belirteyim ki, bugün Türkiye genelinde oldukça fazla 
öğretmen açığı vardır. Benim kendi ilim olan Kırşehir'de bile 400'ün üzerinde öğretmen açığı 
vardır. Sayın Bakanım. Eğer okullarımızda öğretmen açığı olursa ve çocuklarımızı Atatürk dev
rim ve ilkelerine bağlı yetiştiremezsek, o zaman ülkemizin geleceği ne olur? Bunu, çok iyi dü
şünüp, ona göre hareket etmek zorundayız. 

Bugün birçok beldede ancak bir veya iki öğretmen olup, buna karşılık 1S0-200 ortaokul 
öğrencisi vardır. Bu 150-200 ortaokul öğrencisine bir öğretmen ne yapsın, iki öğretmen ne yap
sın?.. Bu bakımdan, Millî Eğitim Bakanlığının bir seferberlik ilan ederek, Maliye Bakanlığın
dan yeterli kadroyu da isteyerek, öğretmen açığı bulunan okullarımıza öğretmen yetiştirmek 
için üzerine düşen görevi yapmasını bekliyoruz. 

Millî Eğitim eski Bakanı Sayın Koksal Toptan bakanlığı sırasında bir gün benim ilim olan 
Kırşehir'e geldi. Kırşehir'in tüm öğretmenlerinin, öğrencilerinin, esnafının, katılabildiğince ka
tıldığı en azından 2 bin kişilik topluluğa "Hirfanlılar, -Hirfanlı benim seçim bölgemde bir köydür 
ve o köyde de bir ortaokul vardır- şu pankartınızı indirin, size öğretmen vereceğim" diye söz 
yermişti; ama, gelin görün ki, o günden bugüne kadar tek bir öğretmen verildi. O bölgenin 
bir insanı olarak, o bölgeden seçilen bir milletvekili olarak, Sayın Bakanın ve ilgililerin bu sö
zü yerine getirmeyişinden, getiremeyişinden ben de üzüntü duyuyorum, sıkıntı duyuyorum. 

Sayın Bakanım, buradan size sesleniyorum : Lütfen, bu dileklerimizi, bu iyi dileklerimizi 
kulak ardı etmeyin. Milletvekilleri olarak bizim sizden istediğimiz, köy ve kasabalarımızdaki, 
şehir merkezlerimizdeki öğretmen ihtiyacını giderecek kadroların en kısa zamanda hayata ge
çirilmesidir. Lütfen bunu bize çok görmeyin; bu kadroları lütfen bize sağlayın. Biz de, sizin 
sözlerinize güvenerek, oralardaki ilgili arkadaşlarımıza diyelim ki, "Sayın Bakan sözünü ver
di, en kısa zamanda öğretmen ihtiyacınız giderilecektir." Lütfen, bunu bizden esirgemeyin Sa
yın Bakanım. Teşekkür ettim Sayın Bakanım. 
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Değerli arkadaşlarım, "öğretmenin önemi büyüktür" dedim. Benden önce konuşan ar
kadaşlarım da bu önemli konuya bu şekilde duyarlık gösterdiler; fakat, şu anda öğretmenin 
konumu kötüdür; yaşam tarzı oldukça kötüdür, çalışma koşulları ise kötünün de kötüsü ol
muştur. Enflasyon, bugün ülkemizde, nereden bakarsanız bakın, yüzde 70'ih üzerindedir; ama, 
enflasyondan dolayı öğretmene verilen zam yüzde 55'lerde kalmaktadır ve bu yüzde 55 zam 
da bir çırpıda değil, değişik aylarda verilmektedir ki, eline geçen zammın hiçbir önemi kalma
maktadır. Sayın Bakanımdan ben bunu da rica ediyorum, öğretmenlerimiz, toplumda kimse
nin gitmediği yerlere gidiyor, gece gündüz, karda kışta, terör örgütlerine karşı, PKK'ya karşı 
göğsünü siper ediyor, çoluguyla çocuğuyla beraber, verilmiş olan bu görevi yapma duygusu 
içerisinde hareket ediyor. Bu bakımdan, öğretmenlerimize verilecek zammın, hiç olmazsa enf
lasyon düzeyinde olması gerekir kanısındayım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisinin 
Hükümet Programından, öğretmenlerle ilgili bir bölüm okuyacağım : "öğretmenlerin sendi
ka kurmaları için gerekli anayasal değişiklikler yapılacak, eğitimin önündeki sorunların çözü
münde uygulayıcılar olarak öğretmenlerimizin katkısı sağlanacaktır. 

Üniversite özerk olacaktır. Üniversite, tüm görüş ve düşüncelerin ifadesini bulduğu bir 
bilim mabedi olacaktır. Üniversitelerin düşünce ve görüşlerini dışa açıklayabilmeleri için de
mokratik tüm olanaklar hazırlanacaktır, Üniversite öğretim üyelerinin siyasî partilere üye ola
bilmelerini sağlayacak anayasal düzenleme yapılacaktır. 

Hükümetimiz, köklü bir üniversite reformunu gerçekleştirecek, üniversitelere bilimsel ve 
yönetsel özerklik tanınacak, YÖK sistemi kaldırılarak, yükseköğrenim kurumlarının kendi iç
lerinden seçtikleri organlar eliyle yönetilmeleri sağlanacaktır. Böylece Hükümetimiz, özgür, 
özerk, malî olanakları en iyi aşamaya getirilmiş üniversiteyi Türkiye'ye kazandıracaktır." 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; okumuş olduğum bu metin, benim, Cumhuriyet Halk 
Partisinin ve burada bulunan kıymetli muhalefet partili milletvekillerimizin sözleri değil, Hü
kümet Programının bir bölümüdür. Bunu programınıza aldınız, o halde bu sözünüzü yerine 
getiriniz. Bu sözünüze ne diyorsunuz?., "öğretmenlere sendikal hak vereceğiz" diyorsunuz, 
henüz vermediniz; "YÖK'ü kaldıracağız" diyorsunuz, kaldırmadınız ve YÖK'ün durumunu 
daha da kötüleştirdiniz. Bu bakımdan, sizden isteğimiz yeni bir şey değil. 

Hükümetin kıymetli üyeleri, Hükümeti temsil eden kıymetli milletvekilleri, lütfen vermiş 
olduğunuz bu sözlere sadık kalarak, bu sözlerin altında fazla ezilmeden, bu sözlerin mahcubi
yetini duymadan, bu sözleri lütfen hayata geçiriniz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada İLKSAN'dan bahsetmeyeceğim. ÎLKSAN ko
nusu, yargıya intikal etmiş bir konudur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Gökalp, konuşmanızı bitirmek üzere bir dakika veriyorum; lütfen bitirin. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Bakanım, burada söylüyorum; öğretmen toplu

muna lütfen tLKSAN olayı yaratmayın, lütfen çözüm bulun. 
Burada bir gazete kupürü okuyarak sözlerimi bitireceğim : "DYP'de okul aşkı." 
istanbul'da okul için verilen ihalelerin yüzde 40'ını, Sayın tstanbul ti Başkanının aldığını 

bu gazete kupürü doğruluyor. Biraz önce, burada, kıymetli bir arkadaşım da izah etti bu konuyu. 
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Sayın Bakanım, size güvenimiz sonsuz; siz, devletin en üst kademelerinde görev yapmış 
eski bir bürokratsınız. Bu tür yolsuzluklar varsa, lütfen, bunun üzerine cesaretle gidiniz. Top
lum sizden bunu bekliyor, öğretmenler sizden bunu bekliyor; Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
ve Meclis olarak sizden bunu bekliyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin, başta Millî Eğitim Bakanlığı 
camiasına ve tüm Türk ulusuna hayırlar getirmesini diliyor, Yüce Meclisi saygılarımla selamlı
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Bütçenin aleyhinde, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş Şendiller; buyurun efendim. 
Sayın Şendiller, süreniz 10 dakikadır. 

ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve Ba
kanlığımızın değerli bürokratları; sizleri, şahsım ve Büyük Birlik Partisi adına saygıyla selam
layarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin, millî eğitim camiasına, milletimize ye devletimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Bu vesileyle, karanlıkları aydınlatmak, cehaleti önlemek, ilim ve irfan öğretmek için vazi
fe yaparken, insanlık düşmanı PKK'lı katiller tarafından şehit edilen öğretmenlerimize ve ya
kınlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. 

özellikle, bu şehit eğitim elemanlarının çocuklarına, eşlerine ve yakınlarına mutlaka cid
dî destek sağlanması gerektiğine inanıyorum, Sayın Bakanın, bu konudaki açıklamalarına da 
teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, maddî ve manevî kalkınmanın temeli eğitimden geçer. Dünyanın 
en genç nüfusuna sahip olan ülkemiz, eğitimi, çağın gerektirdiği seviyeye bir türlü çıkarama
mıştır. Tamamen ezberciliğe dayalı, kabineye, hatta bakana göre değişen bir uygulama var ki, 
özellikle müfredat bakımından bunun değişmesi gerekir, özellikle kitaplar konusunda -Sayın 
Bakan burada açıklama yaptı, yine kendisine teşekkür ediyoruz- hangi kitabın çıktığını ve hangi 
derste okutulduğunu, veliler olarak biz ve öğrenciler takip edememekteyiz. 

Millî eğitimin, hedefsiz, gayesiz ve idealsiz bir nesil yetiştirmesi, bu uygulamaların netice
si olsa gerek. En başta biz, ideal sahibi ve hedef sahibi bir nesil yetiştirilmesi gerektiğine ina
nıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ben de, biraz önce konuşan diğer arkadaşlar gibi, özellikle, me
murlarımızın ve öğretmenlerimizin sendikal haklarına kavuşması hususunda gerekli değişikli
ğin bir an Önce yapılmasını talep ve arzu etmekteyim. Yoksa, beklentiye sokulan öğretmenleri
miz ve memurlarımız, bu vesileyle, kanunsuzluğa itilmekte ve her ayın 15'inden sonra sokağa 
dökülmektedir. Yine, valilikler tarafından, kongresi yapılan sendikalar hakkında takibat açıl
maktadır. Oysa, bu konu Hükümetin Programında da vardır; bir an önce, memurlarımıza ve 
öğretmenlerimize sendikal hak veriyor musunuz, vermiyor musunuz?.. 

GÜLER İLERİ (Tokat) — Grevli mi? 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) — ... Onu, mutlak surette ortaya koymalısınız. 

— 85 — 



T.RM.M. B : 51 21 . 12 . 1993 0 : 2 

Sayın Milletvekilimiz oradan "Grevli mi?" diye özellikle soruyor. Eğer grevsiz bir sendi
ka hakkı verecekseniz, bugünkünden bir farkı kalmaz. Mutlaka gerevli sendikal haklar veril
melidir. Mademki istediniz söyleyeyim; Sosyaldemokrat Halkçı Partinin ve Doğru Yol Partisi
nin programında bu varsa yapın veya yapamayacağınız şeyi söylemeyin. Altyapı hazırsa, bu 
hakkın mutlaka verilmesi lazım diye düşünüyorum. 

özellikle, maddî sıkıntıları nedeniyle, okuldan arta kalan zamanlarında pazarcılık, taksi
cilik, kahvecilik yapan öğretmenlerimizden nasıl hizmet bekleyebilirsiniz? 

ILKSAN yolsuzluğuyla ilkokul öğretmenlerimiz mağdur edilmiştir; bu hakların mutlaka 
verilmesi ve telafi edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, devlet okullarında bulunan yetişmiş öğretmenlerimizin, özel der-
sanelere ve özel okullara gitmesi, mutlaka düşünülmesi gereken bir olaydır. Bize göre bunun 
sebebi, maddî imkânların yetersizliğidir. Şimdi, burada, şunu düşünmek zorundayız : Acaba 
bu özel okullar ve dersaneler nasıl eğitim yapıyorlar ki, bizim devletimizin, özellikle, yetişmiş 
öğretmenleri elinden kaçırmasına sebep oluyor. Bunun mutlaka düzeltilmesi gerektiğine ina
nıyoruz. 

Öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın, mutlaka silahlı kuvvetler mensupları, emniyet 
ve Adalet Bakanlığı mensupları gibi özel bir personel kanununa göre idare edilmesi, ülkemizin 
geleceğini hazırlayan öğretmenlerimiz için şarttır diye düşünüyorum. Çünkü, silahlı kuvvetle
rimiz, emniyet ve adalet mensuplarımız kadar, öğretmenlerimizin de bu haklara kavuşması ge
rektiğine inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, elimizdeki bilgilere göre, Türkiye'de 49 531 ilkokul varken, 4 100 
ilkokul kapalı bulunmaktadır. Bunun, mutlak surette bir an önce halledilmesi gerekir. Yoksa, 
bir bölgemizde veya birkaç bölgemizde devletimiz terörden veya başka sebeplerden dolayı okul
larını açamıyorsa, bu memlekette istiklâlden ve hürriyetten bahsetmeniz zorlaşacaktır. Bunu, 
mutlaka el ele verip, gönül gönüle verip çözmemiz gerektiğine inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca, öğretmen açığının mutlaka kapatılması gerektiğini ifade et
mek istiyorum. Sayın Bakan arz ettiler; ama, biz buna inandırıcı gözle bakmıyoruz. Sadece 
benim ilimde, Kahramanmaraş'ta şu anda 1200 öğretmen açığımız var, kapalı okullarımız var. 
Bunu, daha önceki bakanımız da telafi edeceğini söylediği halde, halledilmemiştir. 

Diğer bir konu, gözden kaçtı zannediyorum; 1973/3 tertip er öğretmenler askere alındılar. 
Bize gelen mektuplar, zannediyorum diğer milletvekili arkadaşlarımıza da gelmiştir. Bu öğret
menlerimiz 1111 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle iki ay askerlik, ondan sonra er öğret
men olarak vazife yapıyorlardı. Ancak, bu 73/3 tertipler askere alındıktan sonra, hazırlıksız 
bir şekilde yakalandılar. Hatta çocuklarını ve ailelerini okul lojmanlarından çıkartmadan as
kere gittiler ve bunlara tam askerlik yaptırılıyor. Silahlı Kuvvetler Kanununa göre, bununla il
gili olarak "İhtiyaç olursa askerlik yaptırılır" deniyor; ama, en azından bu öğretmenlerimize 
mesele zamanında bildirilmeli ve adaletsizlik yapılmamalıydı. Bu öğretmenlerin durumu peri
şandır; Sayın Bakanımıza bu konuyu burada arz etmeyi bir vazife addediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir diğer konu, bizim özellikle dikkatimizi çeken ve 
velilerden gelen şikâyet; bu ünite dergileri. Ben daha önce de bu kürsüden bir vesileyle yine 
arz etmiştim; ünite dergilerinin gayesi nedir? Biz de şaşırdık, öğrenciler de şaşırdılar. Bir sefer
de bütün kitaplara verdiğimiz para kadar dergi parası ödüyoruz. Tamam, verelim biz bunu; 
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ama, o ünite dergilerinin p< rasını veremeyen öğrencilerin durumu ne olacaktır? Eğer ünite dergisi 
çıkarılacaksa, bunu Millî Eğitim Bakanlığı çıkartmalıdır, parayı o almalıdır ve mafyanın men
faat kapıştığı bir alan haline getirilen ünite dergiciliğine mutlaka bir çözüm bulunmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, ünite dergiciliğinde kâr payı yüzde 80*lere varmaktadır; onun için, 
iLKSAN da dahil, birkısım çevrelerde mafya türü bu kârın paylaşımına devam edilmektedir. 
Bakanlığın içerisinde de bu manada insanlar vardır. Sayın Bakandan, özellikle bu ünite dergi
ciliğinin tetkikini rica ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, fakir fukarayı düşünün. Her ay, her hafta 100 bin lira, 200 bin lira 
talep edilmektedir. Üç dört öğrencisi olan ailelerin, çocukların durumu ne olacaktır? Bunun 
üzerindeki spekülasyon da ortadan kaldırılmalıdır. Ya kitap ya ünite dergisi... Ben bir öğret
men olarak kitapları da inceliyorum, ünite dergilerini de inceliyorum. Bunun, sürekli piyasaya 
sürülerek ve birkısım çevreler tarafından kârı paylaşılarak, mafya gibi menfaatin cirit attığı 
bir alan olmaması lazımdır. Bakanlığın bunun üzerinde durması gerekir diye düşünüyorum. 

Sayın Bakan, kapalı bulunan 250 imam-hatip okuluyla ilgili açıklama yaptılar, teşekkür 
ediyorum kendisine; ancak, bizim tespitimize göre Sayın Bakanın dediği kadar değildir. 

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle şunu arz etmek istiyorum : İnanç hürriyeti, Anayasa
nın tanıdığı hak ve hürriyetler mevcutken, Türkiye'de din eğitiminin artırılmasından veya geri
cilik kokmasından falan bahsediliyor sürekli olarak; biz bunu şiddetle reddediyoruz Ve yadır
gıyoruz. Burası Müslüman Türkiye'dir, elbette ki çocuklarımıza din öğretilmelidir; dinsiz bir 
neslin yetişmesine de müsaade etmeyiz. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, imam hatiplere, Kur'an kurslarına yönelik bu tür saldırıları da şid
detle reddediyorum. Kur'an kurslarını bilmeyen arkadaşlarımızın buradan konuşmaya hakkı 
yoktur. "Millî Eğitim Bakanlığı denetlemelidir" diyorlar. Elbette, Millî, Eğitim Bakanlığı de
netliyor ve müfettişlerin denetimindedir. Lütfen gidiniz, Kur'an kurslarının kapılarına bir ba
kınız; bölgesinde bulunan okulların en başarılı öğrencilerinin orada resimleri asılıdır; bunu bil
meden konuşmayınız. Zaten, Millî Eğitim Bakanlığının kontrolü dışında imam hatiplerin de, 
kurslarında, yurtlarında eğitim yapması mümkün değil. Bakanlığımız tarafından buraları de
netleniyor; lütfen, Kur'an kurslarını, vakıflarımıza bağlı okullarımızı, özel okullarımızı töh
met altında bırakacak saldırıları bir tarafa bırakın. Bu, sosyaldemokratlığa da yakışmaz, dev
rimciliğe de yakışmaz; herkesin inanç ve haklarına saygılı olmaya mecbursunuz. 

SALMAN KAYA (Ankara) — Sen inançlara saygılı oldun mu? 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
Sayın Şendiller, süreniz bitti, bir dakika daha veriyorum. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) — Konuşma fırsatını çok az buluyoruz, bize iki dakika 

daha tolerans tanıyın. 
Sayın Salman Kaya, ben, inançlara her zaman saygılı oldum ve saygılıyım; kimsenin inan

cına da müdahale etmem; ama, sizin inançlara saldırmaya hakkınız yoktur; bunu da buradan 
ifade ediyorum. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli)— Bizim inancımıza da sizin saldırmaya hak
kınız yok. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim arkadaşlar; burası Meclis kürsüsü; herkes fikri
ni söyleyecektir. 
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ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) — Oha siz karar veremezsiniz, mahkeme karar verir, 
onu, seninle ayrıca konuşabiliriz. 

SALMAN KAYA (Ankara) — Konuşalım. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Konuşalım, konuşalım... 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) — Ben herkesle konuşurum. Ben buraya sıkıyönetim 

mahkemelerinin karşısından geldim Sayın Salman Kaya. Sosyaldemokratların iktidarı döne
minde Filistin baskısından buraya geldim, kollarım kırılarak buraya geldim; sen de bilirsin o işleri. 

Değerli milletvekilleri, bir diğer konuyu da, bizim özellikle rahatsız olduğumuz bir konu
yu da Sayın YÖK Başkanı buradayken ifade etmek istiyorum : Başörtüsü meselesi... Aslında 
ben buna tesettür meselesi diyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığına yazdığımız bir yazının cevabını da aldık; "Bu örtünme dinin 
gereğidir, inancın gereğidir" diye cevap verdiler bize. Diyanet İşleri başkanlığı da Başbakanlı
ğımıza bağlı bir devlet kurumudur ve anayasal bir kuruluştur. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Kur'an'ın emridir. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) — Elbette Kur'an'ın emri. 
Onun için, özellikle Hacettepe Üniversitesindeki düşmanlık, onur kırıcı bir duruma var

mıştır. Hacettepe Üniversitesinde öğrencilere hakaret edilmekte, okuldan atılmakta ve kovul
maktadırlar. Bu bakımdan, biz üniversitelerimizi ve eğitim yuvalarımızı hedef almak istemiyo
ruz; ama hergün Meclisin kapısında ve milletvekillerinin kapısında gözyaşı döken bu öğrenci
lerin durumunun mutlaka düzeltilmesi hususunda Sayın Bakanlığımızdan, Yüce Meclisten ve 
YÖK Başkanımızdan gayret istiyorum. Biz vazifemizi yapamıyoruz, öğrenciler hergün kapı-
mızdadır; lütfen bu meseleye de bir çare bulalım. Çünkü, Batı yanlılarına, Amerika'yı her ko
nuda kendine örnek alanlara seslenmek istiyorum : Amerika Birleşik Devletleri geçen hafta 
çıkardığı bir kanunla, din ve inançları koruma kanunuyla bunu uygulamaya koymuş ve bunla
rı koruma altına almıştır; size örnek olması bakımından söylüyorum. 

Biz kimsenin açık gezmesine, kot pantolonla gezmesine, yırtık pantolonla gezmesine ka
rışmıyoruz; ama, bizim çocuklarımızın okuma hakkını elinden almaya da kimsenin hakkı yoktur; 
aksi, Anayasayı çiğnemektir, kanunları çiğnemektir; buradan da tekrar ifade ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Şendiller, size iki dakika daha veriyorum; lütfen cümlenizi tamamla

yın, rica ediyorum. ' 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, ben Özellikle şuhu söylüyorum : Türkiye bir karmaşanın içerisin

dedir ve çok problemlerle karşı karşıyadır. Bölücülük tehlikesi, etrafımızı saran ateş çemberi 
gözümüzün önündedir. 

Okullarımızda huzursuzluğun ortaya çıkması, memleketimizin tümünü rahatsız eder. Bu 
bakımdan, insanların kılık kıyafetiyle, kadınların okuma hakkının elinden alınması fevkalade 
yanlıştır. Mademki kadınların okumadığından, okutulmadığından bahsediyorsunuz, öğrenci
lerin kafasının dışını bırakalım, içiyle uğraşalım diyorum ve hepinizi saygıyla hürmetle selam
lıyorum. 

Bütçeniz hayırlı ve uğurlu olsun. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendiller. 

— 88 — 



T.B.M.M. B : 51 21 . 12 . 1993 O : 2 

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki kişisel ve gruplar adına ya
pılan konuşmalar bitmiştir. Şimdi, yazılı soru talepleri vardır. Ayrıca, sözlü soru soracak arka
daşlarımızı da tespit edeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, soru sormak isteyen arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum; eksik 
varsa tamamlayalım : Sayın tlhan Kaya, Sayın Ahmet Kabil, Sayın Ahmet Sayın, Sayın Musa 
Demirci, Sayın Güler tleri, Sayın Sadi Pehlivanoğlu, Sayın Cevat Ayhan, Sayın Eler, Sayın Çe
lik, Sayın Sinan Yerlikaya. 

Soru soracakları tespit işlemi bitmiştir. 
Yazılı soruları okutuyorum : 

. Sayın Başkanlığa 
Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını istediğim so

rum şudur : 500 bin civarında olan değerli öğretmenlerimizin sendika hakları konusu Koalis
yon Protokolunda olmasına rağmen, bugüne kadar yapılan bir çalışma var mıdır? Bu konuda
ki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. 

Saygılarımla. 
tlhan Kaya ı 

tzmir 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bütün soruları, isterseniz soralım, daha sonra toplu cevap verin. 
MİLLÎ E0tTtM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Tabiî Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sorulara devam ediyoruz. 
Sayın Ahmet Kabil, sorularınızın başında bir genel açıklama var, onu okutmuyorum, mü

saade ederseniz sorudan başlıyorum. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırıl

ması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ahmet Kabil 
Rize 

1. Rize'de alınan 179 vekil öğretmenin alınmasında, bir önceki yıllarda vekil öğretmen
lik yapmış üniversite mezunları müracaat etmişken, alınan vekil öğretmenlerin isimlerinin il 
başkanı tarafından kahvede, lokantada, tespit edildiği doğru mudur? 

2. Vekil öğretmenlerin tespitinde devletin valisine telefon ettiğimde, "Ben karışmıyorum, 
Millî Eğitim Müdürünü bulun" diyor. Millî Eğitim Müdürüne telefon ettiğimde, "Millî Eğiti
me 179 kadro verdiler, bunun 20 adet kontenjanını ben kullandım, diğeri il başkanı tarafından 
kullanıldı. Şu anda kontenjan yoktur" diyorsa, bu ilde devletin kapısı herkese açık mıdır? 

3. Rize Çayeli Millî Eğitim Müdürünün tayini il başkanı talebiyle doğuya çıkarılmıştır. 
Sorduğumda, yetkililere "ti başkanı istiyor" deniliyor. Çayeli DYP Belediye Başkanı ve ilçe 
başkanın dahi şikayetçi olmadığı, hatta kalmasını istedikleri bu müdür, yalnız il başkanının 
ısrarıyla gidiyorsa ve Sayın Bakan birşey yapamıyorsa, "millî" kelimesine haksızlık yapmış ol
maz mıyız? 
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4. Tayinler, nakiller, terfiler, ihtiyaçlar, tamamen il başkanları tarafından yapılıyorsa, Millî 
Eğitim Bakanlığına ihtiyaç var mıdır? 

5. ti Başkanı istediği müdürü, istediği öğretmeni hiçbir engelle karşılaşmadan istediği 
yere sürebiliyorsa, bu Bakanlığın icraatları ismine uygun icraatlar mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın'ın sorularını okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından cevaplandırıl

masının teminini istirham ederim. 
Saygılarımla. 

Ahmet Sayın 
Burdur 

1. 1993 uygulama yılı içinde Bakanlığınız ve bağlı birimlerinde yapılan ve yaptırılacak 
olan inşaatlarınız hangi kanun hükümleri ve maddesine göre ihale edilmişlerdir. 

2. İhalesi yapılan işlerin; 
a) thale şekli hangi kanun ve hangi madde, 
b) İsimleri, 
c) Keşif bedelleri, 
d) Tenzilatları, 
e) Avans oranlan, 
O Müteahhitlerin isim ve adresleri nedir? 
3. 1993 uygulama yılında Bakanlığınız ve bağlı birimlerinde temin edilen araç, gereçle

rin temininde hangi kurum, kanun hükümleri uygulanmıştır? 
Temin edilen araç, gereçlerin tutarı ne kadardır? 
E vŞKAN — Sayın Musa Demirci'nin sorularını okutuyorum : 

Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından delaletlerinizle sorulup, ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
Musa Demirci 

Sivas 
1. Tarihlerini bilmeyen insanlar sömürülmeye ve güdülmeye mahkûmdurlar. Tarih ceha

leti insanı bağımlılaştırıp, aşağılık duygusu altında ezer, ezdirir. Evlatlarımızı böyle bir komp
lekse sokmamak, bu duruma düşmüş olanları kurtarmak için, gerek ortaöğretimde okunan, 
gerekse yardımcı kitaplarımızı yeniden gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz? 

2. Türk ve İslam büyüklerini koruyan, surlar ve kaleler, onlara karşı insanımızın gençli
ğimizin besledikleri sevgi ve hamiyet duygularıdır. Bazı okullardan yok edilen tarihî büyükleri
mizin tablolarını yeniden yerlerine iade edecek misiniz? 

3. Türkiyemizde eğitim yapan yabancı azınlık okullarda, milletimizin birliği, vatanımı
zın bölünmezliği üzerinde eğitim ve öğretim yaptıkları, zaman zaman basına sızmaktadır. 

a) Bakanlık olarak bu azınlık okulları üzerinde etkin denetim yapılabilmekte midir? 
b) Ülkemizde bu tip eğitim yapan okullarda eğitim gören Türk öğrencileri de var mıdır? 

Varsa, sayıları nedir? 
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4. Ecnebi bir dille öğretim yapan yabancı okulların çoğu misyoner okullarıdır. Aldıktan 
kültür, öğrendikleri dilin ülkesinin kültürüne, sanatına ve her türlü hak ve menfaatine üstün
lük tanımaktadır. Bu okullarda bu tehlikeli gidişe mani olmayı ve bu gibi okullarda Türkçe 
eğitimi de düşünüyor musunuz? 

5. Bazı yüksekokullarımızda veya fakültelerimizde başörtüsü baskısı devam etmektedir. 
Millî Eğitim Bakanlığı olarak eğitim ve öğretimden başka bir gayesi olmayan bu çocuklarımı
za sahip çıkacak mısınız? 

6. Dedesinin mezar taşını okuyamayan tek millet biziz. Bu, Osmanlıca yasağından kay
naklanmaktadır. Osmanlıca, bin yıllık kültürümüzün kapı anahtarıdır. Hiç olmazsa, lise ve 
dengi okullarda Osmanlıcanın seçmeli ders olarak okutulmasını düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Güler ileri, buyurun efendim. 

GÜLER İLERİ (Tokat) — Sayın Başkan, Tokat'ın Turhal İlçesinde bulunan Tanm Ba
kanlığına bağlı TİGEM altyapı olarak veteriner fakültesi olmaya çok müsaittir. Bunun dosyası 
da Millî Eğitim Bakanlığına iletilmiştir. Tarım Bakanıyla görüşerek, TİGEM'in veteriner fa
kültesi olmasını nasıl karşılarlar? 

Tokat'ın Turhal İlçesinde -80 bin nüfuslu bir ilçe burası- Anadolu Lisesi öğrencileri sene
lerdir barakalarda okuyorlar. Sayılan çoğaldıkça bu sene barakaya sığmayacak duruma geldi
ler. 1994 yılı programına AnadoluvLisesini aldılar mı acaba? 

Bir de, kendi ilimde 86 tane ilkokul kapalıdır. Terörizm diye bir olay yok, PKK da yok 
benim ilimde; bu okullar acaba ne zaman açılacak?.. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu, buyurun. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, Millî Eğitim Bakanlığının bütçesinin 
görüşülmesi sırasında, o zamanın Millî Eğitim Bakanı arkadaşımız, kendilerine kürsüden yap
tığım bir teklife cevaben dedi ki, "Vatan müdafaası sırasında eşkıyaya karşı vatanın bütünlü
ğünü koruyan Mehmetçiklerimizden şehit düşen silahlı kuvvetlere mensup şehitler, ayrıca ta
mamen çalışma hassasını yitirmiş gazilerimiz var, bunlar genç insanlar, bu insanlann muhte
melen çocukları ilkokuldadırlar." Evet, bir para veriliyor; ama, muayyen bir zaman sonra bu 
paranın kıymeti kalmıyor; o çocuklar nasıl okuyacaklar? Ailenin yetim kalmış olan çocukları
nın bütün meselelerinin bu olacağı kanaatindeydim. Teşekkür ediyorum, Millî Eğitim Bakan
lığı da çok büyük bir anlayışla bu çocukları bedava, yani kendi okullarında okutmaya, yurtla
rında yatırmaya yardımcı olmuşlar. YÖK Başkanı arkadaşımla da konuşmuştuk, o da elinden 
geleni yapacağını vaat etmişti. 

Şimdi, merak ediyorum; acaba geçen seneden beri ne kadar şehit çocuğunu yurtlarında 
yatırdılar ve bedava okutuyorlar? Sayın YÖK Başkanı kaç tanesini yurda aldı? 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Sayın Cevat Ayhan, buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, delaletinizle, Muhterem Millî Eğitim Baka

nımıza aşağıdaki soruyu sormak istiyorum : 
Nüfusumuzun yarıya yakını köylerde yaşamaktadır. Kendi seçim çevremde gördüğüm, köy

lerdeki eğitimin fevkalade verimsiz bir seviyede olduğudur. Köy eğitiminin öğretmen imkânla
rı, öğrencinin eğitim şartlan ve okul şartları çok süratli olan günümüzün şartlarına getirilmesi 
gerekmektedir. Bununla ilgili neler düşünmektedir? 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın Hasan Basri Eler, buyurun. 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, yardımlarınızla, Sayın Bakana bazı so

rularım olacak. 
Çanakkale'de, 18 Mart Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Mete Tunçoku'nun, Japon 

dili açılması isteği üzerine, iktidarca, alelacele görevden alındığını duyduk. Niçin ve neden gö
revden alınmıştır? Doğru mudur? Japonca öğrenmek yasak mıdır? 

2. İktidarınız döneminde yeni açılmış olan meslek ve teknik yüksekokul sayısı nedir? 
Ayrıca, kaç adet imam hatip lisesi ve Kur'an kursu veya kaç adet Anadolu imam hatip lisesi 
açılmıştır? Geçen sene, iktidarınız, 11 ilde 11 adet Anadolu imam hatip lisesi açmıştı; şu anda 
sayı kaça çıkmıştır? Bugüne kadar kaç imam hatip liseli mezun olmuş, bunun kaçı imam ol
muş, kaçı ilahiyat fakültesine ve diğer fakültelere girmiştir? İmam eksiğimiz var mı? 

Zamanımızda başarıda uzmanlaşmaya ve ihtisaslaşmaya inanıyorsak ortaokullardan baş
layarak bu yönde branşlaşmaya dönük ve başarıyı artırmak için yeni bir eğitimde bulunmaya 
geçilecek midir? 

Köy enstitüleri 1940 yılında başlamış ve çok yararlı hizmetlerde bulunmuş, değerli öğret
menler yetiştirmiştir. Halihazırda da Parlamentomuzda da bu orjinde değerli milletvekilleri-
miz vardır. Bu köy enstitülerine benzer, demin de milletvekili arkadaşım söyledi, köylerde eği
timin yeterli olmadığından bahsederek, tarım kesiminde yaygın olduğumuz da düşünülürse, 
bu yönde köy enstitülerine benzer bir eğitim ve öğretime önem verilecek midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın İbrahim Halil Çelik, buyurun. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, yüksek delaletlerinizle, Sayın Millî 
Eğitim Bakanımdan cevaplamasını arzu ettiğim sorularımı takdim ediyorum : 

1. Tür kî cumhuriyetlerde 70 yıllık komünizm rejimi sürerken onlardan bahsetmek bizim 
Türkiye'de yasaktı. Ancak, Komünizm çöktüğü zaman unuttuğumuz Türkî cumhuriyetlere la
ik ve latin alfabesi ihraç etmek uğruna Batı'nın taşeronluğuna soyunduk. Şimdi soruyorum : 
Üniversitelerimizde Kazakça, Özbekçe, Türkmence, Azerice, Kırgızca, Tatarca ve Çeçence ens
titülerimiz var mı? Bu enstitüler yoksa, açmayı ne zaman düşünüyorsunuz? 

2. öğretmenlerimizin sözleşmeli ve grevli sendikal haklarını ne zaman vereceksiniz? 
3. Şanlıurfa'da öğretmensizlikten kapalı kaç okulumuz var? Bu eğitim ve öğretim yılın

da öğretmen vermeyi düşünüyor musunuz? 
4. Hacettepe ve Ortadoğu'da ve 50'yi aşkın diğer üniversitelerimizde başörtüsüne uzan

mayan eller; burada hassaten, bazı öğretim üyeleri tarafından kızlarımıza hakikaten zulüm ya
pılmaktadır. Bu zulmü ne zaman sona erdireceksiniz? 

5. Şehit düşen öğretmenlerimizin ailelerine Millî Eğitim Bakanlığımızın -ki, Değerli Ba
kan geçen gün bizzat sorduğunda benim de yeğenim şehitlerden biridir- yaptığı, maddî ve ma
nevî yardımları sayı olarak sunabilir misiniz? Bu öğretmenlerimizin çocuklarını okullara yer
leştirmekteki gayretiniz nedir? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Buyurun Sayın Yerlikaya. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, aracılığınızla aşağıdaki soru

larımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
Güneydoğuda şu anda 500'ün üzerinde köy okulu kapalı bulunmaktadır. Bu okulların açıl

masıyla ilgili çalışmalar ne aşamadadır; ne zaman açılabilecektir? 

Mevcut öğretmen açığını, daha evvel denenmiş vekil öğretmen sistemiyle doldurmayı aca
ba düşünüyorlar mı? Bunun yanında, Tunceli İlinde 1994 yılında kaç tane temel eğitim yatılı 
bölge okulu açmayı düşünüyorlar? . 

Bir de, şu anda vatanî görevini yapmakta olan er öğretmenler kıta hizmetine devam edi
yorlar; az evvel bir arkadaş da değindi, bunlara büyük bir haksızlık yapılmıştır. Bu er öğret
menlerin okullarda görevlerini sürdürebilmesi için Millî Savunma Bakanlığıyla gerekli çalış
malar yapılıp bunları kıtalardan alıp okullarda görevlendirmeyi düşünüyorlar mı? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Yerlikaya. 
Sayın Bakanım, soru sorma işlemi bitti. Uygun gördüğünüze cevap verirsiniz, uygun gör

mediğinize de yazılı cevap verebilirsiniz. Yani, hepsine cevap vermek zorundasınız da, uygun 
gördüğünüze şimdi cevap verebilirsiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Sayın Başkan, talep edilen soru
ların büyük bir çoğunluğu, tetkiki gerektiren hususlardır. Müsaade ederseniz, bütün sorulara 
yazılı olarak ve arzu edilen düzeyde, tatminkâr cevaplar vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Bakanım; takdir sizin zaten. 
Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 1994 yılı bütçesi ve 1992 

yılı kesinhesabı üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Şimdi, bütçenin bölümlerinin okunmasına geçeceğiz; yalnız, bütçenin bölümleri çok ol
duğu için, müsaade ederseniz, Divan üyesi arkadaşımız oturarak okusun. Bu-hususu oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, bölümlerin okunmasına başlıyoruz. 

a) MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 1994 MALÎ YILI BÜTÇESÎ 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy

larınıza 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 4 144 785 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Okul öncesi ve İlköğretim Hizmetlerinin Gerçek
leştirilmesi ve Geliştirilmesi 55 510 994 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.r. Kabul 
edilmiştir. 

112 Genel Meslekî ve Teknik Ortaöğretimin Gerçekleş
tirilmesi ve Geliştirilmesi 27 205 910 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Çıraklık ve Yaygın Eğitim 4 180 303 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

114 Yükseköğretim, Yurt Dışı Eğitimi ve Dış İlişkiler 990 645 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

115 . Okul İçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik 159 643 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 695 220 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 684 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 93 580 500 000 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Millî Eğitim Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

31 170 765 076 000 

Toplam 
harcama 

34 523 768 927 000 

İptal edilen 
ödenek 

258 999 370 000 

ödenek dışı 
harcama 

3 683190 509 000 

Ertesi yıla 
devreden ödenek 

71 187 288 OOO 

1050 S.K.83. 
madde gereğine 

saklı tutulan 
ödenek 

280 557 001 TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Eğitim Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
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/. — YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) 
a) Yüksek öğretim Kurulu 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Yüksek öğretim Kurulu 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
kodu 

111 

999 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Yüksek Öğretim Kurulu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

162 160 000 000 

400 000 000 000 

TOPLAM 562 160 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 210 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 561950 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 562 160 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yüksek öğretim Kurulu 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Yüksek öğretim Kurulu 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Yüksek öğretim Kurulu 1992 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

— 95 — 



T.B.M.M. B : 51 21 . 12 . 1993 0 : 2 

A 

Genel ödenek Toplam 
toplamı harcama 

TOPLAM 199 209 892 000 122 926 045 000 76 258 334 000 25 513 000 464 069 000 
BAŞKAN T-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. \ 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

lira lira 

TOPLAM 215 537 000 000 84 123 072 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek öğretim Kurulu 1992 malî yılı kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Yüksek öğretim Kurulunun 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

ile 1992 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. \ 

II — ÜNİVERSİTELER 
1. — Ankara Üniversitesi 
a) Ankara Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza 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 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

III Eğitim ve öğretim Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 2 145 230 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

— CETVELİ 

îptal edilen 
ödenek 

Ertesi yıla dev-
rolunun ödenek 

1050 S.K. 83. 
madde gereğince 
saklı tutulan 

ödenek 

571 398 000 000 

1 573 832 000 000 
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B —CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 6 696 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 2 138 532 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 2 145 230 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Ankara Üniverisitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

765 393 753 000 

A -

Toplam 
harcama 

736 135 236 000 

- CETVELİ 

İptal edilen 
ödenek 

34 223 969 000 

ödenek dışı 
harcama 

4 978 543 000 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

13 091 000 

1050 S.K.83. 
madde gereğince 

saklı tutulan 
ödenek 

10 060 520 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

TOPLAM 

B — CETVELİ 

Tahmin 
lira 

637 000 000 000 

Tahsilat 
lira 

727 042 141 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
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2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçil

mesini 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 455 843 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 535 107 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 1000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 991950 000000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

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 

2 000 000 

6 606 000 000 

985 342 000 000 

TOPLAM 991 950 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

— 9 8 - -
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Orta Doğu Tbknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

Genel ödenek 
toplamı 

tx — 

Toplam 
harcama 

İptal edilen 
ödenek 

ödenek dışı 
harcama 

1050 S.K. 83. 
madde gereğince 
saklı tutulan 

ödenek 

TOPLAM 442 444 034 000 438 988 567 000 3 811 972 000 356 505 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

1 000 

B —. CETVELİ 

Tahmin 
lira 

Tahsilat 
lira 

TOPLAM 364 061 000 000 398 046 111 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

3. — Hacettepe Üniversitesi 
a) Hacettepe Üniversitesi 1994 Malt Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy

larınıza 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 587 290 000 000 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Karar yetersayısı isteniyor... Niye bu tarafa bakmıyorsun? 
BAŞKAN — Bir dakika... 
Devam edin. 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 1 239 200 000 000 
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FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Sayın Başkan, arkadaşı dinlesene, karar yetersayısı isteniyor. 
BAŞKAN — Nereyi dinleyeyim kardeşim? 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Bu tarafa baksana; karar yetersayısı isteniyor. 
BAŞKAN — Nereye bakayım, önüme mi bakayım, herkese mi bakayım? 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Bu tarafa bak! 
BAŞKAN — Devam edin. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN — Devam edin efendim... # , 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)— Sayın Başkan, niye dinlemiyorsun? 
BAŞKAN — Tamam dinliyoruz... Bu bölüm bitsin... 
Devam edin. 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

TOPLAM 1826 490 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a l a r Lira 

1 Vergi Gelirleri 31 000 000 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN — Peki, karar yetersayısını arayalım. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı yok. 
Bunun oylamasını oturum sonuna erteliyorum. 
b) Hacettepe Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim istediniz, biz de onu erteledik. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Hayır efendim, Hacettepe Üniversitesinin bütün oyla

malarında karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN —Peki. 
Yalnız, bakın, şurada, her kurumun her işleminde hak, adalet, eşitlik ilkesi olması lazım. 

Yani siz, burada ne hakka, ne adalete, ne de eşitliğe uygun hareket ediyorsunuz. Yani, açıkça 
kin güdüyorsunuz. Böyle olmaz ki... Kin... 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — O üniversitede hakka, hukuka riayet edilmediği İçin ka
rar yeter sayısı istiyoruz. . 

BAŞKAN — Şimdi, Hacettepe Üniversitesini geçiyoruz. 
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4. — Gazi Üniversitesi 
a) Gazi Üniversitesi 1994 Malt Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Gazi Üniversitesi 1994 malî yılı 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 247 349 000 090 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve öğretim Hizmetleri 1 018 201 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 1265 550 000 000 
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 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..1. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 5 846 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul —-" 
edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 1 259 702 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 1 265 550 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gazi Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Gazi Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Gazi Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

— m — 
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Genel ödenek 
toplamı 

490 107 230 000 4 

A — CETVELİ 

Toplam İptal edilen Ertesi yıla dev-
harcama ödenek rolünün ödenek 

73 578 202 000 16 522 829 000 6 199 000 

1050 S.K. 83. 
madde gereğince 
saklı tutulan 

ödenek 

3 006 441 000 TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

TOPLAM 

B — CETVELt 

Tahmin 
lira 

479 941 000 000 

Tahsilat 
lira 

473 115 965 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gazi Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Gazi Üniversitesinin 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1992 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 

5. — istanbul Üniversitesi 
a) İstanbul Üniversitesi 1994 Malî YılıBütçesi 
BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
Kodu 

101 

111 

A —CETVELt 

A ç ı k l a m a Lira 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN -—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Eğitim ve öğretim Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

662 710 000 000 

2 016 730 000 000 

TOPLAM 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum ; 

— 102 — 

2 679 440 000 000 



T.B.M.M. B i Sİ 21 . 12 . 1993 0 : 2 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 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. 

2 000 000 

/ ' 
8 256 000 000 

2 671 182 000 000 

TOPLAM 2 679 440 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) İstanbul Üniverisitesi 1992 Malt Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabmın bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A —CETVELİ • ' 
1050 S.K.83. 

madde gereğince 
Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı Ertesi yıla dev- saklı tutulan 

toplamı harcama ödenek harcama rolunan ödenek ödenek 
TOPLAM 1 019 104 667 000 1 013 053 495 000 14 608 172 000 8 571 508 000 14 508 000 3 385 982 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B —CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

lira lira 

TOPLAM 854 018 000 000 991 729 222 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, İstanbul Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1992 

Yılı Kesinhesap Kanunu kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 
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6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
a) İstanbul Teknik Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN —- İstanbul Teknik Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi

ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
x Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 419 842 000 000 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir önerge vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan istanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesinin 
101-02-2-001-600 Rektörlük, Ensitüler, okullar makine teçhizat alımları kaleminde yer alan 
17 900 000 000 liralık ödenekten 900 000 000 liralık kısmının düşülerek, aynı üniversitenin De
nizcilik Fakültesinin benzer amaçlı 111-21-1-001-500 Demirbaş alımları başlıklı harcama kale
mine ödenek kaydedilmesini arz ve teklif ederiz. \ 

Mümtaz Soysal İhsan Saraçlar 
Ankara Samsun 

Emin Kul Abdüllatif Şener 
İstanbul Sivas 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

Gerekçe: 
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, ülkemizde ticaret denizciliğimizin her 

alanına eleman yetiştiren ve özellikle 8 000 000 DW Tona ulaşan ticaret filomuzun kaptan, baş
mühendis, güverte ve makine zabitanı ihtiyacını en yüksek seviyede karşılayan, mazisi 80 yıla 
yaklaşan önemli ve güzide bir eğitim kuruluşudur. 

Bu önemli eğitim kuruluşumuz fakülte olmadan önce, Denizcilik Yüksek Okulu olarak 
faaliyet göstermekteydi. 

Bu yüksekokulumuza geçmiş yıllarda Cumhuriyet hükümetlerinin dar bütçesi ve imkân
larına rağmen Söğütlü ve Ertuğrul Yatı, Hamit Naci Gemisi ve Yıldız Kotrası gibi dört eğitim 
gemisi tahsis edilmiş ve eğitimin uygulamalı alanında bu gemilerde eğitim hizmeti verilmiştir. 

Fizikî ömürleri tükenen bu yaşlı gemilerin hurdaya ayrılması sonucu, yaklaşık on yılı aş
kın bir süreden beri, bu eğitim kuruluşu için en önemli demirbaş ve laboratuvar olan bir gemi
den yoksun kalınmıştır. 

Dünyada denizcilik eğitimi veren kuruluşlardan hiçbirisinde eğitim gemisinden yoksun
luk söz konusu değildir. Çünkü denizcilik eğitimi, disiplini ve bilimi yönünden uygulamalı ala
na geniş ve mutlak ihtiyacı olan bir eğitim dalıdır. 

Dünya denizciliği ve eğitimi hızlı bir teknolojik ve bilimsel gelişim içindedir. 
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Bu yüksele eğitim kurumunda eğitilen ve ülkemiz için en önemli ekonomik kaynak olan 
ticaret denizciliğimizin filosunda, yani değerleri fevkalade yüksek gemilerimizde görev alacak 
genç deniz öğrencilerini, bir eğitim gemisinde, uygulamalı eğitim ve disiplin almaları kaçınıl
maz bir zorunluluktur. 

Bu kaçınılmaz ihtiyacın giderilmesi için genç öğrenciler, eğitim görevlilerimiz harçlık ve 
aylıklarından fedakârlık ederek, filomuzdan emekli olan yaşlı kaptan ve başmühendislerimiz 
emekli aylıklarından ayırdıkları katılımlarla ve denizcilik işverenlerimizin bir kısmından sağla
nan bağışlarla çok cüzi bir malî potansiyeli doğuracak heyecanlı bir kampanya başlatılmış, bu 
alana devletimizin gerekli ilgiyi göstermesi ve tahsisi yapmasına dikkat çekmek üzere sembolik 
bir kaynak oluşturulmaya çalışmaktadırlar. 

Denizcilik eğitimimizin bu kaçınılmaz ve zorunlu ihtiyacına hak verilmiş ve katılınmış olun
duğunun bir nişanesi olarak, hiç olmazsa 1994 bütçesinde, Hükümetimizin yaklaşımını göste
recek ve bütçenin sınırları içinde benzer amaçlı tahsisatları arasında bir naklin yapılması sure
tiyle ödenek konulması, bütün denizcilik camiasının ve denizsever halkımızın takdir ve sevinç
lerine vesile olacaktır. 

önergemizin bu gerekçelerle kabulünün desteklenmesini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz; ama prensipte katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?. 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Katılıyoruz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Önergeye biz de katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet katılıyor, Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılamıyor. 
önergeyi oylarınızaa sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu düzeltmeyle birlikte program 101'i yeniden okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve öğretim Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 1 080 030 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

418 942 000 000 

661 088 000 000 
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B — CETVELt 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a . • ' Lira 

1 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 1080 030 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1992 Malt Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — tstanbul Teknik Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A 

Genel ödenek 
toplamı 

TOPLAM * 454 975 477 000 437 023 949 000 17 951 528 000 1 905 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELt 

Tahmin Tahsilat 
lira lira 

TOPLAM 391 552 000 000 427 645 509 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
tstanbul Teknik Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

2 000 000 

4 351 000 000 

1 075 677 000 000 

CETVELt 1050S.K. 83. 
madde gereğince 

Toplam tptal edilen saklı tutulan 
harcama ödenek ödenek 
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7. —Boğaziçi Üniversitesi 
a) Boğaziçi Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza 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 253 061 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 247 024 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 22 600 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 522 685 000 00Ö 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

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 

2 000 000 

4 556 000 000 

518 127 000 000 

TOPLAM 522 685 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Boğaziçi Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Boğaziçi Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A —CETVELİ 
Ertesi yıla 

Genel ödenek Toplam İptal edilen devrolunan 
toplamı harcama ödenek ödenek 

TOPLAM 181880 012 000 172 617 717 000 9 228 095 000 34 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
lira lira 

TOPLAM 179 004 000 000 182 985 516 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Boğaziçi Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

8. — Marmara Üniversitesi 
a) Marmara Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Marmara Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy

larınıza 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 196 658 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve öğretim Hizmetleri 683 322 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

TOPLAM 879 980 000 000 
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 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine tardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 870 980 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Marmara Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Marmara Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Marmara Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Ertesi yıla 
Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı devrolunan 

toplamı harcama ödenek harcama ödenek 

TOPLAM 336 580 265 000 338 527 312 000 4 042 878 000 6 246 253 000 256 328 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
lira lira 

TOPLAM 314 278 000 000 341 661 242 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Marmara Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 
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9. — Yıldız Üniversitesi 
a) Yıldız Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Yıldız Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları

nızasunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

. ' • ' . ' . . . ' • ' 

A —CETVELt 
Prog. 
kodu A ç ı k i a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 146 577 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 260 423 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 407 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

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 

2 000 000 

4 496 000 000 

402 502 000 000 

TOPLAM 407 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yıldız Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Yıldız Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Yıldız Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabmın bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A — C E T V E L İ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
toplamı harcama ödenek 

147 087 155 000 144 579 951 000 2 852 324 000 

ödenek dışı 
harcama 

346 980 000 

Ertesi yıla 

devrolunan 
ödenek 

1 860 000 TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

TOPLAM 

B — CETVELt 

Tahmin 
lira 

132 270 000 000 

Tahsilat 
lira 

145997 299 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yıldız Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

10. — Mimar Sinan Üniversitesi 
a) Mimar Sinan Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Mimar Sinan Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

CETVELt 

Prog. 
kodu 

101 

111 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Eğitim ve öğretim Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

Lira 

94 572 000 000 

163 128 000 000 

257 700 000 000 
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türü 
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B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

0 : 2 

1 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. 

Lira 

2 000 000 

1 606 000 000 

256 092 000 000 

257 700 000 000 

Mimar Sinan Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Mimar Sinan Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Mimar Sinan Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcama 

İptal edilen 
ödenek 

ödenek dışı 
harcama 

1050 S.K. 83. 
madde gereğince 
saklı tutulan 

ödenek 

TOPLAM 101 975 767 000 98 905 175 000 3 289 569 000 218 977 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

_(B) Cetvelini okutuyorum : 

12 594 000 

TOPLAM 

B — CETVELİ 

Tahmin 
lira 

95 887 000 000 

Tahsilat 
lira 

101 646 818 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Mimar Sinan Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 
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//. — Ege Üniversitesi 
a) Ege Üniversitesi 1994 Malt Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1994 malî yılı 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 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELt 

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 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 415 810 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve öğretim Hizmetleri 966 190 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 1382 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

Lira 

71 000 000 

5 552 000 000 

1 376 377 000 000 

TOPLAM 1382 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Ege Üniversitesi 1992 Malt Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A 

Genel ödenek 
toplamı 

580 242 536 000 

— CETVELİ 

Toplam 
harcama 

545 139 248 000 

İptal edilen 
ödenek 

35 103 288 000 

1050 S.K. 83. 
madde gereğince 

saklı tutulan 
ödenek 

11 621 958 000 TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
lira lira 

TOPLAM 488 827 000 000 564 087 033 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ege Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabımn bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

12. — Dokuz Eylül Üniversitesi 
a) Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : 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 320 300 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

111 Eğitim ve öğretim Hizmetleri 714 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 1 034 800 000 000 
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 

Vergi Gelirleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 5 596 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 1029 202 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 1034 800 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. . 

Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN —- Dokuz Eylül Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

TOPLAM 

" Genel ödenek 
toplamı 

459 652 548 000 

A -

Toplam 
harcama 

426 645 549 000 

- CETVELİ 

İptal edilen 
ödenek 

34 632 785 000 

ödenek dışı 
harcama 

1 638 289 000 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

12 503 000 

1050S.K.83. 
madde gereğince 

saklı tutulan 
ödenek 

18 474 078 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B —CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

lira lira 

TOPLAM 389 379 000 000 424 396 451 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dokuz Eylül Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 
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13. — Trakya Üniversitesi 
a) Trakya Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Trakya Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları

nıza 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 169 070 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 281 400 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 450 470 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum ; 

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 

.2 000 000 

3 646 000 000 

446 822 000 000 

TOPLAM 450 470 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Trakya Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Trakya Üniversitesi 1992 Mail Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Trakya Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A 

Genel ödenek 
toplamı 

189 620 657 000 

21 . 

— CETVELİ 

Toplam 
harcama 

163 592 520 000 

12 . 1993 

İptal edilen 
ödenek 

. 26 028 137 000 

O : 2 

1050 S.K. 83. 
madde gereğince 

saklı tutulan 
ödenek 

12 441312 000 TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin 
lira 

Tahsilat 
lira 

TOPLAM 161 981 000 000 175 830 607 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Trakya Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

•14. — Uludağ Üniversitesi 
a) Uludağ Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Uludağ Üniversitesi 1994 malîyıh bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

CETVELİ 

Prog. 
kodu 

101 

111 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Eğitim ve öğretim Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

Lira 

293 107 000 000 

515 793 000 000 

808 900 000 000 
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B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 5 796 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. ' 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 803 102 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 808 900 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Uludağ Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Uludağ Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Uludağ Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A 

Genel ödenek 
toplamı 

TOPLAM 358 288 698 000 308 664 528 000 49 624 170 000 22 230 836 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
lira lira 

TOPLAM 318 538 000 000 336 959 760 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Uludağ Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın Milletvekilleri, Uludağ Üniversitesinin 1994 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısıyla, 1992 

malî yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

— CETVELİ 

Toplam 
harcama 

İptal edilen 
ödenek 

1050 S.K. 83. 
madde gereğince 

saklı tutulan 
ödenek 
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15. —Anadolu Üniversitesi 
a) Anadolu Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza 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 355 440 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 552 660 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 908 100 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : . 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

2 000 000 

15 088 000 000 

893 010 000 000 

TOPLAM 908 100 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Anadolu Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Anadolu Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A 

Genel ödenek Toplam 
toplamı harcama 

TOPLAR 487 975 327 000 450 341 475 000 37 633 850 000 2 000 4 560 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B —CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
lira lira 

TOPLAM 399 638 000 000 484 721043 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Anadolu Üniversitesi 1992 malî yılı kesınhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Anadolu Üniversitesinin 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1992 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısrkabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olsun. 

16. — Selçuk Üniversitesi 
a) Selçuk Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Selçuk Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve öğretim Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 760 950 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. ' • • • • • 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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— CETVELİ 

İptal edilen 
ödenek 

Ertesi yıla dev
redilen ödenek 

1050 S.K. 83. 
madde gereğince 
saklı tutulan 

ödenek 

Lira 

306 300 000 000 

454 650 000 000 
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B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

A ç ı k 1 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 

2 000 000 

5 166 000 000 

755 782 000 000 

TOPLAM 760 950 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Selçuk Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Selçuk Üniversitesi 1992 Malt Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Selçuk Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A —CETVELİ 
1050 S.K.83. 

madde gercğino 
Genel ödenek Toplam iptal edilen ödenek dışı Ertesi yıla dev- saklı tutulan 

toplamı harcama ödenek harcama rolunan ödenek ödenek 
TOPLAM 297 781 395 000 277 234 061 000. 25 816 018 000 5 343 409 000 74 725 000 18 274 920 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

lira lira 

TOPLAM 264 781 000 000 287 441 459 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Selçuk Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
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17. —Akdeniz Üniversitesi 
a) Akdeniz Üniversitesi 1994 Malt Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Akdeniz Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza 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 224 730 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 245 870 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 80 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 550 600 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Lira 
Gelir 
türü 

1 

2 

3 

A ç ı k l a m a 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 000 000 

3 096 000 000 

547 502 000 000 

TOPLAM 550 600 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Akdeniz Üniversitesi 1994 mâlî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Akdeniz Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Akdeniz Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A —CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
toplamı harcama ödenek 

\ TOPLAM 242 276 324 (KM) 228 395 834 000 13 880 490 000 2 250 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B —CETVELİ 

Tahmin 
lira 

TOPLAM 194 035 000 000 219 142 292 000 

BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Akdeniz Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

18. —Erciyes Üniversitesi 
a) Erciyes Üniversitesi 1994 Malt Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Erciyes Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları

nıza 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 198 181 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 348 669 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 546 850 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 
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madde gereğince 
saklı tutulan 

ödenek 

Tahsilat 
lira 
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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... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

2 000 000 

5 566 000 000 

541 282 000 000 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

546 850 000 000 

Erciyes Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Erciyes Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Erciyes Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

Genel ödenek 
toplamı 

A — CETVELİ 

Toplam İptal edilen 
harcama ödenek 

214 361 219 000 210 308 400 000 4 379 746 000 

ödenek dışı * 
harcama 

359 094 000 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 

32 167 000 TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

TOPLAM 

B — CETVELİ 

, Tahmin 
lira 

Tahsilat 
lira 

176 094 000 000 205 771 733 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Erciyes Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

— 1 2 4 — . '• 



T.B.M.M. B : 51 21 . 12 . 1993 0 : 2 

19. — Cumhuriyet Üniversitesi 
a) Cumhuriyet Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi 1994 malî yılı 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 149 565 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 331 395 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 480 960 000 000 
BAŞKAN — Katyul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum ; 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

A ç ı k 1 a m a 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

2 000 000 

5 476 000 000 

475 482 000 000 

TOPLAM 480 960 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Cumhuriyet Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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.M. 

Genel ödenek 
toplamı 

B : 51 

A -

Toplam 
harcama 

21 . 12 

CETVELt 

İptal edilen 
ödenek 

.1993 

ödenek dışı 
harcama 

0 : 2 

1050 S.K. 83. 
madde gereğince 
saklı tutulan 

ödenek 

TOPLAM 202 480 760 000 194 320 127 000 9 318 730 000 1 158 097 000 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELt 

Tahmin Tahsilat 
lira lira 

TOPLAM 179 372 000 000 194 299 195 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

20. —Çukurova Üniversitesi 
a) Çukurova Üniversitesi 1994 Malt Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : 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 417 402 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve öğretim Hizmetleri 562 098 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 979 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELt 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 7 106 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 972 392 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 979 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çukurova Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Çukurova Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN —Çukurova Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A —CETVELt 
Ertesi yıla 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı devrolunan 
toplamı harcama ödenek harcama ödenek 

TOPLAM 369 855 324 000 372 172 005 000 8 081 600 000 10 727 833 000 329 552 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B —CETVELt 

Tahmin Tahsilat 
lira lira 

TOPLAM 332 224 000 000 373 421 680 000 

BAŞKAN'— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çukurova Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 
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21. —Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994 Mali Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilme

sini 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 182 624 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve öğretim Hizmetleri 346 256 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 528 880 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : ' v • 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

. Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

2 000 000 

4 606 000 000 

524 272 000 000 

TOPLAM 528 880 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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Genel ödenek 
toplamı 

207 170 955 000 

A —CETVELt 

Toplam İptal edilen Ertesi yıla dev-
harcama ödenek rolunan ödenek 

191930 313 000 15 240 477000 165 000 

1050 S.K. 83. 
madde gereğince 
saklı tutulan 

ödenek 

6 497 000 000 TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

TOPLAM 

B —CETVELt 

Tahmin 
lira 

178 300 000 000 

Tahsilat 
lira 

197 345 650 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

22.—Karadeniz Teknik Üniversitesi 
a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
Kodu 

101 

111 

A — CETVELt 

A ç ı k l a m a Lira 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Eğitim ve öğretim Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

398 500 000 000 

376 500 000 000 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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B —CETVELt 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 2 000 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 5 296 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine \ardımı 769 702 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 775 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN -— Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

• • " " 

Genel ödenek 
toplamı 

284 804 150 000 

ı — k .c ı V E L I 

Toplam 
harcama 

275 123 013 000 

İptal edilen 
ödenek 

9 681 137 000 

1050 S.K. 83. 
madde gereğince 

saklı tutulan 
ödenek 

2 485 967 000 TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

TOPLAM 

B — CETVELİ 

Tahmin 
lira 

238 351000 000 

Tahsilat 
lira 

273 947 325 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabımn bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. 
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23. — Atatürk Üniversitesi 
a) Atatürk Üniversitesi 1994 Malt Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Atatürk Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A' — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

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 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 428 180 000 000 
BAŞKAN -— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 709 160 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, , 

TOPLAM 1 137 340 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

Lira 

2 000 000 

7 996 000 000 

1 129 342 000 000 

TOPLAM 1 137 340 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Atatürk Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir, 
b) Atatürk Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Atatürk Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabmın bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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M. 

Genel ödenek 
toplamı 

B : 51 

A -

Toplam 
harcama 

21 . 12 

-CETVELt 

İptal edilen 
ödenek 

439 712 606 000 430 828 375 000 18 259 404 000 

1993 

ödenek dışı 
harcama 

9 375 173 000 

0 : 2 

1050 S.K. 83. 
madde gereğince 
saklı tutulan 

ödenek 

2 556 818 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

TOPLAM 

B — CETVELt 

Tahmin 
lira 

379 340 000 000 

Tahsilat 
lira 

431 055 984 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Atatürk Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

20. — İnönü Üniversitesi 
a) înönü Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — inönü Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A —CETVELt 

Prog. 
kodu 

101 

111 

999 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Eğitim ve öğretim Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

Lira 

148 211 000 000 

202 219 000 000 

160 000 000 000 

510 430 000 000 
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Gelir 
türü 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenter... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. ' 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 000 000 

3 496 000 000 

506 932 000 000 

510 430 000 000 

tnönü Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri, kabul edilmiştir. 

b) tnönü Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — tnönü Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
toplamı harcama 

322 642 813 000 315 362 541 000 

İptal edilen 
ödeüek 

12 638 585 000 

ödenek dışı 
harcama 

5 358 313 000 

1050 S.K. 83. 
madde gereğince 
saklı tutulan 

ödenek 

125 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin 
lira 

Tahsilat 
lira 

TOPLAM 305 093 000 000 328 940 294 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İnönü Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 
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25. — Fırat Üniversitesi 
a) Fırat Üniversitesi 1994 Malî Yıh Bütçesi 
BAŞKAN — Fırat Üniversitesi 1994 malî yılı 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 254 980 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 301620 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 556 600 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

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 

2 000 000 

5 096 000 000 

551 502 000 000 

TOPLAM 556 600 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştin 

Fırat Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Fırat Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Fırat Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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Genel ödenek 
toplamı 

n. —— 

Toplam 
harcama 

İptal edilen 
ödenek 

ödenek dışı 
harcama 

1050 S.K. 83. 
madde gereğince 
saklı tutulan 

ödenek 

TOPLAM 219 475 635 000 198 819 557 000 25 804 940 000 5 148 862 000 22 503 942 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

TOPLAM 

B — CETVELİ 

Tahmin 
lira 

172 911 000 000 

Tahsilat 
lira 

213 383 995 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Fırat Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabımn bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

26. — Dicle Üniversitesi 
a) Dicle Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Dicle Üniversitesi 1994 malî yılı 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 243 200 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 474 350 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 717 550 000 000 
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 16 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul > 
edilmiştir. , 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 4 107 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul . 
edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 713 427 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 717 550 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dicle Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. . 

b) Dicle Üniversitesi 1992 Malî Yık Kesinhesabı 
BAŞKAN —• Dicle Üniversitesi 

larınıza sunuyorum : Kabul edenler, 
Bölümleri okutuyorum : 

1992 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçilmesini oy-
.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A 

Genel ödenek 
toplamı 

287 920 030 000 

— CETVELİ 

Toplam 
harcama 

282 407 742 000 

İptal edilen 
ödenek 

7 121 725 000 

ödenek dışı 
harcama . 

1 609 437 000 TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
lira lira 

TOPLAM 235 208 000 000 271 904 948 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dicle Teknik Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabımn bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 
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27. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : 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 216 350 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 146 100 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 362 450 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELt 

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 

2 000 000 

3 301 000 000 

359 147 000 000 

TOPLAM 362 450 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELÎ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 
toplamı harcama ödenek harcama 

TOPLAM 128 949 611 000 129 316 196 000 2 501 960 000 2 868 545 000 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B —CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
lira lira 

TOPLAM 106 399 000 000 125 332 230 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

Sayın milletvekilleri, aslında, programa, Dicle Üniversitesinin 1974'ten 1982'ye kadar olan 
malî yılları Kesinhesaplan girmiş; ama, yanlış girmiş. Bu, ayrıca gündeme gelecektir. 

28. — Gaziantep Üniversitesi 
a) Gaziantep Üniversitesi1994 Malt Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Gaziantep Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza 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 150 682 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 213 883 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 364 565 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

— 138 — 



T.B.M.M. B : 51 21 . 12 . 1993 0 : 2 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B —CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

2 000 000 

3 496 000 000 

361 067 000 000 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

364 565 000 000 

Gaziantep Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Gaziantep Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Gaziantep Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELt 

Genel ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcama 

İptal edilen 
ödenek 

ödenek dışı 
harcama 

1050 S.K. 83. 
madde gereğince 
saklı tutulan 

ödenek 

TOPLAM 157 000 814 000 137 504 145 000 24 891 834 000 5 395 165 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

18 696 275 000 

TOPLAM 

B — CETVELt 

Tahmin 
lira 

Tahsilat 
lira 

110 405 000 000 133 206 626 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gaziantep Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 
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29. — İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1994 Malt Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — tzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine ge
çilmesini 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 40 150 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 40 150 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELt 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

A ç ı k l a m a 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

2 000 000 

556 000 000 

39 592 000 000 

TOPLAM 40 150 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

tzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992 Malt Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — tzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

— 140 — 



T.B.M.M. B:51 21.12.1993 0 : 2 

A— CETVELİ 

Genel ödenek Toplam tptal edilen 
toplamı harcama ödenek 

TOPLAM 1 150 000 000 1 122 183 000 27 817 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
lira lira 

TOPLAM — 1 153 848 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
tzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edil

miştir. 
Hayırlı olsun. 

30. — Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : 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 86 120 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 86 120 000 000 
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 2000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 346 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine T&rdımı 85 772 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 86 120 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992 Malt Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
toplamı harcama ödenek 

TOPLAM 1 050 000 000 919 501 000 130 499 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
lira lira 

TOPLAM — 1053 428 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

— 142 — 



T.B.M.M. B : 51 21 . 12 . 1993 O : 2 

31. — Harran Üniversitesi 
a) Harran Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN —- Harran Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları

nıza 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 107 950 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve öğretim Hizmetleri 53 650 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 161 600 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B —CETVELİ 

Lira 
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 

2 000 000 

556 000 000 

161 042 000 000 

TOPLAM 161600 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Harran Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.56 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 18.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Abbas İnceayan (Bolu) 

_ , 0 . . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

/. — 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397,382) (Devam) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam) 
a) Millî Eğitim Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Millî Eğitim Bakanlığı 1994 Malî Yılı Kesinhesabı 
I. — YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) 
a) Yüksek öğretim Kurulu 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yüksek öğretim Kurulu 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
II. — ÜNİVERSİTELER 
1. — Ankara Üniversitesi 
a) Ankara Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ankara Üniversitesi 1922 Malî Yılı Kesinhesabı 
2. r— Ortadoğu Teknik Üniversitesi • . * 
a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
3. — Hacettepe Üniversitesi 
a) Hacettepe Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Hacettepe Üniversitesi 1992 Malî Yılı kesinhesabı 
4. — Gazi Üniversitesi 
a) Gazi Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gazi Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
5. — İstanbul Üniversitesi 
a) İstanbul Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) İstanbul üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
6.—İstanbul Teknik Üniversitesi 
a) İstanbul Teknik Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
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7. — Boğaziçi Üniversitesi 
b) Boğaziçi Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Boğaziçi Üniversitesi 1992 Malî Yılı kesinhesabı 
8. — Marmara Üniversitesi 
a) Marmara Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Marmara Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
9. — Yıldız Üniversitesi 
a) Yıldız Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yıldız Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
10. — Mimar Sinan Üniversitesi 
a) Mimar Sinan Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Mimar Sinan Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
11. — Ege Üniversitesi 
a) Ege Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ege Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
12. — Dokuz Eylül Üniversitesi 
a) Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
13. — Trakya Üniversitesi 
a) Trakya Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Trakya Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
14. — Uludağ Üniversitesi 
a) Uludağ Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Uludağ Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
15. — Anadolu Üniversitesi 
a) Anadolu Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Anadolu Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
16. —Selçuk Üniversitesi 
a) Selçuk Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Selçuk Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
17. — Akdeniz Üniversitesi 
a) Akdeniz Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Akdeniz Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
18. — Erciyes Üniversitesi 
a) Erciyes Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Erciyes Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
19. — Cumhuriyet Üniversitesi 
a) Cumhuriyet Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Cumhuriyet Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
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20. — Çukurova Üniversitesi 
a) Çukurova Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Çukurova Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
21. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
22. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
23. — Atatürk Üniversitesi 
a) Atatürk Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Atatürk Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
24. — İnönü Üniversitesi 
a) İnönü Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) İnönü Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
25. — Fırat Üniversitesi 
a) Fırat Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Fırat Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
26. — Dicle Üniversitesi 
a) Dicle Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dicle Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
27. — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
28. — Gaziantep Üniversitesi 
a) Gaziantep Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gaziantep Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
29. — İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
30. — Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
31. — Harran Üniversitesi 
a) Harran Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
32. — Süleyman Demirel Üniversitesi 
a) Süleyman Demirel Üniversitesi 
33. — Adnan Menderes Üniversitesi 
a) Adnana Menderes Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
b) 34. — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
35. — Mersin Üniversitesi 
a) Mersin Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
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36. — Pamukkale Üniversitesi 
a) Pamukkale Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

37. — Balıkesir Üniversitesi • < 
a) Balıkesir Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

38. — Kocaeli Üniversitesi 
a) Kocaeli Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

39. — Sakarya Üniversitesi 
a) Sakarya Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

40. Celal Bay ar Üniversitesi 
a) Celal Boyar Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

41. — Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

42. — Mustafa Kemal Üniversitesi 
a) Mustafa Kemal Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

43. — Afyon Kocatepe Üniversitesi 
a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

44. — Kafkas Üniversitesi 
a) Kafkas Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

45. — Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
a) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

46. — Niğde Üniversitesi 
a) Niğde Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

47. — Dumlupmar Üniversitesi 
a) Dumlupmar Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

48. — Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
a) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

49. — Muğla Üniversitesi 
a) Muğla Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

50. — Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

51. —Kırıkkale Üniversitesi 
a) Kırıkkale Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

52. — Osmangazi Üniversitesi 
a) Osmangazi Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

53. — Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumu 
a) Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumu 1994 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKA — Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
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32. — Süleyman Demirel Üniversitesi 
a) Süleyman Demirel Üniversitesi 1994 Malı Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Süleyman Demirel Üniversitesinin 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine ge
çilmesini 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 137 766 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 154 584 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 292 350 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELt 

Gelir 
Türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 776 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 291 572 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 292 350 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Süleyman Demirel Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
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33.—Adnan Menderes Üniversitesi 
a) Adnan Menderes Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Adnan Menderes Üniversitesinin 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçil
mesini 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 118 124 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 31076 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 149 200 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gelir 
Türü 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a Lira 
Vergi Gelirleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 666 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 148 532 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 149 200 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adnan Menderes Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 
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34. — Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 

a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1994 Malt Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin 1994 malî yılı 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 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü 

1 

2 

3 

A ç ı k l a m a 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 101 325 000 000 
BAŞKAN-—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve öğretim Hizmetleri 121 075 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 222 400 000 000 

Lira 

2 000 000 

496 000 000 

221 902 000 000 

TOPLAM 222 400 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
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35. — Mersin Üniversitesi 
a) Mersin Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Mersin Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları
nıza 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 87 705 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve öğretim Hizmetleri 44 045 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 131 750 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gelir 
Türü 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

A ç ı k 1 a m a Lira 
Vergi Gelirleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 256 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 131 492 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 131 750 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mersin Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 
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36. — Pamukkale Üniversitesi 
a) Pamukkale Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Pamukkale Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza 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 84 080 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 64 270 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 148 350 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
Türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 
Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 
2 000 000 

246 000 000 

148 102 000 000 

TOPLAM 148 350 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Pamukkale Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 
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37. — Balıkesir Üniversitesi 
a) Balıkesir Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Balıkesir Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza 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 84 455 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve öğretim Hizmetleri 82 345 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 166 800 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

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 

Lira 
2 000 000 

566 000 000 

166 232 000 000 

TOPLAM 166 800 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Balıkesir Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 
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38. — Kocaeli Üniversitesi 
g) Kocaeli Üniversitesi 1994Malî Yılı Bütçesi 

BA§KAN — Kocaeli Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları
nıza 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 66 480 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve öğretim Hizmetleri 67 140 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 133 620 000 000 

BAŞKAN•— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELÎ 

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 

Lira 
2 000 000 

356 000 000 

133 262 000 000 

TOPLAM 133 620 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kocaeli Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun, 
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39. — Sakarya Üniversitesi 
a) Sakarya Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Sakarya Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza 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 102 583 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 73 917 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 176 500 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü 

1 

2 

3 

A ç ı k l a m a 
Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 
2000 000 

356 000 000 

176 142 000 000 

TOPLAM 176 500 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sakarya Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 
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40.—Celal Bayar Üniversitesi 
a) Celal Bayar Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Celal Bayar Üniversitesi 1994 malî yılı 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 101 025 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve öğretim Hizmetleri 44 245 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 145 270 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü 

1 

2 

3 

A ç ı k l a m a 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

6 000 000 

457 000 000 

144 807 000 000 

TOPLAM 145 270 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Celal Bayar Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 
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41. —Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : v 

A —CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 92 835 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve öğretim Hizmetleri 70 215 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 163 050 000 000 

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 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 696 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 162 352 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 163 050 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. Ha
yırlı olsun. 
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42. — Mustafa Kemal Üniversitesi 
a) Mustafa Kemal Üniversitesi 1994 Malt Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Mustafa Kemal Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum : 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 95 750 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve öğretim Hizmetleri 39 450 000 000 
BAŞKAN -~ Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 135 200 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELt 

Gdir 
Türü 

1 

2 

3 

A ç ı k l a m a 
Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

2 000 000 

356 000 000 

134 842 000 000 

TOPLAM 135 200 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mustafa Kemal Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. Hayırlı 
olsun. 
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43. — Afyon Kocatepe Üniversitesi 
a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Afyon Kocatepe Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELt 

Gelir 
Türü 

1 

2 

3 

A ç ı k l a m a 
Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 82 070 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 39 030 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 121 100 000 000 

Lira 
2 000 000 

596 000 000 

120 502 000 000 

TOPLAM 121 100 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. Hayırlı 
olsun. 
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44. — Kafkas Üniversitesi 
a) Kafkas Üniversitesi 1994 Malt Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Kafkas Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları

nıza 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 87 880 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 22 350 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 110 230 000 000 

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 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 356 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 109 872 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

• . ' . ) • 

edilmiştir. 

TOPLAM 110 230 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kafkas Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 
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45. — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
a) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 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 83 700 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 34 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 118 200 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..; Kabul 
edilmiştir. 

Gelir 
Türü 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELt 

A ç ı k l a m a Lira 
Vergi Gelirleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 356 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 117 842 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 118 200 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1994 malîydi bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 
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46. —Niğde Üniversitesi 
a) Niğde Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Niğde Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
Kodu 

101 

111 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Eğitim ve öğretim Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

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 

Lira 

81 150 000 000 

45 300 000 000 

126 450 000 000 

Lira 
2 000 000 

356 000 000 

126 092 000 000 

TOPLAM 126 450 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Niğde Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. 
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47. — Dumlupmar Üniversitesi 
a) Dumlupınar Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Dumlupınar Üniversitesi 1994 malî yılı 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 v<; Destek Hizmetleri 113 235 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve öğretim Hizmetleri 34 065 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 147 300 000 000 

BAŞKAN •— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELt 

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 \ardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 

. Kabul 

. Kabul 

. Kabul 

Lira 
2 000 000 

446 000 000 

146 852 000 000 

TOPLAM 147 300 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dumlupmar Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 
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48. — Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
a) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A —CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 GenelYönetim ve Destek Hizmetleri 93 455 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. ^ 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 38 045 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 131 500 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gelir 
Türü 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a Lira 
Vergi Gelirleri ' 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 316 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 131182 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 131500 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 
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49. — Muğla Üniversitesi 
a) Muğla Üniversitesi 19SM Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Muğla Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları
nıza 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 89 785 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 32 965 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 122 750 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gelir 
Türü 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a Lira 

Vergi Gelirleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 346 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 122 402 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 122 750 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muğla Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 
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50. — Kahramanmaraş Sütçü îmam Üniversitesi 
a) Kahramanmaraş Sütçü tmam Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN—• Kahramanmaraş Sütçü tmam Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümle

rine 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 . 94 930 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve öğretim Hizmetleri 28 020 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 122 950 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gelir 
Türü 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a Lira 
Vergi Gelirleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 346 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 122 602 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 122 950 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kahramanmaraş Sütçü tmam Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edil
miştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
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51. —Kırıkkale Üniversitesi 

a) Kırıkkale Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Kırıkkale Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza 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 99 689 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 35 561 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 135 250 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gelir 
Türü 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a Lira 

Vergi Gelirleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 396 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 134 852 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 135 250 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kırıkkale Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 
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52. — Osmangazi Üniversitesi 
a) Osmangazi Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Osmangazi Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy

larınıza 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 119 780 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 257 520 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gelir 
Türü 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : " 

B — CETVELÎ 

A ç ı k l a m a 

377 300 000 000 

Lira 
Vergi Gelirleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 796 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Tardımı 376 502 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 377 300 250 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ' 
edilmiştir. 

Osmangazi Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu 
olsun. 

Sayın milletvekilleri, Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumu 1994 malî yılı bütçesinden 
sonra, son olarak Hacettepe Üniversitesi bütçesini oylayacağız. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, Hacettepe Üniversitesi bütçesin
de karar yetersayısı istemiştik. 
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BAŞKAN — Tamam canım, sizin söylemenize gerek yok. Sizin de adaletiniz bu... Burada 
görüşülen 54 üniversiteden 1 tanesinde istiyorsunuz... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Başörtüsü konusunda bize zulüm yaptığı için 
bu tepkiyi gösteriyoruz. 

BAŞKAN— Olur mu canım?!. 
53. — Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumu 
a) Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumu 1994 Malt Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumu 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri

ne 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 32 723 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Eğitim ve öğretim Hizmetleri 17 037 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gelir 
Türü 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..* Kabul 
edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

49 760 000 000 

Lira 
Vergi Gelirleri 1201000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler . •: 72 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 48 487 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 49 760 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumu 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edil
miştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 
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3. — Hacettepe Üniversitesi (Devam) 
a) Hacettepe Üniversitesi 1994 Malî Yılı Bütçesi (Devam) 
b) Hacettepe Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı (Devam) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Hacettepe Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin (A) cetveli 

kabul edilmiş, (B) cetveli okunurken karar yetersayısı istenmişti. Şimdi, (B) cetvelini yeniden 
okutup, oylanmasında karar yetersayısı arayacağız; yalnız, arkadaşlar lütfen salona girsinler... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, arkadaşları çağırmak senin gö
revin değil ki... O zaman, bari bir de ilan edelim... 

BAŞKAN — Sizin amacınız Meclisi çalıştırmak mı çalıştırmamak mı? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Our mu?!. (RP sıralarından gürültüler) Adam 

olsunlar, bırakalım... 
BAŞKAN — Efendim, zaten herkes salona giriyor... Sizden de öğrenecek değilim. Lütfen 

yerinize oturur musunuz... Kaldı ki, Hacettepe Üniversitesi bütçesi önüme de gelmiş değil. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Başörtüsüne tepki gösterenlere biz de tepki gös

teririz. 
BAŞKAN — Sayın Çelik, arkadaşlarımız daha bütçeyi hazırlamadılar... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hazırlasınlar o zaman. 
BAŞKAN — Tamam, hazırlıyorlar; gökten indirmeyeceğiz ya; biraz sabırlı olun. Ne ka

dar süratli çalıştığımızı da görüyorsunuz. 
a) Hacettepe Üniversitesi 1992 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Hacettepe Üniversitesinin 1994 yılı bütçesinin (B) cet

velini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri 31 000 000 
BAŞKAN — Karar yetersayısını arayacağız arka
daşlar. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 5 227 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 1821232 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 1 826 490 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
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b) Hacettepe Üniversitesi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.... 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
1050 SX 83. 
madde gere-
.ğince saklı 

Genel ödenek Toplam îptal edilen ödenek dışı tutulan 
Toplamı Harcama ödenek harcama ödenek 

TOPLAM 739 801 378 000 738 844 475 000 6 291 881 000 5 334 978 000 19 538 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin Lira Tahsilat Lira 

TOPLAM 702 288 000 000 728 386 242 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hacettepe Üniversitesi 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Hacettepe Üniversitesinin 1994 malî yılı bütçesi ile 1992 malî yılı ke

sinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylece, Millî Eğitim Bakanlığının ve Üniversitelerin 1994 malî yılı bütçeleri ile 1992 yılı 

kesinhesapları kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 
Millî Eğitim Bakanlığının ve üniversitelerin kabul edilen bu bütçeleriyle, gençlerimizin çağdaş 

bir eğitimle yetişmelerini, ileride ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine çıkaracak çalışmalar göste
rebilmelerini diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, programmımıza göre, normal çalışma süremiz dolmuştur. 
Alınan karar gereğince, vergi yasa tasarısını görüşmeye devam edeceğiz. • 

Bu nedenle, saat 20.00'de tekrar toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.40 

— ,— e 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Işılay Saygın (İzmir) 

; 0 ,—_ 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

2. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sa
yılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 
Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 403) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanunu, 197 sayılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 sayılı Kanun ve 2978 sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda De
ğişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu görüşme
lerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
HALtT DUMANKAYA (istanbul) — Çoğunluk yok Başkan; salonda 48 kişi var... 
BAŞKAN — Dünkü birleşimde 3 üncü madde kabul edilmişti; şimdi 4 üncü maddeyi oku

tuyorum : . 
MADDE 4. — 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın

da Kanunun 107 nci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"ödeme müddetinin bitim tarihinden itibaren altı ay geçmesine rağmen, Gelir Vergisi, 

Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve bunların fer'ileri ve cezaları ile bu vergiler dışında 
kalan ve vergi, resim, harç niteliğinde olmayan diğer amme alacaklarını ödemeyen amme borç
lularının ad ve unvanları ile borç miktarları, yılda en çok bir defa Maliye Bakanlığınca topluca 
ilan edilebilir" 

Bu ilan sırrın ifşaı ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi mahremiyetinin ihlali 
sayılmaz.. 

Maliye Bakanlığı, ilan edilecek amme alacaklarını nev'ileri ve asgarî miktarı itibariyle sı
nırlamaya, ilanın şeklini, yapılacağı yer ve zaman ile diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Ce-
vat Ayhan buyurun efendim. 

fi) 403 S. Sayılı Basmayan, 17.12.1993 tarihli 47 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Sayın Ayhan, süreniz 10 dakikadır. 
Sayın Ayhan, konuşmalarınızı her zaman zevkle dinliyoruz; gerçekten takdir ediyorum. 

Sizden rica ediyorum, konunun dışına çıkmayın. Konu, vergisini ödemeyen mükelleflerin açık
lanması konusudur. 

Buyurunuz. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu kürsüde, imkân ölçüsünde, konu dışına çıkmadan fikirlerimi arz etmeye çalışıyorum. 
Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı, muhtelif vergi ka

nunlarında tadilat yapan tasarının 4 üncü maddesiyle.ilgili olarak Refah Partisi Grubu adına 
görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu madde, vergilerini ödemeyen mükelleflerin ilan edilmesini, ef
karı umumiyeye açıklanmasını düzenleyen yeni birtakım fıkralar getirmekte, Amme Alacakla
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 107 nci maddesine, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
4 tane fıkra ilave etmektedir. 

Tabiî, bu maddenin müzakeresinde şunu hatırlamakta fayda var : 1992 yılında, DYP - SHP 
Hükümeti işbaşına geldiği zaman, vergi cezalarının kısmen affıyla ilgili bir kanun getirmişti. 
O kanun burada müzakere edilmiş, o kanunun müzakeresi safahatında, basına da, vergi borç
larını ödemeyenlerle ilgili birtakım bilgiler yansımış ve basın, vergi borcunu ödemeyenlerin ilan 
edilmesiyle ilgili bir kampanya başlatmıştı. ANAP Grubuna mensup değerli arkadaşımız Or
han Ergüder Beyefendi de, bu kampanyanın içerisinde aktif görev alarak, binlerce mektubun 
muhatabı olmuş ve Meclis gündemine sık sık bu meseleyi getirerek, o dönemdeki Maliye Ba
kanını açıklama yapması istikametinde, zorlamaya gayret etmişti; ancak, Amme alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında 6183 sayılı Kanunun, sırrın ifşasıyla ilgili bu 107 nci maddesinin buna 
cevaz vermediği ifade edilerek, bu mesele basına açıklanamamıştı. 

Benim burada söylemek istediğim şudur : Bugün mazakere ettiğimiz bu madde, aslında 
bir tepki maddesidir; yani efkârı umumiye tarafından ortaya koyulan baskıya karşı, bu yeni 
vergi kanunu tasarısıyla bir tepki maddesi olarak getirilmiş bulunmaktadır. Hayırlı olsun di
yoruz; ama', şunu da düşünmeden ve ifade etmeden de geçemiyorum; vergisini ödemeyenleri 
ilan ederek ne elde edeceğiz? Yani, halk bunları çevirecek de "verginizi ödeyin" diye zorlaya
cak mı, tazyik mi yapacak, ceza mı verecek? Tabiî, bu efkârı umumiyede, adaletsiz olan vergi 
tahsilatına kızan halkı teskin için getirilmiş olan bir maddedir; ama, şunu ifade edeyim ki, 
katiyetle de,' vergi alacaklarının tahsilatını kolaylaştıracak bir madde değildir. Tabiî, aslında 
insan, bu, vergisini ödeyemeyenler için de, haklı sebeple ödemeyenlerin de, belki bu teşhir se
bebiyle, aile şerefinin, toplum içindeki izzetinefsinin kırılmış olmasını da düşünerek, bundan 
endişe etmediğimizi de ifade etmeden geçemiyorum. Ancak, mademki efkârı umumiyede bu 
hassasiyet vardır, Hükümet de bu istikamette düşünmüştür; biz de ilan keyfiyetine karşı çıkmı
yoruz; fakat söylemek istediğim husus şudur : Bu ilan, tahsilatı hızlandırmayacaktır. Asıl me
sele, vergi mükellefi olan kurumların veya şahısların, vergilerini gerçek olarak beyan etmeleri 
ve ödemeleridir. Yani, bu da bu mekanizmayı kurup işletmeye bağlıdır, mükelleflerin çok ya
kın takip edilmesine bağlıdır. 

Dünkü görüşmemde de, bir başka vesileyle kısmen arz ettim, mükelleflerin yakın takibi, 
mal hareketlerinin takibi, nakit hareketlerinin takibi,. kârlılığının makul ölçülerde olup 
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olmadığının takibi ve gerektiği yerde ölçüm yapılması, Maliye teşkilatımızın, Gelirler Genel 
Müdürlüğümüzün çok aktif, çok dinamik, çok kabiliyetli ve bilgili personelle güçlendirilmesi
ni ve gerekli teçhizatla da teçhiz edilmesini gerektirmektedir; bilgisayar dahil, her türlü aleti 
edevatı çok iyi kullanma meselesidir bu. 

Bakın, bundan bir süre önce, bir Almanya seyahatimde, Frankfurt'ta taksicilik yapan, bir 
iki arabası olan Konyalı bir vatandaşımızla beraber oldum. "Kendi evin var mı, nerede oturu
yorsun?" diye sordum. "Kayınpederimin evinde oturuyorum. Ev alacaktım; ama, beni muha
sebecim ikaz etti, "senin gelir durumun ev almaya müsait değil, şayet ev alırsan derhal vergi 
dairesi yakana yapışır ve hesap sorar'dedi" dedi. 

bunun manası şudur : Demek ki, o ülkede -ki, zannediyorum, öyle de-olması lazım- mü
kelleflerin bütün mal hareketleri çok yakın takip edilmektedir; araba mı aldı, ev mi aldı, daire 
mi aldı, bunlar çok yakın değerlendirilmekte, belki fert fert, bütün mükelleflerin -servet beya
nı esası olmasa dahi- servetindeki hareketler makul bir ölçü içinde yakından takip edilmekte 
ve bunlarda anormal bir hareket varsa, ödediği verginin çerçevesine sığmayan bir hareket var
sa, yakın tetkike alınmakta ve onun hesabı sorulmakta ve onun da vergisi tahsil edilmektedir. 
Maalesef, Türkiye'de böyle bir Maliye teşkilatı olmadığı gibi, olanları da bu üslupla çalıştıra
cak bir yönetim yoktur. İnşallah, yeni Maliye Bakanımız, bu düzeni, bu çalışmayı bu teşkilatı 
getirir, memleket de, vergi ödememenin verdiği huzursuzluktan büyük ölçüde kurtulmuş olur. 

Tabiî, ikinci bir husus da şu : Serbest muhasebecilerin çok daha aktif hale getirilmesi la
zım. Mademki, kanunumuzda bu yer almıştır. Mevzuatımızda yer almıştır; bunların, noter gi
bi, fevkalade güvenilir bir şekilde, sorumluluk içinde çalışacak bir düzene kavuşturulması da, 
yine vergi meselesini halletme bakımından, mükelleflerin doğru beyanda bulunmasını emniye
te alma bakımından fevkalade mühimdir: bu müessesenin geliştirilmesi gerekir. 1960'lı yıllar
dan beri hep gündemde olduğu halde bir türlü getirilemeyen bu mevzuat, Anavatan Hükümeti 
zamanında getirilmiştir; dileriz ki, bu Hükümet de bunu müessir vaziyette işletir ve geliştirir. 

Bir diğer konu da, borçların tahsilinde aktif ve süratli netice alıcı bir icraatın olması me
selesidir. Yani, Maliye Bakanlığımızın -illere göre, vergi dairelerine göre- merkezdeki birimleri
nin, taşra teşkilatını çok yakın takip etmesi, tahsilatı yakın değerlendirmesi, gerektiği yerde 
de değerli Maliye müfettişleri, hesap uzmanları kurulu ve diğer kabiliyetli, yetişmiş, fevkalade 
yetenekli uzmanları vasıtasıyla, bölgelere derhal çıkarma yaparak, aksaklıkların kendi kadro
sundaki personelden mi, yoksa birtakım mahallî siyasî baskılardan mı gelmekte olduğunu tet
kik etmesi ve tahsilatı fevkalade netice alıcı bir şekilde yakın takibe alması gerekmektedir. 

Tabiî, çok mühim bir husus da, bu maddeyi konuşurken, verginin de taşınabilir seviyeye 
getirilmesi gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bakın, bugün Türkiye'de, Gelir Vergisi mükellefi olduğu halde, ge
tirilmiş olan hayat standardı hükümlerine göre vergilendirilen milyonlarca mükellefimiz var. 
Bunlar, hayat standardına göre, birinci bölgelerde veya Sakarya gibi ikinci bölge sayacağımız 
bir bölgede 12 milyon lira vergi ödemektedirler; 1994 yılında bunların vergisi 20 milyon lira 
olacaktır. 

Bu sistem, şöyle çalışmaktadır ; Yani, o mükellef, kâr da etse, zarar da etse, bu 12 milyon 
lirayı ödemeye mecburdur; kâr da etse, zarar da etse 20 milyon liralık vergiyi ödemeye mecbur
dur. Yani, Gelir Vergisi, bu tatbikatla, adeta zalim, adaletsiz bir götürü vergi haline getirilmiş 
bulunmaktadır. Yani bunun da... 
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BAŞKAN — Sayın Ayhan, 1 dakikanız kaldı efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Teşekkür ediyorum; bitiriyorum Sayın Başkan. 
Yani, hayat standardının da kaldırılması ve bunun yerine, mükellefin bütün gelir ve gider

lerini değerlendirecek ve kârı neyse vergiyi ona göre alacak olan adaletli bir sisteme geçilmesi 
gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde, tabiî, mükellef, "ben, az da kazamsam, çok da ka-
zansam, zarar da etsem, 12 milyon liralık vergiyi yine vereceğim, 20 milyon liralık vergiyi yine 
vereceğim" diye, âdeta vergi kaçırmaya teşvik edilmektedir. 

Bir diğer unsur da -onu müteakip maddelerde uzun uzun görüşeceğiz- enflasyon muhase
besinin maalesef, getirilmemiş olmasıdır. 1978'den beri; yani onbeş yıldır yüksek enflasyon al
tında yaşayan, bu memlekette iş hayatıyla meşgul olanlar, eğer gerçek manada vergi beyanında 
bulunsalar; ki, bulunmak bir vatan borcudur, kabul ediyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, rica ediyorum, lütfen, son cümlenizi söyleyin. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Teşekkür ediyorum ve son cümlemi söylüyorum. 
... Bir kuruş kâr etmeseler dahi, sırf fiyat hareketleri sebebiyle, envanterindeki kıymet ar

tışından dolayı Gelir Vergisi ödemeye mecbur katmakta ve serveti küçülmektedir. Bu haksızlı
ğın kaldırılması gerekir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Gruplar adına ikinci konuşmayı, ANAP Grubu adına Sayın Halit Dumankaya yapacaklar. 
Buyurun Sayın Dumankaya , 
Sayın Dumankaya, süreniz 10 dakikadır; sizden de rica ediyorum, hem konuya bağlı ka

lın, hem de süreye riayet edin efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer 

milletvekilleri; bugün, Meclis Genel Kurulu, 48 üyeyle "çoğunluk vardır" denerek açılmıştır!.. 
Bunu zabıtlara geçirmek istiyorum ve bu vergi yasa tasarısının, vergi yüzsüzleriyle ilgili, vergi 
sülükleriyle ilgili 4 üncü maddesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini izah etmek 
üzere huzurlarınızdayım. 

Biraz gerilere doğru gidersek, vergi kaçakçılarının, vergi yüzsüzlerinin ve vergi sülükleri
nin affıyla ilgili yasa bu Meclisten geçerken bizim mücadelemiz olmuştu. Neydi mücadelemiz? 
O zaman SHP'den, CHP'liler de ayrılmamıştı, HEP'liler de ayrılmamıştı. SHP ve DYP Koa
lisyonu, gene, gecenin geç saatlerine kadar bu vergi kaçakçılarını affetmek için yoğun bir çaba 
sarf etmişti... 

BAŞKAN — Sayın Dumankaya, bakın, bu madde, vergisini ödemeyen... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bizim oylarımız yoktu o zaman. 
HASAN BASRt ELER (Edirne) —- Bizim oyumuz yoktu... 
BAŞKAN —• Lütfen... Bir dakika susar mısınız... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, bizim oylarımız yoktu... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Sayın Dumankaya, bakın, rica ediyorum; şurada herkes kendi görevini yaparsa... 
HALtT DUMANKAYA (Devamla) — Sayın Başkan... 
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BAŞKAN — Bir dakika... Rica ediyorum... Buna göre sizin sürenizi uzatacağım, merak 
etmeyin. 

Sayın Dumankaya, burada herkes görevini yaparsa, bu Meclis sağlıklı çalışır. Bu madde
de ne var? Madde, vergi borcunu süresinde ödemeyen mükelleflerin adlarının açıklanması sis
temini getiriyor. Buna bağlı konuşun. Siz, şimdi, Hükümetin bütün politikasını bu maddede 
tenkit edemezsiniz. Rica ediyorum arkadaşlar, herkes vicdanına göre hareket etmeli bu Mecli
sin çalışması lazım. 

Buyurun. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Geçmişe göz atacağız, geçmişten ders alacağız... 

Bu maddeyle ilgili olarak geçmişi konuşuyorum ki, gelecekte ne yapacağız, işte ona da geçmiş 
ışık tutacaktır. 

Şimdi, geçmişte, vergi yüzsüzlerinin affedilmesi sırasında mücadele ettik, bugün de mü
cadele ediyoruz ve diyoruz ki... 

FAİK ALTUN (Antalya) — Biz 20 kişi karşı çıktığımızda siz kaçmıştınız!.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Bu vergi yüzsüzlerini affederken, bunları ilan ede

lim. CHP'Ii kardeşlerim belki oy vermemiştir, belki de bu yüzden ayrılmışlardır, bunu hemen 
söyleyeyim; ama o zaman burada oturuyorlardı. Keşke o zaman açık açık karşı çıksalardı... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Çıktık, çıktık... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, vergi yüzsüzlerini affeder

ken, ne yapıyorduk? Bakınız, bu af netice verdi mi? Niçin bunları ilan etmedik? Bugün hâlâ 
gündemde... 

BAŞKAN — Sayın Dumankaya, size, bu af değil diyorum. Lütfen, maddeye bağlı kalın. 
Yani bir grup sözcüsüsünüz, sözünüzü kesmeyim. 

Rica ediyorum, herkes burada kürsüye çıktığı zaman konuya bağlı konuşsun efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, isterseniz bu kürsüye 

çıkacak hatiplerin ne konuşacaklarını yazın, ellerine verin.. 
BAŞKAN — Sayın Sungurlu, siz benden daha iyi biliyorsunuz bunu. Rica ediyorum... 

içtüzük ne diyor? Konuya bağlı konuşacak. Konu nedir? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, konuya bağlı konuşuyor. Ba

kın konuştuğu mesele, tamamen, vergisini ödemeyenlerin... , 
BAŞKAN — Konuyla ilgisi yok. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Vergi yüzsüzleri... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Vergisini ödemeyenlerin... 
BAŞKAN — Bu vergi cezası değil Sayın Sungurlu. Siz Grup Başkanvekilisiniz. Lütfen... 

Rica ediyorum... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, siz eğer böyle oturum 

idare edecekseniz, biz bu Meclisi terk edip gidelim. Bakın, şimdiden daha birinci grup sözcü
sünü konuşturmuyorsunuz, devamlı müdahale ediyorsunuz Sayın Başkan. Bakın, rica ediyo
rum; eğer burada konuşacak hatiplerin ellerine yazı yazıp vermeyi düşünüyorsanız, böyle Meclis 
Başkanlığı yapmayı düşünüyorsanız, istirham ederim... Kanuştuğu mevzu, bu maddenin ta
mamen şümulü dahilindedir. Buna bile müdahale ediyorsunuz. Halbuki, burada vergiyi 
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konuşurken, bütün Türkiye'nin vergi politikasıyla alakalı sözleri söyleyebilir... Siz onları nasıl 
değerlendireceksiniz?. 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, bakın, siz, Adalet Bakanlığı yapan bir zatsınız ve sizin fi
kirlerinize de saygı duyuyorum. , 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Göstermelisiniz; çünkü, yanlış söyle
mem Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ama, bakın... Bir dakika, bir şey söyleyeyim size : İçtüzükte niye, "kürsüye 
çıkan hatip ancak konuya bağlı olarak konuşur" diyor? O zaman, biz burada, çıkalım, hanya 
yerine Konya'yı konuşalım... O zaman bu Meclis de Meclis olmaz. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Bu arkadaş vergiyi konuşmuyor mu? 
BAŞKAN — Siz konuştunuz, ben sizi dinledim... Bir dakikanızı rica ediyorum... 

. HALtT DUMANKAYA (Devamla) — Vergi üzerinde konuşuyorum Başkan. 
BAŞKAN — Şimdi, bir kanun tasarısının tümü üzerinde konuşabilirsiniz; ama, madde

de, maddeye bağlı olarak konuşacaksınız. Rica ediyorum. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — O, hangi maddeyi konuşuyor?.. 
BAŞKAN — Efendim, 4 üncü maddede, vergisini süresinde ödemeyen mükelleflerin isim

lerinin ilanı meselesi var. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Peki Sayın Başkan, bu, vergisini za

manında ilan edilmeyenlerin teşhiri için... 
BAŞKAN — tşte, bu, o teşhiri getiriyor. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Müsaade buyurun... 50 bin tane mek

tubu Maliye Bakanlığına, bu arkadaşlar hamal gibi taşımadılar mı?! 
BAŞKAN — Efendim, işte, gereğini yapıyorlar... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Bakınız, sizin parti... 
BAŞKAN — Tamam efendim! Yani, ben sizi ikaz ediyorum! Rica ediyorum... Grup ola

rak rica ediyorum... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ben de sizi ikaz ediyorum efendim! 
BAŞKAN — Ama, böyle devam ederseniz, konuşmayı keseceğim. 
Buyurun. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Hangi konuşmayı keseceksiniz siz?! 
BAŞKAN — Efendim, ben bilirim, görevimi iyi bilirim. 
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Burada otururken başka türlüydü Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Her görevin kendine göre bir gereği vardır. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Meclis Başkanı zaten baştan başlamış kavga etmeye. Bizim kavga niyetimiz yok. Buraya 

kavga etmeye gelmedik; ama, burada, bundan önce ne yapılmış; onu anlatmaya geldik. 
Bakınız, bu vergi yüzsüzlerinin ilan edilmemesi nedeniyle mücadele verdik. Şimdi bunu 

ilan edeceksiniz; ama, bakınız, nedir mücadelemiz... 
NEVFEL ŞAHÎN (Çanakkale) — Sekiz senedir niye yapmadınız?.. 
HALÎT DUMANKAYA (Devamla) — Sayın Başkan, ille kavga etmek istiyor... Kavga et

mek niyetinde değilim; ama, burada, fakir fukaranın haklarını müdafaa edeceğim. Vergisini 
kaçırıp Türkiye'yi batıranlarla mücadele edeceğiz. Siz onları ne kadar müdafaa ederseniz edin, 
sizi şikâyet etmeye devam edeceğim. 
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Değerli arkadaşlarım, bu vergi yüzsüzleriyle ilgili olarak Anavatan Partisi çok büyük mü
cadele vermiştir; ama, ben de kişisel olarak 70 bin kişiye mektup yazmışım, 70 bin kişiye sizi 
şikâyet etmişim. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, şu anda, vergi yüzsüzleriyle ilgili 15 tane sorum, o günden 
beri gündemde bekliyor. Sorum neydi? Sorum şuydu : Demiştim ki, "Vergisini ödemeyenler 
içerisinde bakan var mıdır" Cevabı nedir bunun? "Vardır" veya "yoktur"; "borcu şu kadardır." 

Şimdi, bu sorum yazılıydı, buna cevap verilmedi ve sözlü soruya döndü. Şu anda da gün
demde bekliyor. Şimdi, ben bunu anlatmazsam, yüzsüzlerle ilgili bu maddeyi size ben nasıl 
kabul ettireceğim? Bakınız, yüzsüzlerle ilgili bu madde, dünkü maddeyle de bağlantılıdır. 

Şimdi ne yaptınız değerli arkadaşlarım? Dün, 3 üncü maddeyi kabul ederken bileşik faizi 
kaldırdınız. Birleşik faiz kalkınca ne olacak? Tüccar, bu vergiyi kredi gibi kullanacak. Dün, 
DYP Grubundan bu konuyla ilgili olanlara SHP Grubundan bu konuyla ilgili olanlara, ban
kadan aldığım rakamları verdim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, dün görüşüldü, o. 
HALtT DUMANKAYA (Devamla) — Şunu söyledim : 100 milyon lira kredi alsanız, dört 

sene hiç ödemeseniz, dört sene sonunda 1 458 849 518 lira ödeyeceksiniz; ama, 100 milyon 
liralık vergiyi ödemezseniz, 436 milyon lira ödeyeceksiniz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, o maddeyi dün görüştük biz... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Şimdi, değerli arkadaşlarım... 
NİHAT MATKAP (Hatay) — Yüzde 9'Ia mı bu hesap? 
HALtT DUMANKAYA (Devamla) — Yüzde 9'a çıkınca, son şekliyle, 532 milyon lira öde

yeceksiniz. 
Bu, vergisini ödemeyenleri ilan etsek dahi, tüccar 1 milyar lira kâr ediyorsa, vergisini öder 

mi?. 
Bakınız, 4 üncü maddenin sonunda ne diyor : "tlan edilebilir." Edilir demiyor. 
MUHTAR MAHRAMU (Tekirdağ) — önerge verdik; düzelteceğiz onu. 
HALtT DUMANKAYA (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada kim eziliyor? Vergi

sini dürüst Ödeyen eziliyor. Burada kim eziliyor?., tşçi eziliyor. Burada kim eziliyor? Memur 
eziliyor, öyleyse, nasıl ilan edeceksiniz?.. Toplu halde ilan edeceksiniz ve hiç kimse bunu oku
mayacak. 

BAŞKAN — l dakikanız var efendim, lütfen toparlayın. 
HALtT DUMANKAYA (Devamla) —• Süremin dolmasına daha var... 
BAŞKAN — Hayır, biraz önceki tartışma sırasında ben sizin sürenizi durdurdum. 
HALtT DUMANKAYA (Devamla) — Hayır, hayır, benim süremin dolmasına daha var. 
BAŞKAN — Burayı ben idare ediyorum. 
HALtT DUMANKAYA (Devamla) — Sayın Başkan, burayı siz idare ediyorsanız... 
BAŞKAN — Ben o sırada süreyi durdurdum, arkadaşlarınız da görüyordu, düğmeye bas

tım. İnanınız... 
HALtT DUMANKAYA (Devamla) — ... İsterseniz Şu düğmeye basarsınız hiç konuşmam. 

Mademki öyledir, siz burayı idare ediyorsanız, düğmeye basarsınız, ben hiç konuşmam; çok 
daha iyi olur. 
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BAŞKAN — Ben sizinle konuşurken süreyi durdurdum diyoryumt 
HALtT DUMANKAYA (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu vergi tasarısı için 

sadece TOBB Başkanı "güzel yasadır, aman sesinizi çıkarmayın" diyor. Sendikalara, diğer iş
veren kuruluşlarına, hiçbirine danışılmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, burada SHP'yi de kandırıyorlar... (SHP sıralarından gürültüler) Sayın 
Yalım Erez hayatından memnun, çok güzel bir yasa çıkarttırıyor, işveren lehine çıkarttırıyor; 
ama, fakirin fukaranın lehine çıkarttırmıyor. 

ABBAS ÎNCEAYAN (Bolu) — işveren lehine çıkarıyor... 
HALtT DUMANKAYA (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu konuda... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen, son cümlenizi söyleyin ve kürsüden inin... Rica ediyorum. 
HALtT DUMANKAYA (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hiç konuşmasak, hiç eleş-

tirmesek... 
Bu mikrofonları kapatsanız dahi, basını sustursanız dahi, şöyle rezil ilanlar verilse dahi... 
Ben şunu yaptım : Yılbaşı tebrik kartımı değiştirdim, yine sizi şikâyet ediyorum. Onun 

için, bu vergi tasarısının kanunlaşmasıyla, dürüst insanlar ezilecek, işçi ezilecek, memur ezile
cek; fakat, siz, her iki Koalisyon, hayatınızdan memnunsunuz. 

FAHRt GÜNDÜZ (Uşak) — Koalisyon tektir. 
HALtT DUMANKAYA (Devamla) — Koalisyon her iki kanadı, hayatınızdan mem

nunsunuz. 
Hepinize hayırlı olsun. 
Teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Üçüncü Grup adına konuşmayı Sayın Algan Hacaloğlu yapacaklar. 
Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (tstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; görüşmekte olduğumuz tasarının 4 üncü maddesi üzerine, Cumhuriyet Halk Parti
si Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Bu arada, Sayın Başkan, bana söz verirken "Üçüncü Grup" olarak duyuruda bulundu. 
BAŞKAN — Gruplar adına üçüncü konuşmayı dedik... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Ben, "Üçüncü Grup" adına değil, Cumhuriyet Halk 

Paprtisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — "Harici" der gibi bir şey bu! 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısının, bence, 

en önemli eksikliği, yeterince, kamuoyunda tartışılmamış olmasıdır. Bundan evvel, bu yılın ba
şında Koalisyon Hükümetinin gündeme getirdiği bir diğer yasa tasarısı mevcuttu, 0 tasarıyı 
enine boyuna tartışma fırsatını bulmuştuk, ancak, ne yazık ki, bu yasa tasarısını, ne kamuoyu 
önünde ne de bu yasayla ekonomik çıkarları etkilenen toplum kesimleri önünde, tartışamadık. 
îşte, bu Yüce Meclisin çatısı altında, şimdi biz, bu fırsatı, bir ölçüde kullanma olanağını bul
muş oluyoruz. Bu nedenle, her maddede 10 dakikalık konuşma özgürlüğümüzün kısıtlanma
masını temenni ediyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın ANAP Grup sözcüsü, geçen yıl Mecliste tartışılan ve kabul 
edilen bir yasayla ilgili olarak, şu anda Cumhuriyet Halk Partisini oluşturan milletvekillerinin, 
o dönemde lehinde oy kullandıklarını belirttiler, bunu sözümün bu noktasında bir iki cümley
le açıklamak istiyorum. Bu konu, bir nebze şu anda tartıştığımız maddeyle de ilgilidir. O gün 
kabul edilen yasa tasarısı, ödenmemiş, gecikmiş vergi borçlarının faizlerinin affıyla ilgiliydi. 
O süreçte, o maddenin tartışılmasında, bizler, bugün Cumhuriyet Halk Partisinde bulunan mil
letvekillerinin hiçbiri, destek vermediler. Şu anda SHP'de bulunan bazı arkadaşlarım da des
tek vermedi; ama, burada altını çizerek vurgulamakta yarar görüyorum; bu konudaki o günkü 
anlayışımız bugün de devam ediyor. Sayın Halit Dumankaya'mn belirttiği çerçevede, bu koriu-

-da ortaya koyduğu duyarlılığı, ne yazık ki, mensubu bulunduğu parti, 1980'li yıllarda ortaya 
koymamıştı; eğer koymuş olsaydı, bugün bu maddeyi burada tartışmazdık. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Koydu, koydu... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Bugün, bu madde, bir ihtiyaç olarak ortaya çık

mıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu maddeyi olumlu bulmaktayız. Dün, bu madde, bu 
açıklıkla yasalarda yer almış olsaydı, belki, vergi kaçakçılarının kamuoyuna ilanında, teşhirin
de bazı tartışmalara neden olunmaz ve bugün 70 küsur trilyon düzeyinde olduğu belirtilen... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Bileşik faizi getirdik biz. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Tabiî, bunun önemli bir bölümü, kamu kesimine 

olan borçlardır, onu da biliyoruz; ama, bu düzeyde borç takıntısı olmayabilirdi. Bunun vebali
nin önemli bölümünün de ANAP'ta olduğunu burada vurgulamak istiyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, biz, bu yasa tasarısına, çok temel nedenlerle karşıyız; ama, bu yasa 
tasarısının içinde olumlu bulduğumuz, desteklediğimiz bölümler de var 1980'li yıllarda çöker
tilen vergi sistemine bu yasa tasarısı, bazı kurallar, bazı düzenlemeler getiriyor; ama, sosyal 
demokratlar olarak içimize sindiremediğimiz bölümü, sosyal adalete duyarsızlığıdır. 

Bu madde, bu haliyle, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyo
nunda görüşülen tasarı, vergi borçlarını ödemeyenlerin yılda iki kereye kadar teşhir edilmesini 
öngörmekteydi; ama, benim de üyesi bulunduğum Plan ve Bütçe Komisyonunun kararıyla -
Komisyonda geçen müzakereler süreci içinde- şimdi, Maliye Bakanlığının saptayacağı asgarî 
ölçütler ve yöntemler kapsamında, borcunu ödemeyenlerin yılda bir kere teşhir edilebilmesine 
cevaz veriyor, olanak veriyor. Ama, nedense, Hükümetimiz, Sayın Halit Dumankaya'mn da 
belirttiği gibi, yılda bir veya iki kere ilan edilir diye bir kararlılığı bu maddede getirememiştir, 
bunu Maliye Bakanlığının takdirine bırakmıştır. 

Oysa, bugün, ücretliler dışında kalan, vergisini ödeyenler dışında kalan, 3 milyona yakın 
vergi mükellefinin önemli bir bölümünün, şu veya bu şekilde, bu önemli kamusal görevlerini, 
maalesef, yeterli duyarlılıkla yerine getirmediklerini biliyoruz. Faizlerin yüzde 100'Ieri aştığı 
bir ortamda, insanlar, kamuya olan borçlarını olabildiğince ertelemenin yollarını arıyorlar. Bizler, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, kamunun, halen içinde bulunduğu büyük açıkları, eko
nominin içinde bulunduğu açmazları dikkate alarak, bunların önünü kapatmanın yöntemleri
ni geliştirmeliyiz. 
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Teşhir edilmek, güzel bir olay değil. Bir kamu kurumunca, bir bakanlıkça, yurttaşlık gö
revini yapmadığı gerekçesiyle teşhir edilmek, yurttaş-devlet ilişkileri açısından çok çağdaş bir 
yöntem değildir; bunu böyle saptamak gerekiyor. Ancak, maalesef, Türkiye'de, vergi ödeme 
kültürünün, anlayışının yeterince yerleşmemiş bulunması, bizleri, bu tür yöntemleri izlemeye 
mecbur kılmaktadır. Eğer 1980'li yıllarda bu kurum işletilseydi, inanıyorum ki, bugün, 50 kü
sur trilyonu aşmış bulunan ödenmemiş vergi borçları yanında, bir o kadar da henüz defterler
de açıklığa kavuşmamış bulunan vergi kaçaklarının önünü almak mümkün olabilirdi. 

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, bir dakikanız var efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Elli saniyem var efendim!.. 
Bu çerçevede biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu maddede Hükümet, keşke cesaret

le, yüreklilikle ortaya çıkıp "bunu yılda bir kere ilan edeceğim" demek durumunda olabilsey
di, tasarıyı böyle getirseydi, daha uygun olurdu düşüncesi içindeyiz; ama, Maliye Bakanlığı
mız, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından kırpılan yetkileri yerine bu yasayla kendi 
üstüne almaya çalıştığı bir bölüm yetkiler çerçevesinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sözünüzü bağlayınız lütfen, 
Buyurun. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — ... vergi kaçakçılarını acımasızca teşhir eder ve bir 

gün gelir, Türkiye toplumu, bu tür icbar yollarına, zorunlu yollara yönelmeden, yurttaşlık an
layışı içinde vergisini, açık toplum anlayışı içinde daha yaygınca toplayabilir. O günlerin gel
mesini de dilemekteyiz. 

Bu duygularla, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. Şahısları adına, Sayın Cevat Ayhan... 
ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas) — Ben konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Siz mi konuşacaksınız? Ama, size söz veremem; çünkü, Sayın Şemsek de 

söz istemiş. « 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Yazılı müracaatım var benim. 
BAŞKAN — Listeye göre, siz söz istememişsiniz. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Gönderdim efendim yazılı müracaatımı, grup istemiy

le birlikte gönderdim. 
BAŞKAN — Hayır, Sayın Şener, yok bizde müracaatınız. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Nasıl yok efendim?! 
BAŞKAN — Sayın Turhan Tayan, buyurun efendim. 
ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas) — Yazılı olarak gönderdim ben. 
BAŞKAN — Efendim bana gelen listede, birinci kişi Cevat Ayhan, ikinci kişi Turhan Ta

yan, üçüncü kişi Muharrem Şemsek. Siz burada yazılı olmadığınız için size söz veremiyorum. 
Sayın Tayan, buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

vergilerle ilgili yasa tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde kişisel söz hakkımı kullanmak üzere 
huzurunuzdayım. 

— 181 — 



T.B.M.M. B : 51 21 . 12 . 1993 * O : 4 

öncelikle, Hükümetimize ve Maliye Bakanlığımıza, toplumun Önemli beklentisini karşı
lamak suretiyle, tasarıya, vergi borçlularının teşhiri hususunda bir madde koymalarından do
layı teşekkür ediyorum. Sanıyorum, Yüce Meclisimiz, böylesine önemli bir gelişmeyi olumlu 
karşılayacak ve kabul edecektir. 

Bu münasebetle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tayan. 
Şahsı adına ikinci söz sırası, Sayın Muharrem Şemsek'in 
Buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de

ğerli üyeleri; görüşülmekte olan tasarının 4 üncü maddesiyle ilgili görüşlerimi arz etmek üzere 
huzurunuzdayım; Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, vergi koymak ve toplamak, devletimizin görevidir; ancak, devlet, geli
rini artırmanın yanında, toplumda sosyal adaleti sağlamayı, vergi ile gelir grupları arasındaki 
uçurumu da gidermeyi hesap etmek durumundadır. Meseleye sadece vergi toplama açısından 
bakılır ve devletin sosyal devlet yönü ihtimal edilirse, eksiklik yapılmış olur. 

Bu maddede getirilmek istenen değişiklik, kamuoyumuzca yıllarca tartışılmış olan bir has
sasiyete cevap niteliği taşımaktadır ve yerindedir. 

Ancak, burada, tasarının çeşitli maddelerinde de defaaaten ifade edildiği şekilde, Maliye 
Bakanlığına ilan yetkisinin verilmesi, zaman içinde bir keyfîliğe sebep olabilir. Bugünkü Sayın 
Maliye Bakanımız bunu yanlış şekilde kullanmayabilir, yerinde kullanabilir; ama, yarın siyasî 
iktidarların bunu nasıl kullanacağına şimdiden karar vermek ve kanaat getirmek imkânımız 
yoktur. 

Bu bakımdan, bu maddedeki "ilan edilebilir" keyfiyeti, "ilan edilmeyebilir" de demek
tir; yani, "istenirse ilan edilebilir, istenirse de ilan edilmez" demektir. Bunun keyfilikten kur
tarılarak, ilan edilir şekline dönüştürülmesinde, idarenin de töhmet altında kalmaması bakı
mından, fayda vardır. 

Ayrıca, "ilan edilebilir" şekliyle geçirilirse, siyasi İktidarlar, bunu, zaman içinde, aba al
tından sopa gösterircesine, siyasî muarızları üzerinde bir baskı aracı olarak da kullanabilir. 

Kendi partisinin mensubu olmayan yahut başka partinin mensubu olan insanların vergi 
borçlarını ertelememe tehdidiyle, siyasî iktidarlar, bu yetkiyi kötü yönde kullanma temayülü 
içine de girebilirler. Bunlara meydan vermemek için, bunun, kesinlik arz edecek bir şekilde 
değiştirilmesinde fayda olduğu kanaatindeyim. 

Bu konuyla ilgili vermiş olduğumuz önergede bir değişiklik teklifi vardır. Yüce Heyetin, 
bu değişiklik teklifimize yardımcı olmasında ve bunun keyfîlikten kurtarılarak, Bakanlığa bu
nu görev olarak yükleyecek şekilde bir düzenlemenin getirilmesinde fayda olduğu kanaatindeyim. 

Bir de, bu ilanın bir yıl içinde en çok bir defa yapılması işi de fazla bir zaman aralığında 
oluyor. Biz, vergisini ödemeyen mükellefi, vergisini ödemeye teşvik edecek veya onu zorlayıcı 
tedbir getirecek, caydırıcı tedbir getirecek şekilde tasarıyı düşündüğümüze göre, bunun, vergi
nin bir an önce ödenmemesini temin edecek şekilde, onu biraz da icbar edecek şekilde düzen
lenmesinde fayda olduğu kanaatindeyim. 
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Ayrıca, Maliye Bakanlığına bu yetkinin verilmesi, vergi çıkarmada yetkili olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisimize, parlamenter rejimimize bakış bakımından da mahzurludur. Vergi 
koyma yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Vergi koyma yetkisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde olurken, Maliye Bakanlığına veya başka maddelerde Hükümete, sık sık, vergi ka
nunlarının maddeleriyle ilgili yetkiler verilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin vergi koyma 
yetkisi bakımından da mahzurludur. Bu, yetkiye müdahale anlamı da taşır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin Sayın Şemsek. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Bu düşüncelerimi ifade için söz aldım. Değişiklik teklifimize Heyetinizin desteğini bekli

yor, Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde gruplar adına ve kişisel konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyle ilgili önergeler vardı, okutacağım. Yalnız, 24 önerge var; her fıkra için, İçtüzü

ğe göre, 4 tane önergeyi işleme koyuyoruz. Şimdi önergeleri önce geliş sıralarına göre okutup, 
sonra da aykırılık sıralarına göre işleme koyacağız. 

önergeleri geliş sıralarına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ad ve unvanları" ibaresinin "adı, soyadı 
ve unvanları" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 

Gerekçe : Borçlunun daha iyi tanınabilmesi için soyadı eklenmiştir. 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — tik isimden sonra "ve arkadaşları" diye okusanız 

olmaz mı? 
KATÎP ÜYE İBRAHİM ÖZDÎŞ (Adana) — Olmaz Sayın Öğütcan. 
BAŞKAN •—Okudu canım... , 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "altı aylık" sürenin "üç ay" olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzurt 
Hakkâri Zonguldak 

Borcunu ödemeyen mükellefin daha sık aralıklarla ilanı yerindedir. 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ilan olunacak vergi borçları arasından 
"gelir vergisi" ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 

Gerekçe : 
Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisi borçlarının ilanı yeterlidir. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan vergi türleri arasında "Damga Verğisi"nin 
de eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 

Geekçe : 
Şirketlerin ödemeleri gereken damga vergileri bazen önemli meblağlara ulaşmaktadır. Bun

ların da ilan kapsamına alınması düşünülmüştür. , 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin ikincii fıkrasında yer alan "bu ilan" ibaresinin "Maliye Bakanlığın
ca belirlenecek vasıtalarla yapılacak bu ilan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem, Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 

Gerekçe : 
Bu şekilde, ilanın şeklini belirleyecek makam açıkça belirtilmiş olacaktır. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa- -

nsının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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' 'Bu ilan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi mahremiyetinin ihlali ve Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre sırrın ifşaı sayılmaz." 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 

Gerekçe : 
Fıkra bu haliyle, ilgili kanunlara açıkça gönderme yapmak suretiyle daha iyi anlaşılır hale 

gelmektedir. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin İkinci fıkrasında yer alan "bu ilan" ibaresinin "Maliye Bakanlığnın 
belirleyeceği miktarlar itibariyle gazete ile veya vergi dairelerinde asılmak suretiyle yapılacak 
bu ilan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 

Gerekçe : 
Yapılacak bu ilanın büyük meblağlarda olan vergi borçları için gazete ile, küçük meblağ

larda olanların cetvellerde yapılmasına yönelik olarak bu değişiklik yapılmıştır. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci fıkra sonuna eklenmesini arz; ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 

Adana İsparta Afyon 
Mustafa Zeydan Ali Uzun 

Hakkâri " Zonguldak 
Gerekçe : 
Bu şekilde, maddede anlam bütünlüğü taşıyan iki fıkra birleştirilmek suretiyle madde, daha 

düzenli, açık hale gelecektir. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "nev'ileri ve" ibarelerinin bu fıkradan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan AH Uzun 
Hakkâri Zonguldak 
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Gerekçe : Maddenin birinci fıkrasında ilan olunacak vergi borçlan, türleri itibariyle zaten 
belirlenmiştir. Bu nedenle, bu fıkrada ayrıca nevileri belirleme yetkisi verilmesine gerek yoktur. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "ilanın şeklini" ibaresinin "ilanın gaze
te veya ilan cetvelleri ile yapılmasına" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner • Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 

Gerekçe: Yapılan bu değişiklikle ilanın hangi vasıtalarla yapılacağı belirlenmiş olmaktadır. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "yapılacağı yer ve zaman" ibaresinin, 
"amme alacaklarının nev'ileri itibariyle yapılacağı yer ve zaman" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 

Gerekçe : ilanın yapılacağı yeri ve zamanı vergi nevileri itibariyle belirlemek, ödeme za
manları farklı olan vergi nevileri itibariyle gereklidir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi ge

reğince, öncelikle, Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. . 

Eyüp Aşık Elaeddin Elmas Yücel Seçkiner 
Trabzon İstanbul Ankara 

Kadir Ramazan Coşkun Mehmet Keçeciler Nabi Poyraz 
İstanbul ' Konya Ordu 

Gerekçe : Bu maddenin son fıkrası, Maliye Bakanlığına, mükellefler arasında ayırım ya
parak ilan edebilme veya etmeme yetkisi vermektedir. Bu geniş takdir yetkisi, Anayasanın 10 
uncu maddesindeki eşitlik kuralına aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyacağım. 
önce, Anayasaya aykırılık önergesini işleme koyuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü maddesinin', İçtüzüğün 85 inci maddesi ge

reğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Eyüp Aşık 

(Trabzon) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Hükümet bu önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Efendim... 
BAŞKAN — Komisyona soruyorum; çünkü, Komisyon, Anayasaya aykırılık önergesine 

katılmamak durumundadır. Çünkü, siz katılsaydınız, zaten Komisyonda bunu reddetmek zo
rundasınız. içtüzük böyle... O bakımdan, Hükümete soruyorum. 

DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Hükümet bu önergeye katılmıyor, Komisyon da zaten 

katılamaz. 
Söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim... 

" MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Yoklama talebimiz var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Sungurlu, "403 sıra sayılı kanun tasarısının görüşüldüğü şu anda top

lantı yetersayısı bulunmamaktadır..." Şimdi ben sizin yerinize geçip de, önergenizi ne zaman 
işleme koyacağını söylemeyeceğim, söyleyemem. Siz şu sırada yoklama isteyeceksiniz... 

Kaldı ki, dün de sizle tartıştık. Şu anda, ben saydım, Meclis Genel Kurulunda 170 millet
vekili var. 

58 inci madde der ki... 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Öyle bir yorum yok. 
BAŞKAN— Bir dakika efendim... 
"Başkan birleşimi açar ve kapar, şüpheye düşerse yoklama yapar; ancak, müzakereler sı

rasında 10 kişi ayağa kalkmak veya önerge vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilir" 
diyor; ama, arkasından da "Başkan bunun gereğini yerine getirir" demiyor. İçtüzüğün belirli 
maddelerini incelediğiniz takdirde... (ANAP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Kanunda yaptığınız gibi... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Kanunu ben senden daha iyi biliyorum. (ANAP sıra

larından gürültüler) 
HALÎT DUMANKAYA (îstanbul) — Bir milletvekiline "sen" diye hitap edemezsiniz, "siz" 

diyeceksiniz. 
BAŞKAN — Bir dakika... Lütfen canım... (ANAP sıralarından gürültüler) Bir sözümü 

dinleyin... (Gürültüler) 
"Siz" dedim zaten... 
HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — "Sen" dedin... 
BAŞKAN — Demedim; yanlış anladınız siz. 
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Sayın Sungurlu, İçtüzüğün 84 üncü ve belirli maddelerinde -Zatı âliniz içtüzüğü benden 
daha iyi biliyorsunuz- "gereği yerine getirilir" diye hüküm var. Bu hükmü şöyle yorumlarsak 
Sayın Sungurlu : İçtüzüğün amacı, Meclisi çalıştırmak mı, çalıştırmamak mı? Size bunun mi
salini vereyim : Bir madde üzerinde verilmiş 50 tane önerge var. Eğer "Başkan, her yoklama 
talebini yerine getirir" hükmünden hareket edersek, birinci önergeyi oylarken yoklama talebi 
geldi, bu talep yerine getirildi, ikinci önergede ikinci yoklama talebi geldi; bu durumda, eğer 
başkanın takdir hakkı yoksa, otomatikman onu işleme koyması lazım. Rica ediyorum... Mad
dede ayrıca bu konuyu görüşelim, ikinci yoklamayı... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Dediniz ki, "sizin ne zaman önerge 

vereceğinizi, ben size yol gösteremem" dediniz... 
BAŞKAN — Hayır; talebinizi açık belirtmemişsiniz..* 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Şimdi, böyle bir bahaneyle bu işi ge

ciktirmek mümkün değil Sayın Başkan. Biz, önergemizi şimdi gönderdik, yoklama istiyoruz... 
BAŞKAN— Ama, Sayın Sungurlu... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Siz bizim yazılı önergemizi de vazıh 

nazar itibara almazsanız, o sizin takdirinizdir. Ancak, tabiî ki, bütün bunları işleme koyarken, 
kaidelere, sizin de, bizim de iştirak etmek zorunda olduğunu bilirsiniz. 

BAŞKAN — Tabiî, hay hay... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — İçtüzüğün 58 inci maddesi çok açık... 
BAŞKAN — Evet, "İsteyebilir" diyor ama... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — "Başkan oturumu açtığında ekseri

yet olup olmadığına bakar..." Şimdi, 43 kişiyle veya 48 kişiyle oturumu açtınız. İkaz ettiler... 
BAŞKAN — Sayın Sungurlu, o devam ediyor, oturumu açmadım. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Hayır, açtınız... Müsaade buyurun Sa

yın Başkan... Sayın Başkan, o sizin takdiriniz. Siz 43 kişiyi, 143 kişi, 243 kişi görebilirsiniz; 
buna biz bir şey demiyoruz, demedik de. Biz, bu oturumda bir defa yoklama istedik. Benim 
kanaatim, ilk yoklamada dahi, siz, 43 kişiyi, 150 kişi gören bir başkan olarak, bizim bu talebi
mizi reddedebilirsiniz!.. (SHP sıralarından "150'den fazla üye var burada" sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... Lütfen,.. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ancak, şunu söyleyeyim : Bizim yap

tığımız işe kusur bulmayınız efendim. Siz kendi takdir hakkınızı kullanırken, bizi suçlayarak 
yapmayınız... 

BAŞKAN — Hayır efendim... Sayın Sungurlu, benim açmış olduğum birleşim devam ediyor. 
özür dilerim... Birleşimi baştan açmadım. Biliyorsunuz, birleşim sabahleyin saat 10.00'da başladı 
-Zatı âliniz, iyi takdir ederler- ve öğleden sonra... 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) — Oturum ayrı, birleşim ayrı... 
BAŞKAN — Efendim, eğer uygun görürseniz, takdirimi böyle kullanıyorum, size de bü

yük saygı duyuyorum, ikinci önergeyi okutuyorum. Madde oylanırken önergenizi işleme ko
yacağım. 

İkinci önergeyi okutuyorum : 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Birinci önerge oylanmadı... 
BAŞKAN — Anayasaya aykırılık önergesi reddedildi, oylandı efendim. 

İkinci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ilan olunacak vergi borçları arasından 
"Gelir Vergisi" ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Sayın Başkan, Kâtip Üyenin oturarak 

okumasını teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Kâtip arkadaşımızın oturarak okumasını teklif ediyorum ve oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında cayılan vergi türleri arasına "Damga Vergisi"nin 
de eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "altı ay"lık sürenin "üç ay" olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTÎLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN -— Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
(ANAP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) — Yoklama istiyoruz. 
HALÎT DUMANKAYA (istanbul) <— Yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) — Yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — Efendim?.. (ANAP sıralarından "Yoklama istiyoruz" sesleri) 
Arkadaşlar, bakın. Yoklama önergeniz... Ben biraz önce söyledim size. Şu anda Mecliste 

170'in üzerinde üye var. Ben takdir hakkımı, yoklama yapmama şeklinde kullanıyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Hayır, hayır... 
BAŞKAN — önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 10 kişi yoklama istediği zaman takdir hakkınız 

yok, yoklama yapmak durumundasınız. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, biraz önce öteki Grup Başkanvekili arkadaşınız kalktı, 

ben kendisine ayrıntılı izah ettim; ama, her arkadaşımız geç gelirse, ben herkese ayrı ayrı dert 
anlatırsam, burada görev yapamam. Rica ediyorum... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sizin izahatınız İçtüzük müdür?!., içtüzük bura
da, içtüzüğe göre işlem yapmak durumundasınız. 

BAŞKAN — Ben, maddenin oylamasında nazara alacağım diyorum. 
Lütfen okur musunuz?.. 
HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) — Okuyamazsınız... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan... 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) — Devam edemezsiniz. 
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CENGtZ ALTINKAYA (Aydın) — Devam edemezsiniz. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Okuyamazsınız; yoklama istiyoruz. 
KATÎP ÜYE İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Ne yapalım... Allah Allah... Ben Başkanı 

dinliyorum kardeşim. 
BAŞKAN — Lütfen okur musunuz?. 
Başkan benim, ben emir veriyorum... (ANAP sıralarından gürültüler) Okuyun : 
... "ad ve unvanları" ibaresinin "adı, soyadı ve unvanları" şeklinde değiştirilmesini arz 

ve teklif ederiz... 
CENGtZ ALTINKAYA (Aydın) — Yoklama yapmaya mecbursunuz. 
BAŞKAN — Ben biraz önce izah ettim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALI YE BAKANI İSMET ATTtLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum... 
(ANAP sıralarından ayağa kalkan 10 milletvekilinin "Yoklama istiyoruz" sesleri) " 
Arkadaşlar, ben görevimi vicdanen yapıyorum. Herkesin bir... Burada görev yapmak, akıl 

ve izan meselesidir. Lütfen... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Devam eder misiniz?. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Biraz sonra 

yoklama yapılacak, biraz sabredin; maddede yapacak. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Usul müzakeresi açmak zorundasınız. Sayın Baş

kan, keyfi bir şey yapma imkânınız yok. 
BAŞKAN — Okuyun... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Bu ilan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Vergi Mahremiyetinin İhlali ve Amme Ala

caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre sırrın ifşaı sayılmaz" 
Turgut Tekin 

(Adana) ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Başkanın takdir hakkı var; bir. İkincisi... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Senin takdirinde olur mu?.. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sizin takdirinizde değil; görevinizi İçtüzüğe göre ya

parsınız. 
BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar... (Gürültüler) Yahu anlatacağım... (Gürültüler) De

ğerli arkadaşlarım, size bir şey söyleyeceğim... (ANAP sıralarından gürültüler) Beni dinleyin bir... 
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MAHMUT ORHON (Yozgat) — Orası babanın çiftliği mi?.. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, maddenin açık oylamayla oylanmasını isteyen bir öner

ge var. Ben maddeyi açık oylamayla oylayacağım. Açık oylama, bir yoklama hükmündedir, 
bunu biliyoruz. Ben şimdi şu önergede yoklama yapacağım, arkasından geçeceğim maddede 
yoklama yapacağım, o zaman bu Meclis nasıl çalışır?! 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Milletvekilleri ayaktayken Meclis çalışmaz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Meclisi usulsüzce idare ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, ben vicdanen müsterihim; hiç usulsüzlük yok. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bunun vicdanla filan alakası yok. Tutumunuz hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bu ilan" ibaresinin "Maliye Bakanlığı
nın belirleyeceği miktarlar itibariyle gazete ile veya vergi dairelerinde asılmak suretiyle yapıla
cak bu ilan şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, Komisyon katılıyor. (ANAP sıralarından "Sayın Baş

kan, yoklama istiyoruz" sesleri, gürültüler) 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, yaptığınız işlem yanlış. 
HASAN KORKMAZCAN.(Denizli)—Yoklama yapın. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Hakkımızı gasp ediyorsun. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci fıkra sonuna eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

(Adana) ve arkadaşları 

(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ben size izah ettim. Neyse... Tamam... Siz vurmaya 

devam edin... 
önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?,. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. (ANAP sıralarından ayağa kalkan 

10 milletvekilinin "Yoklama istiyoruz" sesleri, gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, sizin yaptığınız demokratik değil. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurma

lar, gürültüler) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "yapılacağı yer ve zaman" ibaresinin 
"amme alacaklarının nevileri itibariyle yapılacağı yer ve zaman" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum... tANAP-str«IarHidan ayağa kalkan 10 milletvekilinin "Yok

lama istiyoruz" sesleri, gürültüler) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Yoklama istiyoruz. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — 10 kişi ayakta; bunu niye dikkate almıyorsun? 

Yoklama istiyoruz. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. (ANAP sıralarından 
"Yoklama istiyoruz" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar.) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. Lütfen... 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "ilan şeklinin" ibaresinin, "ilanın gaze
te veya ilan cetvelleriyle yapılmasına" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN -— Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTtLA (Afyon) — ICatılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge red

dedilmiştir. (ANAP sıralarından "Yoklama istiyoruz" sesleri, gürültüler) 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — Lütfen yerinize oturur musunuz?.. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vur

malar, gürültüler) Ben, zaten maddenin oylamasında yoklama yapacağım diyorum size. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — önergeleri bitirelim, madde üzerinde konuşacağız. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Yoklama isteyen 10 kişi ayakta; yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "nevileri ve" ibarelerinin bu fıkradan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, Komisyon katılıyor. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, yoklama istiyoruz; lütfen... 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, önergeler bitti; bakın... (ANAP sıralarından gürültüler) 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Burası babanın çiftliği mi? , 
BAŞKAN — Sayın Aşık, kimsenin babasının çiftliği değil. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Biz yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — Şimdi yoklama yapıyorum işte. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Evvela, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ama, sizin dediğiniz şekilde, değil. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) —- önce, tutumunuz hakkında söz istiyorum, 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen oturur musunuz yerinize. Önerge var, okutaca

ğım, ona göre işlem yapacağım. (Bir grup ANAP milletvekilinin kürsünün önüne toplanması 
ve gürültüler) 

İdare Amirleri, lütfen, arkadaşları yerine oturtur musunuz... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Siz, milletvekillerinin yoklama isteme baklanı kul

landırmıyorsunuz. 
BAŞKAN — Oylamanın şekliyle ilgili bir önerge var; okutuyorum. (ANAP sıralarından 

"Yoklama istiyoruz" sesleri, gürültüler) 
MAHMUT OLTAN SURGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bana söz verdiniz. 
BAŞKAN — Evet... 
MAHMUT OLTAN SURGURLU (Gümüşhane) —' "Sizin önergenizi madde esnasında 

işleme koyacağım" dediniz. Benim önergemi mi? 
BAŞKAN — Evet, işleme koyacağım. 
MAHMUT OLTAN SURGURLU (Gümüşhane) — Benim önergemi mi? 
BAŞKAN — Efendim, şu önergeyi de okuyalım. 
MAHMUT OLTAN SURGURLU (Gümüşhane) — Sizin biraz önce bana verdiğiniz söz 

var, "Sayın Sungurlu, sizin önergenizi, sizin yoklama önergenizi, madde esnasında işleme 
koyacağım" dediniz. 

BAŞKAN — Tamam; ama, bir önerge daha var, ikisini birden koyacağım. (ANAP sırala
rından "Hayır, hayır" sesleri, gürültüler) 

MAHMUT OLTAN SURGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, ben sizin o sözünüze 
istinaden yerime oturdum. Şimdi, o zaman siz böyle bir önerge veremezsiniz... Size bu oturu
mu idare ettirmeyiz Sayın Başkan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Kendi başınıza İçtüzüğü mü kaldırıyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, bakın, şurada mecliste çalışıyoruz. 
Lütfen önergeyi okur musunuz... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bir dakika dinleyin ama Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Sungurlu, ikisini birden işleme koyacağım diyorum. 
MAHMUT OLTAN SURGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, biraz evvel bana söz 

verdiniz, sözünüz var, zabıtları açın bakın lütfen. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının bu maddesinin... 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Kendi başınıza İçtüzüğü mü kaldırıyorsunuz? 
BAŞKAN — Zaten bir işlem yapmadım canım. 
Önergeyi okur musunuz... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bunun açık oylamayla filan ilgisi yok. Defaatle 

yoklama istedik. Ne demek, işlem yapmadım?! 
BAŞKAN — önergeyi okur musunuz... 
... içtüzüğün 119 uncu maddesi gereğince açık oyla oylanmasını ve oylama kupalarının 

sıralar arasında dolaştırılarak yapılmasını arz ederiz. 

Sabri Güner Mehmet özkaya 
Kars Gaziantep 

Turhan Tayan İsmail Kalkandelen 
Bursa Kocaeli 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Açık oylamayla filan ilgisi yok. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — İçtüzüğü biliyorum diyorsun, açık oylamayla yoklama

yı birbirine karıştırıyorsun. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sen burayı ne zannediyorsun?! 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bakın, burada bir içtüzüğe göre Meclisi yönetmiyor 

muyuz?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 
"Ferit Aydın Mir kelam Turgut Tekin 

Şanlıurfa Adana 
Yalçın öğütcan Ekrem Ceyhun 

Adana Balıkesir" 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ne okuyorsun sen kardeşim, tutanağa geçer mi?! 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, siz biraz önce yoktunuz. Bakın, Birleşimin sonunda ge

lirseniz... Ondan sonra... Bakın, ben önce Sayın Sungurlu'ya izah ettim, ikna oldu... 
MAHMUT OLTAN SURGURLU (Gümüşhane) — Ben ikna olmadım Sayın Başkan, ba

na "yoklama yapacağım" dediniz. 
BAŞKAN — Ben maddeyi açık oylamayla oylayacağım. Açık oylama da yoklama hük

mündedir. 
HALtT DUMANKAYA (tstanbul) — Hayır; yoklama yapacaksınız. 
BAŞKAN — Hayır efendim. İdare Amirleri, lütfen sükûneti sağlar mısınız... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — önergeyi bile okutmadınız, bizim önergemizi okutun 

önce. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ben burada yoklama yapılmadan ayrılmam... 
BAŞKAN — Açık oylama, yoklama hükmündedir. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Beyler, bakın, açık oylamanın yoklama hükmünde olduğu İçtüzük hükmüdür. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Önergeyi bile okutmadınız... 
BAŞKAN — Lütfen, şu isimleri tespit edelim... 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) — Yoklama yapılmadan beni kimse yerime oturtamaz. 
BAŞKAN — Sayın Aşık, bakın, beni ceza uygulamasına zorlamayın. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ne cezası uygulayacaksınız?! 
BAŞKAN — Efendim, siz Meclisin çalışmasını engelliyorsunuz. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sen engelliyorsun Başkan. 
BAŞKAN — Bakın, sizi dışarı attıracağım... Grup başkanvekilisiniz, size ceza vereceğim: 
HÂLİT DUMANKAYA (İstanbul) — Hayır; "yoklama yapacaksınız. 
BAŞKAN — Lütfen, açık oylama isteminde bulunanları okur musunuz. (ANAP sırala

rından gürültüler) 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Yoklama yapacaksınız! 
Sayın Başkan, burada kupa doşaltıramazsınız.! 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Muhalefeti dışarı at; o zaman daha çabuk biter. 
BAŞKAN — Buyurun okuyun efendim. 
tsmail Köse, Erzurum Milletvekili?.. Burada. 
Muzaffer tlhan, Muğla Milletvekili?.. Sayın Mahramlı tekabbül ediyor. 
Turgut Tekin, Adana Milletvekili?.. Burada. 
Ekrem Ceyhun, Balıkesir Milletvekili?.. Burada. 
tsmail Kalkandelen, Kocaeli Milletvekili?.. Burada. 
Ferit Aydın Mir kelam, Şanlıurfa Milletvekili?.. Burada. 
Yalçın öğütcan, Adana Milletvekili?.. Burada. 
Sabri Güner, Kars Milletvekili?.. Burada. 
Mehmet özkaya, Gaziantep Milletvekili?.. Burada. 
Turhan Tayan, Bursa Milletvekili?.. Burada. 
Mustafa Küpeli, Adana Milletvekili?.. Burada. 
Bestami Teke, Hatay Milletvekili?.. Burada. v 

Selahattin Karademir, Kahramanmaraş Milletvekili?.. Burada. 
Mustafa Fikri Çobaner, İsparta Milletvekili?.. Burada. 
Fevzi Arıcı, tçel Milletvekili?.. Burada. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Tüzük hakkımızı kullanıyoruz, muhalefet hakkı

mızı kullanıyoruz... Yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, oylamanın kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle ya

pılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Bu da yoklama hükmündedir sayın milletvekilleri. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

İçtüzüğe aykırı hareket ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, eğer salonda İSO milletvekili yoksa, bu oylama geçersiz 

sayılır. Siz bunu benden daha iyi biliyorsunuz. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — İçtüzük burada. Önce açık oylama yaptınız... Tu

tumunuz hakkında söz istiyorum. Yanlış bir emsal yaratıyorsunuz. 
BAŞKAN — Benim tutumumda yanlışlık yok. 
Evet, müzakerelere devam ediyoruz arkadaşlar... 
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HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) — Bakın bu şekilde bütçede yoklama isteyeceğim, gö
receksiniz, yarın yoklama isteyeceğim. 

BAŞKAN — İsteyin efendim. 
Yânında basılı oy pusulası olmayan sayın üye, beyaz bir kâğıda adını, soyadını, seçim çev

resini yazdıktan sonra oyunun rengini de belirtmek suretiyle oyunu kullanabilir efendim. 
SABAH BAYRAK (Kayseri) — Sayın Başkan, bu, yoklama yerine geçiyor mu? 
BAŞKAN — Tabiî geçer efendim, geçmez olur mu? 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Yani, yoklama yapmış oluyorsunuz değil mi? 
BAŞKAN — Tabiî, tabiî, yapılan bu açık oylama, yoklama hükmündedir; bu açık oyla

maya katılmayan milletvekili, bugün Mecliste yok sayılır. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Yok canım! 
BAŞKAN — Tabiî canım, açın İçtüzüğü okuyun. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Yeniden müzekkere gönderirim. 
BAŞKAN — Efendim, müzekkere falan yok, ben bugün yoklama yapmadım ki siz mü

zekkere gönderesiniz. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Katıldım sonradan... 
BAŞKAN — Bakın, İçtüzükte diyor ki; yapılan yoklamada veyahut da yapılan açık oyla

mada Genel Kurulda bulunmayan kişi, o gün yok demektir. Ben yoklama yapmadım. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — ilk defa böyle bir uygulama çıkıyor; yani, sonradan katıl

dım, olamaz mı?! 
BAŞKAN — Efendim, rica ederim, İçtüzüğü okuyun. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Demin söylediğiniz doğru mu, merak ettim de?! 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bakın, hiçbir kurum, kendisine can veren düzenleme 

tarafından yok edilemez; İçtüzük, Türkiye Büyük Millet Meclisinin işleyişini hükme bağlayan 
bir düzenleme 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Siz yok ediyorsunuz Başkan, siz! 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Siz yok ediyorsunuz, hiç olmazsa konuşmayıyn. 
BAŞKAN — Neyse, ben konuşmuyorum... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Her şeyi yok ediyorsunuz, hiç olmazsa konuşmayın. 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan var mı arkadaşlar? 
Kupaları kaldırıyoruz... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Kullanmadık Sayın Başkan, niye kaldırıyorsunuz? 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Oy vermedik daha Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ne diyorsunuz? 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — "Oy kullanmayan var mı? "diye soruyorsunuz, "var" 

diyorum... 
BAŞKAN — Tamam, buyurun, kullanın. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Siz kupaları kaldırırsanız, biz nasıl kullanalım? 
BAŞKAN — Buyurun, kullanın. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, izin verir misiniz? 
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MAHMUT ORHON (Yozgat) — Bu tarafa bakmıyorsunuz ki. 
BAŞKAN — Hayır, on kişi birden konuşuyorsunuz. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Ama, bakmıyorsunuz ki bu tarafa, bu kanada bakarak 

konuşuyorsunuz. "Oyunu kullanmayan var mı? "diyorsunuz, "var" diyorum, oylamayı bitir
meye kalkıyorsunuz. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Alünkaya... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Ben oyumu atmazsam, yok mu sayılacağım? 
BAŞKAN — Efendim, aslında, tabiî o bir yorum meselesi... 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) — Yorum, senin kafana göre mi olacak? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Yorum işinde senin üstüne yok! 
BAŞKAN — Arkadaşımız bir soru sordu, durun da cevap verelim. 
Şimdi, bütçe görüşmeleri nedeniyle ilk açılışta yoklama yapmadığımız için, aslında yok

lama yapılmamış da sayılabilir... 
HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) — Yarım saattir konuşuyoruz, nasıl yok sayacaksınız 

görelim. 
BAŞKAN — İsteyen kullansın, istemeyen kullanmasın... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Ben kullanmıyorum, yok say bakalım. 
BAŞKAN— 2 dakika daha süre veriyorum, daha sonra kupaları kaldırtacağım. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Tutanaklara bakın, Halit Dumankaya yarım saattir 

konuşuyor, şimdi siz yok yazın bakalım. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Yanm saattir biz buradayız, yoklamada oy kullan

mıyoruz, yok yazın bakalım. 
BAŞKAN — Zaten tutanaklarda laflarınız var. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Tutanaklara bak, Halit Dumankaya oy kullanmı

yor, yok yaz bakayım, kullanmıyorum oy. 
BAŞKAN — Kupaları kaldıralım. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Oy kullanmadık. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — İkaz etmeden kaldırıyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sormadınız ki... 
BAŞKAN — Sordum. Peki, iki dakika daha kalsın kupalar. Siz 5 inci maddeyi okuyun : 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (istanbul) — Mevcutlarla bunları kontrol edelim, bakalım her

kes burada mevcut mu? 
BAŞKAN — Edeceğiz. Her gün sizi kontrol mü ediyoruz yoklamada var mısınız yok mu

sunuz diye? 
MAHMUT OLTAN SURGURLU (Gümüşhane) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Benim tutumumda bir hata yok. 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) —• Belli oluyor!.. Zapta geçiyor. 
MAHMUT OLTAN SURGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bizi eğer bu Mecliste 

hiç konuşturmayacaksamz... Tutumunuz hakkında söz istiyorum, o kadar olay oluyor... Söz 
vermek zorundasınız. 
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. BAŞKAN — Sayın Sungurlu, benim tutumumda hiçbir hata yok. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, ben de tutumumda bir hata olmadığını kabul ediyorum, söz ver

miyorum. Başkan ben değil miyim?.. Ben de söz vermiyorum. 
Buyurun 5 inci maddeyi okuyuyn... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, siz nesiniz?! 
Sayın Başkan, yaptığınız işler yanlış efendim, yaptığınız işler yanlış... (ANAP sıraların

dan gürültüler) 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Burada despot musunuz ki... Başkansınız... 
BAŞKAN — 5 inci maddeyi okuyun : 
MADDE 5. — 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunun Geçici 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 7. — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunun 3505 

sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değişik 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca asıl 
addolunan alacakların tahsiline devam edilir ve bu alacaklara asıl addolundukları tarihten öden
dikleri tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı tatbik edilir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaların
dan vadesi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olanlara gecikme zammı tatbik edilmez." 

BAŞKAN — İki dakika geçti, kupaları kaldırın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. ANAP Grubu adına Sayın Oltan Sungurlu, 

şahsı adına Eyüp Aşık. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şahısları adına iki kişiye söz verebiliyoruz, zaten üç kişi yazılmış. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Vazgeçebilirler. 
BAŞKAN — Yine yazalım, hayhay. 
Buyurun Sayın Sungurlu, konuşma süreniz 10 dakika efendim. 
ANAP GRUPU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; bir vergi kanununu görüşmekteyiz. Bu vergi kanununun görüşül
mesinde, hiçbir İçtüzük hükmüne ve kanun hükmüne riayet edilmemektedir. Biz, usul hakkın
da söz istiyoruz, Sayın Başkan vermiyor; önergemiz hakkında söz istiyoruz, Sayın Başkan ver
miyor; tutumu hakkında söz istiyoruz, Sayın Başkan söz vermiyor; ancak ve ancak, şu Meclis
teki müzakereler mevzuunda, bu kanun maddesi bahane edilmek suretiyle konuşma imkânını 
bulduk. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi bakınız, dün Sayın Başkanın kendisi de ikaz ettiler, İçtü
züğün 39 uncu maddesi çok açık : Komisyon, bir kanunun veya maddenin anayasaya aykırı 
olduğunu görürse, onun reddi istikametinde rapor hazırlar. Dün ise bu Mecliste, Plan ve Bütçe 
Komisyonu, 2 ve 3 üncü maddenin Anayasaya aykırı olduğunu ifade ettiler; yani, Anayasaya 
aykırılık önergesine iştirak ettiler. Bugünkü oturumu idare eden Sayın Başkan Kamer Genç, 
oturduğu yerden ikaz etti : Anayasaya aykırılığını iddia edemezsiniz, iddia ederseniz, kanun 
reddedilmiş olur" dedi. Bu, dünkü zabıtlarda var, kendi beyanı. Bugün ise, aynı Komisyon 
"Anayasaya aykırıdır" dedi... 
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BAŞKAN — Demedi efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Dedi efendim. 
BAŞKAN — Siz dinlemediniz. Demedi... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın yBaşkan, siz onu deme hakkını haiz 

değilsiniz. 
BAŞKAN — Demedi. Buyurun, tutanakları getirtelim. O tutanağı getirir misiniz. 
MAHMUT OLTAN SURGURLU (Devamla) — Bakınız, beni yine buradan da konuştur

mak istemiyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Müsaade buyurun. (DYP sıralarından 

"Madde üzerinde konuşmuyor" sesleri, gürültüler) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyiniz. 
MAHMUTOLTAN SUNGURLU (Devamla) — Şimdi, bakınız arkadaşlar; siz bu Meclis

te İçtüzüğü, siz bu Mecliste Anayasayı, siz bu Mecliste ana hükümleri ihlal etmek suretiyle 
kanun geçirmeye çalışıyorsunuz burada benim gibi mutedil insanlar bulamazsınız, mutedil ha
tipler bulamazsınız. Ben size olayı anlatmaya çalışıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Şimdi, Sayın Başkan Komisyona dedi ki, "Siz öyle diyemezsiniz." 
Sizin o sözünüzü ben kabul etmiyorum; yani Başkan, komisyon adına da hüküm veriyor, her
kes adına da hüküm veriyor. 

Ayrıca bir husus da; yoklama istedik. 58 inci maddede bizim yoklama isteme hakkımız 
açıktır, kesindir; 10 kişi ayağa kalkar yoklama ister veya önerge yollar. Sayın Başkan, yoklama 
yaptırmadı, "Ben, istersem yaptırırım" dedi. O kendi takdir hakkı oturum açılır kendir... 

FETHİ AKKOÇ (Bursa) — İçerde çoğunluk varsa, her dakika yoklama olmaz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Efendim, biz bir defa istedik. Eğer ikin

cisini, üçüncüsünü, hemen üst üste isteseydik, söylediğiniz doğrudur. Biz beş dakikada bir, on 
dakika da bir, yarım saatte bir yoklama istemiş olsaydık, söylediğiniz doğrudur; teamül o isti
kamettedir. Biz bir defa yoklama istedik. Sayın Başkan, önce yaptırmadı, sonra bana, "Sun
gurlu, sizin bu yoklama talebinizi önergelerden sonra tatbik edeceğim, yerine getireceğim, yok
lama yaptıracağım "dedi. Sayın Ercan Karakaş şahittirler, "Evet, biraz önce Sayın Başkan öy
le söyledi" dediler; zaten hepiniz duydunuz. Biraz sonra Doğru Yol Grubuna haber ısmarladı; 
"Siz bir tane önerge gönderin, açık oylama için, ben onu yoklama yerine sayayım..." Böyle 
bir şey yok ve yine başka bir şey söyledi, "Bu Mecliste oy vermeyenler yok sayılır" dedi. Şim
di, herkes birer kağıt gönderir ve orada kendini var saydırır Sayın Başkan, metazori bir şekilde 
herkesi oy kullanmaya zorlayamaz, İçtüzükte yazılı olmayanları bu Mecliste söylemek duru
mundadır. 

Bakınız, ben oy kullanmadım, bu Mecliste idim. Şimdi, herkes oy kutusuna oy vermek 
zorunda değildir. Yoklamayla ötekinin arasındaki farkı hepiniz biliyorsunuz; o oy kutusuna 
oyların nasıl atıldığını siz de, biz de biliyoruz. Şimdi, burada on kişi bulunsun, Sayın Başkanın 
arzusuna göre yüzelli kişilik yoklama çıksın... Bu Meclisi bu şekilde Sayın Başkan idare etmek 
istiyor. Bize de diyorsunuz ki, "Sükûnetle buyurun, oturun." Evet, oturalım, önergemiz hak
kında konuşmayalım, yoklama talebimiz yerine getirilmesin, usul hakkında konuşmayalım, 
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İçtüzük ihlal edilsin, kanun ihlal edilsin, Anayasa ihlal edilsin, Sayın Başkan, "Ben, takdir 
hakkımı kullanıyorum" desin... Takdir hakkı, elbette ki Sayın Başkanındır, müdahale etmiyo
ruz; ama biz oradan fevkalade rahatsız olduğumuz, tahrik edildiğimiz zaman, neden tahrik 
edildiğimizi de bilmenizi isteriz. Bu kadar yok farz edilmeyi, elbette ki bizim arkadaşlarımızın 
kabul etmesi mümkün değildir. 

Sayın Başkan, siz her zaman, size saygıda kusur eden arkadaşlara, "Ben buradayım, ba
na saygı gösterin" diyorsunuz. Ben, size her zaman saygı gösteriyorum. Hiçbir zaman bunun 
aksini söyleyemezsiniz; ama, bütün bu kanunları, bu tüzükleri, her şeyi böylesine kullandığı
nız zaman; gelecek nakîsalardan dolayı da hiç kimseye bir şey söylemek hakkınız yoktur. Dün 
şu Meclis sıralarında oturan Sayın Kamer Genç, bugün eğer orada oturan Kamer Genç'ten farklı 
olamaz ise, bunun suçu ve kabahati bizde değildir. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Bakın, önerge, Doğru Yol tarafından verilen açık oy istemine ilişkin önerge -üzerinde veri

liş saati vardır değerli arkadaşlarım- saat 20.05'te verilmiş, Sayın Sungurlu... 
HALtT DUMANKAYA (İstanbul) •— Onu siz yazmışsınızdır. 
BAŞKAN — Sayın Sungurlu, saat 20.05'te verilmiş; siz "oraya haber gönderdin" diye 

beni itham ettiniz. Siz kendiniz de bana katıldınız; siz diyorsunuz ki, "Birinci defa yoklama 
istedik; ama, arkasından tekrar istemedik." Ben de size diyorum ki, 58 inci maddede Başkanın 
takdir hakkı olmasa, o zaman bir maddede beş tane önerge veya on tane önerge verildi; birinci 
önergeyi oyladık, on kişi kalktı, "yoklama istiyoruz" dedi; onun üzerine yoklama yaptık, ar
kasından ikinci önerge... . 

ABBAS İNCE AYAN (Bolu) — Zabıtları getiriniz. 
HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Size bu konuda güvenmiyoruz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - önergeyi niye işleme koymuyorsunuz? 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — 48 kişi ile bu Meclisi açtın. 
BAŞKAN— Lütfen efendim... o zaman da siz... (Gürültüler) 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Yapmayın Sayın Başkan, biz onların 

hepsini biliyoruz. Siz kararınızı veriniz, ne karar verirseniz veriniz, size saygılı olmaya elimiz
den geldiğince gayret ederiz; ancak, bizi, hakikat olmayan sözlerle ikna etmeye çalışmayın ve 
"Sizi ikna ettim" diye söz kullanmayın. Biz, sizin buradaki ve oradaki davranışlarınızı bilen 
insanlarız; birlikte bu Mecliste yürüdük. 

BAŞKAN — Bakın, Sayın Sungurlu, "Komisyon, Anayasaya aykırılık önergesine katıldı" 
dediniz. Katılmadı. Çünkü, ben sormadım. Dedim ki, "Komisyona sormuyorum" Komisyon 
zaten -İçtüzüğe göre- reddetse, o zaman red raporunun gelmesi lazım: onun için bu önergeye 
katılmamaya mecburdur. Arkasından da, "önerge sahiplerinden söz isteyen var mı?" dedim. 
Tutanakları getirelim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Evet Sayın Başkan, doğrudur; onlar, 
oradan ikaz ettiler, "Efendim, biz Anayasaya aykırıdır diyoruz" dediler. Siz, "Ben size 
sormuyorum" dediniz. 
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BAŞKAN — Demediler... Hayır... Neyse, tutanağı getirelim, 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Yani, sizin dünkü zabıtlardaki beyan

larınız da belli. Siz, İçendi beyanlarınıza rağmen bu Meclisi yürütüyorsunuz. 
BAŞKAN — İkinci olarak, söz, Refah Partisi Grubu adına Sayın Şener'de. 
Buyurun Sayın Şener. 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) — Oylama sonucuna baksak. 
MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Kupaya oy atmak yoklama mı? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, siz burada açık oyla

ma yaptıracaksınız ve devamlı "çoğunluk var" diyeceksiniz. Anlaşıldı, yoklama yaptırmaya
caksınız; sizin kararınız belli oldu. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Genel Kurulun sayısı belli olacak. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Anlaşıldı, anlaşıldı Sayın Başkan... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Burada olmayan adamların oyları kullanılıyor. 
BAŞKAN -— Buyurun Sayın Şener. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; daha önce de belirttiğimiz gibi, bizim buradaki kastımız, bu tasanyı tamamen olumsuz 
bir gözle gördüğümüz anlamına gelmez. Bu tasarı içerisinde kabul etmediğimiz maddeler var
dır, pek anlamlı bulmadığımız maddeler vardır ve katılacağımız maddeler de vardır. Ancak, 
bu tasarı, Hükümet tarafından, kamuoyuna, çok büyük bir yenilikmiş gibi takdim edilmiştir, 
gazete ilanlarıyla duyurulmaya çalışılmıştır ve kamuoyunda yeterince tartışılmadan, Mecliste 
yeterince anlaşılmadan, hızla geçirilmeye çalışılıyor. 

Burada tartışılan bütün maddelerin anlaşılması, hangi yemliği getirdiğinin veya getirme
diğinin kavranması gerektiğine inanmaktayız. 

Bu arada, şunu da belirtmek istiyorum : Bu anlaşılabilirliği sağlamak amacıyla, buradaki 
görüşmelerin usulüne uygun bir şekilde yapılması lazımdır ve İçtüzük hükümlerinin uygulan
ması'gerekmektedir. Sayın Başkanın, biraz önce yapmış olduğu uygulamanın, İçtüzük hüküm
leriyle bağdaşabilecek bir tarafı da yoktur. Bu Meclisin geleneğinde, yoklama istendiği zaman, 
"Başkanın takdiri" diye bir durum söz konusu olmamıştır ve sürekli olarak, yoklama istendi
ğinde, yoklama yapılmıştır. 

Açık oylamanın yoklama niteliğinde sayılması da, yine ilk defa karşılaşılan bir durumdur. 
Sayın Başkan, İçtüzüğün 58 inci maddesinden bahsediyor. Yoklama 58 inci maddede dü

zenlenmiştir ama bu 58 inci maddeyi yeterince incelemediği anlaşılıyor. Çünkü, 58 inci madde
de, "Yoklama, ad okunmak suretiyle yapılır" diyor. 

Şimdi burada yaptığımız açık oylamada, ad okunmak suretiyle mi oy verildi? (DYP sıra
larından "evet" sesleri) Ad okunmak suretiyle oy verilmediğine göre, bunu yoklama saymak 
mümkün değil. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Kamer Genç usulü yoklama. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyin. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — 58 inci madde açıktır : "Ad okunmak suretiyle yok

lama yapılır" diyor; "pusula atılmak suretiyle" demiyor. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Adı var onun Sayın Şener. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla).— Adı var; ama pusula o. "Ad okunmak suretiyle" 

denmesinin adı başka. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop)— Yazılı orada. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Yazılı olması ayrı, "ad okunmak" diyor. Okundu 

mu adlar burada? (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen hatibe müdahale etmeyin. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Ad okunmak suretiyle yapılması gereken bir yok

lama, içtüzüğün 58 inci maddesinde belirlenmiş olduğu halde, nasıl başka bir olay; yani, açık 
oylama, yoklama sayılır, bunu anlayabilmek mümkün değildir. 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Bundan dolayı, açılışta da ypklama 
istemek kimsenin hakkı olmaz!.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Eğer Sayın Başkan bu tasarıyı Meclise getiren Hü
kümetin bunu hızlı bir şekilde Meclisten geçirebilmesi için İçtüzük hükümlerini uygulamaktan 
imtina ediyorsa, o zaman, burada bir şey görüşmeye gerek yok. İçtüzüğü bir tarafa koyarız, 
bütün maddeleri hızlıca oylarız, geçer (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Maddeyle ilgili konuş. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Maddeyle ilgilidir bu konu. 
Diğer taraftan, Sayın Başkanın kendi ortaya koyduğu fikirlerde de çelişkiler vardır. Ken

disi, "Bu açık oylamayı yoklama sayacağım" dedi, oylama sonucunu belirtmeden de görüş
melere devam ediyor. Madem, bunu aynı zamanda yoklama sayıyorsunuz, o zaman yeterli sa
yının olup olmadığını tespit etmeden görüşmelere nasıl devam edersiniz? Bu da bir çelişkidir. 
(RP ve ANAP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Başkanın orada olması da çelişki... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, eğer, Meclisin çalışma düze

nine saygımız varsa, bu İçtüzüğün uygulanması lazımdır. "Biz İçtüzüğü bir tarafa bırakacağız, 
bu tasarıyı da buradan geçireceğiz" diyorsak, burada konuşmamızın da bir anlamı yoktur, tar
tışmamızın da bir anlamı yoktur, yaptığımız oylamaların da bir anlamı yoktur. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — O zaman, Meclisin de bir anlamı yoktur. 
Grupta oylasınlar, olsun bitsin!.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Bir kere, bunun baştan düzeltilmesi lazım. 
Şimdi, böylesine bir çelişkili ortamda, İçtüzük hükümlerinin çiğnendiği bir ortamda bu 

Vergi Yasa Tasarısının 5 inci maddesiyle ilgili görüşlerimizi bildirmek zorunda kalıyoruz. 
S inci madde neyle ilgilidir? Biliyorsunuz, daha önce görüşülen 3 üncü maddeyle bir bağ

lantısı var bunun ve bu madde, gecikme zammıyla ilgili bir düzenlemeyle ilgilidir. 3 üncü mad
de ise, daha önceki mevcut kanundaki yapıya göre biraz değişikliklere uğratılmış. Bu tasarı 
çıkmadan önce, gecikme zammına tabi olan amme alacaklarının, bu tasarı kanunlaştıktan sonra ' 
nasıl bir işleme tabı tutulacağıyla ilgili bir madde. Bu maddede açıkça, '51 inci maddenin üçüncü 
fıkrası uyarınca asıl addolunan alacakların tahsiline devam edilir" deniliyor. Dolayısıyla, ta
sarı yasalaşmadan önce, gecikme zamları eğer asıl addolunmuşsa, bunlar, yine asıl olarak ka
bul edilecektir ve bu alacaklara, asıl addolundukları tarihten, ödendikleri tarihe kadar geçen 
süre için gecikme zammı tatbik edilecektir; bundan sonra da zamlar her yıl birikip, asıl olarak 
kabul edilmeyecektir, düşünülmeyecektir diye bir geçiş maddesi olarak düzenleme yapılmıştır. 
Dolayısıyla, bunun, doğrudan doğruya Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanu
nun 51 inci maddesiyle ilgili değişiklikle de bağlantısı vardır. 
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Dün, bu Mecliste, 51 inci maddedeki gecikme zammı verilen önergelerle artırılmış ve yüz
de 9'a çıkarılmıştır. Yani, yıllık gecikme zammı miktarı yüzde 108 oranına çıkarılmıştır. 

Muhtaram arkadaşlar, gecikme zammı bir ceza değildir. Ceza ile ilgili hükümler Vergi Usul 
Kanununda düzenlenmiştir. Orada, Kaçakçılık cezası vardır, ağır kusur cezası vardır,kusur ce
zası vardır, usulsüzlük cezaları vardır; ama, gecikme zammı bir ceza değildir. Sadece, vergi borç
larını vadesinde ödeyemeyen mükelleflerin, gecikme süresiyle ilgili olarak, kamu alacağını enf
lasyonda zayıflatmamak, azaltmamak için.enflasyonu telafi amacıyla konulmuş bir madde
dir. Enflasyonla kamu alacağının zayi olmaması için konulmuş bir gecikme zammının, şimdi 
buraya yüzde 108 oranında çıkarılmasının anlamı nedir? Bunun anlamı açıktır. Bu tasarıyı bu
rada getiren, bu değişiklik önergesini kabul eden Sayın Hükümet diyor ki, "biz, 1994 yılında 
enflasyon oranını yüzde 100'ün üzerine çıkaracağız. Onun için, kamu alacakları açısından bir 
zarar ortaya çıkmasın. Biz, bunu telafi etmek için gecikme zammının miktarını artırıyoruz." 
Üstelik, bu maddenin içerisinde gecikme zammı miktarım iki katına kadar artırmaya Bakan
lar Kurulu da yetkili kılınmıştır ve "1995'te de muhtemeldir ki, enflasyonu biz yüzde 200'e 
çıkaracağız, onu da bu maddeyle telafi ediyoruz" demek istiyor. (RP sıralarından alkışlar) 

Nitekim, Sayın Başbakan açıklama yaptılar; "Bu gidiş böyle devam ederse 2001 yılında 
enflasyon yüzde 500 olacak" dediler. Yani, buraya getirmiş oldukları kanun maddeleri, yapı
lan değişiklikler, 1994 yılı için enflasyonu yüzde 100, 1995 yılı için yüzde 200; Sayın Başbaka
nın ifadesiyle, 2001 yılında da enflasyon oranını yüzde 500 yapmaya matuftur. 

ABBAS INCEAYAN (Bolu) — Yüzde 5 000 bile olur. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Bu Hükümetin elinde Türkiye'nin ne hale geldiği

ni, geleceğini Sayın Başbakanın açıklamalarından, bu Meclise getirmiş oldukları... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Şener, sözünüzü bitirmek üzere 1 dakika veriyorum. Lütfen bitirin sö

zünüzü. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Bu Hükümetin Türkiye'yi ne hale getireceğini, bu 

Meclise getirmiş oldukları kanun tasarılarındakı hükümlerden çıkarmak mümkündür, Sayın 
Başbakanın açıklamalarından çıkarmak mümkündür ve bu ülke için, Türkiye için yapılması 
gereken ilk iş de, Türkiye'yi 2001 yılında yüzde 500 enflasyona taşımaya hazırlanan bu iktidarı 
al aşağı etmektir. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Vatandaş yapacak onu, vatandaş yapacak. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Sayın milletvekilleri, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı

nın 4 üncü maddesinin yapılan açık oylamasında, oylamaya 208 milletvekili katılmış... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Yoklama mı, oylama mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — 187 kabul oyu, 4 ret, 12 çekinser ve 5 geçersiz oy verilmiştir. 4 üncü madde 

böylece kabul edilmiştir. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
ABBAS INCEAYAN (Bolu) — Biz burada kaç kişiydik Sayın Başkan? 
BAŞKAN -<- Değerli milletvekilleri, arkadaşlar, lütfen... Rica ediyorum. 
GÜRHAN ÇELEBICAN (İstanbul) — Böyle yoklama olur mu Sayın Başkan? Kaç kişi?.. 
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BAŞKAN — Bakın Sayın Çelebican, hepimiz milletvekiliyiz. 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Evet, hepimiz milletvekiliyiz. 
BAŞKAN — Burada herkes milletvekili vicdanıyla hareket eder. Burada hepimiz dürüst

lük üzerine yemin etmişiz. 
H. FECRÎ ALPASLAN (Ağn) — Sizin vicdanınıza... Bu kadar adam varmıydı burada 

Kamer Genç? 
BAŞKAN — Bir dakika lütfen, arkadaşlar... Efendim, vardı da ben onun için yoklama 

yapmadım. 
H. FECRÎ ALPASRLAN (Ağrı) — 210 kişi saydın mı burada? Vicdanınıza... 
BAŞKAN — Efendim?.. 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Birdenbire kabardı mı burası Sayın Başkan? Ne 

oldu? 
BAŞKAN — Efendim, bu tarafı saymadım ben; devamlı Genel Kurul salonuna girip çı

kanlar var. 
Bakın, size İçtüzüğün 127 nci maddesini okuyorum : "Genel Kurulda ve komisyonlarda 

yapılan yoklama ve açık oylamalarda..." 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Yoklama yapılsın Sayın Başkan; yoklamadan niye ka

çıyorsun? 
BAŞKAN—Arkadaşım, bir şeyler söylüyorsunuz... (Gürültüler) 
Bakın, ben onsekiz sene, Danıştay gibi bir yüksek mahkemede görev yaptım. Ben, kanun

ları çok iyi yorumlamasını biliyorum. Şimdi, Sayın Şener diyor ki, "Sonuç alınmadan öteki 
maddeye geçti." İçtüzüğü açın; İçtüzüğün 121 inci maddesinde der ki, "Başkan, isterse oyla
maları birleşimin sonuna bırakabilir, başka bir birleşime de bırakabilir." 

Arkadaşlarım, lütfen, İçtüzüğü okuyarak gelelim. Bundan önce birtakım yanlış uygula
malar yapılmışsa, elbette ki biz geldik, bu İçtüzüğe modern bir yorum getireceğiz. (Gülüşme
ler) Bu meclisi çalıştıracağız. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

Efendim, gruplar adına konuşmalara devam ediyoruz. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, yoklamadan sonra geldik. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ne zamandan beri yalancı oldun? 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi adına, Sayın Algan Hacaloğlu, buyurun efendim. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, yoklamadan sonra geldik, fiş mi gön

dereceğiz? 
BAŞKAN — Konuşma süreniz 10 dakikadır. Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, bu pusulayı göndermek neyin nesi? 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — 403 sıra sayılı tasarının görüşülmekte olan madde

si üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, maddeye girmeden evvel, bir hususun altını çizmek istiyorum. Milletvekil
lerinin, Mecliste oturumlara katılma özgürlükleri vardır. Yine, milletvekillerinin, burada, her
hangi bir maddenin veya tasarının oylamasına katılıp katılmama özgürlükleri vardır. Bu iki 
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özgürlük, iki ayrı iradeden kaynaklanır; yani, milletvekilinin, yoklamaya katılma konusunda 
ortaya koyacağı iradeyle, milletvekilinin Mecliste hazır bulunmaya yönelik iradesini aynı man
tıkla, aynı irade olarak değerlendirmeniz mümkün değildir. Bunu, Grubum adına, bu şekilde 
saptayarak, Yüce Meclisin değerlendirmesine sunmayı yararlı gördüm. 

KEMALETTtN GÖKTAŞ (Trabzon) — Meclisin değerlendirmesine bir şey bırakmıyorlar 
ki... 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Tartışmakta olduğumuz bu madde, dün kabul etti
ğimiz 3 üncü maddenin doğal uzantısı olan bir maddedir; eğer, 3 üncü madde kabul edildiyse 
-ki, dün kabul edildi- bu maddenin, bu tasarıda bulunması zorunludur. 

Dün, 3 üncü madde üzerindeki görüşlerimizi belirtmiştik. Ben, oraya, tekrar dönmek is
temiyorum. O madde konusunda itiraz ettiğimiz, uygun görmediğimiz çerçeveyi bilinmiştik. 
Yalnız, burada tekrar vurgulamak istediğim, önemsediğim bir husus var. Türkiye, Avrupa Top
luluğuyla bütünleşme sürecine girmiş bulunmakta. Maatricht Anlaşması, AT Ülkelerinin eko
nomilerine, belirli performans kriterleri getirmiş bulunmakta. Bu performans kriterleri ara
sında, bildiğiniz gibi, bir de üye ülkelerdeki cari faiz hadleriyle ilgili bir kural bulunmakta. 
Bu kurala göre, üye ülkelerdeki cari faiz hadleri, üye ülkelerinin ortalama faiz haddinin 2 puan 
üstünde veya altında olabilir. O da ne demektir?.. Avrupa Ülkelerinde ortalama faiz haddi yüzde 
5 ise, Türkiye'nin de, Avrupa Topluluğuyla bütünleşme sürecini tamamladığında, azamî yüzde 
10'un altında kalan bir faiz düzenini kabullenmiş, ekonomik yapısını ona göre yapılandırmış 
olması gerekir. Oysa, on yılda, onbeş yılda bir çıkabilen vergi yasalarında getirdiğimiz, bir ge
cikme cezası mantığı içinde ortaya koyduğumuz aylık yüzde 9 faiz ve bunu Bakanlar Kurulu
nun yüzde 200 artırma yetkisi sonucunda pratikte, yüzde 68 bir faizi uygulayabileceğimize içi
mize sindirmediğimizi belirtiyoruz. Affedersiniz düşük söyledim "yüzde 68" lik faiz, yüzde 
7 oranına göre hesaplanmıştır. Dün bu oran yüzde 9'a çıkarıldı; aylık yüzde 9 yıllık yüzde 108 
faiz eder; bunun iki misli de yüzde 216'dır. 

Yani, hükümetimiz bize,' 'Türkiye'de önümüzdeki yıllarda, faiz hadleri yüzde 216 olmasa 
dahi, devlet olarak, vergisini ödemeyenlere ceza niteliğinde yüksek faiz uygulayacağımızı dü
şünsek dahi, Türkiye'de yüzde 100'leri aşan, yüzde 150'lere varan bir faiz düzenini yurttaşlar 
olarak, parlamenterler olarak içinize sindirmeniz gerekir" diyor. Bunu kabul etmek mümkün 
değil, bu anlayışı kabul etmek mümkün değil. Ben, bu maddenin ilintili bu boyutunu dikkati
nize tekrar sunmak istedim. 

Bu vesileyle hepinize saygılarımı sunuyorum 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 5 dakika efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşmekte olduğu

muz 403 sıra sayılı, birçok vergi kanunlarında tadilat yapan bu kanun tasarısının 5 inci madde
siyle ilgili olarak görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu 5 inci maddeyle 6183 sayılı Amme Atacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkındaki Kanunun geçici 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir geçici 7 nci madde 
ilave edilmektedir. Bu maddeye göre, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu kanu
nun, 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle değişik 51 inci maddesinin üçnücü fıkrası 
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uyarınca asıl addolunan alacakların tahsiline devam edilir ve bu alacakların asıl addolunduğu 
tarihten, ödendiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı tatbik edilir" denmektedir. 

3 üncü maddeyi görüşürken de burada etraflı olarak arz etmiştim; daha önce bu gecikme 
cezalarıyla ilgili ilk yürürlüğe giren kanunda, yılda yüzde 25 gecikme cezası uygulanmaktaydı. 
Başlangıçta, ilk ay yüzde 10 ikinci ay birden altıya kadar olan beş aylık dönemde yüzde 7'den 
toplam yüzde 35 ve son altı aylık dönemde de, her ay için yüzde 5 olmak üzere yüzde 30, top
lam yüzde 75 idi. Bilahara, bu 1989'da bir kararnameyle aylık yüzde 7, yıllık yüzde 84'e çıka
rılmış. Bu kanunu Hükümet sevk ederken, 3 üncü maddede yüzde 7 idi, Genel Kurula gelende 
de yüzde 7 idi; ama, dün kalabalık bir önerge grubu arasında kabul edilen bir önergeyle, aylık 
gecikme zammı yüzde 9'a ve yıllık da yüzde 108'e çıkarılmış bulunmaktadır. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Banka faizlerini geçmiş. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Evet. 
Şimdi, tabiî, "Hükümet faizcilik yapıyor" demek lazım buna; çünkü maddenin Hükü

metin vaz ettiği gerekçesinde, "Biz bunu cezalandırmak için uygulamıyoruz; sadece, alacakla
rımızın enflasyon karşısında kaybını, aşınmasını önlemek için getirdik" demişler ve yüzde 84 
rakamını vaz etmişlerdi. Şimdi, bunu yüzde 108'e çıkardıklarına göre, biz Hükümetin Meclis
teki bu değişikliğe muvafakat etmesinden de endişe etmeye başladık. Demek ki, önümüzdeki 
aylarda enflasyon yüzde 70 mertebesinden, 80-90 ve üç haneli rakamlara ulaşacak demektir. 
Bu tabiî, Türkiye için de endişe verici bir husustur. Ayrıca ben, bu maddeyle ilgili şunu arz 
etmek istiyorum : 

Bakınız, burada diyor ki: "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 51 inci madde
nin üçüncü fıkrası uyarınca asıl addolunan alacakların tahsiline devam edilir ve bu alacaklara 
asıl addolundukları tarihten, ödendikleri tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı tatbik 
edilir." Peki.bunlara hangi zammı tatbik edeceksiniz? Yani bunlar, yüzde 84 yıllık zammın ol
duğu bir dönemde yürürlüğe girmiş; uygulama başlamış bu mükelleflerle ilgili, şimdi yüzde 
108'e çıkarmışsınız; ama bunlara hangi zam oranının uygulanacağı konusunda burada herhangi 
bir ifade yok. Ben, bu noktayı da dikkatinize arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

Aslında buraya bir cümleyle, "Bunlara, bu kanundan önceki zam oranları uygulanır" di
ye ilave yapmak gerekirdi; hatırlatıyorum. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. (RP sıralarından alkışlar) 
Yalnız, Sayın Ayhan, biliyorsunuz, hukukta bir kazanılmış hak vardır. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Biliyorum. 
BAŞKAN — Tabiî, yani bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ayda yüzde 9 faiz uy

gularlar. Bunlar yarın ihtilaf konusu olursa. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — İhtilaf konusu olur. 
BAŞKAN — Tabiî, normal olarak Danıştayın içtihatları da o yoldadır. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, bunları açıklamak saha düşmez. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sen nasıl yorum yaparsın?! 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Bırak da, Sayın Bakan açıklasın bunları. 
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BAŞKAN — Efendim, sizden de talimat alacak değilim. Sayın Ayhan konuya açıklık ge
tirdi; kendisine teşekkür ediyorum. Eski hükümler uygulanacak; yani yüzde 7'ye göre gecikme 
zammı uygulanacak. Hükümet de karşı bir şey söylemediğine göre, bu böyle geçmiştir tutana
ğa ve yorum da böyle yapılır. 

Buyurun Sayın Matkap. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, şahsı adına daha önce ben söz almıştım, niye 

Sayın Matkap'a söz verdiniz? 
BAŞKAN — Arkadaşlar kaydetmişler, ben bilmiyorum. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — işine geldiği zaman sen yönetiyorsun Meclisi, 

işine gelmediği zaman da memurları gösteriyorsun. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Şahısları adına söz alanları okur musunuz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Arkadaş sözünü bitirsin söyleyeyim. 
Buyurun Sayın Matkap. 
NİHAT MATKAP (Hatay) — 5 inci maddeyle, 3505 sayılı Yasanın 24 üncü maddesi gere

ğince, bugüne kadarki uygulamalarla asıl addolunan alacakların akibeti hakkında bir açıkla
ma yapılmıştır. Bir anlamda bu madde, dün kabul ettiğimiz 3 üncü maddenin tamamlayıcısı 
ve açıklayıcısı olan bir düzenlemedir. 

Bu maddeye katıldığımı arz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, şimdi, bakınız efen

dim, Anayasaya aykırılık önergesini tutanaktan okuyorum : 
"Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi 

gereğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Eyüp Aşık 

(Trabzon) ve arkadaşları 

Başkan — Sayın Hükümet bu önergeye katılıyor mu? 
Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Yılmaz Ovalı (Bursa) Efendim... 
Başkan — Komisyona sormuyorum; çünkü, Komisyon, Anayasaya ayrılık önergesine ka

tılmamak durumundadır. Çünkü, siz katılsaydınız zaten Komisyonda bunu reddetmek zorun
dasınız. İçtüzük böyle. O bakımdan Hükümete soruyorum. 

Devlet Bakanı Şükrü Erdem (Bursa) Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
Başkan — Sayın milletvekilleri, Hükümet bu önergeye katılmıyor, Komisyon da zaten ka

tılamaz. 
Söz isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Mahmut Oltan Sungurlu (Gümüşhane) — Sayın Başkan... 
Başkan — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Deniliyor tutanakta. 
BAŞKAN — Kabul edilmemiştir o zaman, orada bir yanlışlık olmuştur. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, kabul edilmiştir; buyurun 

zabıtları... Efendim, Anayasaya aykırılık kabul edilmiştir. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — "Kabul edilmiştir*' diyorsunuz Sayın Başkan. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan/bu Meclisin gözü önünde 

Eyüp Aşık'Ia biz, birlikte fırladık; söz isteyen arkadaşlara söz vermediniz. 
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SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) — Hangisi doğru bunun Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Ses orijinaline bakalım. Lütfen; olur mu şimdi Sayın... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bakınız, Anayasaya ay

kırılık var. O zaman siz nasıl devam edersiniz? Ses kayıtlarına... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Sungurlu, onun kabul edilmediğini... Bakın... 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, böyle şey olur mu? tşte zabıtlar 

burada ve okundu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN —Evet. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Demin dediniz ki, "Ben bunu yokla

ma yerine sayıyorum'* Sayamazsınız ya, sonradan müzakerelere devam ettiniz, sonra da "Ben, 
bu yoklamayı istersem 5 gün sonra sayarım" dediniz. 

BAŞKAN — Hayır, "5 gün sonra" demedim. Siz, herhalde konuşulanları anlamıyorsu
nuz? Nasıl 5 gün sonra?.. Lütfen... lütfen... Bakın, Sayın Sungurlu, çok konuşuyorsunuz; yani 
şurada konuşmanız, deminden beri bir saati geçti, lütfen... Rica ediyorum... Efendim, o zapta 
yanlış geçmiş olabilir; ama zaten... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Benim konuşmamı bırakın şimdi, za
bıt burada işte. 

BAŞKAN — Bakın Sayın Sungurlu, eğer sizin dediğiniz doğru olsaydı... 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Böyle şey olur mu? Meclis zaptıdır bu ve doğru

dur. Senin doğru olan tarafın neresi? 
BAŞKAN — Bakın, her şeyin bir... (Gürültüler) Beni dinler misiniz lütfen? Bir beni dinleyin! 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Bağırma! " 
BAŞKAN — Eğer Anayasaya aykırılık önergesi kabul edilseydi, madde reddedilmiş olacaktı. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, tasarı reddedildi; siz neyi 

görüşüyorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim, o yanlış ifade olmuştur. 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Zabıtlar burada Sayın Başkan; nasıl olur 

efendim?.. 
BAŞKAN — Olur mu canım? Hayır efendim, böyle olur mu? (ANAP sıralarından gü

rültüler) 
Efendim, devam ediyoruz. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
/. — Bir kanun tasarısı veya teklifinin bir maddesi için yapılan açık oylamanın, yoklama 

yerine geçip geçmeyeceği ve Başkanın, yoklama yapıp yapmamakta takdir hakkının bulunup 
bulunmadığı hakkında 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sungurlu. Az konuştunuz bugün... Buyurun. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Sungurlu, bakınız, gerçekten, iyi niyet duygularımı istismar ediyorsu

nuz. Buyurun, beş dakika konuşun efendim. 
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Bir dakika, tutumumun neresini beğenmediniz onu söyler misiniz önce? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, biraz önce söylediniz 

ki... (DYP sıralarından gürültüler) 
Müsaade buyurun efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, bir dakika efendim... 
BAŞKAN •— Efendim, söz verdim, beş dakika konuşsun. 
Buyurun. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın Başkan, biraz önce, "Oylamayı açık 

oylama suretiyle yapıyorum, bu yoklama yerine geçerlidir" dediniz ve sonra bir arkadaşımız, 
"Yoklamanın neticesini almadınız, oylamanın neticesini almadınız, ekseriyetin olup olmadığı
nı bilmeden müzakkerelere nasıl devam ediyorsunuz?" dedi; siz de "Ben bunu, İçtüzüğün şu 
hükmü gereğince, şimdi saymak zorunda değilim, icabında 4 tanesini 5 tanesini sonra sayarım" 
dediniz. 

BAŞKAN — Öyle demedim Sayın Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Dediniz efendim, dediniz; zabıtlar orada 

efendim. (ANAP sıralarından "dediniz" sesleri) 
Şimdi bakınız, bu nasıl bir düşünce tarzıdır; yani, "Ben beklerim, üç gün sonra ekseriyeti 

temin edersem o gün yoklama yaparım" demekle, bunun arasında ne fark var Sayın Başkanım? 
Şimdi, bakınız, bu zabıt, resmî zabıt; diyor ki, "Anayasaya aykırılık önergesi kabul edil

miştir." (DYP sıralarından "Ham zabıt" sesleri) 
Diyorsunuz ki ham zabıt; peki efendim, yani, biz bu zaptın... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sen inanıyor musun?.. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Efendim, rica ederim... 
Arkadaşlar, bu ham zaptın doğru veya yanlış olduğunu tespit için ne kadar bekleyeceğiz?.. 

Onu beklemek zorundayız. "Biz, müzakereleri yapar bitiririz, kanunu geçiririz, siz de Anaya
sa Mahkemesine gider misiniz" diyorsunuz. Efendim, burada Anayasaya aykırılığı açıkça ka
bul edilmiş Meclis zabıtlarındaki bir husus varken, eğer buna inanmıyorsanız, Meclis zabıtla
rına inanmıyorsanız, o zaman bunun doğruluğu tevsik edilinceye veya yanlışlığı tevsik edilin
ceye kadar bu Meclisi tatil etmek zorundasınız; bu kadar açık bir şey; ama, siz bütün buna 
rağmen, biz yaptık oldu, diyorsanız, olur, olmaz; o sizin bileceğiniz iş; ama, bu Meclis, meclis 
olmaktan çıkarsa Sayın Kamer Genç ve resmî zabıtlara rağmen siz bu işe devam ederseniz, bu 
Meclis meclis olmaktan çıkarsa, bunun hesabını yalnız siz vermeyeceksiniz, şurada size destek 
olan arkadaşlar da vereceklerdir; Allanın huzurunda verecekler, tarihin huzurunda verecekler; 
yarın, öbür gün, iktidar değişince verecekler. 

Arz ederim. (DYP sıralarından "Ham zabıt" sesleri) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sungurlu, bakın, ben size "Beş gün sonra oylamaya sayarım" demedim. Benim de

diğim 121 inci madde açık. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — öyle dedin, öyle dedin. 
BAŞKAN — Bakın arkadaşlar, İçtüzüğün 121 inci maddesini söyledim. Efendim bakın, 

diyor ki; "Başkanın gerekli görmesi halinde açık oylama oturumun sonuna veya haftanın belli 
bir gününe bırakılabilir" Bu İçtüzük hükmüdür. Ben böyle söyledim, yalan mı?.. 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Tamam efendim; nasıl yoklama yeri
ne sayıyorsunuz? (ANAP sıralarından gürültüler) Nasıl yoklama diye kabul ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim... Ama ben şimdi şey ettim; (SHP ve ANAP sıralarından ayağa 
kalkmalar, gürültüler) 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Hep sen konuşuyorsun (SHP ve ANAP sıraların
dan ayağa kalkmalar, gürültüler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Gevezelik yapma lan, terbiyesiz herif! 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Otur yerine! (Gürültüler) 
HALtT DUMANKAYA (tstanbul) — Grup Başkanımıza bağırıyor kardeşim, Grup Baş

kanımıza bağırıyor. (SHP ve ANAP sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar) 
BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen oturur musunuz... Rica ederim... (SHP ve ANAP sırala

rından gürültüler, ayağa kalkmalar) 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Grup Başkanı konuşacak burada... Kim konu

şacak? (SHP ve ANAP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen.arkadaşlar, oturur musunuz... Rica ediyorum... 
Buyurun Sayın Tayan. (SHP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Bu adam sarhoş arkadaş. (SHP ve ANAP sıralarından gü

rültüler) 
HALÎT DUMANKAYA (tstanbul) — Burada sarhoş var, doktor istiyoruz Sayın Başkan. 

(SHP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ben de söz istiyorum. ' 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... (SHP ve ANAP sı

ralarından gürültüler) 
HALtT DUMANKAYA (tstanbul) — Burada sorhoş var, doktor istiyorum buraya. (SHP 

ve ANAP sıralarından gürültüler) Doktor istiyorum.. (SHP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri... (Gürültüler) 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ben de söz istiyorum Sayın Başkan. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Görüşülmekte olan vergi yasası üzerinde siyasî partileri

mizin gruplarının... (ANAP sıralarından gürültüler) 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Usul müzakeresi mi açtınız Sayın 

Başkan? 
BAŞKAN — Tamam, siz konuştunuz, arkadaş da konuşuyor. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ben sizin tutumunuz hakkında ko

nuştum. 
BAŞKAN — Ondan dolayı usul meselesini açtım. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Şimdi usul müzakeresini açtınız, Gru

bumuz adına Sayın Eyüp Aşık konuşacaktır. 
BAŞKAN — Olur mu canım Sayın Sungurlu? Bu Meclisi siz mi işgal edeceksiniz? Lütfen 

oturun yerinize. (ANAP sıralarından gürültüler) 
HALtT DUMANKAYA (istanbul) — Sayın Kamer Genç, Grup Başkanvekilimize hakaret 

edilmiştir. 
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BAŞKAN — Siz devam edin, Sayın Tayan. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Meclisin bir konuyu enine boyu

na tartışması ve tartışılan konuda doğruyu bulma gayretlerini yadırgamak mümkün değildir. 
Her parti grubu, çıkacak, konuşacaktır ve görüşlerini ifade edecektir, milletvekili arkadaşları
mız kişisel görüşlerini açıklayacaktır ve ülkenin en önemli sorunu, sağlıklı varidata sahip ol
ma, sağlıklı Maliyeye, gelire, Hazineye sahip olma konusunda anayasal hakkını kullanacaktır. 

Ortada bir tasarı var. Bu tasarıyı, her partinin, her grubun beğenmesini beklemek, esasen 
haksızlıktır. Pek tabiî, değişik görüşler olacaktır. Ancak, bu tartışmaları teknik düzeyde tut
mak yerine, peşin hükümle, biz bu yasayı, her ne pahasına olursa olsun, engelleyeceğiz nokta
sından hareket edersek, ne doğruyu bulabiliriz, ne de bu Meclisin itibarlı bir şekilde çalışması
nı sağlayabiliriz. Kamuoyunun gözleri, bu Yüce Parlamentonun üzerindedir. 

Değerli arkadaşlarım, 13-14 saat süren Meclis çalışmalarında, gerek Başkanlığın, gerekse 
burada kürsüde söz alan arkadaşlarımızın yanlış yapması da mümkündür, hata yapması da 
mümkündür, incitici konuşması da mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, bu akşam, beşinci akşam; vergi yasası üzerinde tartışıyoruz. Bir ge
cede bir maddeyi ancak geçirebiliyoruz. Bir taraftan "Her ne pahasına olursa olsun biz bura
dan geçirmeyeceğız" derse... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Hiç vergi kanunu konuşulmuyor, usul konuşuluyor. 
BAŞKAN — Beyefendi, usul tartışması açtım... Lütfen... Mecliste oturuyorsunuz, neyin 

konuşulduğunun farkında değilsiniz. 
Buyurun lütfen. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Usul tartışması üzerine ben de konuşuyorum. 
Sayın Sungurlu, burada bir ham zabıt çıkardılar. O ham zaptın devamı da var. O deva

mında, tetkik edilirse, kabul edilmediği hususu açıkça mukayyeddir. Esasen, azınlığın Anaya
saya aykırılık iddiasının şu çoğunluk tarafından kabul edileceğini veya kabul edildiğini düşün-
mekde, abesle iştigaldir. 

Şimdi, Sayın Sungurlu'dan istirham ediyorum; o ham zaptın devamını tetkik buyursun
lar, görülecektir ki, bu Anayasaya aykırılık önergesi reddedilmiştir. Reddedildiği, Başkanın ifa
desiyle tespit edilmiştir. 

Saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aşık, buyurun. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Aşık, sözü daha önce istemişti. 
Şimdi, "Başkanın yoklama yapıp yapmamakta takdir hakkı var mıdır, yok mudur" yo

lundaki tutumum hakkında usul müzakeresi açtım, oylayacağım. 
Buyurun Sayın Aşık. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bakınız... (SHP ve DYP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Sungurlu, lütfen, rica ediyorum... Arkadaşınız konuşuyor; lütfen say

gılı olun. 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Bizim istediğimiz, Anayasaya aykırı
lık meselesidir. 

BAŞKAN — Benim tutumum hakkında söz istediniz. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Biz sizin tutumunuz hakkında söz al

mıştık. Siz neyi oylayacaksınız?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aşık. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN -— Sayın Topçu, Sayın Aşık'tan sonra da size lehte söz vereceğim,, 
Buyurun Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, tasarının müzakereleri sırasında, uyguladığınız, 

tatbik ettiğiniz usulün yanlışlığı hakkında söz almış bulunuyorum. 
Sayın milletvekilleri, bakınız, elimizde yeni vergiler getiren bir tasarı var. Hükümet bu-

nu.sizin de bildiğiniz, hepimizin de bildiği gibi, kamuoyunda tartışmadan, bu tasarıyla yük 
altına gireceklerin görüşü alınmadan; yani... 

ALİ ESER (Samsun) — Ben biliyorum; bütün odalanh görüşü alındı. 
BAŞKAN — Lütfen... Sayın Eser, lütfen... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Ben söyleyeyim, siz de aksini söyleyin... 
ALÎ ESER (Samsun) — Sizden daha fazla haberim var benim; bazı şeyleri dikkatli 

konuşun... 
BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... Lütfen... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Şimdi buradan bir maddeyle alakalı haberiniz olmadığını söy

leyeceğim. 
ALÎ ESER (Samsun) — İlle onların dediğini mi yapacağız?.. 
BAŞKAN — Sayın Eser, rica ediyorum... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Başkan, bunları dikkate alıyor musunuz?.. 
BAŞKAN — Efendim, tamam, ben müdahale ediyorum. 
Buyurun. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bakınız, Türk-Iş feryat ediyor, esnaf kefalet birlikleri feryat 

ediyor, işveren sendikası feryat ediyor, küçük esnak feryat ediyor, her gün bize geliyorlar, "Al
lah aşkına bu tasarıyı geçirmeyin" diyorlar. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Bunun usulle ne alakası var Sayın Başkan?.. (DYP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen... Konuşsun arkadaşımız bırakın... Zaman geçiyor... Bı
rakın... (Gürültüler) 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Usul hakkında söz aldı, ne konuşuyor. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Usulle alakalı konuşacağım... 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) —• Bu konuşma usul hakkında mı? 
BAŞKAN — Usul hakkında konuşuyor... Lütfen... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bakınız, belki de size yalvarıyorlar, "Bu

nu bir an evvel çıkarın diye; ben onu bilmiyorum; ama, bize de "çıkarmayın" diyorlar. Belki 
de size "çıkarın" diyorlar; ama bu tasarı tartışılmamış, birtakım yeni hükümler getiriyor, ek 
yükler getiriyor. 
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SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Başkanın tutumu hakkında konuş. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Tasarının 5 inci maddesi biraz evvel okundu... (Gürültüler) 
Bir dakika dur yahu... Usul hakkında konuşacağım (DYP sıralarından gürültüler) 
Efendim, usul hakkında konuşacağım; bir dakika... 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen... Ihmam canım... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Şimdi, biraz evvel 5 inci madde okundu ve üzerinde konuşul

du. 5 inci madde bir af getiriyor, 5 inci madde bir ceza getiriyor, 5 inci madde eski bir cezanın 
kaldırılmasını getiriyor; 3 tane hüküm getiriyor ve bize göre, -bakınız Allah aşkına sayın 
milletvekilleri- bu 5 inci madde yanlıştır. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) —, O bizim bileceğimiz iş... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Şimdi, kamuoyunda tartışılmamış, işçiyle tartışılmamış, işve-

. renle tartışılmamış; geriye bir tek şansımız kalıyor. O da, bu maddenin... (Gürültüler) 
Bir dakika yahu... Bir dakika kardeşim yahu... 
BAŞKAN — Lütfen, siz konuşmanıza devam ediniz Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Geriye bir husus kalıyor; bu tasarının, burada Yüce Mecliste 

tartışılması. Şimdi, muhalefet milletvekilleri olarak veyahut da İktidar milletvekilleri olarak, 
beklenir ki, birilerinden bunun yanlışını düzeltsin. Nitekim bakınız, hepiniz övünerek söylü
yorsunuz, diyorsunuz ki, "Bu tasarı Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, çok iyi bir 
anlaşma içerisinde, çok güzel bir çalışmayla, birtakım maddeleri değiştirildi, düzeltildi." Ko
misyon Başkanı söylüyor, Sayın Grup Başkanvekili söylüyor; biz de memnun olduk. Hükü
metten gelen şeklinin bazı bölümleri Plan ve Bütçe Komisyonunda düzeltildi. Beki enir ki, bazı 
yerleride bu salona görüşülürken değişsin, düzeltilsin, ama bakınız, İktidar Grubu, önceden 
400 tane önerge vermek suretiyle, her maddenin, her fıkrasına pek de -tabiri caizse- ciddî ol
mayan; yani birisi bir rakamı 65 yapıyor, biri 70 yapıyor, biri 75 yapıyor; aynı kişilerin imzala
rıyla 400 tane önerge vermek suretiyle, bu tasarının bütün maddeleri üzerinde değişiklik yap
ma imkânını ortadan kaldırıyor. Bravo, tebrik ederim. Peki, bunun yanlışını nasıl düzelteceğiz?.. 

BİLAL GÜNGÖR (Ankara) — Yanlışı yok ki... 
EYÜP AŞIK (Devamla) —- Şimdi, 5 inci maddede; yani yanlışı yok deyip... (Gürültüler) 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Hani usul hakkında konuşuyordunuz? 
BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, müdahale etmeyin, rica ediyorum.. 
(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Aşık, lütfen... Cümlenizi tamamlamak için 1 dakika süre daha ve

riyorum. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Hayır efendim, 10 dakika efendim, İçtüzüğe bakın... 
BAŞKAN — Tamam, 10 dakika işte; buyurun devam edin. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Daha 5 dakika oldu efendim. Bize İçtüzüğü öğretme canım. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — 4 dakika oldu. 
BAŞKAN — Ben kaç dakika olduğunu biliyorum. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bakınız, bu kanunu nasıl düzelteceğiz? 

Yani, burada bir yanlış varsa, bunu bir arkadaşınız iyi niyetle düzeltmek isterse, bir önerge ve
rirse, bunu nasıl düzelteceğiz? Muhalefet grupları için geriye bir tek şans kalıyor; çünkü, 
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kanunun hiçbir maddesini, hiçbir fıkrasını değiştirme, düzeltme imkânı yok; önergeler arkada 
kalmış. Geriye bir tek şans; bu kanun tasarısını çıkarmamak kalıyor, yani engellemek kalıyor. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Gelin anlaşalım. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Gelin anlaşalım, çekin önergeleri. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — tki dakika daha verdim size. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Gelin düzeltelim... Düzelttirmiyorsunuz, önergelerle bu im

kânı ortadan kaldırdınız. 
Oylama usulüne,kendinize göre hükümler getiriyor sunuz. Anayasaya aykırılıkla ilgili iti

razımızı reddediyorsunuz. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Kabul ediyorlar, kabul. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Hatta, önce kabul edilip, sonra reddediliyor; o da ayrı. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Çevir gazı yanmasın. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu kanun tasarısı istediğiniz şekilde çıksa bile... istediğiniz 

şekilde çıkaramazsınız bu şartlarda yani, biz ille centilmenliğe aykırı hareket etsek; bugün Mil
lî Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülüyordu, 300 tane oylama vardı, her oylamada burada 10 
kişi vardı, engellesek, sabahleyin başlarız engellemeye ve bu satte siz hâlâ üniversitelerin bütçe
lerine geçemezdiniz. Birazcık düşünün, iyi niyetle hareket edelim. Gelin, şu gayri ciddî önerge
leri bir geri çekin Burada düzeltmek istediğimiz bir iki paragraf var, bunları düzeltelim; ama, 
"Hayır, hiçbir yerine dokundurmayız" derseniz, biz de milletin verdiği görev olarak, bunu çı
karmamak için gayret ederiz ve bunun düzelmesi nereye kalır biliyor musunuz?.. 27 Marta ka
lır. 27 Marttan sonra bu sıralardan bağırmaya başlarsınız. Geçerseniz bu tarafa, 27 Marttan 
sonra "Vah yandım" dersiniz, "Yandım anam" dersiniz. (DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Vay yavrum vay... 
BAŞKAN — Lütfen, arkadaşlar... Lütfen... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Ben ikaz ediyorum, iyi niyetle diyorum ki, gelin bu kanunun... 

Gazetelere ilan verdiniz : "Ekonomik terör var, teröristleri yakaladık." Bu kanun tasarısı, eko
nomik terörün faili olarak sadece, bula bula... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Aşık, süreniz bitti, bağlar mısınız lütfen, Son cümlenizi söyleyin. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — ... götürü vergi veren esnafla, vergi iadesi alan ücretliyi yaka

lamıştır terör faili olarak. 100 milyara verdiğiniz o ilanlarda "ekonomik terörün failini bulduk" 
dediniz, bu kanunda arıyorum arıyorum, alacağınız 60 milyarın yarısı götürü vergi veren es
naftan, yarısı da vergi iadesi alan ücretliden... Ama, bundan haberiniz yok, incelememişsiniz. 
Düzeltme imkânımız da yok. Geriye, bunu çıkarmamak kalıyor. Tabiî ki, millete verdiğimiz 
söz gereği, sonuna kadar çıkarmamak için de direnmek zorundayız. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Topçu, buyurun efendim. 
ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas) —Ben daha önce istedim Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim, iki lehte, iki aleyhte verdim. (RP sıralarından gürültüler; ayağa 
kalkmalar) 

Arkadaşlar, burada milletvekiliyiz; yani, ne yapalım?.. Hepiniz ayağa kalkıyorsunuz; bu 
Meclisi nasıl yöneteceğiz. (RP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Söz hakkı bizimdi. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Topçu. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demokratik ülkelerdeki 

bütün parlamentolarda muhalefetin obstrüksiyon yapma hakkı gibi demokratik bir hakkı var
dır. Bunu, şimdiye kadar hiç kimsenin, hiçbir mecliste inkâr etmeye kalktığına kimse şahit ol
mamıştır. 

ABBAS İNCE AYAN (Bolu) — Vatandaş obstrüksiyon yapacak. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Geçmiş dönemde biz de, 55 kişi şu sıralarda otururken, 

290 kişi İktidar Partisi buradayken, bu haklarımızı kullandık; ama, bu hakları kullanırken her
kesin insaf ölçüleri içerisinde, Anayasa ve İçtüzük ölçüleri içerisinde hareket etmesi esastır. Ana
yasayı ve İçtüzüğü zorlayarak, sanki sadece kendi yorumu esasmış gibi yorumlayıp... Anamu-
halefet Partisinin, diğer muhalefet partilerimizin grup başkanvekillerini ve sözcülerini büyük 
bir dikkatle ve sabırla iki günder dinliyorum. Mesele, obstrüksiyon hakkını kullanmaktan öte
ye, tam manasıyla, Başkanlık Divanına bir nevi tecavüz ve orayı baskı altına almak noktasına 
gelmiştir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Tecavüz yok... 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) —. İktidar, dün, Başkanı yuhaladı. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Men dakka dukka... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Vakit kaybetmek pahasına da olsa.bunu burada bir defa 

daha söylemeyi görev saydım. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen... rica ediyorum... (Gürültüler) 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu İçtüzük 1973 yılında çıkarılımış-

tır. 1982 Anayasası, İçtüzükten takriben on sene sonra çıkmıştır. Anayasanın 96 ncı maddesi 
toplantı yetersayısını düzenler. Bu madde der ki, "Meclis, üye tamsayısının üçte biri ile topla
nır, dürtte biri ile karar verir." Dikkat ederseniz, tartışma konusu yapılan 58 inci maddenin 
son fıkrasında yoklamayla ilgili olarak Anayasadan farklı bir hüküm vardır. Burada der ki, 
"... salt çoğunluk varsa.." Halbuki yeni Anayasa salt çoğunluk aramıyor. Ne arıyor?.. Üçte 
bir çoğunluk arıyor. 

Yoklamanın amacı nedir?.. Yoklamanın amacı şudur değerli arkadaşlarım. Maddeyi, tek
rar, bütün arkadaşlarımın, bir kelimenin altını çizerek, dikkatlerine sunuyorum. "Başkan, bir
leşimi açtıktan sonra tereddüde düşerse..." Ne zaman?.. Tereddüde düşerse oylama yapılacak... 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Birleşimi açtıktan sonra... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Birleşimi açtıktan sonra. 
Eğer Başkan günlük göz alışkanlığı ile Genel Kurulda 150 üyeden aşağıya, -çünkü içeride 

sirkülasyon var, girip çıkan var- düştüğüne kanaat getirirse, kendisi yoklama yapar. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Açtıktan sonra yoklama yapmadınız ki... 
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BAŞKAN — Lütfen... Sayın Aşık, konuştunuz siz... 
YASAR TOPÇU (Devamla) — Sayın Aşık, İçtüzüğü bu Meclise gelmeden evvel noktası

na, virgülüne kadar biliyordum; öyle geldim, 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ben de oh senedir tatbik ediyorum. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biraz zor öğrendiniz... ı 
Görüşmeler sırasında -dikkat ediniz, arkadaşlarımın dikkatine sunuyorum- bu Mecliste 

üç türlü oylama vardır; işari oylama, açık oylama, gizli oylama. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — İçtüzük yazıyor mu bunları? 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet... 
Madde diyor ki, "Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya geçildiği sırada..." dikkat edi

niz, işaretle... 
ABDÜLLATİF ŞENER (sivas) — Şekil şartları var. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Başkan ne yaptı?.. Dedi ki, "Açık oylama teklifi var" Açık 

oylama istenmesi ve açık oylama teklifi kabul edildikten sonra, üyeler yoklama isteme hakkını 
haiz değildir; çünkü, işari oya aittir. Kaldı ki, o dahi, Başkanın teraddüde düşmemiş olması; 
yani 150 kişinin var sanılması halinde, üyelerin tereddüde düşmesinden; yani "Burada 150 kişi 
yok" gibi bir tereddüde düşmesinden, Anayasanın koymuş olduğu hükme göre, 150 rakamının 
üzerinde bir tereddüt hâsıl olmasından dolayı, bu tereddüdü gidermek içindir. Yoksa, Sayın 
Şener'in dediği gibi, "Burada ad okunarak..." Beyler, yoklama yapılmasından maksat, Genel 
Kurulda ismen kimlerin bulunduğunun tespiti mi, yoksa Genel Kuruldaki toplantı yetersayı
nın tespiti mi? i 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Her ikisinin de... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır, her ikisi de değil. Burada önemli olan, Meclisin, 

Anayasanın 96 ncı maddesindeki, toplantı yetersayısına sahip bulunup bulunmadığıdır. Bu da, 
ancak işari oyla istenebilir, demekki, o anda Genel Kurulda açık oylama yapılıyorsa... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen sözlerinizi bağlar mısınız efendim? 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) —- Gizli oylama yapılıyorsa, siz 10 kişi ayağa kalkarak yokla

ma isteyemezsiniz. O bakımdan, Başkanın yaptığı işlemin hiçbir yanlış tarafı yoktur. 
Kendisini rahmetle anıyorum; Eğer bu tartışmanın açılacağını bilseydim, gider kütüpha

neden örneklerini getirirdim; Rahmetli Hocaoğlu'nun, burada, Anavatan Partisi İktidarı dö
neminde, bizim bu taleplerimize karşı "Beyler, madde budur, ben burada 150 kişiden fazla 
kişi görüyorum. Yerinize oturun" dediği zaman, biz saygıyla yerimize oturduk. Biz de yaptık 
bu işi; ama, oturduk yerimize. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — O zaman 150 kişi yoktunuz. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Dedik ki "Başkan mademki böyle diyor, zorlayamayız" 

Binaenaleyh, eğer Başkanın buradaki Meclisin sayısıyla ilgili görüşü "kesin olarak bu Mecliste 
150 kişiden fazla insan vardır" şeklindeyse, yoklama yapmak mecburiyeti olarak yorumlanamaz. 

önergeye gelince : Arkadaşlarımız sanıyorlar ki, burada 243 kişilik iktidar grubu üyeleri
nin, bir kanun görüşülürken önerge verme hakları yoktur; bu önerge verme hakkı sadece muha
lefete aittir, "siz niye önerge verdiniz? Efendim, sizin önergeleriniz saçma" diyorlar. Evvela, bu
nu, bu Mecliste bulunan değerli arkadaşlarımıza, imza sahibi arkadaşlarımıza saygısızlık saya
rım, bu bir. Eğer, önergelerde saçmalık arıyorsanız, biz de sizin verdiğiniz önergelerde yüzlerce 
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saçmalık buluruz. Herkes bu Mecliste birbirinin önergesini saçma olarak nitelemek hakkına 
haiz değildir. Bunlar, Mecliste herkesin birbirine olan saygısı ve sevgisiyle bağdaşmayacak ifa
delerdir. Onun için, Başkanın tutumu doğrudur, yapılan işlemde bir hata yoktur. 

ABBAS tNCEAYAN (Bolu) — Zabıtlar öyle demiyor. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Zabıtlar için de sadece şunu söyleyeyim; ben Plan ve Bütçe . 

Komisyonu üyesiyim. Komisyonun buradaki Anayasaya aykırılık görüşü,sizin söylediğiniz an
lamda İçtüzük muamelesi yaptırmaz. Yasa teklifi komisyon gündemindeyken komisyon Ana
yasaya aykırı kararına varırsa, onun hakkında işlem yapar. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Başkana söyle... 
BAŞKAN — Sayın Topçu.lütfen son cümlenizi söyleyin. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir dakika beyler... 
Burası Büyük Millet Meclisi, Büyük Millet Meclisinde komisyon fikrini söyler; ama, ko

misyonun fikri Genel Kurulun önüne geçmez. 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Zabıtlar geldi, zabıtlar burada... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Nitekim, burada komisyon katılıyor, katılmıyor; ama, Ge

nel Kurul istediği kararı veriyor. Başkanın veya komisyonun burada -komisyon dışında, Genel 
Kurul gündeminde- bir maddeyi Anayasaya uygun veya aykırı bulması, sizin söylediğiniz an
lamda, İçtüzükte komisyondayken yapılacak muamelenin yapılmasını da gerektirmez. Bu da 
zorlama bir iş. Zorlamadan, normal obstrüksiyon hakkınızı kullanırsanız saygıyla ve takdirle 
karşılarız.. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu. 
Sayın milletvekilleri, tutumumu oylarınıza sunuyorum, yani, Başkanın yoklama yapmak

ta takdir hakkı olup olmadığını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, zabıtlar geldi. 
BAŞKAN — Efendim, eğer zapta öyle geçmişse, bir dakika, ben size söyleyeyim; ben sizin 

dediğinizi anladım. Eğer, Anayasaya aykırılık önergesine ben "kabul edilmiştir" demişsem yanlış 
demişim ve... 

SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Bu kanunu görüşmeye devam edemezsiniz. Za-
ı bıtlara göre, kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Hayır, daha yeni işte aynı oturumda ve onu düzeltiyorum; ona imkân verdi
ğiniz için de teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Nerede düzeltiyorsun; düzeltemezsin, Kanunun 
Anayasaya aykırı olduğu kabul edilmiş Genel Kurulca. 

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

2. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı 
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Finansman Kanunu. 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu. 3505 Sayılı Kanun ve 2978 
Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 403) (Devam) 

BAŞKAN — Madde üzerinde önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ödendikleri tarihe kadar" ibaresinin "bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 

Gerekçe : önergeyle, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önceki dönemlerden gelen asıl 
addolunmuş alacaklara, ödendikleri tarihe değil, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
gecikme zammı uygulanması sağlanmaktadır. Aksi takdirde,genel hukuk mantığındaki, kanun
ların lehte hükümleri, yürürlüğünden sonra bile hüküm ifade edemeyecektir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "gecikme zammı tatbik edilir" ibaresinin, 
"gecikme zammı 1/2 oranında tatbik edilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 

Gerekçe : Geçmişten gelen alacakların ödenebilir, makul bir tutara indirilmesi sağlanmaktadır. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tarihten ödendikleri" ibaresinin, "tarih
ten 1.1.1995" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 

Gerekçe : önerge ile geçmişte asıl addolunmuş alacakların bir yıl içinde ödenmesi halinde asıl 
addolunmama imkânı getirilmektedir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "tarihten önce" ibaresinin "1.1.1993 tari
hine kadar" şeldinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzun . 
Hakkâri Zonguldak 

Gerekçe : önergeyle 1993 yılı içinde asıl addolunmuş alacaklara da asıl addolunacak ge
cikme zammı tatbik edilmesi önlenmektedir. ' 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Ben, bu önergeye katılıyorum efendim. 
BAŞKAN — önergeye katılma diye bir müessese yok. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Niçin efendim... Katılıyorum... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Var, var; iptal mi ettin Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum... 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 5 inci maddesiyle eklenen geçici 7 nci maddenin ikinci fıkrasının madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 

Gerekçe : önergeyle, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce de asıl addolunmuş ala
caklara daha önce uygulanmış olan gecikme zamları bir defaya mahsus olmak üzere kanunun 
değişiklik mantığına uygun olarak affedilmektedir. Böylece, geçmişten gelen alacakların sade
ce asıllarına gecikme zammı uygulanması sağlanmaktadır. Bu değişiklikde kanunların lehte hü
kümlerinin geriye yürüyeceği prensibine uygundur. Ayrıca, bu değişiklik vergi dairelerinin iş 
yükünü de hafifletecektir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "tatbik edilmez" ibaresinin, "1/2 oranında 
tatbik edilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 
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Gerekçe : önergeyle, cezalara geçmişe yönelik hiç olmazsa 1/2 oranında gecikme zammı 
tatbik edilmesi sağlanmaktadır. 

BAŞKAN—-Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının S inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "kaçakçılık" ibaresinin metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
Adana İsparta Afyon > 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 

Gerekçe: önergeyle sadece ağır kusur ve kusur cezalarında geriye dönük gecikme zammı 
tatbik edilmemesi sağlanmaktadır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının S inci maddesinin İçtüzüğün 85 inci maddesi gere

ğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Eyüp Aşık Elaattin Elmas Yücel Seçkiner 
Trabzon istanbul Ankara 

Temel Gündoğdu Kadir Ramazan Coşkun Mehmet Keçeciler 
İstanbul İstanbul Konya 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Gerekçe : Maddenin son fıkrasıyla, bazı mükelleflere istisna getirilmekte, vergisini zama
nında ödeyen mükelleflerle ödemeyenler arasında ciddî bir ayırım meydana getirmektedir. Bu 
ise, Anayasanın 10 uncu maddesine aykırıdır. 

BAŞKAN — Şimdi de önergeleri aykırılık sırasına göre okutup, işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasansıntn 5 inci maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi gere

ğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Eyüp Aşık 

(Trabzon) ve arkadaşları 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, yazılı yoklama talebi
miz var.. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN —- Sayın Sungurlu, bakın bizim çalışma süremiz saat 23.00'te bitiyor. Şu anda 
20 dakika var. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Yoklama talebimiz hakkında... 
BAŞKAN —• Daha biraz önce Genel Kurulun kabul ettiği Başkanın takdir hakkını hiçe 

sayıyorsunuz, önce Sayın Komisyon ve Hükümete önergeye katılıp katılmadıklarını bir soralım... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, sizin biraz evvel beya

nınız var, o ham zabıtlarla ilgili, "dinleyelim bakalım*' dediniz. Arkadaşlarımızı gönderdik, 
doğru zabıtları alip geldiler; baktık, okuduk. Şimdi de diyorsunuz ki... 

BAŞKAN — Efendim, sizin ağzınızdan hiç mi bir olumlu ya da olumsuz... Hiç yanılmı-
yor musunuz; lütfen yerinize oturunuz. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, şimdi, mikrofon... Sa
yın Başkan, işte zabıtlar burada... 

BAŞKAN — İyi niyetimizi bu kadar da istismar etmeyiniz. 
Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. (Gürültüler) 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Değerli arkadaşlarım, Meclisin çalışmasını çıkmaza sokuyorsunuz, lütfen, rica ediyorum... 
Buyurun Sayın Aşık, süreniz 5 dakikadır. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan tasarı

nın S inci maddesinin ikinci fıkrasında, "213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan ka
çakçılık, ağır kusur ve kusur cezalarından, vadesi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
olanlara gecikme zammı tatbik edilmez" denmektedir. Yani, burada, zamanında vergisini ve
ren mükellef cezalandırılmış, vergisini zamanında vermeyen mükellef ise -sizin daha önce de 
yaptığınız gibi affa uğramış oluyor. 

Yine, birinci fıkrasında ise, daha evvelki Vergi Usul Kanununun 51 inci maddesinde, za
manında ödenmeyen vergi borçlarına uygulanan cezalı, faiz yani faizin faizi kaldırılmış, onun 
yerine normal bir zam tatbik edilmiştir. 

Şimdi bakınız, az evvel arkadaşlar da söyledi, burada tatbik edilen zammı hesapladığımız 
zaman yüzde 108 oluyor. Halbuki, Hükümetin vaatlerinde -gerçi hiçbir vaadi gerçekleşmiyor; 
ama- önümüzdeki birkaç sene içerisinde enflasyonu yüzde 10'lara indirmek var. Şimdi, bırakı
nız yüzde 10'ları, bugünkü rakamında tutulsa bile, siz yüzde 70'lik enflasyona karşılık, geci
ken vergi borcuna yüzde 108'lik ceza tatbik ediyorsunuz. 

Anayasanın 10 uncu maddesi, kanun önünde eşitlikten bahsediyor. Bu tasarının bu mad
desinin ikinci fıkrasıyla, vergisini zamanında veren mükellefle hiç vermeyen mükellef arasın
daki eşitsizlik yaratmış oluyorsunuz. Az evvel de belirttim, eğer bizim elimizde normal bir önerge 
verme imkânı olsaydı -ben az evvel verilmiş olan o önergelere bir şey söylemedim; ama mak
satlıdırlar, O önergeler, bizim önerge verip, bazı maddeleri düzeltme imkânımızı ortadan kal
dırmıştır. Eğer bizim elimizde normal önerge verme imkânı olsaydı, size derdik ki, "Bu birinci ve 
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ikinci fıkrayı düzeltelim." Bakın, bu birinci fıkrayla vergi borçlarının ödenmesini caydırıyor
sunuz; yani, eğer bir ceza gelirse banka borcuna denk oluyor; o yüzden de mükellef vergisini 
zamanında vermez, bankadan kredi almaktansa devletin parasını kullanır. 

İkinci fıkrasında ise, vergi verenlerin, borcunu zamanında ödeyenlerin aleyhine bir hü
küm getiriyorsunuz; bunun yanında, borcunu zamanında ödemeyenleri affediyorsunuz, bu ka
nunla bir kere daha affediyorsunuz ve "Bu madde yürürlüğe girdiği tarihe kadar olanlar ceza 
ile alınmaz" diyorsunuz. 

Şimdi, bize bir imkân verseniz, biz de bir önerge versek ve desek ki, "bu maddeyi düzelte
lim..." 

TURHAN TAVAN (Bursa) — Değiştirelim! 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Değiştirin, çekin bir tane önerge, koyalım onun yerine düzgün 

bir önerge ve şu maddeyi düzeltelim; ama, aksi halde, Anayasaya aykırı bir şekilde bu maddeyi 
geçireceksiniz. Neyi yazdığınızdan haberiniz yok, neyi buradan geçirdiğinizden haberiniz yok; 
bir de bunu düzeltmek isteyen insanların önünü kesiyorsunuz Peki, şimdi bu maddeyi nasıl 
düzelteceğiz?.. 

Şimdi, Yüce Heyetinize arz ediyorum; bakınız, bu madde Anayasaya aykırıdır, eşitlik il
kesine aykırıdır; vergi tahsilatını caydırıcı yöndedir ve ayrıca, vergi verenin, borcunu zamanın
da ödeyenin aleyhinde hükümler getirmektedir. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Olur mu efendim? 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Geliniz, bu maddeyi geri geçiniz; çünkü, Anayasaya aykırıdır. 

Bizim verdiğimiz bu önerge, sizin önergelerinizden öncelik almak amacıyla verilmiş bir önerge 
değildir; gerçekten, inanarak verdiğimiz bir önergedir. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Siz vermediniz mi daha önce? 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu önergeye katılın, bu maddeyi geri çekelim ve düzeltelim; 

çünkü, başka bir şansımız kalmamıştır. 
Yüce Heyetinize saygıyla bu durumu arz ediyorum. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Aşık. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Biz onları düzelttirmeyiz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Aman düzelttirmeyin... 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı

nın 5 inci maddesiyle eklenen geçici 7 nci maddenin ikinci fıkrasının, madde metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mü efendim? 
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MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye, Komisyon katılmakta, Hükümet ise katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı

nın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tarihten ödendikleri" ibaresinin, "tarihten 
1.1.1995" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? ,' ' 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye, Komisyon katılmakta, Hükümet ise katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı

nın S inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "tarihten önce" ibaresinin "1.1.1993 tarihine 
kadar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye, Komisyon katılmakta, Hükümet ise katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı

nın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "gecikme zammı tatbik edilir" ibaresinin, 
"gecikme zammı 1/2 oranında tatbik edilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 
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BAŞKAN —- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye, Komisyon katılmakta, Hükümet ise katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınızı sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı

nın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "ödendikleri tarihe kadar" ibaresinin, "bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Komisyon nasıl katılıyor; çoğunluğu yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye, Komisyon katılmakta, Hükümet ise katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
MAHMUT ORHON (Yozgat)— Karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
MAHMUT ORHON (Yozgat)— Karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN — önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı

nın..." 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Karar yetersayısı istiyoruz, saymıyorsun. 
BAŞKAN — Daha yeni istedin. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Evvel istiyorum, oylamadan evvel istiyorum. Diktatör 

gibi idare ediyorsunuz; ama burada bağırıyorum, duymuyorsunuz, yetersayı istemeye bizim hak
kımız yok mu? 

BAŞKAN — Okumaya devam edin : 
"... 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "kaçakçılık" ibaresinin metinden çıkarıl

masını arz ve teklif ederiz*' 
Turgut Tekin 

(Adana) ve arkadaşları 
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MAHMUT ORHON (Yozgat) — Ayıp! 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, "yetersayı arayacağım" dedim, karar yetersayısı arayaca

ğım. Sen sonradan söyledin canım... ' 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Hayır, evvel söyledim. 
BAŞKAN — Arkadaşım, sonra söyledin. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Duymak istemiyorsun. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTtLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Karar yetersayısı... 
BAŞKAN — önergeye komisyon katılmıyor, Hükümet katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge red

dedilmiştir. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Nasıl saydın da reddedildi?.. Ne zaman saydın? 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Saymadınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — öteki önergeyi okutuyorum efendim : ' ' • ' • ' . - . ' • > 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı

nın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "tatbik edilmez" ibaresinin "1/2 oranı da tat
bik edilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTtLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Karar yetersayısı istiyoruz; sayın! (ANAP sıra

larından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayacağız. Burada, bakın, arkadaşlarımız görüyor... 
NİHAT MATKAP (Hatay) — Sayın Başkan, takdir sizin, dinlemek zorunda değilsiniz. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Biraz evvel saymadığınızı kabul edin, zabıtlara işlensin. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmıyor, Hükümet katılıyor. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİ LA (Afyon) — Yanlış söylediniz, Hükümet önergeye 

katılmıyor. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Az evvel saymadınız; o, zabıtlara geçsin. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı arayacağım. 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayalım arkadaşlar... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Komisyon hem katılıyor hem reddediyor; nedir bu? 
BAŞKAN — önerge reddedilmiştir. 
Madde üzerinde müzakereler tamamlanmıştır. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan.... 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Açık oylama önergemiz var efendim. 
BAŞKAN — Doğru efendim, özür dilerim. 
Değerli milletvekilleri, oylamanın şekliyle ilgili bir önerge var, okutuyorum. 
Kusura bakmayın, herkes müdahale ederse bizim de arada, şaşırmaya hakkımız var. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesinin oylanması esnasında İçtüzüğün 

82 ve 84 üncü maddeleri gereğince her fıkranın ve meselenin (bendin) ayrı ayrı ve açık oylama 
suretiyle yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla... 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın Sungurlu, önergeyi iki maddeye göre aynı anda işleme koymamız mümkün değil. 

Evvela 84 üncü maddeye göre maddenin ayrı ayrı fıkralar halinde oylanmasını Genel Kurulun 
oyuna sunacağım; kabul edilirse ne âlâ, kabul edilmezse... Çünkü, biliyorsunuz, bunun uygu
laması daha dün yapıldı. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bu mevzuda iki baş
kan çok farklı uygulamalar yaptı. Siz kendi kararınızı kendiniz veriniz. Çünkü, bürokratlarını
zın bu hususta yanlış karar verdikleri belli. Bana gelip önergemi değiştirmem için birkaç defa 
görüştüler. Biz ikisi için ayrı ayrı talepte bulunuyoruz. Takdir sizindir efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, kararımı vereyim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan! 
BAŞKAN — Efendim?.. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Bu maddenin oylanmasıyla ilgili İçtüzüğün 119 uncu mad

desine göre açık oyla yapılması şeklinde daha önce verilmiş bir önergemizin olması lazım. 
BAŞKAN — O zaman, bu maddedeki fıkraların ayrı ayrı oylanmasını oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... - • . . . _ , 
EYÜP AŞIK (Trabzon) —• Yazılı istedik. Yazılı istedik mi oylama yapılmaz. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Sayın Aşık, dün Sayın Sungurlu'nun kendileri şahit

tir, siz yoktunuz; dün öyle yaptılar, Genel Kurulun oyuna sundular; ama, şimdi açık oylama 
yapacağım. 

• EYÜP AŞIK (Trabzon) — "Gereği yapılır" diyor İçtüzük.. 
BAŞKAN — Ama, öyle yaptılar, arkadaşlar biliyorlar. Sayın Sungurlu, dün böyle yapıl

madı mı? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Yapıldı; ama, doğru değil, yanlış ya

pıldı. Siz de isterseniz yanlış yapın, takdir sizindir. 
BAŞKAN — Peki. Böyle bir uygulama yapıldığına göre, açık oylamayla ilgili her iki öner

geyi de okutacağım. 
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Melike Haşefe? Burada. 
Süleyman Hatinoğlu? Burada. 
Mahmut Oltan Sungurlu? Burada. 
Halit Dumankaya? Burada. 
Mahmut Orhon? Burada. 
Gazi Barut? Burada. 
Cengiz Altınkaya? Burada. 
Ali Kemal Başaran? Burada. 
Ahmet Kabil? Burada. 
Eyüp Aşık? Burada. . 
Mustafa Parlak? Burada. 
İbrahim özsoy? Burada. 
Münir Doğan Ölmeztoprak? Burada. 
Şükrü Yürür? Burada. 
Refik Arslan? Burada. 
Elaattin Elmas? Burada. 
RaufErtekin? 
MEHMET BUDAK (Ankara) — Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Peki, burada. 

Şimdi, aynı konuda bir de Doğru Yol Partisi Grubunun da açık oylama yapılmasıyla ilgili 
önergesi vardır. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, 84 üncü maddede, birden fazla mesele ve fıkrayı ihtiva ederse, 
bunu yorumlamasını... Şimdi, bu madde iki fıkra ve karışık değil.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Mesele farklı... 
BAŞKAN — Hayır, neresi farklı? Diyor ki... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Birinci fıkra ceza getiriyor: ikinci fıkra af getiriyor, onun için 

ikisi de farklıdır. 

BAŞKAN — Sayın Aşık, 84 üncü maddede diyor ki, birden çok mesele ile ilgili ise... Bu
rada birden çok mesele var mı? 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Evet var; ikisi de farklıdır. 
BAŞKAN — Neyse, o zaman açık oylama yapacağım. 
Arkadaşlar, fıkra fıkra oylanmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamayla maddeyi oylayacağım. 
Maddenin bitimine; yani oylamanın sonucu alınana kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... (ANAP sıralarından ' -Uzatamazsın" sesleri, gürültüler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Süreyi uzatamazsın. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Uzatamazsın. (Komisyon sıralarından "Olur olur, 

Genel Kurul gündemine hâkimdir" sesleri) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bakın içtüzükte diyor ki... 
Kupalar dolaştırılsın. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Yapamazsınız efendim. 
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BAŞKAN —. E, Sayın Aşık, bunu en azından yirmi defa yaptık, yüz defa yaptık; ama 
her şeye itiraz ederseniz... (DYP sıralarından "Sayın Başkan, açık oylamanın şeklini 
oylamadınız" sesleri) 

Değerli milletvekilleri, doğru... 
Açık oylamamn kupaların masalar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kupalar dolaştırılsın. (RP sıralarından "Çorbaya döndü" sesleri) 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bakın, burada 14 saattir görev yapıyorum. Ağzımdan 

çıkan her lafa ANAP Grubundaki arkadaşlar müdahale ediyorlar; ama, böyle de olmaz. Sizle
rin de bize saygı duyması lazım. 

Sayın Milletvekilleri, bakın, bir bütçe gelmiş, 200 trilyon lira açık var. Buna, 50 milyon
luk Türkiye Cumhuriyeti nüfusuna bölerseniz, her nüfusa 4 milyon lira borç düşer. Burada 
getirip de, dışarıdan kimseler bunları ödemez. Bu vergi kanunu çıkmazsa, kim bu açıkları 
kapatır? 

SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Yorum yapma hakkın yok. 
BAŞKAN — Bakın, ben tsveç'e gitmiştim, orada sosyaldemokratlar iktidardan düşmüştü... 

SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Sen Başkansın, sen takdir edemezsin. Yorum yap
ma hakkın yok. (ANAP sıralarından "Yorum yapamazsın" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika dinleyin bakalım... O sırada Sosyaldemokratlar iktidardan düş
müş ve iktidara sağcılar gelmişti, memlekette de buhran vardı ve bize dediler ki, "biz sosyalde
mokratlar, iktidardan düştük diye iktidara yüklenmiyoruz. Onlara..." 

SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Böyle konuşamazsın, sen Başkansın, takdir ede
mezsin. 

BAŞKAN — Ben de başkan gibi konuşuyorum, senin kafan alıyorsa, dur. 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Senin yorum yapmaya hakkın yok. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Zapta geçirilsin; daha vakit var. 
BAŞKAN — Uzattık, uzattık efendim. (DYP sıralarından,' 'daha var, 2 dakika var'' sesleri) 
Arkadaşlar, oyunu kullanmayan arkadaş var mı? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) —' Var, var, kupa nerede? 
BAŞKAN — Kardeşim, bir kupa daha gönderin. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Ne olacak, iktidarda paraları yediniz bitirdiniz, bir de şi

kâyet ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Bakın, biraz ciddiyetinizi muhafaza edin. Burası Meclistir. Ama size karşı 
çok sabırlı davranıyorum. İnanınız yani... 

2 dakika daha bekletiyorum, lütfen, oyunu kullanmayan arkadaşlar kullansınlar. 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) -—Sayın Başkan, saat geçti, yarım dakika geçiyor. 
BAŞKAN — Süreyi uzattık. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Hayır, uzatmadınız. 
BAŞKAN — Ama, siz öyle gayri ciddî konuşursanız size... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, uzatmadan işlem bitebiliyor; vakti uzatma

ya gerek yok zaten. 
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BAŞKAN — Efendim, oylama sonucunu almadan.oylama sonucunu ilan etmeden oturu
mu kapatamayız; İçtüzükte hüküm var. 

SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Başkanlık Divanının kararı var. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Süre dolmuştur Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Aşık, der ki, 58 inci maddeyi okursanız "Belli bir işin eğer kısa bir 

zaman sonra bitmesine gerek varsa, birleşim de uzatılır." 51 inci madde böyle diyor efendim. 
Kupaları kaldırın arkadaşlar. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) —- Sayın Başkan, şu anda saat 22.00'yi 1 dakika geçiyor. 
BAŞKAN — Evet, geçiyor da, ben de süreyi uzattım. Bu oylamanın sonucunu alıncaya 

kadar süreyi uzattım. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Uzatmadınız; oylamadınız. 
BAŞKAN — Efendim, ben sağır kulaklara alet taktırmam. 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Öyle bir yetkin yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Beyler, şu anda salonda konuştuğunuz her kelime tutanaklara geçiyor. Lüt

fen, Meclis ciddiyeti içinde hareket edelim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ve saat 22.00'yi şu anda geçiyor; bu oylama geçersizdir. Tuta

nağa geçsin, ondan sonra konuşun. 
BAŞKAN — Tamam. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — 23.00*ü 1 dakika geçiyor... Oylamayı tekrarlayacağız. 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Burada Tüzük var; dernek değil burası. 
BAŞKAN — Efendim, biraz önce, Genel Kurul salonundaydınız, yapılan işlemi duydu

nuz, ona göre siz de hareket edin. İsterseniz sabaha kadar oturabilirsiniz, Meclis salonu bomboş. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Biraz daha uzatırsanız, o zaman maddeler çabuk çabuk 

çıkar. 
BAŞKAN — O, adil düzende olur, bu düzende olmaz. 
Sayın Milletvekilleri, Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı

sının 5 inci maddesinin yapılan açık oylamasına 215 sayın milletvekili katılmış; 
Kabul : 179 
Ret : 27 
Çekinser : 4 
Geçersiz : 5 

Böylece -4 üncü madde daha önce açık oylamayla kabul edilmişti- 5 inci madde de kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü çalışma süremiz bitmiştir. , ' 
Yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek; 403 sıra sa

yılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı üzerindeki görüşmele
rimize kaldığımız yerden devam etmek ve 22 Aralık 1993 Çarşamba günü saat 10.00'da toplan
mak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.05 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, KİT'lerde işe almada kayırmacı uygu
lamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/1695) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Saygılarımla. 

H. Orhan Ergüder 
istanbul 

Bazı gazete haberlerinde KİT'lerde kadro şişirilmesi olayları, arpalık olarak kullanılma
larının zararlara sebep olduğu dolayısıyla düşük verim alındığından bahsedilmekte ve işe alın
malarda ön oda - arka oda deyimlerinin kullanıldığı, ön oda Iiyakatına uygun bir iş verilmesi
ni, arka odanın ise uğraş verilmeden her ay çalışmadan maaş alma anlamına geldiği yolundadır. 

Sorular : 
1. KİT'lerde bu ön oda, arka oda uygulamaları gerçek midir? 
2. Torpile dayalı bu gibi hadiseleri nasıl karşılıyorsunuz? 
3. Bu konuda bir araştırma yapmayı düşünüyor musunuz? 
4. insan haklarını zedeleyen bu tip davranış içinde olanlar hakkında bir işlem yapılacak 

mıdır? 
TC 

Devlet Bakanlığı 21.12.1993 
Sayı : B.02.0.006.0/00607 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: TBMM Başkanlığının 4.10.1993 tarihli ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/1695-5530/24747 

sayılı yazısı 
istanbul Milletvekili Sayın H. Orhan Ergüder'in Sayın Başbakana tevcih ettiği ve tarafım

dan cevaplandırılması tensip edilen 7/1695 esas No. lu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar 
aşağıda sunulmaktadır. 

Kamu iktisadî Teşebbüslerinin bir çok sorunu bulunduğu ve Hükümet programımızda genel 
anlamıyla bu sorunların ele alındığı malumlarıdır. Yapısal bozukluklar, malî sorunlar bu ara
da sayılabilirse de, esas sorun işletmecilik sorunudur. Kuruluşlar ekonomik kurallara uygun 
olarak işletilmediği sürece, diğer hiçbir sorunlarına çözüm getirilemez. Dolayısıyla bu kuru
luşlarda uygulanacak personel politikası büyük bir önem arz etmektedir. Her ne kadar yıllar 
itibariyle bu kuruluşların personel sayılarında bir azalma olmakla birlikte, uygulanan perso
nel politikalarında bazı aksaklıkların olduğu da bilinmektedir. 

Bu kuruluşlardaki aşırı istihdamı önlemek üzere gerekli tedbirler alınmaktadır. 
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Bilindiği üzere, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi tüm Kamu İktisadî Teşeb
büsleri ve bağlı ortaklıklarına personel alımında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hü
kümleri uygulanmaktadır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sözkonusu KİT ve bağlı 
ortaklıkları personelinin hizmete alımlarını, görev ve yetkilerini, niteliklerini, atanma, ilerle
me, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenlemektedir. 

19 Ekim 1993 tarih ve 21733 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan KİT ve bağlı ortaklıkları
nın 1994 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararı 4 üncü maddesine göre, KİT 
ve bağlı ortaklıkların, personel sayısı (memur, sözleşmeli, daimî ve geçici işçi dahil) dondurul
muş, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların eleman ihtiyacının, öncelikle kuruluş içindeki birimlerin 
ihtiyaç fazlası elemanlarının nakli suretiyle karşılanacağı belirtilmiştir. 

Yine aynı maddeye göre, ayrılan elemanların yerine, hiçbir şekilde yeni eleman alınmaya
cağı, ancak, yeni üretim tesislerinin hizmete girmesi halinde, bu tesisler için personel alımına 
ilişkin kuruluş taleplerinin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının uygun görüşüne dayanılarak 
Devlet Personel Başkanlığınca ayrıca değerlendirileceği vurgulanmıştır. 

Bu tedbirlerin uygulanması sonucu işletmeci Kamu tktisadî Kuruluşlarının personel sayı
larında 1993 yılı için °/o 5,7'lik bir azalma beklenmektedir. 

Soru önergesinde sözü edilen bazı uygulamaların hiçbir şekilde tasvip edilmesi mümkün 
değildir ve bu nitelikteki uygulamaların önlenmesi için gerekli hassasiyet gösterilmektedir. So
mut olayların intikali durumunda, gerekli işlemlerin yapılacağı tabiîdir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

2. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, özelleştirmenin toplumsal sorunlara çare olup ol
madığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/1723) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızda kurulmuş bulunan hükümetiniz tarafından öncelikle ele alınacak konu

lardan birisi özelleştirme; 
1. özelleştirme; teröre, yolsuzluklara, adam kayırmaya, toplumsal çürümeye, işsizliğe, 

doğal kaynakların israf edilmesine, hayat pahalılığına, katliamlara, bölgesel dengesizliklere; 
gelir dağılımının düzeltilmesine, insanın insan sayılmasına, eğitimde fırsat eşitliğine, laikliği 
korumaya, vergi gelirlerinin artırılmasına, düşünce özgürlüğüne, çalışanların örgütlenmesine, 
çağdaşlaşmaya ve demokratikleşmeye çare mi? 

TC 
Devlet Bakanlığı 21.12.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00613 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 4.10.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.2-7/1723-5572/224983 

sayılı yazısı 
Şırnak Milletvekili Sayın Orhan Doğan'ın Sayın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan ce

vaplandırılması tensip edilen 7/1723 esas No. lu yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplar aşağıda 
sunulmaktadır. 
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Sayın Orhan Doğan'ın soru önergesini formüle ediş şekli kendilerinin özelleştirme kavra
mım doğru algılamadığım göstermektedir, öncelikle özelleştirme ekonomik bir olgudur ve yal
nızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu ekonomik değişimin bir par
çasıdır. 

Nitekim, 1980'li yılların başından itibaren ülkemiz ekonomi politikalarında devletin eko
nomiye müdahalesinin en aza indirilmesi, serbest piyasa ekonomisi kurallarının işlemesine im
kân tanımak amacına dönük olarak, ekonomide kamunun payının küçültülmesi stratejisi uy
gulanmış, bunun bir yansıması olarak da Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi söz-
konusu olmuştur. 

özelleştirme ile bir yandan gelir elde edilmesi sonucu, kamu açıklarının daraltılmasına 
yardımcı olunurken, öte yandan da bu kuruluşların devri ile giderlerinden ve kamu bütçesi üze
rinde büyük bir baskı oluşturan zararlardan kurtulmak mümkün almaktadır. 

Kamu iktisadî Teşebbüslerinin 1989 yılının ikinci yarısından itibaren karşı karşıya kaldık
ları yüksek oranlı reel maaş ve ücret artışları, aşırı istihdam ve teknolojilerini yenileyememe 
gibi yapısal sorunları, bunların verimlilik ve kârlılıklarını olumsuz etkilemeye devam etmekte
dir. Dolayısıyla özelleştirme programının sürmesi bir zorunluluktur. 

15 Ekim 1993 tarihi itibariyle özelleştirme programı kapsamına alınarak, kamu paylarının 
5 satışı amacı ile Kamu Ortaklığı İdaresine devredilen kuruluş sayısı 119'a ulaşmıştır. Bu kuru
luşlardan 53'ü sermayelerindeki kamu payının tamamı satılarak özel sektöre devredilmiş olup, 
62 kuruluş özelleştirme kapsamındadır. 4 kuruluş işe kapsamdan çıkartılmıştır. 

1986-1992 döneminde özelleştirmeden temettü geliri hariç, 1,3 dolar, 1 Ocak - 15 Ekim 
1992 döneminde 445,5 milyon dolar karşılığı gelir elde edilmiştir. 

Buna karşılık, işletmeci KİT'lerin 1993 yılında 35,5 trilyon TL., 1994 yılında ise 36,2 tril
yon TL. zarar etmesi beklenmektedir. 

özelleştirme kapsamındaki işletmeci Kamu İktisadî Teşebbüslerinin borçlanma gereğinin 
GSMH'ya oranı 1992 yılında yaklaşık % 1 olarak gerçekleşmiş olup, bu oranın 1993'de 
% 0,7'ye, 1994'de % 0,4'e gerilemesi beklenmektedir. 

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, özelleştirme ekonomideki belli baskıların gideril
mesi yönünde bir çaredir. Bu uygulamanın olumlu sonuçları, ekonomideki diğer dengelere de 
önemli ölçülerde yansıyacaktır. 

Soru önergesinde sözü edilen diğer konulardaki çareler için Hükümet Programımızın dik
katlice okunması ve icraatlarımızın yakından takip edilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

3. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış *ın, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Ba
kanlar Kurulunun çıkarmış olduğu gizli kararnamelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/2474) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için ge

reğini saygı ile arz ederim. 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 

Sorularım : 
1. Cumhuriyetin kurulduğundan bu yana Bakanlar Kurulu tarafından kaç adet gizli ka

rarname çıkarılmıştır? 
2. Bu gizli kararnameler hangi konulara inhisar etmektedir? 
3. Bu gizli kararnamelerin mahiyet ve metnini bir milletvekili olarak öğrenmek ve elde 

etmem mümkün mü? Mümkünse tarafıma göndermenizi, talep etmekteyim. Göndermek müm
kün değilse milletvekiline hükümet güvenmemekte midir? Milletvekili bu şartlar altında Ana
yasanın kendisine tahmil ettiği görevleri ve özellikle hükümeti denetleme görevini nasıl yapacak? 

4. Bir milletvekilinin gizli kararnameleri öğrenememesi demokrasiye uygun mudur? 

TC 
Devlet Bakanlığı 21.12.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: TBMM Başkanlığının 16.11.1993 tarihli ve A.01.0-GNS.0.10.00.02.-7/2474-6589/28464 

sayılı yazısı 
Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın Sayın Başbakana tevcih ettiği ve tarafım

dan cevaplandırılması tensip edilen 7/2474 esas No. lu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar 
ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakam 

Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış Tarafından Sayın Başbakana Tevdi Edilen Soru 
önergesine Cevap 

1,2. Cumhuriyetin kurulduğundan bu yana Bakanlar Kurulu tarafından kaç adet gizli 
kararname çıkarılmıştır? Bu gizli kararnameler hangi konulara inhisar etmektedir? 

70 yıllık bir dönemi kapsayan bu sürede Bakanlar Kurulunca çıkarılan gizli kararnamele
rin, bir kısmının gizlilik derecesinin kaldırılmış ve bir kısmının imha veya iptal edilmiş olması 
nedeniyle tespiti uzun bir çalışmayı gerektirecektir ki bu da Anayasa ve İçtüzükte sözü edilen 
soru önergelerinin amacını aşmaktadır. 

Ayrıca, aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı da sözkonusu bilgi ve belgelerin verilmesine 
imkân bulunmamaktadır. 

3. Bu gizli kararnamelerin mahiyet ve metnini bir milletvekili olarak öğrenmek ve elde 
etmek mümkün mü? Mümkünse tarafıma göndermenizi, talep etmekteyim. Göndermek müm
kün değilse milletvekiline hükümet güvenmemekte midir? Milletvekili bu şartlar altında Ana
yasanın kendisine tahmil ettiği görevleri ve özellikle hükümeti denetleme görevini nasıl yapacak? 

— 235 — 



T.B.M.M. B : 51 21 . 12 . 1993 O : 4 

Bilindiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim yolları Anayasamızın 98 inci mad
desinde sayılmış, bu denetimin nasıl yapılacağı ise Millet Meclisi içtüzüğünün 94 ve müteakip 
maddelerinde düzenlenmiştir. 

Mezkûr İçtüzüğün 103 üncü maddesinde yer alan denetim yollarından olan Meclis araş
tırmasında dahi "Devlet sırları ve ticarî sırlar" araştırma kapsamı dışında tutulurken, 94 üncü 
maddesindeki "Başbakan veya bakanlardan açık ve belli konular hakkında bilgi istemek" şek
linde tanımlanan soru önergesinin kapsamına "gizli kararnameler"in girmediği düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, içtüzüğün 96 ncı maddesine göre cevap, soru metni ile birlikte tutanak 
dergisi ekinde yayımlandığından söz konusu kararnamelerin gizliliğinin önemi kalmayacak, bun
dan da Devlet zarar görecektir. 

4. Bir milletvekilinin gizli kararnameleri öğrenememesi demokrasiye uygun mudur? 
Anayasamız, egemenliğin, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kulla

nılacağını öngörmüş (m.6), bu organları da yasama (m.7), yürütme (m.8) ve yargı (m.9) olarak 
belirlemiştir. Diğer bir deyimle Anayasa, devletin üç ana erkinin birbirinden ayrı ve bağımsız 
olması esasını benimsemiştir. Görüldüğü gibi, demokratik anayasalar tarafından da kabul gö
ren kuvvetler ayrılığı prensibi, organların yetkilerinin, diğer organların yetki sahalarıyla sınır
laması esprisine dayanmaktadır. 

Bu sınırlamanın sebebi kuvvetlerarası dengeyi gözetmek suretiyle kamu yararını demok
ratik ölçülerle korumaktır. 

Sosyal bir kurum olarak Devletin kendine özgü sırlarının olması hizmetin ve kamu yararı
nın gereğidir. Diğer taraftan demokrasi bir kurallar rejimi olduğundan, rejimin doğasından 
gelen bazı kuralların yasama, yürütme ve yargı organlarını da bağlaması tabiidir. 

4. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İlinde elektrik sistemlerinde mey
dana gelen arızalara ilişkin sorusu veEnerji ve TabiîKaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'unyazılı 
cevabı (7/2587) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy tarafından yazı
lı cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Soru : 
Erzurum'da sık sık meydana gelen elektrik voltaj düşüklüğünün sebebi nedir? Gürcistan'a 

elektrik enerjisi verilmesinin bu yolda bir etkisi var mıdır, yoksa elektriklerin düzenli çalışması 
için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 21.12.1993 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-2333-16364 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 2.12.1993 gün ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/2587-6682/28643 sayılı yazınız. 
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Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün tarafımdan cevaplandırılmasını istediği ya
zılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Veysel Atasoy 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün Yazılı Soru önergesi Cevabı (7/2587-6682) 

Soru : 
Erzurum'da sık sık meydana gelen elektrik voltaj-düşüklüğünün sebebi nedir? 
Gürcistan'a elektrik enerjisi verilmesinin bu yoldan bir etkisi var mıdır, yoksa elektrikle

rin düzenli çalışması için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 
Cevap : 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Erzurum dahil olmak üzere, 13.11.1993 tari

hinden itibaren enerji iletim hatlarımızda terör örgütünün yaptığı sabotajlar sonucu 154 kV'luk 
gerilim, 100 kV mertebesine düşmüştür. 

Ayrıca, direk yıkılması ve trafo istasyonlarına yapılan saldırılar sonucu, güvenlik soru
nuyla birlikte hatların onarım çalışmaları güçlükle tamamlanabilmekte ve arızaların gideril
mesi uzamaktadır. 

Bütün bu nedenlere rağmen halen bölge voltajı istenilen sınırlar içinde olup, birkaç hat 
dışında açık hat bulunmamaktadır. Anılan bölgenin elektrik enerjisinin sürekliliği ve istenilen 
voltajın verilmesi konusunda TEK'çe gerekli tedbirler alınmakta ve durumun hassasiyeti nede
niyle çalışmalar yoğun bir şekilde de sürdürülmektedir. 

Anlaşılacağı üzere Gürcistan'a elektrik enerjisi verilmesi ile Erzurum'da meydana gelen 
voltaj düşüklüğünün hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 

5. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum'a bağlı Başyurt Köyünde meyda
na gelen yangında zarar gören felaketzedelere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/2592) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Bayındırlık Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Soru : 
Erzurum îli, tspir İlçesi, Çamlıkaya Bucağına bağlı Başyurt köyü 30 Ağustos 1993 tari

hinde büyük bir yangın felaketi geçirmiş, 23 bina tamamen yanmıştır. Yangından bugüne ka
dar felaketzedelere devlet eli uzanmamıştır. Yaklaşan kış mevsimi de nazara alındığında acilen 
tedbir alınmasının zarureti daha da belirginleşmektedir. Bu duruma nazaran anılan köydeki 
felaketzedeler için ne gibi yardım yapılacaktır, yeni konut inşası ve zararların telafisi için ne 
gibi işlem yapılacaktır? 
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T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 21.12.1993 
Sayı : R09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3906 
Konu .'Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M.'nin 2.12.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2592-6687/28648 sayılı yazısı. 
ligi yazı ilişiğinde alınan Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir İlçesi Başyurt Kö

yünde meydana gelen yangın afetiyle ilgili olarak Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Yapılan incelemeler sonucunda, 18 aileye ait 14 konutun yıkık-ağır derecede hasar gördü
ğü belirlenmiş ve bunun için Valilik (Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü) emrine 49 000 000 TL. 
acil yardım ödeneği gönderilmiştir. 

Söz konusu yer acil olarak 1993 yılı etüt-proje programına alınmış olup; 14 afetzede aile
den talep ve taahhütname alınmak suretiyle, 7269 sayılı Kanunun öngördüğü hükümler çerçe
vesinde hak sahipliği çalışması yapılması hususunda, konu Valiliğine intikal ettirilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak yapılacak olan etüt-proje çalışmalarındaki yer seçimi, harita, plan, 
aplikasyon, kadastro ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasından sonra hak sahibi ola
caklara, bütçe imkanları ölçüsünde gerekli konut yardımı yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

6. — Kütahya Milletvekili Mehmet RaufErtekih 'in, Kütahyg'daki belediyelere yardım ya
pılacağına yönelik olarak verdiği beyanlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'mn 
yazılı cevabı (7/2612) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularım Maliye Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını tensiplerinize arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

25.9.1993 tarihinde yapılan DYP Kütahya ti Kongresinde Divan Başkanı olarak yaptığınız 
konuşmada, Kütahyalı Belediyelere 1.8 milyar TL. yardım getirdiğinizi söylediniz. 

Soru 1. Sözünü ettiğiniz bu yardım hangi belediyelere ve ne oranlarda dağıtılmıştır? 
Soru 2. 1993 yılı bütçesinden henüz yardım almamış ANAP'Iı belediyeler mevcut iken, 

sarf ettiğiniz bu söz sadece DYP ve SHP'li belediyeleri mi kapsıyor? 
Soru 3. tta amiri olarak Bütçedeki mahallî idarelere yardım kalemini DYP'Ii Belediyele

re seçim fonu olarak mı kullanmak azmindesiniz? 
Soru 4. Tüm bu iddiaları çürütebilirse, 1993 yılı bütçesinden tüm siyasî partilere men

sup belediyelere yapılan yardım miktarlarını ayrı ayrı toplam olarak açıklar mısınız? 
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T.C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî ve Kontrol Genel Müdürlüğü 17.12.1993 
Sayı : B.07.0.BMK.012/36971 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 6.12.1993 tarih ve 
2612-6705/28708 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
mak üzere tarafıma yöneltilen "Kütahya ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin" soru 
önergesine cevabım aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımız bütçesinin "Mahallî idarelere Yapılacak \ardim ve ödemeler" tertibinde mah
dut miktarda ödenek yer almaktadır. Bu ödenek belediyelerin acil ve zorunlu ihtiyaçları için 
kullanılmakta olup, ülkemizde sayıları 2000*i aşan tüm belediyelere yardım yapılması imkânı 
bulunmamaktadır. 

Mahallî idarelere yardım yapılırken, bu idarelerin nüfusları, malî durumu, coğrafî konu
mu gibi hususlar dikkate alınmaktadır. Bu çerçevede, Kütahya ilindeki belediyelere yapılan yardım 
miktarı 6.12.1993 tarihi itibariyle, 26 050 000 000 liradır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
tsmet Attila 

Maliye Bakanı 

7. —- Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kmkkale-Elmadağ Deliller Köyünün kanali
zasyon ihalesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nm yazılı 
cevabı (7/2643) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı; tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını talep etmekteyim. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Şaban Bayrak 

Kayseri 

Sorularım : 
1. Kırıkkale tli Elmadağ İlçesi Deliller Köyü kanalizasyon işinin ihale bedeli ne kadardır? 
2. Bugüne kadar bu işi yapan müteahhide ne kadar ödeme yapılmıştır? 
3. Kanalizasyon ihalesi işi ne zaman tamamlanacaktır? 
4. Bu iş tamamlandığında işin toplam bedeli ne kadar olacaktır? 
5. Söz konusu işin müteahhit tarafından tamamlanması neticesinde kesin kabulü yapıl

mış mıdır? 
6. Şayet kesin kabul yapılmışsa 60 adet rogar kapağının eksik olduğu ve rogarlann içi

nin toprakla dolu olduğu tespit edilmiştir. Bu durumdan haberdar mısınız? 
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T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 21.12.1993 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3908 

Konu : Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: T.B.M.M.'nin 6.12.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2643-6751/28794 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kırıkkale-Elmadağ-Deliller 

Köyünün kanalizasyon ihalesi hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

Bilindiği gibi, tiler Bankası Genel Müdürlüğümüz sadece Belediye Teşkilatı olan ve yıllık 
yatırım programlarına giren yerleşim yerlerinin altyapı sorunları ile ilgilenmekte olup; köyle
rin kanalizasyon işleri ise Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. 

Dolayısiyle, Bakanlığımızca yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır, 
Bilginize arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

8. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay-Kur tarafından çıkarılan bir çay markasını 
taklit eden firmaya karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı 
cevabı (7/3228) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çay Kurumundan sorumlu Sayın Devlet Bakam tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. > 

Saygılarımla. 
Ahmet Kabil 

Rize 

Son yıllarda Çay Kurumu ile ilgili hayali ihracaat söylentileri diğer usulsüz ve keyfî icraat
ların yanında, 

Rize çayının iç ve dış piyasadaki yıllarca yerleşmiş kalite imajını bozan iç piyasada satışla
rın düşmesine neden olarak gösterilen Çaykur paketlerinin taklit edilmesi ve matbaalarda yüksek 
fiyatla satın alınıp içerlerine kalitesi düşük çöp denilebilecek çay koymak suretiyle piyasayı boz
duğu bir gerçektir. 

Ancak bu sahtekarlığı yapan firmalardan bazılarının Çaykurca korunduğu ve yakalanan 
çaylarının iade edildiği iddiaları vardır. 

Soru : 
1. Çaykur'un çay filizi lüks çayın paketini renkleri ile klişelerini aynen taklit etmek sure

tiyle içerisinde kalitesi bozuk çay koymak suretiyle piyasaya süren (ATS) Arhavi Çay Fabrikası 
için Arhavi Asliye Hukuk Mahkemesine dava açıldı mı? 
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2. Bu mahkemede yargılanan sanıklar arasında olay vukuu bulduğu tarihte bu fabrika
nın kurucusu ve yönetim kurulu üyesi ve şu anda halen çay kurumunda üst görevde bulunan 
bir yetkili var mıdır? Varsa bu yetkilinin ismi ve şu andaki görevi nedir? 

3. Mahkeme neticelendi ise bu taklitçilerden suçlu bulunanlar kimlerdir? 
4. Çaykuru taklit edip bu kurumu zarara sokanlar arasında şu anda aynı kurumda ida

reci makamında olan varsa aynı kurumda görevi devam edecek mi? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 20.12.1993 

Sayı : B.02.0.009/0595 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine 

tlgi : 19 Kasım 1993 tarih ve 7/3228-7521/30260 sayılı yazınız. 
Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil tarafından cevaplandırılması istenilen önergeye veri

len cevap ektedir. 
Saygılarımla. 

Nafiz Kurt 
Devlet Bakanı 

tlgi : Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in 7/3228-7521 sayılı soru önergesi. 
tlgi yazının giriş bölümünde "Son yıllarda Çay Kurumu ile ilgili hayali ihracat söylentileri 

diğer usulsüz ve keyfi icraatlarının yanında Rize Çayının iç ve dış pisayasadaki yıllarca yerleş
miş kalite imajını bozan, iç piyasada satışların düşmesine neden olarak gösterilen Çaykur pa
ketlerinin taklit edilmesi ve matbaalarda yüksek fiyatla satın alınıp içerlerine kalitesi düşük 
çöp denilebilecek çay koymak suretiyle piyasayı bozduğu bir gerçektir." yer almakta olan hu
susların bir kısmı haksız, yanlış bilgiye dayanmakta olduğu bilinen amaçları ihtiva etmektedir. 

Hayali ihracat ile ilgili iddialardan kasıt, ihraç edilen çayların tekrar ülkemize girişini amaç
lamaktadır. Bu iddialar 1970'li yıllardan beri yapılagelmektedir. Ancak, subut bulmuş bir ola
ya rastlanmamıştır. 

Ancak, 1992 yılından itibaren dış satışlarımızda FOB satışla yetinilmiyerek Türk Güm
rüklerinden çıkıştan, satılan ülkeye varışına kadar izlenmektedir, tç ve dış pazarda usulsüz ve 
keyfi yapılan satışlar söz konusu değildir. Ancak, 1990 yılında yapılan fakat çalışmayan sözleş
me gereği Rusya'ya Çay satışlarının getirdiği sorunlarla iki yıldır uğraşıldığı, iç satışlarda 1991 
yılında yapılan satışlardan yanlış uygulama sonucu bir alıcının kuruluşumuzdaki teminat mek
tuplarına ihtiyati tedbir kararını koydurduğu, bu kararın kuruluşumuzca kaldırtılarak ödeme
de sorun çıkaran; örneğin, Tekstilbank'dan icra ve haciz yoluyla paraların tahsil edildiği; an
cak, ihtilaf dönemindeki faiz kaybımız için bankanın Mahkemeye verildiği, ancak, konunun 
değişik amaçlarla kullanılmadığı, aynı şekilde 1991'de usulsüz olarak verilen bayilikle başlatı
lan satış sisteminin 1992'de tespit edilerek kısmen tahsil edildiği; firmanın mahkemeye verildi
ği ve Yargıtay'da davanın kazanılma aşamasında olduğu doğrudur. 

Ancak; bu konularda verilen mücadele 1992'de başlamış ve devam etmektedir. 
Rize çayının imajı değil, Türkiye'de üretilen çaylardan benzer-taklit ve sonradan sahte am

balajlarla piyasaya sürülerek imajı zedelemeye çalışılan çay Çaykur çaylarıdır. 
Yapanlar ise; 1986 dan beri yasaların ve mevzuatların yetersizliğinden faydalanarak tica

ret yapan özel çay fabrikaları, paketleyiciler ve satıcılardır, özel sektörün ürettiği çay satış-
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lan 60 bin tonlara ulaşmıştır ve iç piyasada satılmaktadır. Genellikle 8-10 firma dışında üreti
lenlerin çoğu kaKtesiz ve standart dışı paketli satışlarında kullanılan logo ve temalar Çaykur 
logo ve temalarıdır, özel kuru çay fabrikalarının dökme kuru çay sattıkları belirli ve belirsiz 
firmalarında aynı yöntemi izlediği hususlar, dönemimizde Basın ve TRT aracılığı ile KİT alt 
ve üst komisyonlarında gündeme getirilmiştir. 

1986'dan beri devam eden bu duruma yeterli müdahele 1992 ve 1993'de yapılmıştır. 
Gerekli yasal düzenlemeler Bakanlığımıza teklif edilmiş, uygun görülerek yeni düzenle

meler başlatılmıştır. 
Ancak, ülkemizdeki benzer sahte ve kaçak mal emtia ticaretinin yasaların yetersizliğinden 

kaynaklandığı da bilinen bir gerçektir. 
Kuruluşumuz bu konuda yetki boyutlarını aşacak düzeyde bir görev anlayışı ile bakanlığı

mızın katkıları ile tüm illerdeki defterdarlıklar, valilikler, emniyet ve sağlık kuruluşları ile iş
birliği yaparak mücadele başlatmıştır. 

Bu mücadele sonucu yalnız sahte çay ile ilgili olarak 102 firmanın defterinin incelenmesi 
talep edilmiş, 190 firma denetime alınmış, 154 ton paketli, 64 ton torbalı toplam 218 ton sahte 
çaya el konulmuş, 709 bin çay poşeti, 266 bin etiket ve bandrol, 2 890 dış koli, 18 bin basılı 
poşetlik bobin yakalanmış ve 200 civarında firma mahkemeye sevk edilmiştir. 

Bu çalışmalar 1986'dan beri bu kadar titizlikle yapılsaydı 1992 ve sonrasına bu sorun kal
mazdı. Çaykur üst yönetimince bu tarz firmaların ve yıllardır üreticinin ürün bedellerini öde
meyip Çaykur'u yöneltmeye kalkan firmaların korunması değil, aksine üzerine gidilerek mü
cadele edilmesi söz konusudur. Bu mücadelede ister ATS olsun, ister Karçay, Akfa, Bereket, 
Petek, Çaycılar, Tekçay vb olsun; ayrım yapılması söz konusu değildir. 

özel sektör firmalarında kullanılan genel tema-renk-logo ve benzerlerinin yanında TSE 
belgesi olmadan veya TSE markasını da sahte kullanan firmalar da bulunmaktadır. Renk-lögo 
ve TSE bakımından bu uygulamaları hâlâ görmekteyiz, örneğin; 1993 yılında piyasaya sürü
len ve halen piyasada bulunan Tek Çayı'nın (30 000 TL.) TSE damgası yoktur ve renk ve logo 
yapısı da Çaykur benzeridir. Ancak, bu durumda yüzlerce firma olup, yukarıda verilen rakamlar 
sahte çayları içermektedir. 

Soru 1. Çaykur'un çay filizi lüks çayın paketini renkleri ile klişelerini aynen taklit emek 
suretiyle içerisine kalitesi bozuk çay koyarak piyasaya süren (ATS) Arhavi Çay Fabrikası için 
Arhavi Asliye Hukuk Mahkemesine dava açıldı mı? 

Cevap 1. Söz konusu çaylar ATS kayıtlarına göre 1990 8 ve 9 uncu aylarında üretilmiştir. 
Çaykur benzerliği ile ilgilenmiştir. Çaykur Hukuk Müşavirliğine Eylül 1991'de iletilmiş ve ben
zer paket olarak 5.11.1991'de Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. Dava şahıslara de
ğil firmaya açılmıştır. 

Söz konusu şirketin üretimi ve örneğin, Hukuk Müşavirliğine intikal tarihinde Yönetim 
Kurulu Başkanı dönemin Artvin Valisidir. 

18.12.1991'de Ankara Nöbetçi Ticaret Mahkemesine dosya intikal etmiş ve 3.2.1992'de bi
lirkişi raporunu şirket lehine Çaykur aleyhine vermiştir. 20.3.1992'de Çaykur konunun yeni
den incelenmesi için dosyayı İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine göndermiştir. Bu 
kez rapor Çaykur leyhine gelmiş ve Mahkeme Çaykur tarafından; firmanın 5.10.1992 tarihli 
itirazına rağmen kazanılmıştır. 11.11.1992 de dosya zarar tespiti için tekrar İstanbul Mahkeme
lerine gönderilmiştir. Cevap süresi uzayınca Çaykur tekit müzakeresi yazdırarak çabuklaştırıl
masını yerel mahkeme kararı ile istetmiştir. 
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Soru 2. Bu mahkemede yargılanan sanıklar arasında olay vuku bulduğu tarihte bu fab
rikanın kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi ve şu anda halen Çay Kurumunda üst görevde bu
lunan bir yetkili var mıdır? Varsa bu yetkilinin ismi ve şu andaki görevi nedir? 

Cevap 2. Söz konusu ürünün üretim ve tespit tarihlerinde halen kuruluşumuzda görev 
yapan hiç bir personel veya yönetici yoktur. ' 

Soru 3. Mahkeme neticelendi ise bu taklitçilerden sorumlu bulunanlar kimlerdir? 
Cevap 3. Mahkemenin tazminat miktarı sonuçlanmamıştır. Mahkeme şahsa değil fir

maya açılmıştır. Ve hukuk usulü de budur. 
Yazılı soru önergesinde ima edilen hususlar Sabah Gazetesi yayınına atıftır. 
Yayının Sabah Gazetesine hangi amaçlarla inandırıcı haberdir diye inandırıldığı da bilin

mekte olup, siyasal ve kişisel amaçlar taşımaktadır. 
Kuruluşumuz Genel Müdürünü şahsen hedeflemektedir. Genel Müdür 28.1.1992 de göre

ve başlamıştır. ATS leyhine sonuçlanan raporu ikinci kez başka bir Mahkemede inceletme iste
yerek olayın kurum leyhine sonuçlanmasını sağlamıştır. Genel Müdür ve kuruluş açısından görev 
tavizsiz takipçi bir zihniyetle her firma için yapıldığı gibi, yapılmıştır. Konu üzerine ciddiyetle 
gidilmeyen dönem, diğerlerinde olduğu gibi daha önceki yıllara aittir. Çünkü; olayın meydana 
geldiği tarih, tespit ve hukuk servisine geldiği tarih ite ilk raporun sonuçlan bunu doğrula
maktadır. Ancak, eğer ima edildiği gibi konunun Genel Müdürümüzle ilgisi olsa bile şirketin 
kazanmasına rağmen kararı bozdurarak, ısrarla üzerine giderek kurum leyhine karar aldırması 
kurum menfaatleri açısından ideal bir örnek olurdu. Fakat olayla ve üretimle ilgisi bulunma
makta, aksine takibi ve sonuçlandırılmasında idarî irade söz konusudur. 

İlgi yazılı soru ile ilgili görüş ve cevaplarımız yukarıda belirtildiği şekilde takdim edil
mektedir. 

P. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Emekli Sandığından emekli olan bir şahsın 
maaşının ödenmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı 
(7/3246) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

67-441000-6 numaralı Emekli Sandığından emekli Yıldıray Ertan isimli şahsın kendisine 
maaş bağlandığı söylendiği halde maaşını alamamaktadır. Bunun akibeti ne olmuştur. Maaşı 
kesilmiş midir? 

Yoksa, artık Emekli Sandığı da maaşları ödeyemeyecek duruma mı getirilmiştir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğü 21.12.1993 
Sayı : B.07.0.PER.0.29/1-30-088967 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19.11.1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3246-7549/30348 sayılı yazınız. 
— 243 — 



T.B.M.M. B : 51 21 . 12 . 1993 0 : 4 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven 
tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 

2022 sayılı Kanuna göre aylık talebinde bulunan 1967 doğumlu, Mehmet oğlu, Yıldıray 
Ertan'ın aranılan şartları taşıdığının anlaşılması üzerine 1.7.1985 tarihinden itibaren Sakatlık 
Aylığı bağlanmıştır. 

Ancak, aylık bağlanmasına esas belgelerden olan ilgilinin Bilecik Devlet Hastanesinden 
aldığı 7.6.1985 tarih ve 370 sayılı Sağlık Kurulu Raporu, 2022 Sayılı Kanunun 8 inci maddesi 
doğrultusunda kurulan Sağlık Kurulunda 2.1.1986 tarihinde incelenerek, hakkında "% 60 (Alt
mış) sürekli sakattır vesayeti gerekir." kararı verildiğinden, adıgeçenin tüm istihkaklarının va
sisine ödenmesinin gerektiği aylıklarının gönderildiği T.C. Ziraat Bankası Merkez Bilecik Şu
besine bildirilmiştir. 

İlgiliye ilk aylık bağlandığı 1.7.1985 tarihinden bugüne kadar düzenli olarak gönderilen 
aylıklarının, vasisi tarafından tahsil edildiği kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 

10. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum'a bağlı Çat İlçesi ile Yavi Beldesi 
arasındaki yolun ne zaman asfaltlanacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'-
ın yazılı cevabı (7/3252) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygı ile arz ederim. 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Soru : 
10 gün kadar önce teröristler tarafından saldırı düzenlenerek 32 kişinin şehit edildiği Er

zurum'un Çat İlçesi Yavi Beldesinin İlçe ile bağlantısını temin eden 17 km.'lik yolu ne zaman 
asfatlanacaktır? Bu konuda bir çalışma var mıdır? . 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 20.12.1993 

Sayı : B.02.0.012/520-009 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29.11.1993 gün ve 3252-7558/30383 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün Erzurum - Çat İlçesi ile Yavi Beldesi ara

sındaki yolun asfaltlanmasına dair Soru önergesi Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğünce incelenmiştir. 
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Söz konusu yolun 1994 yılı köyyolları stabilize kaplama tekliflerinde yer almakta olup, 
Bütçe imkânları dahilinde değerlendirilmeye çalışılacaktır. Yolun stabilize kaplaması yapıldık
tan sonra ileriki yıllarda asfalt kaplaması yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

İl. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, ön çalışmaları tamamlanan Kara-
kuz Barajına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakam Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı ce
vabı (7/3265) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Bütün ön çalışmaları bitirilen ve ihalesi beklenilen Karakuz Barajı; 
1. 1994 yatırım programına alınacak mıdır? 
2. Alınacaksa ne kadar ödenek ayrılacaktır? 
3. Ayrılan bu ödenekle 1994 yılı içinde inşaata başlanacaksa hangi tarihte başlanacaktır? 
4. Barajın inşaatı ne zaman bitirilecektir? 

T. C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 21.12.1993 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3912 

Konu : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M.'nin 29.11.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3265-7593/30492 sayılı yazısı. 
tlgi yazı ilişiğinde alınan Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karakuz Barajı 

hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Karakuz projesine ilişkin, inşası planlanan Karakuz barajında depolanacak 58 milyon m3 

su ile toplam 15 462 hektar alana sulama hizmeti götürülecektir. 
Ancak, söz konusu baraj 800 milyar TL.'sı bir yatırımı gerektirmekte olup, DPT'ce vize 

edilen 1994 yılı programları arasında yer almamıştır. 
Bilginize arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

12. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Tanır Beldesinin sulama suyu soru
nuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3267) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

1 Kasım 1992 seçimlerinde iktidara mensup milletvekilleri ile zamanın bazı bakanları ta
rafından Tanır Beldesi Belediye seçimlerinde; 

1. Tanır arazisinin sulaması için 1993 programına alınması konusunda belde halkına söz 
verildiği halde 1993 programına neden alınmamıştır? 

2. Tanır arazisinin sulaması 1994 programına alınacak mıdır? 
3. 1994 programına alınmayacaksa oy alma pahasına halkın istismar edilmesini uygun 

görüyor musunuz? 
4. ' 1994 programına ahnacaksa işe hangi tarihte başlanacaktır? 
5. Tanır arazisinin sulanması için 27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde de söz verilecek midir? 

T C . 
Devlet Bakanlığı 20.12.1993 

Sayı : B.02.0.012/518-009 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 29.11.1993 gün ve 3267-7595/30494 sayılı yazınız. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin Kahramanmaraş - Afşin - Tanır Bel

desi arazilerine sulama suyu teminine dair soru önergesi Bakanlığım Köy Hizmetleri Müdürlü
ğünce incelenmiştir. 

Kahramanmaraş - Afşin - Tanır Kasabasına ait 500 hektar tarım arazisini sulamak maksa
dıyla tanzim edilen 1 849 482 095 TL. keşif bedelli sulama projesi % 9.70 tenzilatla 28.10.1993 
tarihinde Müteahhit Hamza Akbaş'a ihale edilmiştir. 

Söz konusu projenin tanziminde gecikmeler olması sebebiyle, ihalesi gecikmiş olup uygu
lamaya 1994 yılında başlanacaktır, Bunun dışında söz konusu sulama tesisi için gerekli olan 
elektrik enerjisi temini ile ilgili 155 539 505 TL. keşif bedelli elektrik projesi ise % 1 tenzilatla 
3.12.1993 tarihinde Mustafa özcan'a ihale edilmiş olup 1994 yılında uygulanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Âdatepe Barajına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/3268) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına / 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

— 246 — 



T.B.M.M. B : 51 21.12.1993 0 : 4 

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, 12 Şubat 1993 günü "Bu yaz gelip Adatepe Ba
rajının temelini atacağız" diye söz vermişlerdi; 

1. Adatepe Barajı için 1994 yatırım programına ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
2. Ayrılan bu ödenekle 1994 yılı içinde inşaata başlanacaksa hangi tarihte başlanacaktır? 
3. Barajın inşaatı ne zaman bitirilecektir? 

T C . 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 21.12.1993 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3910 

Konu : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: T.B.M.M.'nin 29.11.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3268-7596/30495 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı 

hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştin 
Adatepe projesi içinde değerlendirilecek olan Adatepe barajında depolanacak 500 milyon 

m' su ile 44 030 hektar alana sulama hizmeti götürülmesi planlanmıştır. 
Ancak; toplam 2 313 trilyonluk bir yatırımı gerektiren söz konusu proje, 1994 yılı progra

mında çok cüzi bir ödenekle yer aldığı için, finansman teminine ve DPT'nin uygun görüşüne 
bağlı bulunmaktadır. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

14. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Tanır Berçenekyolunun asfaltlan
masına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3269) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

1 Kasım 1992 tarihinde yapılan mahallî ara seçimlerinde DYP-SHP koalisyonuna mensup 
bazı Bakanlar ve Milletvekilleri; 

1. Tanır - Berçenek yolunun asfaltlanmasına dair Belde halkıma söz vermişlerdi. 1993 yı
lı içinde asfaltlanmayan yol 1994 yılı içinde yapılacak mıdır? 

2. Yapılacaksa işe hangi tarihte başlanacaktır? Yolun asfaltlanması kaça mal olacaktır? 
3. 27 Mart 1994 mahallî genel seçimlerinde de Tanır - Berçenek yolunun asfaltlanması 

için yeniden söz verilecek midir? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 20.12.1993 

Sayı : B.02.0.012/521-009 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29.11.1993 gün ve 3269-7597/30496 sayılı yazınız. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin Kahramanmaraş - Afşin - Tanır (Ber-

çenek) - Çoğulhan köyyolunun asfaltlanmasına dair Soru önergesi Bakanlığım Köy Hizmetle
ri Genel Müdürlüğünce incelenmiştir. 

Söz konusu köyyolu 1994 yılı köyyolları 1 inci kat asfalt kaplama programına teklif edil
miş olup, DPT.'ce verilen ödenekle orantılı olarak aciliyet ve öncelik durumuna göre değerlen
dirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

15. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adana - Düziçi - Alibozlu Köyünün 
yollarına ve sulama suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı 
cevabı (7/3270) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

1. Adana'nın Düziçi tlçesine bağlı Alibozlu Köyünün yolları bozuk ve bakımsızdır. Çok 
sayıda ulaşım aracının bulunduğu köyün mahalle içi ve arası yolları, özellikle Dereobası Ma
hallesinin iç yolları dardır. Köyün dar olan yollarını genişleterek asfaltlanması yapılacak mıdır? 

2. Alibozlu - Bayındırlık Sulama Birliği Kanalları bitirildiği halde hala su verilmemiştir. 
Yerfıstığı tarımı yapılan köyün sulama suyu ihtiyacına bir an önce çözüm getirecek misiniz? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 20.12.1993 

Sayı ': B.02.0.012/519-009 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 29.11.1993 gün ve 3270-7598/30497 sayılı yazınız. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin Adana - Düziçi Alibozlu Köyünün 

yol ve sulama suyu probleminin çözümüne dair Soru önergesi Bakanlığım Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğünce incelenmiştir. 
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Söz konusu köyün sulama kanallarının işletmeye açılması konusu D.S.t. Genel Müdürlü
ğü ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. 

Köyyolunun ise 1992 yılı içerisinde malzemeli bakımı yapılmış olup, köyyolu ile mahalle 
yolları ulaşıma açıktır. Dereobası mahalle yolunun da 1993 yılı içerisinde malzemeli bakımı 
yapılacak olup, yol ulaşıma açık bulunmaktadır. Köy ve mahalle yollarının asfalt kaplaması 
ise DPTce Adana İline 1994 yılında asfalt kaplama yapımı için kısıntılı ödenek verildiğinden 
ancak ileriki yıllar programında aciliyet ve öncelik durumuna göre değerlendirilmeye çalışıla
caktır. ? 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklanmn lahdi Usulü Hakkında Kanun, 
193 Sayılı Gdir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman 
Kanunu, 197 Sayılı^Molorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi la
desi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansının 4 üncü maddesine 

verilen oylann sonucu : 

Kabul edilmiştir. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

AFYON 

ismet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Uİutürk 

AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 

AKSARAY 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 

Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Melih Papuçcuoğlu 
Sami Sözat 

450 
208 
187 

4 
12 
5 

235 
7 

BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Şükrü Erdem 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
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ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoglu 
DENİZLİ 

Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 

Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Kücükel 
Tuncay Şekercioğlu 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 

ERZURUM 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 

Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Ergun özdemir 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

B : 51 21 . 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon-Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Osman Ceylan 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Ercan Karakaş 

. Coşkun Kırca 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
İbrahim özdemir 

İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Mehmet Alp 
KASTAMONU 
Münif İsIamoğİu 
Nurhan Tekinel 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 

12 . 1993 O 

Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri \avuz 
KOCAELİ 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
KONYA 
Hasan Avşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
\ahya Uslu 

MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
ORDU 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 

^Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Mehmet Cebi 
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İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoglu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 

ANKARA 

Ali Dinçer 

AMASYA 
Haydar Oymak 
ANTALYA 
Faik Altun 
ÇORUM 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 

BOLU 
Necmi Hoşver 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 

Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoglu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 

(Reddedenler} 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Mustafa Yılmaz 

(Çekinserler) 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
İSTANBUL 

TRABZON 
Koray Aydın 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Güneş Müftüoğlu 
Necdet Yazıcı 

SAKARYA 

Cevat Ayhan 

İZMİR • 
Veli Aksoy 
KARS 
Atilla Hun 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 

Bedrettin Dogancan Akyürek KONYA 
Alcan Hacaloğlu 

(Geçersiz oylar) 

KARS 
M. Sabri Güner 
MANİSA 
Sümer Oral 

Musa Erarıcı 

SİNOP 
Yaşar Topçu 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Muhammet Kaymak 
İbrahim özdiş 

Ahmet Sanal 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoglu 

Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 
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AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
t. Melih Gökçek 
H. UIuç Gürkan 
Orhan Kilercioğlu 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (t. A.) 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 

ANTALYA 

Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Gökberk Ergenekon 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Mehmet Cemal öztaylan 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 

Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas tnceayan 
Tevfik Türesin 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Kadri Güçlü 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboglu (Bşk. V.) 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay öztürk 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 

— 253 — 

Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
İbrahim Yaşar Dedelek 

GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 

İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
M. tstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
ibrahim Gürsoy (t. A.) 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
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Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoglu 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
tsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 

Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan . 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ürialdı 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 

MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 

MUĞLA 
Nevşat özer 
MUŞ 
Muzaffer Demir 

Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 

Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz • 
Şükrü Yürür 

RİZE 

Ahmet Kabil 
. Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 

Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 

SİİRT 

Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİVAS 

Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 

Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 

ŞIRNAK 

Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
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TOKAT 
Ahmet Fevzi tnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 

ADANA 1 
ADIYAMAN 1 
BURSA 1 

TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Şerif, Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR 1 
İSPARTA 1 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Ali Uzun 

İSTANBUL 1 
MARDİN 1 
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213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, S422 Sayılı Kuramlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı finansman 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi la
desi Hakkında Kanun ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun Tasarısının 5 inci maddesine verilen oyların sonucu : 

Kabul edilmiştir. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Timurçin Savaş 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 

AFYON 

tsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

irfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
tbrahim Tez 
Baki Tuğ 

ANTALYA 

Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDIN 

Tunç Bilget 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 

Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Bal yalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lü'tfi Coşkun 
Melih Papuçcuoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Koksal Toptan 

450 
215 
179 
27 
4 
5 

228 
7 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
tbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
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DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
ERZURUM 
ismail Köse 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Ergun özdemir 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikrî Çobaner 
Abdullah Aylcon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Nami Çağan 
lansu Çiller 
Ercan Karakaş 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
İbrahim Özdemir 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
KONYA 
Hasan Avşar 
Ali Günaydın 

Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Doğan Baran 

ORDU 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Göl han 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
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ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Fahri Gündüz 

VAN 

Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 

ZONGULDAK 

Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

AFYON 

Halil İbrahim özsoy 

AĞRI 
Hasan Fecri Alparslan 

ANKARA 

Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Vehbi Dinçerler 

BİLECİK 

Mehmet Seven 

BİNGÖL 

Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 

BOLU 
Abbas tnceayan 

(Reddedenler) 

ERZURUM 

Lütfü Esengün 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

İSTANBUL 

Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Güneş Taner 

KASTAMONU 

Refik Arslan 

KAYSERİ 

Salih Kapusuz 

KONYA 
Mehmet Keçeciler 

(Çekinserler) 

MALATYA 
Metin Emiroğlü 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Şükrü Yürür 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 

AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
H. Uluç Gürkan 

İSTANBUL 
Algan Hacaloğlu 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 

(Geçersiz Oylar) 

BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattln Karademir 

MANİSA 
Sümer Oral 
SİNOP 
Yaşar Topçu 

ZONGULDAK 
Necdet Yazıcı 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Uğur Akşöz 
Ali Yalçın öğütcan 
İbrahim Özdiş 
Ahmet Sanal (B.) 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 

AKSARAY 
Halil Demir 
tsmet Gür 
Mahmut öztürk 

ANKARA 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
I. Melih Gökçek 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (t. A.) 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Gökberk Ergenekon 

ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ali Rıza Gönül 
tsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 

BALIKESİR 
Mehmet Cemal öztaylan 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Nazmi Çiloğlu 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazioğlu (B.) 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 

ÇANAKKALE 
A, Hamdi Üçpı narlar 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboglu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mahmut Uyanık 

Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 

GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Mustafa Doğan 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 

İÇEL 
Ali Er 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
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İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
ismail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy (t. A.) 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi tşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk v 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 

Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 

Ersin Faralyalı 
ilhan Kaya 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Er kut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Seyfi Şahin 

KIRKLARELİ 
irfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
ismail Amasyalı 
Halil ibrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 

KONYA 

Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 

Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 

MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Münir Doğan Ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MARDİN 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
Nevşat özer 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 
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SAMSUN 

Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 

SİİRT 

Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 

Cafer Sadık Keseroğlu 

SİVAS 

Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 

ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TOKAT 

Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 

Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alpaslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

1 
1 

(Açık Üyelikler) ' 

ADANA 1 DİYARBAKIR 1 İSTANBUL 
ADIYAMAN 1 İSPARTA 1 MARDİN 
BURSA 1 
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Ek : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
51 İNCİ BİRLEŞİM 

21 . 12 . 1993 Salı 

Saat : 10.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 6,12.1993) 

- X 2. — 1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/584,3/1112) (S. Sayısı: 397) 
(Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 3. -~ Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ye Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/629) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 4. — 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/582, 3/1113) (S. 
Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

3 • x 

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 
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