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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Fas'a gidecek olan Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'ya, dönüşüne ka

dar, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1677) 

2. - Rusya Federasyonuna gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Meh
met Dönen'e, dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğ-
lu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1678) 

3. - Yunanistan'a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şa-
hin'e, dönüşüne kadar, Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1679) 

4. - Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'a, 
dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'm vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1680) 

5. - Portekiz'e gidecek olan Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'e, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1681) 
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6. - Portekiz'e gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Ata-

soy'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1682) 

7. - Macaristan'a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şa-
hih'e, dönüşüne kadar, Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1683) 

8. - Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Vekili 
Murat Karayalçm'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Onay Alpago'nun vekâlet 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1684) 

9. - Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Murat Karayalçm'a, dönüşü
ne kadar, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1685) 

10. - Libya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'e, dö
nüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun vekâlet etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1686) 

1 1 . - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti arasındaki anlaşmalara ilişkin kanun tasarılarının iade edilme
lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1687) 

IV. - KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. -1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1993 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluş
lar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (11771; 11754. 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) 
(S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
a) Millî Eğitim Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Mîllî Eğitim Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
1. - YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) 
a) Yüksek Öğretim Kurulu 1995 Malî Yılı Bütçesi 

b) Yüksek Öğretim Kurulu 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
II.-ÜNİVERSİTELER 
1.-Ankara Üniversitesi 
a) Ankara Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ankara Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
2. - Orta Doğu Teknik.Üniversitesi 
a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

3. - Hacettepe Üniversitesi 
a) Hacettepe Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Hacettepe Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
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4. - Gazi Üniversitesi 195 
a) Gazi Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 195:279 

195:279 
b) Gazi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
5. - İstanbul Üniversitesi jgş 
a) İstanbul Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 195:285 
b) İstanbul Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 195:285 
6. - İstanbul Teknik Üniversitesi 196 
a) İstanbul Teknik Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 196:286 
b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
7. - Boğaziçi Üniversitesi jg$ 
a) Boğaziçi Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 196:287 
b) Boğaziçi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 196:287 
8. - Marmara Üniversitesi jg^ 
a) Marmara Ünirvesitsi 1995 Malî Yılı Bütçesi 196:288 
b) Marmara Ünirvesitsi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 196:288 
9. - Yıldız Üniversitesi jg* 
a) Yıldız Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 196:289 
b) Yıldız Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 196:289 
10. - Mimar Sinan Üniversitesi jg$ 
a) Mimar Sinan Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi * 196:290 

b) Mimar Sinan Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 196:290 

11.-Ege Üniversitesi 196 

a) Ege Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 196:291 
b) Ege Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 196:291 
12. - Dokuz Eylül Üniversitesi 196 
a) Dokuz Eylül Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
13. - Trakya Üniversitesi 196 

a) Trakya Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi î?6 :??? 
b) Trakya Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
14. - Uludağ Üniversitesi 
a) Uludağ Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Uludağ Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
15. - Anadolu Üniversitesi 196 
a) Anadolu Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 196:295 
b) Anadolu Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 196:295 
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16. - Selçuk Üniversitesi 196 
a) Selçuk Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 196:296 

196*296 
b) Selçuk Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
17. - Akdeniz Üniversitesi JQ$ 
a) Akdeniz Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 196:297 
b) Akdeniz Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 196:297 
18. - Erciyes Üniversitesi 

197 
a) Erciyes Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 197-298 
b) Erciyes Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 197:298 
19. - Cumhuriyet Üniversitesi . / 0 _ 
a) Cumhuriyet Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 197:299 
b) Cumhuriyet Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 197:299 
20. -Çukurova Üniversitesi 197 
a) Çukurova Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 197:300 
b) Çukurova Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

197:300 

197:303 
197:303 

21. - Ondokuz Mayıs Üniversitesi 197 
a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 197:301 

197-301 
b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
22. - Karadeniz Teknik Üniversitesi jgy 
a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 197:302 
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 197:302 
23.-Atatürk Üniversitesi ^ 7 
a) Atatürk Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Atatürk Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
24. -İnönü Üniversitesi 197 
a) İnönü Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 197:304 
b) İnönü Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 197:304 
25. - Fırat Ünirvesitesi 797 
a) Fırat Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi r 197:305 
b) Fırat Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 197:305 
26. - Dicle Üniversitesi 107 
a) Dicle Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 197:306 
b) Dicle Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 197:306 
27. - Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

197 
a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 197-307 

186 
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28. - Gaziantep Üniversitesi 197 
a) Gaziantep Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 197:308 

197'308 
b) Gaziantep Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

29. - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü jgy 
a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1995 Malî Yılı Bütçesi 197:309 

b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 197:309 

30. - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
• 198 

a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1995 Malî Yılı Bütçesi 198-310 
b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstütüsü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 198:310 
31. -Harran Üniversitesi 
a) Harran Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Harran Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
32.-Süleyman Demirel Üniversitesi jçs 
a) Süleyman Demirel Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 198:312 
b) Süleyman Demirel Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 198:312 
33. - Adnan Menderes Üniversitesi ıno 

/ yo 
a) Adnan Menderes Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 198:313 
b) Adnan Menderes Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 198:313 

198 
198:311 
198:311 

198 

198 
198:315 
198:315 

34. - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 198:314 
b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 198:314 
35. - Mersin Üniversitesi 
a) Mersin Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Mersin Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
36. - Pamukkale Üniversitesi 198 
a) Pamukkale Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 198:316 
b) Pamukkale Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
37. - Balıkesir Üniversitesi TÇO 
a) Balıkesir Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 198:317 
b) Balıkesir Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 198:317 

38. - Kocaeli Üniversitesi ,ç^ 

a) Kocaeli Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 198:318 
b) Kocaeli Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 198:318 
39. - Sakarya Üniversitesi 

.. 198 
a) Sakarya Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi IOR-^IO 
b) Sakarya Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 198:319 

- 1 8 7 -



T.B.M.M. B : 5 8 20 .12 .1954 0 : 1 
Savfa 

40. - Celal Bayar Üniversitesi 198 
a) Celal Bayar Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 198:320 

' 198*320 
b) Celal Bayar Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
41. - Abant İzzet Baysal Üniversitesi ,ço 
a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 198:321 
b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 198:321 
42.-Mustafa Kemal Üniversitesi 

.. '•• 199 

a) Mustafa Kemal Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 199-^22 
b) Mustafa Kemal Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 199:322 
43.-Afyon Kocatepe Üniversitesi 
a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 199-323 
b) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 199:323 
44. - Kafkas Üniversitesi 199 
a) Kafkas Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 199:324 
b) Kafkas Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı ' 

199:324 

45. - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 199 
a) Çankkale 18 Mart Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 199:325 
b) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 199:325 

46. r Niğde Üniversitesi ,gg 
a) Niğde Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 199:326 
b) Niğde Üniversitesi 1993 Malî,Yılı Kesinhesabı ' 199:326 
47. - Dumlupmar Üniversitesi 
a) Dumlupınar Üniversitesi .1995 Malî Yılı Bütçesi 

b) Dumlupmar Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 199:328 
48. - Gaziosmanpaşa Üniversitesi 199 
a) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 19J:329 

199:329 
b) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı • 
49. - Muğla Üniversitesi . 199 
a) Muğla Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 199:330 

' • 199:330 
b) Muğla Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
50. - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi JQQ 
a) Kahramanmaraş Sütçü îmam Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 199:331 
b) Karhramanmaraş Sütçe İmam Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 199:331 
51.-Kırıkkale Üniversitesi 

199 
a) Kırıkkale Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 199-332 
b) Kırıkkale Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı' 199:332 
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52. - Osmangazi Üniversitesi 199 
a) Osmangazi Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 199:333 

199*333 
b) Osmangazi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

53. - Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu 199 
,a) Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu 1995 Malî Yılı Büçesi 199:334 

B) ULAŞTİRMA BAKANLIĞI . 

İ. Ulaştırma Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 334:371 

2. Ulaştırma Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 334:372 

a) Telsiz Genel Müdürlüğü 334 

1. Telsiz Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 334:374 
2. Telsiz Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesafo 334:375 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR 3 7 5 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 375 
1. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Sıvasspor-Kilimlispor 

futbol maçında hakemin taraf tuttuğu iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/5232) 375:377 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasanlannm 
(1/771, 1/772; 1/754, 3/1580; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747,748,750, 749), görüşmelerine de
vam olunarak; 

İçişleri Bakanlığı, 

Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı, 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
Turizm Bakanlığı, 

1995 malî yılı bütçeleriyle 1993 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 
Devlet Bakanı Azimet Köyliioğlu, Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, konuşmasında, şah

sına sataştığını öne sürerek bir konuşma yaptı. 
20 Aralık 1994 Salı günü saat 10.00'da toplanmak üzere, 23.30'da birleşime son verildi. 

Abbas İnceayan 
Bolu 

Kâtip Üye 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Kâtip Üye 

Mustafa Kalemli 
. Başkanvekili 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 

Işılay Saygın 
İzmir 

Kâtip Üye 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
20 .12 .1994 SALI 

Rapor 
1. - Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/643) (S. Sayısı : 
758) (Dağıtma tarihi : 20.12.1994) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

® 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşimini açıyorum. 
1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları üze
rindeki görüşmelere devam edeceğiz; ancak, görüşmelere başlamadan önce "Başkanlığın Genel 
Kurula Sunuşları" bölümünde Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; önce onları okutacağım: 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
/ . - Fas 'a gidecek olan Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna 'ya, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Be

kir Sami Daçe'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1677) 

BAŞKAN - İlk tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

7 nci İslam Zirvesine katılmak üzere, 9 Aralık 1994 tarihinde Fas'a gidecek olan Devlet Baka
nı Yıldırım Aktuna'nın dönüşünü kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. - Rusya Federasyonuna gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'e, dönüşü

ne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu 'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cmuhurbaşkanlıği'tezkeresi (3/1678) 

BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Aralık 1994 tarihinde Rusya Federasyonuna gidecek olan 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Ba
yındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. - Yunanistan'a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'e, dönüşüne kadar, 
Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (311679) 

BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: . • " 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Akdeniz'de Balıkçılık Kaynaklarının Yönetimi" ile ilgili Diplomatik Konferansa katılmak 
üzere, 12 Aralıkl994 tarihinde Yunanistan'a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şa-
hin'in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin vekâlet 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

4.- Belçika 'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan 'a, dönüşüne kadar, Mil
lî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1680) 

BAŞKAN-Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
NATO Savunma Planlama Komitesi (DPC) ve Nükleer Planlama Grubu (NPG) 1994 Sonba

har Bakanlar Toplantısına katılmak üzere, 13 Aralık 1994 tarihinde Belçika'ya gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın dönüşüne kadar; Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekâlet 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demire} 

Cumhurbaşkanı 
' BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. -Portekiz'e gidecek olan Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'e, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Abdülbaki Ataç'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere-
si(3/1681) 

BAŞKAN-Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulupmak üzere, 15 Aralık 1994 tarihinde Portekiz'e gidecek olan Ulaştırma 
Bakanı Mehmet Köstepen'in dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklif üzere, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. - Portekiz'e gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy 'a, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/1682) 

BAŞKAN-Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Enerji Anlaşması imza Konferasına katılmak üzere, 15 Aralık 1994 tarihinde Porte
kiz'e gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar; Enerji ve 
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Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in vekâlet etmesinin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinizi sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
. 7. - Macaristan'a gidecek olan Tarım ve Köy işleri Bakanı Refaiddin Şahin'e, dönüşüne ka

dar, Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresini 1683) 

BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5 inci Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısına katılmak üzere, 18 Aralık 1994 tarihin
de Macaristan'a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in dönüşüne kadar; Ta
rım ve Köyişleri Bakanlığına, Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzere, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 

Cumhurbaşkanı V. 
BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. - Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Vekili Murat Karayal-

çın'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Onay Alpago'nun vekâlet ettnesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1684) 

BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 13 Aralık 1994 gün ve Kar.Kar:39-08/F-2-94-698 sayılı yazımız. 
Murat Karayalçın'ın Dışişleri Bakanlığına atanması sebebiyle boşalan Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımcılığına, Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın vekâlet etmesi, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 113 üncü maddesi gereğince ilgi yazıyla uygun görülmüştü. 

Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, 18 Aralık 1994 tarihinde yurt dışına gideceğinden, bu ta
rihten itibaren dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Onay 
Alpago'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı V, 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. - Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'a, dönüşüne kadar, Adalet 
Bakanı Mehmet Moğultay'm vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1685) 

BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye-Avrupa Birliği Oktaklık Konseyi Toplantısına katılmak üzere, 18 Aralık 1994 tarihin
de Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın dönüşüne kadar; Dışişleri Bakan-
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lığına, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'm vekâlet etmesinin, Başbakımn teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

10. - Libya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'e, dönüşüne kadar, Ba
yındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhâoğlu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1686) 

BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu 18 inci Dönem Toplantısı'na katılmak üzere 19 
Aralık 1994 tarihinde Libya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in dönüşü
ne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Bayındırlık ve iskân Bakanı Halil Çulhâoğlu'nun vekâlet 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara

sındaki anlaşmalara ilişkin kanun tasarılarının iade edilmelerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
(3/1687) 

BAŞKAN- Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) 9.8.1990 tarihli ve K. K. Gn. Md. 07/101-70/04043 sayılı yazımız. 

b) 9.5.1991 tarihli ve K. K. Gn. Md. 07/101-155/03400 sayılı yazımız. 

c) 10.6.1991 tarihli ve K. K.Gn. Md. 07/101-168/03768 sayılı yazımız. 
d) 17.6.1991 tarihli ve K. K. Gn. Md. 07/101-164/03649 sayılı yazımız. 
e) 16.12.1991 tarihli ve K. K. Gn. Md. 07/196-1311/06490 sayılı yazımız. 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 inci maddesi uyarınca hükümsüz sayılması nedeniyle ilgi (e) 
yazımızla yenilenmesi talep edilen ekli listede belirtilen anlaşmalara ilişkin kanun tasarılarının, anı
lan anlaşmalarda ülkemizin muhatabı olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin hukukî var
lığının sona ermiş bulunması dolayısıyla, mezkûr İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre iade olunması
nı arz ederim. 

Tansu Çiller 
Başbakan 

' E k i : 

Liste: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasın
da Deniz Ticaret ve Seyrüseferine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/274) 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasın

da imzalanan Yatınmlann Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasını 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/284) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasın
da Ticarî, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasansı (1/290) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyeüeri Birliği Hükümeti arasın
da Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/291) 

BAŞKAN- Dışişleri Komisyonunda bulunan söz konusu tasanlar Hükümete Verilmiştir. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754. 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (1) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
a) Millî Eğitim Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
h) Millî Eğitim Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
I. - YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) 
a) Yüksek Öğretim Kurulu 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yüksek Öğretim Kurulu 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
II. - ÜNİVERSİTELER 

1. - Ankara Üniversitesi 
a) Ankara Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ankara Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı t 
2. - Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

3. - Hacettepe Üniversitesi 
a) Hacettepe Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Hacettepe Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

4. - Gazi Üniversitesi 
a) Gazi Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gazi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

5. - İstanbul Üniversitesi 
a) İstanbul Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) İstanbul Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

(1) 747, 750, 748, 749 S. Sayılı Basmayazılar 12.12.1994 tarihli 50 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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6. - İstanbul Teknik Üniversitesi 

a) İstanbul Teknik Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
7. - Boğaziçi Üniversitesi 
a) Boğaziçi Üniversitesi1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Boğaziçi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
8. - Marmara Üniversitesi 
a) Marmara Ünirvesitsi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Marmara Ünirvesitsi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

9.- Yıldız Üniversitesi 
a) Yıldız Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yıldız Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
10. - Mimar Sinan Üniversitesi ' 
a) Mimar Sinan Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Mimar Sinan Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

11. - Ege Üniversitesi 
a) Ege Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ege Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
12.-Dokuz Eylül Üniversitesi 
a) Dokuz Eylül Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

13.-Trakya Üniversitesi 
a) Trakya Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi • 
b) Trakya Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
14. - Uludağ Üniversitesi 
a) Uludağ Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Uludağ Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

15. - Anadolu Üniversitesi 
a) Anadolu Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Anadolu Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
16.-Selçuk Üniversitesi 
a) Selçuk Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Selçuk Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

17. - Akdeniz Üniversitesi , . t 
a) Akdeniz Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Akdeniz Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
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18. - Erciyes Üniversitesi 
d) Erciyes Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Erciyes Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

19. - Cumhuriyet Üniversitesi 
a) Cumhuriyet Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Cumhuriyet Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
20. - Çukurova Üniversitesi 
a) Çukurova Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Çukurova Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

21. - Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
22. - Karadeniz Teknik Üniversitesi 
a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

23. - Atatürk Üniversitesi 
a) Atatürk Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Atatürk Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
24. - İnönü Üniversitesi 
a) İnönü Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) İnönü Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

25. - Fırat Ünirvesitesi 
a) Fırat Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Fırat Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
26. - Dicle Üniversitesi 
a) Dicle Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dicle Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
27. - Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
28. -, Gaziantep Üniversitesi 
a) Gaziantep Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gaziantep Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
29. - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

f-' 
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30. - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstütüsü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
31.-Harran Üniversitesi 

a) Harran Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Harran Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
32. -Süleyman Demirel Üniversitesi 
a) Süleyman Demir el Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Süleyman Demirel Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
33. - Adnan Menderes Üniversitesi 
a) Adnan Menderes Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Adnan Menderes Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

34. - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi -
a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

35. - Mersin Üniversitesi 
a) Mersin Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Mersin Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
36. - Pamukkale Üniversitesi 
a) Pamukkale Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Pamukkale Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
37. - Balıkesir Üniversitesi 
a) Balıkesir Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Balıkesir Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

38. - Kocaeli Üniversitesi V 
a) Kocaeli Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Kocaeli Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
39. - Sakarya Üniversitesi 
a) Sakarya Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Sakarya Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
40. - Celal Boyar Üniversitesi 
a) Celal Bay ar Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Celal Boyar Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
41.-Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
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42. - Mustafa Kemal Üniversitesi 
a) Mustafa Kemal Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Mustafa Kemal Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

43. - Afyon Kocatepe Üniversitesi 
a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
44. - Kafkas Üniversitesi 
a) Kaflcas Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 

b) Kafkas Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

45. - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
a) Çankkale 18 Mart Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
46. - Niğde Üniversitesi * 

a) Niğde Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 

b) Niğde Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
47. - Dumlupınar Üniversitesi 
a) Dumlupınar Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dumlupınar Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
48. - Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
a) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

49. - Muğla Üniversitesi 
a) Muğla Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Muğla Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
50. - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 

b) Kahramanmaraş Sütçe İmam Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
51.-Kırıkkale Üniversitesi 
a) Kırıkkale Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Kırıkkale Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
52. - Osmangazi Üniversitesi 
a) Osmangazi Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Osmangazi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
53. - Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu 
a) Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu 1995 Malî Yılı Büçesi 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, şimdi, programa göre, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi ve ke-

sinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin ad

larını okuyorum: Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Baki Durmaz, Sayın Süleyman Ayhan, Sa
yın Rıfat Yüzbaşıoğlu. Refah Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Baş, Sayın Kâzım Ataoğlu. Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Salman Kaya, Sayın Ural Köklü. Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Metin Emiroğlu, Sayın Halil İbrahim Özsoy. 

Şahısları adına; lehinde, Sayın Coşkun Gökalp; aleyhinde, Sayın Oktay Öztürk, Sayın Gaffar 
Yakın; üzerinde, Sayın Yusuf Pamuk, Sayın Şerif Ercan. 

Şimdi, ilk sözü, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Baki Durmaz'a veriyorum. 
Buyurun efcndim.(DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Durmaz, zannederim zamanı eşit bölüştünüz; süreniz 15 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA BAKİ DURMAZ (Afyon)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 

yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşmak üzere huzur
larınızdayım. Bu vesileyle, Millî Eğitim Bakanlığımızın 1995 yılı bütçesinin, millî eğitim camiamı
za, milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinizi şahsım ve Grubum adına saygıy
la selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün, 60 milyona yaklaşan ve her yıl 1,3 milyon artan nüfusuyla büyük 
bir ülke durumundayız. Dinamik bir nüfusa sahibiz. 500 binin üzerindeki öğretmeniyle, 14 milyon 
civarındaki öğrencisiyle, 500 bine yakın eğitim görevlisiyle 15 milyonluk bir eğitim ordusuna sa
hibiz. Takdir edersiniz ki, böylesine büyük bir kitleyi yönetmek ve onlara çağdaş eğitimi vermek, 
dünya eğitimiyle entegre olmak büyük bir gayret ve dikkat ister. Onun için, değişen toplumun ih
tiyacına cevap verecek ve kalkınmamızı sağlayacak olan her türlü insan gücünü yetiştirmek, bu Ba
kanlığa ve bu çalışmalara bağlıdır. Bu bakımdan, gelişen teknolojiyi takip etmek, eğitim sistemini 
yenilemek ve dünya eğitimiyle entegre olmak çok dikkat isteyen bir konudur. Onun için, ben, ko
nuşmamda, daha çok, bu yeniden yapılanma konusu üzerinde durmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığının bünyesinde yer alan ilk ve ortaöğretim çağın
daki çocuklarımızın eğitiminin sorumluluğu başta gelmektedir. Cumhuriyetin kurulmasıyla çıkarı
lan Tevhidi Tedrisat Yasasıyla ilköğretimin eğitim süresi 5 yıl olarak tespit edilmiştir. Belki o gü
nün şartlarında bu doğru idi; ama, değişen koşullar karşısında bütün gelişmiş ülkeler ilköğretim sü
resini bugün 11 yıla kadar çıkarmışlardır. 5 yıllık ilköğretim yapan ülkelerin sayısı iki elin parma
ğı kadar azalmıştır. Maalesef, ülkemiz, ilköğretimde, hâlâ 5 yıllık eğitimle yetinmektedir. Dünya 
ülkelerine baktığımız zaman Kenya, Tanzanya, Bangladeş gibi altı yedi ülkede ilköğretim süresi 5 
yıldır. Biz de, 1739 sayılı Yasa, ilköğretimin 8 yıla, daha sonra da 10 yıla çıkarılmasını öngördüğü 
halde ve bu yasa aşağı yukarı çıkalı on yılı aşmış olmasına rağmen, maalesef halen ilköğretimimi
zi 8 yıla çıkarmış değiliz. Her yıl deneme mahiyetinde birkaç okulumuzda ilköğretim süresini 8 yı-

< la çıkarıyoruz, ondan sonra, her öğretim yılında ilköğretimin 8 yıla çıkarılacağını söylüyoruz; ama, 
bir türlü bunu yapamıyoruz. . 

Yine bu yıl, bundan birkaç ay önce, İlköğretim Yasasının öngördüğü bu temel eğitimin 8 yıla 
çıkarılması konusunda Hükümete yetki verilmesi için buraya gelen yasa tasarısını da, maalesef, bu 
Yüce Meclisteki bazı arkadaşlarımızın engellemesi nedeniyle çıkaramadık. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, toplumumuzun belirli bir eğitim düzeyine ulaşması, her şeyden 
evvel, Anayasamız gereği zorunlu olan temel eğitimin iyi bir şekilde gençlerimize, çocuklarımıza 
verilmesiyle mümkündür. Bu eğitimin verilmesi, bir yerde, devleti yöneten kişiler olarak, bizim de 
görevimizdir. Temel eğitimi verirken, o temel eğitimin yanında, elbette ki, millî ve manevî değer
lerimize bağlılığı, vatana sevgiyi çocuklarımıza vereceğiz; bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 
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Bu balcımdan, ben, Sayın Bakanımızdan ve Hükümetimizden, Temel Eğitim Yasasının uygu

lanarak, Türkiye genelinde temel eğitimin bir an evvel 8 yıla çıkarılmasını; hatta, toplum ihtiyaç
ları dikkate alınarak, gerekiyorsa süresinin ve müfredatının geliştirilerek daha da uzatılmasını um
mak istiyorum. ' 

Bir diğer problem, bugün, kırdan kente göç olgusu sonucunda meydana gelen okul boşalması 
nedeniyle uygulanan taşımalı eğitim problemidir. Belki bugün, bu problem büyük boyutlara ulaş
mamıştır; ama, öyle gözüküyor ki, ekonomik sıkıntılar devam ettiği müddetçe, kırdan kente göçler 
devam ettiği .sürece, özellikle kırsal kesimde, köylerimizde, büyük boyutlarda okul boşalmaları 
meydana gelecektir. Taşımalı eğitim dediğimiz bir sistemle, belki bugünkü ihtiyaç karşılanmakta
dır; ama, gelecekte büyük boyutlara ulaşırsa, bu, taşımalı eğitimle karşılanması mümkün olmayan 
bir problem haline gelecektir. Bir yerde taşıma suyla değirmen dönmez, taşımalı eğitimle bu soru
nu çözmek mümkün değildir; onun için, toplumun ihtiyaçları dikkate alınarak, bölge okullarını da
ha şimdiden, projelendirmek ve çoğaltmak, eğitimimizin geleceği için -bilhassa ilköğretimde- zo
runlu hale gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bir diğer konu, ortaöğretimdir. Geçmişte, ihtiyaçlardan dolayı, birçok 
ortaöğretim okulları planlanmış, kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir; ama, değişen şartlar karşısın
da, bu ortaöğretim okullarının yeniden projelendirilmesi yapılmadığı için, maalesef, bugün, fonk
siyonlarını büyük ölçüde kaybetmişlerdir. 

Bugün, ortaöğretime baktığımız zaman, düz liseler vardır, onun yanında meslek liseleri vardır, 
öğretmen liseleri vardır, turizm ticaret liseleri vardır, endüstri meslek liseleri vardır, ticaret liseleri 
vardır, fen liseleri vardır, süper liseler vardır, imam hatip liseleri ve buna benzer liseler vardır. Bu 
okullar, geçmişin şartlarının ve ihtiyaçlarının ortaya çıkardığı projelerle, toplumun ihtiyaçlarını 
karşılamak için kurulmuşlardır; ama, bugün, şartlar değişmiştir. Bugün, başta düz liseler olmak 
üzere, bütün meslek liseleri, âdeta üniversite kapılarına öğrenci yığan bir fonksiyona sahip olmuş
lardır. 

Ne öğretmen lisesinden mezun olan öğretmen olmaktadır ne endüstri meslek lisesinden mezun 
olan sanatını icra edecek bir ortam bulabilmektedir ne turizm ticüret lisesinden mezun olan, mesle
ğiyle ilgili iş yapmaktadır ne de imam hatip lisesinden mezun olan gençlerimiz imam olmaktadır
lar. 

Bu nedenle, bu meslek okullarımızın yeniden ele alınarak düzenlenmesi zorunlu hale gelmiş
tir; ya bu liselerden mezun olanların mesleklerini icra edebilecekleri bir müfredat programıyla or
taya çıkılması ya da bunlar mesleklerini icra edemiyorlarsa, ortaöğretimin yeniden ele alınıp günün 
şartlarına göre düzenlenmesi gerekmektedir. 

Sanayileşen ülkemizde, sanayiin insan gücünü karşılayacak, teknik eğitim ağırlıklı yeni bir or
taöğretim projesine ve politikasfna ihtiyaç vardır. Çok programlı liselere -özellikle kırsal kesimler
de- aldığımız öğrencilere sadece teorik bilgiler değil, uygulamalı bilgiler de aktarılmalıdır. Tekni-
kokulların, sayısını çoğaltıp, memleketin teknik eleman ihtiyacını karşılayacak bir biçimde proje
lendirilmesi gerekmektedir. Teknikokul öğrencilerimize, okullarını bitirdikten sonra sanatlarını ic
ra edebilmelerini sağlayacak bir kredilendirme sistemi getirmek suretiyle, hem orta ölçekli istih
dam sahası yaratmak hem de teknik eğitime ağırlık vererek, sanayinin ihtiyaç duyduğu insan gücü
nü karşılamak zorunlu hale gelmiştir. 

Ayrıca, gerek ilköğretimde olsun gerek ortaöğretimde olsun, artık çağdışı kalmış olan müfre
dat programlarını yeni baştan ele almak lazımdır. Gerçi, değişik dönemlerde, siyasal iktidarlar ve 
onların eğitim politikasını yürüten bakanlar kısmî olarak bunları iyileştirmişlerdir; ama, yeterli de
ğildir. Bu balamdan, Millî Eğitim Bakanlığının sorumluluğunda olan ilköğretim ve ortaöğretimde-
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ki tüm okulların, çağdaş eğitim verebilecek şekilde, müfredat programları yeni baştan düzenlenme
lidir. Bu müfredat programları gereğince verilecek bilgilerin de, artık, ezberci, lüzumsuz değil; be
ceri sağlayabilen, hayatta gerekli olan bir içeriğe sahip olması lazımdır. Ders kitaplarının, ders 
araçlarının yeni baştan düzenlenmesi ve bu okullarımızın eğitim ve öğretimlerinin, ülke ihtiyaçla
rına cevap verir bir şekle getirilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

BAŞKAN-Son dakikanız Sayın Durmaz. 

BAKİ DURMAZ (Devamla)- Sayın Başkan, son dakikamda, eğitimde yapılanmanın temel ta
şını oluşturan ve Bakanlığımızjn odak noktası olan öğrcmenlerin sorunlarına değinmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, öğretmen, millî eğitimin temel unsurlarından birisidir, öğ
retmensiz eğitim düşünülemez. Onun için, cumhuriyet tarihimizde, öğretmen yetiştirilmesi konu
sunda, değişik zamanlarda, değişik projeler uygulanmıştır; ancak, 1983 yılından bu yana, Türk mil
lî eğitiminin ihtiyacı olan öğretmenlerin yetiştirilmesi sorumluluğu YÖK'e bırakılmıştır; fakat, on 
yılı aşkın bir zamandır görülmüştür ki, YÖK, Türk millî eğitiminin ihtiyacı olan öğretmeni yetiş
tirmede, maalesef, yetersiz kalmıştır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Lütfen bağlayalım. 

BAKİ DURMAZ (Devamla)- Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Nitekim, her yıl, ilanlarla öğretmen alınması, bunun bir delilidir. Onun için, öğretmen yetişti

rilmesi konusunu yeniden düzenlemek zorunlu hale gelmiştir. 
Öğretmen, eli öpülesi insandır deriz; öğretmen, en büyük saygıya layıktır deriz; öğretmen, eği

timin başmimarıdır deriz; öğretmen, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mimarıdır deriz. 
Bunlar, değişik iktidarlar zamanında, değişik bakanlar tarafından, her 24 Kasım Öğretmenler Gü
nünde ifade edilir; ama, öğretmen itibar sahibidir diyebilir miyiz? Üzülerek ifade edeyim ki, ma
alesef, bugün, öğretmen itibar sahibidir diyemiyoruz. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz ço
cuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizi, itibar sahibi yaparsak, toplum içerisinde layık oldukları se
viyeye çıkarırsak, öğretmenlere ancak o zaman güvenebiliriz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Milletvekili, kime söylüyorsunuz?!.. 

BAŞKAN- Konuşmanızı bağlayın efendim, vaktiniz bitti. 
BAKİ DURMAZ (Devamla)- Ben şu veya bu iktidar için söylemiyorum. Geçmişte de bütün 

iktidarlar, öğretmenlere, Öğretmenler Gününde hep parlak sözler söylemişlerdir. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Geçmişi bırakın, geleceğe bakın. 

BAKİ DURMAZ (Devamla)- Bugün de, İktidarımız, öğretmenlere, Hükümet programında ol
sun, seçim beyannamelerinde olsun, gerekli değeri vereceklerini ifade etmiştir. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Verdiler mi?.. Vermediler... 

BAŞKAN- Lütfen bağlayalım efendim. 
BAKİ DURMAZ (Devamla)- Ancak, bunun verildiğini söylemek mümkün değildir veya ve

rilenler yeterli değildir. Onun için, diyoruz ki, eğer, öğretmen, eli öpülen kişiyse; eğer, öğretmen, 
başımızın tacıysa; eğer, öğretmen, toplum içerisinde saygın bir yer alacaksa, mutlaka, öğretmenin 
statüsünün iyileştirilmesi lazımdır. 

Bu statünün iyileştirilmesi için, Yüce Mecliste Öğretmen Sorunlarını Araştırma Komisyonu 
kurulmuş ve iki sene çalışmıştır, hazırladığı rapor, Genel Kurulda görüşülerek kabul edilmiştir ve 
bu konuda kanun tasarıları hazırlanarak Yüce Meclise takdim edilmiştir. Bunlar, 1995 yılı Millî 
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Eğitim Bakanlığının bütçesini kapsayan şu mavi kitapta büyük ölçüde yer almıştır. Öğretmenler 
için ayrı bir yasa düzenlenmesi, ayrı bir yasayla özlük haklarına kavuşturulması öngörülmüştür. 
Umuyorum ki, Millî Eğitim Bakanlığımız -daha önce Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve 
bugün burada görüştüğümüz- bütçesi münasebetiyle hazırlamış olduğu bu raporlardaki hususları 
tahakkuk ettirir ve öğretmenlere bir an evvel, layık oldukları statüde, gerekli değer verilir; böyle
ce, öğretmenlerimiz de toplum içerisinde gerekli itibarlarına kavuşur. 

1995 yılı bütçesinin, öğretmenlerimize, millî eğitim camiamıza ve tüm milletimize hayırlara 
vesile olmasını diliyor; hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Durmaz. 

Sayın sözcüler, bugün, programımız çok yüklü; mümkün olduğu kadar konuşmalarınızı kısal
tınız. 

DYP Grubu adına, Sayın Süleyman Ayhan; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN AYHAN (Çanakkale)- Sayın Başkan, sayın milletvekill-
keri; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimizi ifade 
etmek üzere söz aldım; sözlerime başlamadan önce, başta, cumhuriyetimizin kurucusu Başöğret
men Atatürk olmak üzere, şimdiye kadar bu görevi yapmış olan, millî eğitimimize büyük hizmet
leri olmuş tüm Millî Eğitim Bakanlarımızın; gece gündüz demeden cansiparane çalışan fedakâr 
eğitimcilerimizin, öğretmenlerimizin hayatta olmayanlarını rahmetle, hayatta olanlarını da minnet
le ve şükranla anıyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Türk Millî Eğitimi, Türk insamnı, toplumumuza ve Yüce Türk Milletine faydalı birer varlık 
olarak kazandırmak için kurulmuş, çalışmalarını bu yönde sürdüren, doğru hedeflere ulaşmaya ça
lışan millî bir kuruluşumuzdur. 

2000' li yıllarda Avrupa'nın en büyük ülkesi olmayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
tespit ettiği hedeflere ulaşmak; Millî Eğitim Bakanlığının hizmetleriyle dünyanın bile kıskandığı, 
eşsiz insan kaynağım yetiştirmek için, azim ve kararlılık içerisinde yürümektedir: Bir taraftan, önü
ne çıkan büyük tarihî fırsatı da değerlendirebilmek için, Çin Şeddinden - Adriyatik Denizine kadar 
uzanan geniş coğrafya üzerinde yaşayan Türk cumhuriyetlerini ve Türk bölgelerini içine alan çok 
anlamlı ve çok manalı bir hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan, tarihimizin 
şanla, şerefle dolu mazisinden güç ve kuvvet alarak, köklü ve soylu bir milletin torunlarına fırsat 
ve imkân eşitliğini götürmek için, yıkılmaz ve sarsılmaz bir toplumun meydana getirilmesi çalış
malarını azimle, sabırla sürdürmektedir; ancak, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, eğitim alanın
da sürdürülen onur ve gurur verici ilerleme ve gelişmeler, hızlı nüfus artışı, siyasî ve ekonomik is
tikrarsızlık, sık sık meydana gelen göç olayları gibi olumsuz şartlar yüzünden de, arzu edilen he
deflere gelememiştir. Buna rağmen, her yıl 1,5 milyonun üzerindeki çocuğa ilkokul, 500 binin üze
rindeki çocuğa orta dereceli okul, 1 milyonun üzerindeki lise mezunu öğenciye de üniversite eğiti
mi sağlama başarısı gösterilebilmiştir. 

Ayrıca, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması, yatılı bölge okullarının yaygınlaştırılması, çok 
programlı lise uygulamasına geçilmesi, meslekî ve teknik eğitimin ağırlık kazanması, okulların 
çağdaş ve modern eğitim araçlarıyla donatılması, ortaöğretimde kredili sisteme geçilmesi gibi bir
çok müsbet çalışmanın yanında, 1 milyar 200 milyon dolar tutarındaki Türk eğitim projesine geçil
mek için bir çalışmanın içerisine girilmesi övünülecek ve sevinilecek bir durumdur. Ancak, bugü
ne kadar, bu iyileşme ve olumlu çalışmalar yanında, öğretmen, yönetici ve kitap konularında mil
letimizin özlenen hasletlerine uygun bir iyileşmenin yapıldığını söylemek de oldukça zordur. Bu
gün, bu kadroların eli ve kafasıyla yetişen bazı gençler, devletin ve milletin bölünmezliğini tartış-
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ma konusu yapabiliyorlarsa; millî varlığımızı tehdit eden iç ve dış düşmanlarımızla işbirliği içeri
sine girebiliyorlarsa; tarihimizde millî çileleri omuzlamış büyük Türk ailesi huzursuzsa; bayrak 
dendiği zaman titremeyen, ezan dendiği zaman dirilmeyen, ahlak ve maneviyat değerlerinden uzak 
bir nesil, az da olsa yetişebilmişse; bunların başlıca sebebi, bugüne kadar millî eğitimde istenen iyi
leştirmenin yapılamamış olmasıdır. Tarih ve edebiyat derslerinde, Mehmet Akif teki ruh güzelliği, 
Yahya Kemal'deki millî şahsiyet, Atatürk'teki devlet adamlığı gibi, fikir ve inançları, yeni neslimiz
de yeterli göremiyorsak, millî eğitimdeki politikalarımızın yetersiz olmasındandır. 

Nitekim, Türk cumhuriyetleri 70 yıl esarette kalıp, millî kimliklerini kaybetme noktasına gel
dilerse, üzerlerinde tatbik edilen soysuzlaştırılmış eğitim politikaları yüzünden, bu talihsiz ve acı 
noktalara getirilmişlerdir. Bu yüzden, eğitim politikaları gözden geçirilerek, eğitim araçlarından 
olan, toplumu sevk ve idare eden televizyon yayınları ile basın ve kitap yoluyla yapılan yayımlar
da, bazı ekranlarımızı ve bazı yayın organlarımızı dolduran kirli, sevimsiz, yüz kızartıcı, yalan yan
lış haberler yerine, Müslüman Türkün güzelliklerine, edebiyatımıza ve musikimize karşı heyecan, 
sevgi ve saygı uyandıran eğitim programlarına yer verilmesini sağlamalıyız. Her çeşit eğitim prog
ramlarının özünde,Tunus'un sevgisi; Hacıbektaş'ın gönül aydınlatan ilhamı; Hazreti Mevlana'nın 
Hak'ın sonsuzluğunu idrak ettiren; vatan, millet, bayrak ve ezan gibi, kutsal değerleri kazandıran 
konulara yer verilmelidir. Artık, çocuklarımız, okulunda okuduğu kitaplardan, Hazreti Peygambe
rimizin, ecdadımızın övüldüğünü okumak, öğretmeninden duymak istiyor. Hocası Akşemseddin'in 
atının ayağından kaftanına sıçrayan çamuru gören ve "ölünceye kadar bu kaftanı saklayacağım" di
yen Fatih gibi, öğretmene duyulan saygıyı öğrenmek ve yaşamak istiyor. Artık, çocuklarımız, kar
şılarında "Viyana kapılarını çalan ecdadımdan tiksiniyorum, nefret ediyorum" diyen bazı sapık dü
şüncelerin esiri olmuş öğretmeni değil, vücudunu delik deşik eden okların verdiği ıstıraba rağmen, 
surların üzerine çıkan Ulubatlı Hasanların, Akdenize açıldığı zaman Türk Bayrağım gören İspan
yolları, Portekizlileri esas duruşu geçirip selam durduran Barbarosları, Dumlupınar'da, Sakarya'da, 
Çanakkale'de aslanlar gibi dövüşen kahramanları anlatan, öğreten öğretmeni görmek istiyor. Ço
cuklarımız, adı "adsız asker" kadar kutsal ve büyük, paradan ve şöhretten çok sevgiye meyli olan, 
peygamber mesleğini bilerek ve inanarak yapan kişileri öğretmen tanımak istiyor. İşte, bu anlayış
la, eli öpülesi öğretmeni bulmak ve yaşatmak hepimizin görevidir. 

Doğru Yol Partisi olarak, öğretmene daha fazla değer verilmesi gerekir inancındayız. Öğret
menimizin hak ettiği saygının, ecdadımızdan aldığımız ahlak ve terbiye çerçevesinde kazandırıl
ması görüşündeyiz. Nihayet, Doğru Yol Partisi olarak, öğretmene verilecek değeri, milletimize ve
rilecek değerle eşit görüyoruz; ancak, bugüne kadar tüm zorluklara yenilmemiş, ne madalya ne de 
kapısında araba gözetmemiş, hep karanlıkların hududunda nöbet tutmuş, memleketin geleceği bile 
kendisinde görülmüş öğretmenim, ne acı ne tuhaftır ki, öğrencisine bir çiçek demeti alacak, maddî 
ve manevî kuvvetten de mahrum bırakılmıştır. İhtilalcilerin ve darbecilerin getirdiği siyasî istikrar
sızlıklar sonucunda, işbaşına gelen hükümetler, ona sahip çıkmak istemişlerse bile, çaresizlikler yü
zünden bir türlü yüzünü güldürememişlerdir. 

Artık, bayrağımızın dalgalandığı her yerde, en ücra yurt köşesinde, en ağır en acı şartlar altın
da, devletimizin tek temsilciliğini şerefiyle taşımaktan gurur duyan öğretmene, sahip çıkma zama
nı gelmiştir. Doğru Yol Partisi, artık ona bir taraftan sendikalaşma dahil tüm özlük haklarının ve
rilmesini isterken, diğer taraftan, ülkemizi içten ve dıştan tehdit eden, can ve mal düşmanlarımızın 
çirkin oyunlarına, sinsi tuzaklarına düşmemeleri için, gereken tedbirlerin alınmasını istiyor. 

Eğer dünyada, bir Japon mucizesinden, bir Alman mucizesinden bahsediyorsak, bunun nede
nini eğitime, öğretmene verdikleri kıymette, değerde aramamız gerekir. Bir gün Türk mucizesin
den de dünyanın bahsetmesini istiyorsak, tarihimizde ecdadımızın verdiği değer gibi, millî eğitimi-
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mize gereken önemi vermeliyiz. Bütün memleketseverler, bütün ilim ve fikir adamları, Türk Mil
letinin kaderine hâkim olacak millî eğitim konusunda iddialı olmalıdırlar. Siyasî adamlar ve siya
set adamlarımızın tümü, bu millî davayla yakından ilgilenmelidirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz bir yıl içerisinde, ger
çekten çok büyük hizmetler yapmıştır. Her şeyden önce, geçtiğimiz bir yılda, rüşvet, iltimas, kitap 
basımı, yazlık alımı, ihale gibi yolsuzluk iddiaları, hiç gündeme gelmemiştir; milyonlarca para har
canarak, makam odaları döşenmemiştir; geçtiğimiz bir yılda, milyonlarca para, çarçur edilmemiş
tir. . 

1992 yılında lise sayısı 1961 iken, 1994'de 2 492'ye; 2 128 meslekî ve teknik lise sayısı da 
5 100'e çıkarılmıştır. Çeşitli nedenlerle okuma fırsatı bulamayan vatandaşlarımız için, açık lise uy1 

gulamasına geçilmiştir. İlk defa radyo ve televizyon sektörüne ara eleman yetiştirmek için radyo ve 
televizyon anadolu teknik lisesi açılmış, yine ilk defa yabancı dil öğretimini yeterli seviyeye çıkar
mak için genel liselerde yabancı dil ağırlıklı lise uygulamasına başlanmıştır. 

BAŞKAN- Sayın Ayhan, bağlayalım lütfen. 
SÜLEYMAN AYHAN (Devamla)-Bağlıyorum, Sayın Başkan. 
Doğru Yol Partisi olarak, bu müspet çalışmaların yanında, Orta-Asya Türk Cumhuriyetleriyle 

başlatılan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, aksamadan yürütülmesini istiyoruz. Özel okulların so
rumsuzca fiyat artışında bulunmalarına göz yumulmamalı, Devlet ve Bakanlık olarak daha duyar
lı olunmalı, vatandaş ezdirilmemelidir. Özel üniversiteler yaygınlaştırılarak; dış ülkelere giden bir
lerce doların, ülkemizde kalması sağlanmalı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi gibi yeni kurulan bir
çok üniversite, maddî sıkıntılardan kurtarılmalıdır diyoruz. 

Artık, yasaklı üniversiteye son verilmelidir. Yasak kitap, yasak kıyafet son bulmalıdır. Özel
likle başörtüsü konusu gündemden kaldırılmalı, inanç gereği başını örtmek isteyen kızlarımız, ba
şını örtebilmelidir. Neticede, yüksek bir medeniyete, yüksek bir kültüre ulaşabilmek, siyasî uzlaş
mayla gerçek demokrasiyi yakalayabilmek, ülkemizde kalıcı huzur ve güven kurabilmek, eğitim
deki başarımıza bağlıdır. 

Hedefimiz topyekûn bir mücadele ile cehaletle savaş diyen, aydınlığa kapılarını açan, bu yol
daki gayretleri fazilet sayan insanlan yetiştirebilmektir. Elbette bu hedeflere, temelinde yılların bi
rikimi yatan millî eğitim sorunlarının, kısa sürede çözülmesiyle varılacağını beklemek de haksızlık 
olur. Ancak, uzun yıllar bürokraside, devlet hayatında kazandığı engin tecrübe, sarsılmaz inanç, ce
saret ve kararlılığıyla birçok problemin çözümünde Sayın Bakanımızın başarılı olacağına güveni
yor ve inanıyoruz. 

Konuşmama burada son verirken, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin Yüce Milletimize hayır
lı, uğurlu olmasını dileyerek, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Rıfat Yüzbaşıoğlu; buyurun. (DYP sıralarından alkış

lar) 
DYP GRUBU ADINA RIFAT YÜZBAŞIOĞLU (Niğde)-Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Millî Eğitim Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin görüşüldüğü bu oturumda, Türk millî eğitimi
nin hemen hemen her kademesinde görev alma, hizmet etme mutluluğuna erişmiş; öğretmen olma
nın onur ve gururunu yaşamış bir eğitimci olarak, sözlerime, Yüce Meclisimizin siz seçkin üyele
rini, en kalbî duygularımla selamlayarak başlıyor; öncelikle, yeni nesilleri Atatürk ilke ve inkılap
ları doğrultusunda, millî ve manevî değerlerimize bağlı, yüreği vatan, millet ve bayrak aşkıyla çar
pan fertler olarak yetiştirmeyi amaçlayan ve görevini büyük bir fedakarlıkla yerine getirmeyi, her 
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zaman en önemli şiar edinen değerli öğretmenlerimizi -en ücra yerde çalışan öğretmenlerimiz baş
ta olmak üzere- sevgi ve saygıyla selamlıyor, irfan ordumuzun tüm mensuplarını muhabbetle ku
caklıyor; bu mukaddes vatan uğrunda, şehit olan öğretmenlerimizi de minnet ve rahmetle anıyoruz. 

Bilindiği üzere, dünyamız endüstri çağını geride bırakmakta, bilgi ve enformasyon çağına gir
mektedir. Bilim ve teknolojinin getirdiği yenilik ve değişiklikler, gün geçtikçe izlenmesi güçleşen 
boyutlara ulaşmakta; bu değişimde, yeni teknolojileri üretebilen, en azından yeni teknolojileri, yay
gın ve etkin bir biçimde kullanabilen fertlerin yetiştirilmesi, büyük önem taşımaktadır. 

Bu nedenle, 21 nci Yüzyılın şartlarına uygun bir millî eğitim politikası oluşturularak ve izle
yerek, eğitim sistemimizi toplumumuzun ihtiyaçları ve çağımızın teknolojik gelişmeleri doğrultu
sunda yenilemek durumundayız. Unutulmamalıdır ki, teknoloji üretecek insanlar, bu teknolojinin 
imkânlarından yararlanarak, eğitilen ve eğitilecek fertlerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimizce, bugüne kadar millî eğitimde karşılaşı
lan sorunların çözünlenmesi için, büyük bir çaba gösterilmiş; eğitimde çağdaşlığın yakalanabilme
si için, önemli çalışmalar yapılmıştır. Biz, devletin devamlılığı ilkesinden hareketle, geçmişte ger
çekleştirilen ve ülkemiz için yararlı olan çalışmaları da takdirle karşılıyor; uygulamasını ve takibi
ni büyük bir titizlikle yerine getiriyoruz. 

Eğitimimizin bugünkü durumuna baktığımızda, şu görünümle karşılaşmaktayız: Eğitim siste
mimizin ilk basamağını oluşturan okulöncesi eğitim kurumlarının sayısı ve ülke düzeyindeki dağı
lımı, maalesef, toplumumuzun ihtiyacını karşılamaktan oldukça uzaktır. Gelişmiş ülkelerde, bu ka
demede okullaşma oranları yüzde 50 ile 95 arasında iken, ülkemizde, -üzülerek ifade ediyorum-
gerçekleşme oranı yüzde 7,3'tür. 

Okulöncesi eğitim kurumlarından faydalanamayan çocuklarımızın eğitimleri için uygulamaya 
konulan OÇEP Projesi, son yıllarda gerçekleştirilen olumlu ve kapsamlı çalışmalardan biridir; an
cak, proje kapsamının genişletilmesi, okulöncesi eğitim kurumlarının ülke genelinde yaygınlaştı
rılması ve daha fonksiyonel hale getirilmesi, bu alanda sistem bütünlüğünün sağlanması için, oku
löncesi eğitimle ilgili kanun tasarısının kanunlaşması gereklidir. Okulöncesi eğitim kanun tasarı
sıyla ilgili kamuoyu oluşturulması ve bu konuda, halkımızın yeterince bilgilendirilmesi için bazı 
tedbirler alınmalıdır. 

Ülkemiz, zorunlu eğitim süresini 5 yıl olarak uygulayan az sayıdaki ülkelerden biridir. Oysa, 
gelişmiş ülkelerde, çocuklara gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması ve onların hayata hazırlan
malarının, ancak 9-11 yaş grubu gibi, zorunlu eğitimle gerçekleşebileceği görüşü yaygındır. 

Ortaöğretimde, ülkemizin, orta kademe insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, ge
nel liseler yerine -benden önceki konuşmacıların bahsettiği gibi- genel ve meslekî tekniköğretim 
programlarının bir arada uygulandığı çok programlı liselere ağırlık verilmelidir. Böylelikle, kay
nakların daha rasyonel kullanımı sağlanmalıdır. 

Gençlerimizi, ileri sanayi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmak zorundayız. 
Bunun için, meslekî ve tekniköğretimde yeni okul ve bölümler açılmış, özellikle, anadolu lisesi dü
zeyinde, dışticaret meslek liseleriyle, basın yayın ve reklamcılık meslek liselerine önem ve öncelik 
verilmiştir; ancak, meslekî ve tekniköğretim okullarının atölye ve laboratuvarlarının, yeni teknolo
jilerle ve uygun teçhizatla donatılması ve bu kurumların, tam gün ve tam yıl kullanıma açılması ge
rekmektedir. 

Özel eğitim gerektiren çocuklarımızın toplumla bütünleşmelerini sağlamak üzere, bu alanda
ki çalışmaların da yaygınlaştırılması zorunludur. 
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Ortaokulu bitiren çocuklarımızın lise ve dengi okullara devam etmeleri bakımından, pansiyon

lu okullar ve öğrenci yurtları büyük önem taşımaktadır. 

Kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek zorunda olan ülkemizin, vasıflı insan gücü ihtiya
cının çok az bir bölümünün örgün eğitim kurumlarında ve bu nedenle yaygın eğitimde faaliyetle
rinin yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini de zorunlu görmekteyiz. Katlanmanın en önemli şart
larından birisi de, okuryazarlık oranının yükseltilmesidir. 

Ülkemizde, son yıllarda yetişkinlerin eğitimi alanındaki çeşitli yaygın eğitim faaliyetlerinin 
çoğaldığı görülmektedir; ancak, yine de, kadınlarımızın okuryazar olmayanlarının oranı, maalesef, 
yüzde 28,5'lerdedir. Bu oranın azaltılmasını sağlayıcı tedbirlerin alınması gereklidir. Bu konuda 
yetişirin eğitimi ve okuryazarlık projesiyle başlatılan çalışmaların başarıyla sonuçlanacağına olan 
inancımı burada belirtmek istiyorum. 

Kadınlarımızın ve gençlerimizin meslekî eğitiminde arzu edilen seviyeye ulaşılmasını ve bu 
konuda istihdamlarına önem verilmesi gerekliliğini burada Sayın Parlamentoya ve Sayın Bakana 
arz ediyorum. Bu konuda başlatılan istihdamı geliştirme projesi, anne-çocuk eğitimi projesi, çocuk 
bakıcısı yetiştirme projesi, el halıcılığını geliştirme ve yaygınlaştırma projesinin, ülke geneline 
yaygınlaştırılarak, daha çok vatandaşımızın yararlanacağını umuyoruz. 

Yükseköğretimde yeni açılan üniversitelerin yanı sıra, meslek yüksek- okullarının kapasitele
ri de artırılarak, daha çok gencimize yükseköğrenim görme imkânı sağlanmış, ayrıca, öğretim üye
si yetiştirilmesine de önem verilmiştir. Burada bir minnet ve şükran borcumu belirtmeden geçemi
yorum: Niğde Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerin ülkemize kazandırılması konusunda, o zama
nın Başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Beyefendiye de huzurlarınızda teşek
kürlerimi arz ediyorum; ancak, üniversitelerimizin niteliklerinin geliştirilmesi ve çağdaş standart
lara kavuşturulması için, eğitim teknolojisinin bütün imkânlarından yararlanılması sağlanılmalıdır. 
Çağımız eğitiminde en büyük araç olarak kullanılan bilgisayarların, eğitim öğretime yeteri kadar 
yayıldığını söylemek maalesef mümkün değildir. Bu konuda büyük aşama kaydedilmiş olmakla 
birlikte, bilgisayar teknolojisinin eğitim ortamlarında etkin bir şekilde kullanılması için gerekenler 
bir an önce yapılmalıdır. 

Eğitimde niteliğin yükseltilerek, öğrenci başarısını OECD ülkeleri ortalamasına yaklaştırmak 
ve öğretmenleri meslekî standartlara ulaştırmak amacıyla başlatılan proje çalışmalarından da olum
lu sonuçlar alınmasını bekliyoruz. 

Eğitim sistemimizde gerekli altyapı tam anlamıyla oluşturulmadan uygulamaya konulan ders 
geçme ve kredili sistemin aksayan yönlerinin giderilmesi konusunda Sayın Bakanımızın ve ilgili
lerin çalışmalarını takdirle karşılıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğitimimizin en önemli sorunlarından biri de, kalabalık 
sınıflardır. Özellikle, büyük şehirlerde nüfusun yoğun olması ve artan eğitim talebine karşılık ders
lik sayısının yetersiz oluşu, çok kalabalık sınıflarda öğretim yapılmasına neden olmaktadır. 

Ülkemizde öğrenci-derslik oranlan, özellikle büyük merkezlerde gözalıcı boyutlardadır. Ülke 
ortalamasına göre, 1 dersliğe düşen Öğrenci sayısı, okul öncesinde 25-30, ilkokullarda 33, ortaokul
larda 56, liselerde 52'dir. Bu oran İstanbul'da -üzülerek belirtiyorum- 75-100 arasındadır; diğer bü
yük şehirlerimizde de durum buna benzer nitelik arz etmektedir. Bu sayıların, Hollanda, İsviçre gi
bi ülkelerde 15-25 arasında olduğu görülmektedir. Eğitimimizi etkileyen Önemli faktörlerden biri 
olan öğrenci-derslik oranlarının arzulanan boyutlara ulaşması için yalnız devletin çabası yeterli ol
mamaktadır; bu kürsüden, Türkiye'deki bütün müteşebbislere, hayırseverlere sesleniyorum; onlar, 
Türkiye Cumhuriyeti millî eğitimine, bugün gösterdikleri ilgiden daha fazlasını göstermek zorun
dadırlar. 
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Olumlu gelişmelere rağmen, yabancı dil eğitimine önem veren imam-hatip liselerinin sayısı ne 

yazık ki, yeterli değildir. Bu okulların sayısı artırılmalıdır; bu konuda, Bakanlık, gereken hassasi
yeti göstermelidir. 

Eğitimin amacı, kişilere, toplumca istenilen davranışları kazandırmak, gelişen topluma uyma
larını ve şartlara intibak sağlamalarını kolaylaştırmalarına yardımcı olmaktır. Burada, görev, psi
kolojik danışma ve rehberlik servislerine düşmektedir. Günümüzde, psikolojik danışma ve rehber
lik hizmetlerinden yoksun bir eğitim düşünülemez; eğitim, ferdi bir bütün olarak ele almak zorun
dadır. Zihinsel gelişim kadar sosyal, kişisel gelişim de önemlidir. Rehberlik, eğitim-öğretimin ay
rılmaz bir parçasıdır. Okullarımızda, özellikle ortaöğretim dışındaki gençlerimize rehberlik hizmet
leri aksatılmadan sunulmalıdır, verilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupanın en genç nüfusuna sahip bir ülke olarak, ço
cuklarımıza ve gençlerimize çağdaş bir eğitim verebilirsek, başarılması güç olanı başarmış olaca
ğız. Bu bakımdan, çocuklarımızı eğitecek, hayata hazırlayacak her kademedeki öğretmenlerimizin 
yetiştirilmesi hayatî bir önem taşımaktadır; çünkü, eğitim ve öğretimin başarı ve başarısızlığı, öğ
retmenlerin yetiştirilmesi ve istihdamıyla çok yakından alakalıdır. Bu nedenle, öğretmenlerimizin 
bilgi ve meslekî becerilerinin artırılması konusunda, yükseköğrenim kurumlarına görev düştüğü 
inancındayım. Üniversitelerimiz, lisansüstü öğretim kapılarını öğretmenlerimize behemehal açma
lıdır. Kaynak zengin olmazsa, kaynağın ürettiği madenlerin verimli olması da, şüphesiz, beklene
mez. 

Öğretmenlerimizin, içerisinde bulundukları ekonomik güçlüklerin giderilmesi için Hükümeti
mizce bugüne kadar önemli adımlar atılmasına rağmen, alınan tedbirlerin yine de yetersiz olduğu
nu belirtmek istiyorum. Şayet, kaliteli bir eğitim, güvenli bir gelecek arzu ediyorsak, eğitimin te-
meltaşı olan öğretmenlerimizi ekonomik yönden güçlendirmek zorundayız. 

Değerli milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerimize sosyal, kültürel ve eko
nomik destek sağlayacak olan -1 ilâ 4 üncü derecedeki kadrolarda görevli öğretmenlere ek göster
ge verilmesi- ve öğretmenlerin hizmet sürelerine her yıl için 3 ay fiilî hizmet süresi eklenmesine 
ilişkin tasarı ile, 18.12.1991 tarihinde tarafımdan Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen ve 
cumhuriyet tarihinden bugüne, öğretmenlerimiz için atılan en önemli adım olan kanun teklifinin bir 
an önce görüşülüp kanunlaştırılması ve yürürlüğe konulması konusunda, Yüce Parlamentomuzun 
siz seçkin üyelerinin acil ilgi ve desteklerini beklediğimizi btırada arz ediyoruz. 

BAŞKAN- 2 dakikanız var Sayın Yüzbaşıoğlu. 

RIFAT YÜZBAŞIOĞLU (Devamla)- Özellikle, öğretmenlerimizin yetiştirilmesinde millî eği
tim akademilerinin kurulmalarının sağlanmasını ve öğretmenlerimizin özlük haklarını düzenleyen 
personel yasa tasarısının bir an önce görüşülerek kanunlaştırılmasını Sayın Bakanımızdan ve Yüce 
Meclisimizden bekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; günümüzde, Türkiye denilince, sadece, Türkiye Cumhu
riyeti sınırları içerisinde kalan kara parçası akla gelmemelidir; dünyadaki değişen dengeler, sosyo-
politik gelişmeler, Adriyatikten Çin Denizine kadar uçsuz bucaksız bir alanda yaşayan, din ve dil 
birliği içerisinde olduğumuz, tarihî ve kültürel değerlerle sımsıkı birbirimize bağlandığımız, aynı 
örf ve âdetlere sahip Türk soydaşlarımızı içerisine alacak yeni millî eğitim stratejilerini geliştirme
li ve bu konuda zaman kaybına asla tahammülümüz olmadığını belirtmeliyiz. 

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan Türk cumhuriyetleriyle en 
geniş ve en en etkin şekilde işbirliği yapmak için gösterilen çaba ve olumlu girişimleri takdirle kar
şılıyorum. Geçen yıl 10 bin civarında olan öğrenci sayısı bu yıl 9 binlere kadar inmiştir. Türk cum-
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huriyetlerinden bağrımıza bastığımız o yavrularımızın, kardeşlerimizin, akraba çocuklarımızın, 
ekonomik ve sosyal yönden daha çok yetişmelerini, gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri almalıyız ve 
onlar için ekonomik imkânsızlık gündeme gelmemelidir. Onların, ailelerine, vatanlarına mutlu dö-
nebilmelerinin sağlanması konusunda, Sayın Bakanımızın, gereken hassasiyeti göstermesini ve bu 
konuda, Hükümetimize de, alınması gerekli tedbirleri belirtmesini istiyorum. 

Ayrıca, bu ülkelerde görevlendirilecek eğitim müşaviri ve ataşelerinin, millî, manevî ve kül
türel değerlerimizi çok iyi özümsemiş, bu değerleri Türk kimliği ve kişiliğiyle bütünleştirmiş ve ül
kemizi en iyi biçimde temsil edebilme özelliğine sahip olmaları gerektiğine inanıyor; bu konuda, 
başta Sayın Bakandan ve tüm ilgililerden, gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyorum. 

Türkiye'nin yakaladığı bu tarihî fırsatı, diğer ülkelere, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve 
Almanya gibi ülkelere kaptırmaması gerektiğini burada vurguluyorum. Almanya, Kazakistan baş
ta olmak üzere, Türk cumhuriyetlerinin bazılarında yeni okullar açmıştır. Almanya, kendi üniver
sitelerinde, bu öğrencileri, bilâkarşılık okutacağını, her türlü maddî desteği sağlayacağını kendile
rine duyurmuştur. Orta Asya'ya açılan tarihî, kültürel ve ekonomik kapımızın tekrar kapanması, bi
zi ve gelecek nesilleri yaralar. Onun için, burada, Sayın Bakandan, daha çok çaba ve hassasiyet 
bekliyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
RIFAT YÜZBAŞIOĞLU(Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son üç yılda, millî eğitime ayrılan paylar büyük oranda ar-. 

tış göstermiştir. Bu, Hükümetimizin, eğitime verdiği önemin bir göstergesidir; ancak, eğitimin, top
lumun yaşam biçimindeki, kalkınma ve gelişimindeki önemi göz önüne alındığında, bu öneme eş
değerde pay ayrılması gerekmektedir. 

Unutulmamalıdır ki, geleceğin çağdaş Türkiyesini bugünün çocukları yönetecektir. Bu neden
le, insanımıza yapılan yatırımı, ülkemiz için en büyük yatırım olarak görüyoruz. Eğitime harcanan 
her kuruş, yapılacak her türlü yatırım, toplumun yararınadır ve mutlaka bize geri dönecektir. 

Bu istek ve duygularla, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin, ülkemize, yüce milletimize, değer
li öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor; şehit öğretmenlerimizin ai
lelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor; saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Yüzbaşıoğlu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Baş; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî 

Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde, Grubumuzun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; 
hepinizi, hürmetle selamlıyorum. 

Bugün, ülkemiz, bir kaos içerisindedir. Türkiye'nin, dağlarca sorunu vardır. İşsizlik, enflas
yon, terör, bölücülük, kimlik bunalımı; hırsızlık, rüşvet, görevi kötüye kullanma, adam kayırmanın 
yanı sıra birçok sorunla, problemle karşı karşıyayız. 

Bunları, dört ana başlık halinde tasnif edebiliriz: Ekonomik problemlerimiz, sosyal meselele
rimiz, siyasî meselelerimiz ve ahlakî meselelerimiz; yani, ahlak erozyonu ve kültür kaybı. İşin ger
çek yönü ise, Türkiye'nin en başta gelen sorunu eğitim sorunudur. Zira, yukarıda bahsettiğim ve 
dört ana başlık halinde değerlendirdiğim porblemlerin altında -doğru bir ifadeyle- eğitim sistemi
mizin yerli yerine oturmaması yatmaktadır. 

Türkiye'nin yetmiş yıllık mazisinde, eğitim, görevini yapmış olsaydı, bugün ne terörü, ne bö
lücülüğü, ne rüşveti, ne hırsızlığı, ne de enflasyonu konuşurduk. Biz, eğitim gerçeğine böyle bak
maktayız. -
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Bu eğitim sistemi, kendi kendini, bakın, nasıl tanımlamaktadır: 179 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede değişiklik yapılarak çıkarılan 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanununun 
gerekçesinde, aynen "Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, gelişmelerin çok gerisinde, iş
lemez ve ihtiyacı karşılayamaz hal almıştır" denilmektedir. Bunun üzerinden tam oniki yıl geçmiş
tir; Bakanlığın, ne teşkilat yapısında ne de zihniyetinde bir değişiklik olmuştur. Nitekim, biraz ev
vel bu kürsüden konuşan Doğru Yol Partisinin grup sözcüsü de "ben, konuşmalarımda, eğitimde 
yeniden yapılanma üzerinde durmak, ondan bahsetmek istiyorum" diyerek söze başlamışür ve de 
bugünkü müfredat sistemini "çağdışı kalmış" olarak nitelendirmiştir. 

Değerli kardeşlerim, talim ve terbiye veya maarif kelimeleriyle ifade ettiğimiz eğitimin tanı
mını kısa olarak yapmak gerekirse; eğitimi, nosyon itibariyle, çok özlü bir ifadeyle tanımlamak ol
dukça zordur; ama, bireylerin her bakımdan gelişmesine yönelik olan ve belli bir amacı taşıyan bir 
faaliyettir, tanımından hareketle, bir cemiyetin üzerine kurulduğu zemini oluşturan, çeşitli değerle
ri şekillendiren ezelî ve zanırî bir müeyyidedir, diye tanımlayabiliriz. Daha açık bir ifadeyle, eği
tim, toplumun sahip olduğu maşerî vicdanın, çağdaş, bilimsel ve katılımcı ölçülerle şekillenerek 
geleceği yakalamaya yarayan bütün düşünce ve çabaların bir organize halidir. Bu açıdan, eğitim, 
dündür, bugündür ve yarındır. Eğitimin dününü kopanrsanız, bugünü de, yarını da olmaz. Toplu
mun temel motifleri, toplumun dünü, bugünü ve yarınıyla, eğiti programlarında, disiplinlerinde, bir 
kuyumcu hüneriyle, işlenmiş olmalıdır. Eğitim, kişinin, ruh, zekâ ve duygularının terbiye edilme
siyle birlikte, bir şahsiyetin, dengeli olarak büyüyüp gelişmesini hedef almalıdır. Binaenaleyh, eği
timin, tüm yönlerden; yani, insanın, ruhî, aklî, fizikî, ilmî (bilimsel) alanlarda ve dil alanında, kişi
sel ya da kolektif olarak gelişip büyümesinde gerekli olan her türlü gıdayı vermesi gerekmektedir. 

Eğitimin iki malzemesi vardır: Fert ve toplum. Her şeyden önce, eğitimin, bu iki malzemeyi 
çok iyi tetkik ve teşhis etmesi gerekmektedir; çünkü, buna uygun bir yetiştirme tarzı gerekecektir. 

Değerli milletvekilleri, eğitimi değerlendirirken, onun görevinden, işlevinden söz etmemek 
uygun olmaz. Eğitimin tanımı yapılırken, iki malzemeden söz edildi: Fert, yani birey ve toplum. 
Eğitim, bu iki malzemeyi, özellikle, bireyi, yani, insanı kullanırken, iki aslî görevi yerine getirmek 
mecburiyetindedir: 

1. Fertleri kötülüklerden korumalıdır. 
2. Toplumda yerini alarak, hayatını sürdürebileceği bilgi ve becerileri ferde kazandırmalıdır; 

yani, doğru bilgiyle donatmalıdır. 
Eğitim, bir taraftan, toplumun sahip olduğu değerleri korurken, diğer taraftan, sistemli bir bi

çimde bunları geliştirerek, kullanılacak hale sokmak zorundadır; bu özelliğiyle, gelişmeye ve iler
lemeye açıktır. Şayet, eğitim sistemi bu özelliğe sahip değilse, toplumu geliştirerek yaşatması 
mümkün değildir. Eğitim olmadan, toplumun, varlığını sürdürmesi mümkün değildir. 

Çok kısa olarak, eğitimin tanımını yapıp işlevini anlatttıktan sonra, Türk eğitim sistemindeki 
duruma bir göz atalım; çünkü, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesini tartışırken, aynı zamanda, eğitim 
sistemimizi de tartışmış oluyoruz. Böylece bir bakıma, eğitimi değerlendirmiş olmaktayız. Eğiti
min değerlendirilmesi denilince, akla ilk gelmesi gereken şey, eğitimin, fizikî yapı ve yatırım ola
rak ele alınması değil "uygulanan programlar sonunda, nasıl bir insan yetiştiriyoruz; yetiştirdikle
rimizden memnunmuyuz" sorusunun cevabı olmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi değerlendi
rilirken, konu bu şekilde ele alınırsa, daha yapıcı ve olumlu sonuç elde etmemiz mümkün olur. Ak
si halde, tali meselelere dalıp meselelerin özünü kaybetmek, bunların çözümlenmesi halinde soru
nun çözümleneceği yanlışlığı içinde kaybolmak ihtimalini ortaya çıkarır. 
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Türk eğitim sisteminin başlıca problemlerini şöyle sıralayabiliriz: 

1. Türkiye'de, eğitimin en büyük problemi, ülkenin millî değerlerini koruyan ve geliştiren, he
defi belirlenmiş, istikrarlı bir eğitim politikasının olmamasıdır. Hükümetler değiştikçe değil Bakan
lar değiştikçe şekillenen eğitim politikaları vardır; devamlılık yoktur. Eğitim, yaz-boz tahtası ol
muştur. Eğitim politikaları, müfredatları, eğitimde yöntem ve metotlar, âdeta, deneme yanılma usu
lüyle sürdürülmektedir. Bu sebeple, millî eğitim sistemi bilimsel değildir. 

2. Eğitim, idealini kaybetmiştir. 100 öğrenciye "hedefin nedir" diye soracak olursak, herhalde, 
hedefinin şuurunda olan öğrenciyi bulmak çok zordur. İlkokuldan üniversiteye kadar, öğrencileri
mizin gündeminde hangi konular vardır? 

3. Eğitim sistemimiz baskıcıdır, demokratik değildir. Daha işin başında, çocukları birtakım 
şablonlara sıkıştırarak, yasaklar ve dayatmalar koyarak, aklı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek 
iddiasında olan eğitim sistemimizin, bunu yapması, gerçekleştirmesi zordur. 

Canlı ve cansız bütün her şeyi yaratan Rabbimiz bile, Kur'ân'ı Kerim'de bir âyeti kerimede, 
"Dileyen bana inansın, dilemeyen inanmasın" buyurmaktadır. Eğitim sistemimizi, birtakım dayat
maların üzerine bina etmemiz, herhalde, çok garip ve çok yanlıştır. 

Türkiye'de anne ve babanın, çocuklarına, istedikleri eğitimi seçme hakkı.yoktur. Devlet, va
tandaşların, çocuklarına, istediği eğitimi seçme hakkını kendinde görürken, ebeveyne bu hakkı ver
memektedir. Halbuki, Avrupa İnsan Haklan Anlaşmasının altına.biz de imza atmışız. Bu anlaşma
nın en önemli şartlarından bir tanesi de, ebeveyne, (anne ve babaya) çocuklarına, istedikleri eğiti
mi seçme hakkının sağlanmasıdır. 

Eğitim sistemi ve politikaları, uygulamalardaki bu ideolojik ye antidemokratik sınırlamalar, 
sistemin çağdaş gelişmeye ve değişmelere ayak uydurabilme, uluslararası rekabetin zorunlu kıldı
ğı ihtiyaçlara cevap verebilme kabiliyet ve elastikiyetini yok etmektedir. Eğitimde, statükocu ve en 
fazla, taklit edebilme durumu ortaya çıkmaktadır. Böyle bir eğitim sisteminden, üreten insan, lider 
insan, kâmil insan yetişmemektedir; her şeyiyle tek tip insan yetiştirmek üzere kurulmuştur. 

4. Bu eğitim sistemi, güvensizdir; bundan dolayı, kendine güvenen, tarihini inkâr etmeyen, bi
lakis, onunla iftihar eden; kültürüne sahip, taklitçi olmayan, elâleme hayranlık illetiyle hastalıklı ol
mayan bir nesil yetiştirememiş durumdayız. İşte çağdaş dünya, işte bizim okullarımız, sınıflarımız, 
kitaplarımız, işte pasaportumuz, işte paramız, işte itibarımız... Bunlar, kendine güvensiz bir eğitim 
politikasının ürünüdür. 

Millî eğitim sistemi, laiklik noktasında da bir çıkmazın içerisindedir. Eğitim öğretim faaliyet
leri, dini, dili, etnik kökeni, tabiiyeti, kılık kıyafeti ne olursa olsun, azınlık veya çoğunluk oluşuna 
bakılmaksızın, herkese verilmesi gereken bir hizmet sektörüdür; ama, bu ülkenin eğitim sisteminin 
azınlıklara verdiği haklar çoğunluklara verilmemektedir; inanç, düşünce, zümre farkı gözetilmek
tedir. Ne yazık ki, 21 inci yüzyılın eşiğinde, bu ülkede, inançlarından dolayı okuması engellenen 
kız öğrencilerimiz var. 20 inci Yüzyılda, ne yazık ki, başı örtülü diye, öğrenciyi okuldan kovan, 
sözüm ona profesörler, öğretim üyeleri var. Halbuki, yüce dinimiz İslam, ilmi elde etme yolunda 
gösterilen çabalara herhangi bir sınır veya ambargo koymamıştır. Evet, İslam, ilmi elde etme yo
lundaki çabaların önüne bir sınır veya ambargo koymamıştır; ama, biz, ilmi elde etmek için çaba 
gösteren öğrencilerin önüne sınır koymaktayız, ambargo koymaktayız. 

Sözün burasında, şunu da ifade etmek istiyorum ve Hükümetten istirham ediyorum: Duydu
ğumuz kadarıyla, Sayın Başbakan, Millî Eğitim Bakanına "üniversitelerde başörtüsü sorununu çö
zün" diye bir talimat vermiştir. İnanıyorum ki, Sayın Bakan da, üniversitelerde başörtüsü sorunu
nun çıkmasını istemiyor, YÖK Başkanımız da istemiyor. Hal böyleyken, hangi gizli güçler, top-
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lumsnl barışı bozmak için, Sayın Başbakanın da, Bakanın da, YÖK Başkanının da, kanunların da, 
Anayasanın da, temel hak ve hürriyetlerin de, insan haklarının da önüne geçerek, birtakım prob
lemler çıkarmaktadır? Türkiye'de, toplumsal barışı kim bozmak istiyor; kim çatışma çıkarmak isti
yor? Kim, oniki yıldan beri, zaman zaman, başörtüsü konusunu başörtünün önünde engel teşkil 
ederek, kamuoyuna bu konuyu getirerek, Türkiye'de laik-antilaik çatışması çıkarmak istiyor? Hü
kümetin, bu konuda ciddî adımlar atması ve bu problem çözmesi gerekmektedir. Bakın, kardeşane 
tavsiye ediyorum; siz bu problemi çözmezseniz, üniversitelerdeki başörtülü kızın gözyaşı Refah 
Partisini iktidara getirecektir. 

ÖMER EKÎNCİ (Ankara)- Elleme gelsin... 

MUSTAFA BAŞ (Devamla)- Bu problemi çözün, aksi halde, başörtüsü, başınızı yakabilir. 

COŞKUNGÖKALP (Kırşehir)-Sivas'ta 37 kişi yandı!.. 

MUSTAFA BAŞ (Devamla)- Yani, biz öyle bir inancın mensubuyuz ki, zehir veren akrebi öl
dürmek dinimizce caizdir; ama, onu ateşe atarak öldüremezsiniz; o yasaktır. Böyle bir inanca men
sup olan insanlara, bunu söylemek yanlış bir şeydir, işte, toplumsal barışı bozmak ve ülkeyi kaosa 
sürüklemek isteyen birtakım dış güçler ve onların uzantıları, Türkiye'de bu problemleri devamlı 
olarak kaynatıp kaynatıp önümüze getirmektedir ve bu da sıkıntı doğurmaktadır. 

Bir başka önemli problem; eğitimde kullanılan ders araçları ilkeldir. Okullarımız, sınıflarımız, 
tahtalarımız, masalarımız ve baskı tekniği ve zamanlama yönünden kitaplarımız çok ilkeldir ve ge
ricidir. 

Artık, okulunu tamir edemeyen, kömürünü alamayan; okul müdürünü, eğitim ve öğretim ko
nusunda değil, okulun maddî ihtiyaçlarını temin etme konusunda veliyle kavga ettiren bütçelerle 
karşı karşıyayız. 

Eğitimin aslî unsuru elbetteki öğretmenlerdir. Öğretmenlere gelince; Refah Partisi Grubu adı
na, görevi başında şehit olan bütün öğretmenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş
sağlığı diliyorum. ' , 

Kamu çalışanlarının en büyük kesimini oluşturan bu insanların, ekonomik ve sosyal sorunları 
vardır; hâlâ sendikal hakları verilmemiştir. Bakanlıkça hazırlanan öğretmen personel yasa tasarısı 
yetersizdir. Mesleğe atamada uygulanan politikalar, öğretmenlik mesleğinin onurunu zedeleyici
dir. Ne yazık ki, biz, bugün burada Millî Eğitim Bakanlığı bütçesini konuşurken, öğretmenlerin bü
yük bir kısmı derslerinde değildir, sokaklardadır. Toplumun en münevver kesimi olan öğretmenle
rin ve daha önce de onların hocaları olan öğretim üyelerinin, profesörlerin, sokaklara çıkarak, in
sanca yaşayabilme standartlarına kavuşmak için, Hükümetten talepte bulunmaları, eğitim politika
larımızın, bütçelerimizin ve Hükümet icraatının ne olduğunu, nasıl olduğunu göstermektedir. 

Kanunlarla sağlanan ve müktesep hak olarak gerçekleşmiş birçok hak, tasarruf tedbirleri dola
yısıyla verilmemektedir. Tasarrufu Teşvik Fonunda toplanan ve Haziran 1994'te verilmesi gereken 
paralar hâlâ ödenmemiştir. Küçük de olsa, her ay tahakkuk eden vergi iadeleri kaldırılmıştır. Ders 
ücretleri iki üç, hatta dört ay gecikmeli ödenmektedir. Aldığımız bir istihbarata göre, Bakanlıkta, 
ek ders ücretlerinin kaldırılması yönünde bir çalışma yapılmaktadır. Bu, son derece yanlış bir uy
gulama olur. İnanıyorum ki, öğretmenlerin, maaşlarına bir ilave olarak almış oldukları ek ders üc
retlerinin kaldırılmasıyla ilgili böyle bir uygulama gerçekleşmez ve bu haber yanlıştır. 

İkili anlaşmalarla sağlanan ve Millî Eğitim Bakanlığı aracılığıyla verilen burslardan, öğret
menlerimiz istifade edememektedir. Bu hususun düzeltilmesi ve öğretmenlerimizin en tabiî hakkı 
olan, yurt dışındaki bu burslardan istifade edebilme imkânlarının sağlanması gerekmektedir. 
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Bu yasama döneminin başladığı ilk günlerde, Refah Partisi Grubu olarak, öğretmenlerin so

runlarıyla ilgili Meclis araştırması komisyonu kurulması ve öğretmenlerin problemlerinin ve bun
ların çözüm yollarının tespitiyle ilgili bir önerge vermiştik. O zaman, bu önergeye bütün siyasî par
tiler katıldı ve araştırma komisyonu da kuruldu. Komisyon, cumhuriyet tarihinde, eğitim ve öğret
menlerimiz için en faydalı faaliyetlerden birini yaptı ve raporunu tamamlayıp Hükümete sundu. Bu 
raporun içinde yer alan kanun tekliflerinin bir -kısmı, komisyon üyeleri tarafından verilmiştir; ama, 
raporda öngörülen kanun tasarılarının ve diğer hususların hiçbiri, Bakanlar Kurulundan hâlâ çık
mamıştır. Sayın Bakana ve Hükümete sesleniyorum: Biz, öğretmenlerin sorunlarının ve çözümle
rinin tespiti için vazifemizi yaptık, önergemizi verdik; komisyon kuruldu ve vazifesini yaptı; rapo
ru da ortadadır. Şimdi, bizden ne istiyorsanız; bu rapor içerisinde yer alan, öğretmenlerin durumu
nu iyileştirmek için, hangi kanun tasarısını, hangi hususu Parlamentoya getirmek istiyorsanız, Re
fah Partisi Grubu olarak, sonsuz destek veriyoruz; buyurun; hemen getirin, hemen çıkaralım; ama, 
henüz, TÖYAK başta olmak üzere; hiçbiri Bakanlar Kurulundan çıkmadı. Şimdi, sizin ömrünüz bi
tecek, hükümetten düşeceksiniz, Bakanlıktan gideceksiniz; bu hayırları işleyemeyeceksiniz. Onun 
için, ne istiyorsanız, hangi desteği istiyorsanız, muhalefet olarak sınırsız destek vaat ediyoruz bu 
rapor içerisindeki hususlarla ilgili. Sayın Bakanım, lütfen, bu raporun içerisinde yer alan kanun ta
sarı veya tekliflerini en kısa zamanda Parlamentoya getirin ve bunların çözümünü de birlikte yapa
lım. 

BAŞKAN- Sayın Baş, Sayın Ataoğlu'nun süresinin hududuna geldiniz... 
MUSTAFA BAŞ (Devamla)- Evet, adil düzende, hakkın doğmasına bir sebep de rızadır; rı

zayla hak doğar. Onun rızasıyla, ben devam ediyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya)- Bak "Hayır" diyor. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla)- "Devam" diyor... Devam... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Her şeyde bir "hayır" vardır değil mi!.. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla)- Şimdi, üniversitelerimize gelmek istiyorum. 

. Değerli arkadaşlar, 1981 yılında, Türkiye'de, 19 üniversitede 183 fakülte, 126 akademi veya 
yüksekokul vardı. 1992 yılında, bunlar yüzde 60 artarak, 29 üniversite oldu; 1994'tc, yüzde 100'ün 
üzerinde artış yaparak 57 üniversitede, 416 fakülte oldu ve yüksekokullar da yüzde 112 artarak 465 
oldu. Yine, öğrenci artışları da bu paralelde seyretti; 1992 yılında, üniversitelerde 106 bin öğren
ci varken, yüzde 108 artış göstererek 214 bin öğrenci olmuştur; 10 bin öğrenci de Türkî cumhuri
yetlerden gelmiştir. 

Şimdi, bu Türkî cumhuriyetlerden gelen öğrenciler için bir şey söylemek istiyorum. Bakınız -
biraz önce bahsettiler, Almanya da bu eğitim faaliyetlerine girdi- Amerika Birleşik Devletleri, 
Türkî cumhuriyetlere gitti, 200'e yakın, kaliteli öğrenci seçti, Amerika'ya getirdi ve bunları eği
tiyor. Maksadı nedir; on sene, yirmi sene, otuz sene sonra, Türkî cumhuriyetlerde yönetim meka
nizmasında bulunacak üst düzey insanları seçerek, kabiliyetlerini, zekâlarını tespit ederek aldı, ge
tirdi, okutuyor... 

Biz ne yaptık; 10 bin öğrenci getirdik.Nasıl getirdik; listesi bile belli değil; havaalanında, "10 
bin kişi doldu mu?..9 bin oldu... 1 000 kişi daha bulun, getirin.." diye, 10 bin kişiyi bu şekilde uçak
lara doldurarak Türkiye'ye getirdik; ismi listelerde olmayanları dahi getirdik. Ne oldu; şimdi, bu 
öğrencilerin harçlıklarını veremiyoruz. 

İşte, yanlış politikalarınızdan biri de budur. Bu yanlışlardan vazgeçin. Bunlar "Adriyatik'ten 
Çin Denizine kadar" diye nutuk atmaya benziyor. 

MEHMET GEDİK(Bursa) - Çin Şeddine kadar... 
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MUSTAFA BAŞ(Devamla)- Şimdi, geldiğimiz nokta ortada; işte Çeçcnistan, işte Azezbay-

can!.. Hükümetin dış politikası "Sovyetler Birliğinin toprak bütünlüğü... "Bunu söylüyor Hükümet! 
"Adriyatik'ten Çin denizine kadar.." diye konuşanlar, şimdi bunu söylüyor! 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU(Art//in)- Çin Şeddi, deniz oldu... 

MUSTAFA BAŞ(Dcvamla)- işte, eğitimde de bu yanlışı yaptık. Bunu, antriparantez söylüyo
rum. 

Değerli arkadaşlar, 1992 yılından 1994 yılına kadar, öğrenci sayısı yüzde 108, üniversite sa
yısı yüzde 100 ve fakülte sayısı yüzde 108 artarken, kaynak ne olmuştur; yükseköğretim ödenek
lerinin konsolide bütçe içerisindeki ve gayri safî millî hâsıla içerisindeki payına bakıyoruz: 1981 
yılında 19 üniversite varken, yükseköğretim ödeneklerinin konsolide bütçe içerisindeki payı yüzde 
3,9; 1992'de bu oran yüzde 4,39'a çıkmıştır. 1981 yılından 1994 yılına kadar üniversitelerin sayısı 
19'dan 57'yc yükselmiştir. Aynı yıllar arasında yükseköğretim ödeneklerinin konsolide bütçe içeri
sindeki payı yüzde 3,80'e düşmüş; gayri safî millî hâsıla içerisindeki payı da yüzde 1,46'da kalmış
tır. 

Bu ödeneklerle, bu paylarla, bu fakültelerin kurulması, bu üniversitelerin yürümesi mümkün 
değildir. İşte, şu anda, Yüce Parlamentodan kanun çıkmış olmasına rağmen, 160 civarında fakülte 
ve üniversite kurulamamıştır ve ikili öğretim için verilen 5 bin kadrodan 1 500 tanesi Yüksek Öğ
retim Kurumuna tahsis edilmiş olmasına rağmen, tasarruf tedbirleri dolayısıyla, bugüne kadar hâ
lâ kullanılamamıştır. İşte halimiz bu ve maalesef, cumhuriyet tarihinde ilk defa, profesörlerin, ho
caların, üniversite öğretim üyelerinin maaşları, hâkimlerin, savcıların, kaymakamların maaşlarının 
altına düşmüştür. Son çıkan kanunlar da, onların durumlarını iyileştirmeye yetmiyor. Üniversite 
hocalarımız, edeplerinden ve mütcvazılıklarından, okullarına, derslerine dönmüşlerdir ve belki, 
onun için, bugün sokaklarda değillerdir. Dolayısıyla, bu bütçeler yanlıştır; bu bütçeler, bugünkü 
yükseköğretim sisteminin gerçekçi bir şekilde yürümesine yetmez. 

Amerika'da, bir tek üniversitede bulunan kitap sayısı, Türkiye'deki 57 üniversitenin, neredey
se toplamında bile yoktur. Biz, kitaba bile yatırım yapamamaktayız.' 

Şimdi -Bakanlığın başarısını ölçmek için söylüyorum- Avrupa ülkelerinde, okul öncesi eği
timde okullaşma oranı yüzde 55'in üzerindedir; Türkiye'de bu oran yüzde 6,1'dir. Geçen sene, Tür
kiye'de, okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 5,2 idi; yani, binde 9 oranında bir artış yap
mışsınız. Bu hesaba göre, Türkiye, nüfus artışını da göz önüne aldığımız takdirde, Avrupa'daki 
okullaşma oranına, yüz sene sonra ulaşabilecektir. 

İkincisi; bakınız, siz bu yıl, ilkokul, ilköğretim ve yatılı ilköğretim olarak 332 tane okul açtı
nız; ama, bu yıl içerisinde boşaltılan köylerde kapanan okullar 1 000'in üzerindedir. Kapattığınız 
okul, açtığınız okulun üç katından fazladır. Eğitim sisteminizin hali budur. 

Arz edeceğim daha başka hususlar da var; ama, arkadaşımın müsaadesini ancak bu kadar ala
bildim. 

Bakanlığımızın bütçesinin, eğitim camiamıza, öğretmenlerimize, milletimize, Millî Eğitim 
Bakanlığımızın mensuplarına ve bütün üniversite mensuplarına hayırlı olmasını diliyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Refah Partisi Grubu adına ikinci sözcü, Sayın Kâzım Ataoğlu; buyurun efen-
dim.(RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde Refah Partisinin görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
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Çok değerli arkadaşlar, sözlerime, görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimize Allah'tan 

rahmet, geride bıraktıkları eş ve çocuklarına sabır diliyor ve bu şehitlerimizin ailelerine, Bakanlık
ça sahip çıkıldığı umudunu taşıyarak başlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bu Hükümetin, birçok meselede olduğu gibi, millî eğitim mesele
sinde de bir çıkmazda olduğunu açıkça belirtmek istiyorum. 

Anaokulundan üniversiteye kadar uzanan süreç içerisinde, eğitim ve öğretimimiz, hiçbir dö
nemde, maddî ve manevî yönden bu kadar olumsuzluklar ve çözümsüzlükler içine düşmemiştir. 
Problemleri, dertleri ve sancıları giderek artan, her gün biraz daha kötüye giden eğitim sistemimiz 
ve eğitimcimiz, gerçekten ciddî bir bunalım içindedir. Diplomalı işsizler, kalabalık sınıflar, öğret
menin geçim sıkıntısı, üniversiteler önünde yığılmalar, eğitimdeki fırsat eşitsizlikleri, bölgeler ara
sındaki dengesizlikler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki kapalı okullar, başörtüsü zul
mü, imam hatip okulları açılması talepleri karşısındaki suskunluklar, arka arkaya sıralanan prob
lemler ve daha bir yığın meseleler... Bütün bunları kim çözecek?! 

Değerli arkadaşlar, böyle önemli meseleler çözüm beklerken, Bakanlığın görevi, keyfî ve ka
sıtlı atamalar, yer değiştirmeler, soruşturmalar yaparak, zaten maddî gücü elinden alınmış öğret
menleri ve idarecileri canından bezdirmek midir?! 

Sayın Başkan.değerli milletvekilleri; henüz kendi kimliğini bulamamış, menfaatlanna düşkün, 
günün şartlarına göre zihniyet değiştiren yöneticilerle, Millî Eğitimimizin, yukarıda sıraladığım bu 
problemlerini çözmek katiyen mümkün değildir. Bu bakımdan, eğitimimizi içine düştüğü bu çık
mazdan kurtarmak için, millî ve manevî değerlere gönülden inanan, faziletli, ehliyetli, dürüst ve ça-
lışkan eğitimcilere itibar edilmeli, millî eğitimimiz, liyakatli kadrolarla yönetilmelidir. 

Değerli arkadaşlar, bugünkü eğitim düzenimiz, öncelikle, hür düşünceye ve zihnî gelişmeye 
kapalıdır, önyargılıdır, dogmalann güdümündedir, moda deyimle, demokratik değildir. Bu eğitim 
düzeni, Türkiye'nin, donuk, ruhsuz, cansız bürokrasisine hizmet edecek diplomalılar yetiştirmekte
dir. Mevcut zihniyetle, eğitimimizin en küçük bir meselesini bile çözmek mümkün değildir. 

Bir misal vermek gerekirse, şu andaki zihniyet, lise müfredatıyla, üniversite seçme ve yerleş
tirme sınavı arasındaki uyumu sağlama ciddiyetinden bile yoksundur. Bu zihniyet, 577 lise birin
cisini bile üniverisiteye sokamayacak kadar ferasetsizdir ve çalışkan gençleri ayırt edemeyecek öl
çüde iflas içindedir. 

Bir başka misal vermek istiyorum: 1993 yılı içerisinde milletlerarası literatüre geçen makale 
sayımız sadece 1 700 civarındadır. 37 500 personeli olan üniversitelerin bir yılda neşrettikleri ma
kale sayısı, maalesef, sadece bu. Buna, bir de sayılan 500 bine varan Öğretmenlerimizi de ilave ede
cek olursak, durumun vahameti daha iyi anlaşılır sarnyorum. 

Bu misalleri çoğaltmak mümkün, peki neden böyle oldu; tabiî, bunun bir çok sebebi var. Bi
ze göre, en başta gelen sebeplerden biri, her şeyden önce, öğretmen yetiştiren kaynakların farklı ol
ması bizi bugün bulunduğumuz noktaya getirmiştir. Önce, 1970'lerde öğretmen okullarını, daha 
sonra, 1978'lerde yüksek öğretmen okullarını kapattık. 1982-1983 öğretim yıllarında da, Millî Eği
tim Bakanlığı, öğretmen yetiştirme mesleğini üzerinden atarak, üniversitelere devretti. 

Muhterem arkadaşlar, millî eğitimimizin temeltaşı öğretmen olduğu için, ben, özellikle mese
lenin bu yönünü ele almak istiyorum. Öğretmenlik, bir iş bulma mesleği değildir, bir aşk ve şevk 
mesleğidir. Bu mesleğe girecek gençlerimiz, ortaöğretimden itibaren bu mesleğe yönlendirilmeli
dir. Hiçbir şey olamazsam öğretmen olurum mülahazasıyla işe başlayanlar, maalesef, bizi bu nok
taya getirdi. 

Mevcut şekilde yetiştirilen öğretmenlerle başarıya ulaşmamız asla mümkün değildir; çünkü, 
öğretmenlik, inanç işi, sevgi işi, sevda işi hatta karasevda işidir. Evet, öğretmen, üniversite eğiti-
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minden geçmeli; fakat, çok özel yetiştirilmelidir, özel formasyona sahip olmalıdır. Ortaöğretimden 
itibaren, çalışkan ve zeki öğrencileri, ruhî ve fikrî yönden bu mesleğe hazırlayacak bir sistemin, hiç 
zaman geçirilmeden devreye sokulması şarttır. 

Millî ve manevî değerlerle dopdolu, teknolojiden yararlanmasını bilen, yüreğinde Allah kor
kusu ve vatan sevgisini duyan, insanını ve ülkesini seven bir öğretmenin yetiştirdiği insanların Tür
kiye'si böyle olmayacaktır. Bu öğretmenin Türkiyesi, maddî ve manevî yönden kalkınmasını sağ
lamış, ağır sanayiini kurmuş, refah seviyesini yükseltmiş; birbirini seven, fikirlerine saygı duyan, 
hoşgörülü insanların barış ve kardeşlik içinde yaşadığı bîr lider Türkiye olacaktır. Ancak, bugün, 
yüzde 140'lık enflasyonun olduğu bir Türkiye'de, ne yazık ki, hâlâ 30-35 biri lira ders ücreti verdi
ğimiz, 7,5 milyon lira maaş ödediğimiz öğretmenlerimizden böyle bir verim beklemek elbette 
mümkün değildir. 

Daha geçen gün, bir televizyonda, yüzleri karartılmış olarak, işportacılık yapan, bir markette 
çalışan öğretmenler gösterildi. Bunlardan, markette çalışan bir öğretmen " en büyük endişem, bu
rada bir öğrencimin beni görmesidir " diyordu. İstikbalde bölgenin lider ülkesi olacak Türkiyemi-
zin, manevî mimarları olan öğretmenlerimiz, bu hale mi düşürülmeliydi. Açıkça söylüyorum, bu
gün de derslerine girmeyerek, sokaklarda hakkını arayan öğretmenleri bu hale düşürenler utanma
lıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz buraya gelmişken, bir şey söylemek istiyorum. Siz, 
hiç vekil doktor, vekil mühendis, vekil veteriner, vekil asker duydunuz mu Allahaşkma!.. Sağlık 
memurunda, ziraat teknisyeninde, noterde ehliyet arayacaksınız; ama, her ne hikmets*e, bunları ye
tiştirecek, bunlara şuur ve şekil verecek insanlarda ehliyet ve liyakat aramayacaksınız... Bu, olacak 
iş midir... Bir neslin geleceğini karanlığa sürüklemek istemiyorsanız, bu yedek öğretmenlik, vekil 
öğretmenlik uygulamasından lütfen vazgeçiniz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değerli Bakanlığımızın, YÖK'ün ilgilenmeleri ve yerine 
getirmeleri temennisiyle birkaç hususa değinmek istiyorum. 

Bugün, gerçekten, öğretmenlerimiz çok büyük bir sıkıntı içindedir. Dağ taş demeden devleti
ni temsil eden, ülkenin en ücra köşesinde şanlı bayrağımızı göndere çeken öğretmenlerimize veri
len özel hizmet tazminatı, yeni düzenlemeyle, üniversite elemanlarına verilen özel hizmet tazmina
tı gibi yükseltilmelidir. Öğretmenlerimize yıpranma tazminatı verilmelidir. Gün boyu ayakta duran, 
tebeşir kullanan, evde yazılı kâğıdı okuyan, sürekli kendisini yenilemek zorunda olan öğretmenin, 
yıpranmadığını mı sanıyorsunuz... Polisin, askerin yıpranması var da, öğretmenin yıpranması ol
maz mı... Bu bakımdan, öğretmenlerimize de behemehal bir yıpranma tazminatı verilmesi gerekir 
kanaatindeyim. 

Bunun dışında, her yıl, öğretmenleri, senede bir defa, 24 Kasım Öğretmenler Gününde hatır
lıyoruz; birtakım merasimler yaparak öğretmenlerimize övgüler yağdırıyoruz ve 24 Kasımı böyle 
kuru ve şekilci bir şekilde geçiriyoruz. Bu günün daha anlamlı hale gelmesi için, öğretmenlerimi
ze, hiç olmazsa böyle bir günde, Öğretmenler Günü vesilesiyle, eğitim tazminatı adı altında veya 
herhangi bir ad altında, en azından bir ya da iki maaş tutarında ikramiye -para- verilmesi sağlan
malıdır. 

BAŞKAN- Sayın Ataoğlu, dört dakikanız var; sizin zamanınız sıkıştı, onun için hatırlatıyo
rum. 

KÂZIM ATAOĞLU (Devamla)- Değerli arkadaşlar, bugüne kadar 200'e yakın öğretmenimiz, 
teröristler tarafından şehit edilmiştir. Devlet ve Bakanlık olarak, bu şehitlerimizin yakınlarına, mi
rasçılarına iyi kötü yardım edildiğini biliyorum; ancak, bu yeterli değildir. Şehit olan öğretmenle-
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rimize, hiç olmazsa, evli ve çoluk çocuk sahibi olanlara, Emlak Bankası veya Toplu Konut idare
si marifetiyle veyahut da başka bir şekilde, behemehal bir ev vermeli, bunların çoluk çocuklarını 
sokaktan kurtarmalıyız. v 

Öğretmen atamalarında yeterlik sınavı tekrar uygulamaya konulmalıdır. Yetersiz ve ehliyetsiz 
öğretmenler, eğitim ve öğretim dışında başka alanlarda istihdam edilmelidir. 

Hükümet Programında da işaret edildiği gibi, öğretmenlerin sendika kurması için gerekli ya
sal işlemler, bir an evvel Meclisten geçirilmelidir. 

Değerli arkadaşlar, "Kendi Okulunu Kendin Yap Kampanyası" çerçevesinde, ülkemizde yüz
lerce okul yapılmaktadır. Ancak, bu arada 200'ün üzerinde de imam-hatip okulu yapılmıştır. Diğer 
okulları öğretime açıp, bu okulları açmamanın makul bir izahını hiç kimse yapamaz. İnsanımız ne
den imam-hatip lisesi istiyor, niçin malî yükünü gönüllü olarak karşılıyor; çünkü, siz, bu memle
keti, kültür emperyalizminin dağ gibi dalgalarına terk etmişsiniz. Halk, kendi kültürünü, kendi kül
tür kimliğini korumak için, imam-hatip okullarına sarılıyor. Siz, Devlet ve Hükümet olarak, halkı, 
kültür yozlaşması karşısında koruyamadığınız için, halkın kendisinin bulabildiği tek çare bu kalı
yor. Her fırsatta hak, hukuk, ezan, bayrak, insan hakları gibi mefhumları kullanan ve bu kavramla
ra toz kondurmayanlardan, halkımızın beklentisi, bu okulların bir an önce açılmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir hususa daha değinerek sözlerimi bitirmek istiyorum. 

1990 yılında, yükseköğretim kurumlarında, yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydıyla, 
kılık ve kıyafetin serbest olduğuna dair kanun çıktıktan sonra, aşağı yukarı bütün üniversitelerimiz
de aşağı yukarı halledilmiş olan bir başörtü meselesi, maalesef, İstanbul Üniversitesindeki rektör 
değişiminden sonra, bir mesele olarak tekrar gündeme getirilmiştir. Beş yıldır, normal olarak teorik 
ve pratik derslere giren öğrenciler, sayın rektörün değişiminden sonra, Hemşirelik ve Ebelik Yük
sekokulunda pratik derslere alınmamaya başlanmıştır. İstanbul Üniversitesi Hemşirelik ve Ebelik 
Yüksekokulunda okuyan 58 öğrenci, maalesef, bu zihniyet yüzünden, pratik derslere alınmamak
tadır. Bugüne kadar hiçbir disiplin soruşturması açılmadan, öğrenciler, keyfi olarak derslere alın
mamışlar, pratik derslere girmeye hazır oldukları noterle tespit edildiği halde, yok yazılmışlardır. 
Milyonlarca imza, yüzlerce velinin ricası ve bu mazlum öğrencilerin gözyaşları dahi, okul idaresi
nin uyanmasına yetmemiştir. 

Bu ülkede, Anayasanın temel hak ve hürriyetlerden saydığı, öğrenim özgürlüğünü çarpıtarak 
yorumladığınız kanun ve yönetmeliklerle, bu hakkı nasıl engelleyebilirsiniz? İç barışa en çok ihti
yacımız olduğu bu günlerde, yüzde 99'u halledilmiş bir başörtü meselesi, sanki hiç halledilmemiş 
gibi, yeni huzursuzluklara ve provokasyonlara sebebiyet vermektedir. 

Yönetmeliklere uymak zorunda olduğunu söyleyen sayın rektör, acaba, kendisi gibi davran
mayan 57 rektörün, yönetmeliklere ve kanunlara uymayıp, sadece kendisinin uyduğunu mu söyle
mek istiyor. İstanbul Üniversitesince, bu durumun, bir an evvel, diğer üniversiteledeki uygulama 
şekliyle düzeltilmesini temenni ediyoruz. 

Biz, bu kanunun uygulanmasında çok başarılı olan YÖK ve sayın üniversite rektörlerine te
şekkür ederken; İstanbul Üniversitesinin sayın rektöründen de bir damla suda fırtınalar koparılma
sına izin vermemesini temenni ediyoruz. Öncelikle de Hemşirelik ve Ebelik Yüksekokulundaki 58 
öğrencinin, önümüzdeki final imtihanlarına ve pratik derslerine girmelerin sağlamasına istiyoruz. 
Aksi halde, meselenin Grup olarak, Meclis araştırması istemi de dahil olmak üzere, her türlü yol
lardan takibatını yapacağız. 

Bu temennilerle, Bakanlık ve YÖK bütçesinin, Bakanlığımıza, üniversitelerimize, milletimize 
hayırlı ve uğurlu'olmasını diler; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN- Teşekkül ederim Sayın Ataoğlu. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Salman Kaya; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA SALMAN KAYA (Ankara)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hak 
isteyen toplum onurlu toplum, örgütlü toplum onurlu toplum; hak istemeyen, örgütlü olmayan top
lum köle toplumudur düşüncesiyle; bugün, yüzbinlerce kamu çalışanımızın hakkını isteme müca
delesine saygıyla, sözlerime başlamak istiyorum. ' 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun Millî Eğitim Ba
kanlığıyla ilgili görüşlerini Genel Kurula sunarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizdeki sorunların en önemlilerinden biri, hiç kuşkusuz, millî eğitim alanındadır. Türki
ye'de, bugün var olan öğretim kurumlan, ülkenin ye tek tek bireylerin gereksinmelerini karşıla
maktan uzaktır; niceliksel ve niteliksel bakımdan gittikçe derinleşen sorunların içinde, eğitim ye 
öğretim, etkinliğini sürdürmektedir. 

Okullaşma oranı/gelişmiş ülkelere göre oldukça düşüktür. Okul binaları, derslikler, araç ve 
gereç, öğretmen sayısı ve yatırımlar, öğrencilerin sağlıklı eğitim yapabilmesi açısından yeterli de
ğildir. Programlar, ders kitapları, mevzuat, yukjpdan, merkezî biçimde hazırlanmakta; öğretmen
lerin, söz, yetki, karar sahibi olması engellenmektedir. Örneğin, ortaöğretim alanında, kredili ders 
geçme sistemi gibi geneli ilgilendiren önemli kararlar, merkezî biçimde alınmakta, yeterli öndene-
mesi yapılmadan, birden engellenmesine gidilmektedir. 

Eğitimde, paralı eğitime, özelleştirmeye adım adım geçilmekte, fırsat ve olanak eşitliği tümüy
le ortadan kaldırılmakta, laik ve bilim karşıtı bir tırmanış yaşanmaktadır. Bu kurumların işleyişi, 
demokratik değildir. Irkçı ve dinci kadrolaşma, eğitim ve öğretim örgütünün ve okulların büyük ço
ğunluğunun yönetimini, devlet desteğiyle ele geçirmiştir. Öğretmenlere karşı, geleneksel devlet 
memuru baskısı ve 12 Eylülün yasakçı tutumu sürmektedir. Günümüzde yapılan eğitimde, özellik
le, 12 Eylülle birlikte ortaya çıkan, Cumhuriyet öncesi bir eğitim anlayışının hemen terk edilmesi 
gerektiği inancındayım. 

Millî Eğitim Bakanlığımıza ayrılan bütçenin yeterli olmadığını, dünya örnekleriyle açıkladığı
mız zaman, bunu net ve açık olarak görmekteyiz. Millî eğitim harcamaları için, dolar olarak, Ja
ponya 950, Almanya 810, İtalya 523, Yunanistan 234 ve Türkiye 74 milyon dolar ayırmaktadır. 
• ' • • ' ' ' l 

Değerli arkadaşlar, bunun sonucu, eğitimi niteliksizleştirme, yozlaştırmadır. Eğitimi nitelik-
sizleştirmenin ve yozlaştırmanın iki amacı vardır: Birinci amacı; kaderci, köle toplum yaratmaktır. 
Kaderci, köle toplumla, toplumun duygularını, toplumun dinî örf ve geleneklerini sömürerek, hal
kımızın emeğini gasp etmektir. En önemli nedenlerinden biri budur. Eğer, toplum, gerçekten, hak
kını isteyen, Örgütlü, onurlu toplum olursa; dolar, mark, altın yığını yapanların, bu gibi olanakları 
engellenecektir. Onun için, amaçlardan bir tanesi budur; uyuyan, uyuşturulan toplum yaratmaktır. 

Burada konuşma yapan arkadaşlarımız, elbette ki, ülkemizin eğitim sorunlarına nispî olarak 
değindiler; ama, 60 milyon insanımızın, nasıl onurlu yaşayacağı, nasıl kişilikli yaşayacağı konu
sunda tek kelime söylemediler; örgütlü toplum konusunda tek kelime söylemediler. 

Niteliksiz toplum yaratmanın yanında, diğer bir amaç da şu: Bugün, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı okullara gittiniz zaman, bu okulların durumunu çok net, açık bir şekilde görürsünüz. Yavru
larınızı bu okullara göndermemeye, özel okullara, daha nitelikli, daha yetiştirici yerlere gönderme
ye çalışırsınız. Bu da bir pazar olayıdır. Devletin asıl görevlerinden olan eğitim ve sağlık özelleş-
tirilmek istenmektedir; bunların başında da, bütçesini görüştüğümüz eğitim özelleştirilmek isten
mektedir. Yani, yoz eğitim kurumları yaratıp, öğretmenlerini boğaz tokluğuna çalışan insanlar ha
line getirip, aç, sefil bir şekilde bırakıp, nitelikli öğretmenlerin, özel okullara gitmesini sağlayacak-
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sın, ondan sonra da trilyonluk yeni pazarlar yaratacaksın veyahut da, tekrar, tarikat şeyhlerinin aç
tığı okullarla ülkeyi şekillendirmeye, yönetmeye çalışacaksın. 

Ben, hangi düşünceyi benimserse benimsesin, insanların düşüncesine karışılmasına şiddetle 
karşıyım; ama, yarın öbür gün, ırkçı faşizm ve şeriatçılık, bir yaşam biçimi şekline getirildiği za
man, Türkiye'de kardeş kanı akacak demektir. Bundan, hiç kimsenin kuşkusu olmasın; çünkü, hiç 
kimse, çağdışı yaşam biçimlerini bana kabul ettirme ve benimsetme gücüne sahip değildir. Buna, 
milyonlarca insan, yüreklice direnecektir. 

Sayın Bakanım, siz, kamuoyunda değerli ve Atatürkçü görüşlerinizle bilinmektesiniz; ama, 
çağdışı okullar açarak, toplumumuzun, bu tür şekillendiril meşine artık meydan vermeyin. Toplu
mumuz, bu tür keyfi şekillendirmelere hiçbir zaman pabuç bırakmayacaktır; bırakmayacağız. Biz, 
örgütlü toplumla demokrasiyi kuracağız. Bu, Türkiye'de en büyük tehlikedir. Bu tehlikeyi, hiçbir 
arkadaşımız, hiçbir yetkili ve bu işin sorumluluğunu duyanlarımız görmemektedir. Türkiye'de, çağ
dışı şeriatçılık, çağdışı faşizm, hiçbir zaman için hâkim olamayacaktır. Bu tür yaşam biçimlerine 
baktığımız zaman, bunların çağdışı olduğunu görürüz. 

Şeriatçılık, yeşil kuşak, ABD Müslümanlığı... Bakın; nasıl, dolara, marka, altına dönüştüğünü 
görüyorsunuz... Müslümanlık, halkımızın dinî duygularına saygılı olmak... Herkes, ona saygılıdır; 
ama, onu, bir yaşam biçimi ve anlayışı şekline getirip de, halkımıza, yoksul insanımıza empoze et
meye çalıştığınız zaman, ona, kesinlikle muvaffak olamayacaksınız. Örgütlü toplum, bunu, başını
za yıkacaktır ve dolayısıyla, Amerikan emperyalizminin MüslÜmancılığı, ülkemizde sökmeyecek
tir. Gerçi, ABD, böyle bir Müslümanlık yaratmaya çalışmıştır. Ben, gerçekten de dürüst ve onur
lu bir şekilde inananlarımıza, bu sözlerirnle, en ufak bir dokunma yapma düşüncesinde değilim; bu
nu başında belirteyim; ama, ABD'nin, Sovyet tehlikesine karşı yaratmaya çalıştığı yeşil kuşak, ül
kemizin başına bela olmaktadır. 

Genç kızlarımızın başörtüsü olayına gelince: Bu, halkımızın duygusunu sömürmektir. Hıdır-
lıktepe'de, ayağına naylon pabuç bulamayan insanımızın cennete gitmesini istemiyorlar... Bu, cen
nete gitme meselesi olmayıp; sadece, o duyguyu sömürüp, o duygudan bir çıkar sağlama meselesi
dir 

Aynı şekilde, faşizm ve ırkçılık da çağdışıdır; sermayenin sopasıdır. Bu konuda duyarlı olan 
ve 60 milyon insanını seven bir kişinin; ırkçılığın ve faşizmin, sermayenin sopası olduğunu bilme
si gerekir. Sayın Bakanım, bu konu, millî eğitimimizde ısrarla empoze edilmeye çalışılıyor. Bu ko
nuda, kendi bölgelerimizdeki insanlarımızın şikâyetleri had safhaya varmıştır. Örneğin, bir öğren
ciye matematik dersi öğretilirken, bu ders bir yana bırakılıp ona faşizm öğretilmeye çalışılıyor. 

Irkçılık ve milliyetçilik, sömürgecilik dönemlerinden gelen bir akımdır; kendi halkını başka
larına sömürttürmeme olayıdır; ama, tekellerin olduğu günümüzde, ırkçılık, milliyetçilik, faşizm, 
çağdışıdır ve sermayenin sopasıdır; bunun, kesinlikle bilinmesi lazımdır. Türkiye'de, bazı demok
ratik hakların istenmesi olayı bizim için tehlikeli değildir; esas tehlike, ülkemizi, şeriatçi ve faşizm 
tanklarıyla kardeş kavgasına sürükleme olayıdır. Bunu, tüm yetkililerin görmesi lazımdır. Türkiye 
artık o aşamaya gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizin üzerinde bulunan, halkımızın örgütlü toplum haline gelmesine, 
demokrasimizi sağlıklı zemine oturtarak onurlu bir toplum yaratma düşüncesine karşı olan bü teh
likeleri, bu tuzakları belirledikten sonra; sol değerleri inceleyen insanların bilinçli, onurlu toplum 
yaratma konusunda çabalarının olduğunun bilinmesi gerekir. Çünkü, biz, her zaman için, halkların 
kardeşliğine inanan bir anlayıştayız. Ülkemizde de, bu anlayışın, süreç içerisinde hâkim kılınması 
yönünde çaba harcanacaktır ve hâkim de kılınacaktır. Hiç kimse, kontrgerilla olaylarıyla veyahut 
da çağdışı eğitimlerle suskun toplum yaratma hevesine kapılmasın. 
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Değerli arkadaşlar, ülkemizde eğitim çağdaş olmalıdır. Ülkemizde yaşayan insanların etnik 

durumlarından, bölgelerin ekonomik gelişmişliğine kadar tüm faktörler göz önüne alınmalıdır. Et
nik özellikler ve kültürel gelişmişlik göz ardı edilerek devlet düşüncesini empoze etmek, çağdışı 
toplum yerine köleci toplum yaratma hayalidir. Bu politika, askerî faşist ve onların uzantısı duru
mundaki faşistlerin politikasıdır. Dünyanın çağdaş ülkelerinde, eğitim de, ulusal azınlıkları asimi-
lc yerine, onların kültürel gelişmeleri için çaba harcanmaktadır. 

Bugün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanılan olaylar özel olarak değerlendi
rilmelidir. Sorunlarına çözüm getirilmediği, kirli savaş sürdüğü süre içerisinde, bölgede 4 bine ya
kın okul kapanmış, eğitim ve öğretim fiilen sona ermiş, 100'c yakın öğretmenimiz öldürülmüş olup, 
bu tür kanlı olaylar devam etmektedir. Bölgenin eğitim sorunu, savaş ortamının sürmesinden kay
naklanmaktadır. Barış ve demokrasi ortamında soruna getirilecek çözüm, anadilde eğitim progra
mıyla tamamlanmalıdır. Zira, bir yerde anadille eğitim yoksa, orada bilimsel demokratik eğitimden 
söz edilemez. 

Sayın milletvekilleri, bir ülkenin uygarlık ve demokrasi düzeyini belirleyen unsur, o toplumun 
ne kadar örgütlü olduğudur; ama, o toplumun en dinamik kesimini oluşturan öğretmenler, örgüt-
süzlüğe mahkûm edilmiştir. Biz siyasetçiler, öğretmenlerimizi her vesileyle överiz; onların hizmet
leri, fedakârlıkları hakkında nutuklar atarız. Hükümetimiz, kendi demokrasi programı çerçevesin
de, öğretmenlere sendika hakkı tanıyacağını açıkladı. Ne var ki, bu açıklamaya karşın, öğretmen ve 
diğer memur sendikaları, bugün de, polis ve mülkî amirler tarafından, yasa dışı örgüt muamelesi 
görmeye devam etmektedir. Bu, Hükümetimiz için kabul edilmez olmalıdır. 

Yaklaşık dört beş yıldır öğretmenlerin sendikaları zaten vardır. Dolayısıyla "öğretmene sendi
ka hakkı tanıyacağız" demek bir şey ifade etmemektedir. Bugün, öğretmenler, bizden, grevli ve 
toplusözleşmeli bir sendika istiyorlar. Kuruluşunda demokrasiyi kendine amaç edinen Hükümet, 
öğretmenlerimizin çoktan hak ettikleri bu hakkı onlara tanımak zorundadır; çünkü, grevsiz bir sen
dika hakkının işe yaramadığı açıkça görülmektedir. 

Mademki, bu Hükümet, demokrasinin bütün kurumlara yerleşmesini amaçladığını samimiyet
le söylemektedir; o zaman, demokrasinin ilk koşulu olan, yurttaşlarına sınırsız örgütlenme özgür
lüğü hakkını tanıması gerekir. Öğretmenlerimize tanıması gerekir.. Bu hakkı öğretmenlerimizden 
hiç esirgememeli, onların demokrasi bilincine ve yurtseverliğine güvenmeliyiz. Bu hakkı tanırken 
de, ILO ilkelerinde memurun grev hakkı var mı, yok mu; acaba, eğitim grevle bağdaşır mı gibi an
lamsız soruları da sormamalıyız. Bize düşen, demokrasi yanlısı bir Hükümete düşen, bu hakkı ta
nıma şerefini taşımak olmalıdır. 

Hükümetin demokrasi programını başarısızlığa uğratmak isteyen çevreler, Anayasayı bir en
gel olarak karşımıza çıkarmak isteyebilirler; ancak, Anayasada "memurlar grev yapamaz" diye bir 
madde yoktur. Bu yüzdendir ki, zaten çok gecikmiş bir hakkı daha fazla geciktirmek Hükümetimi
zin demokrasi programına bir şey kazandırmaz. 

Ayrıca, biz, millî eğitimin, örgütlü öğretmeninin, süreç içerisinde, örgütüyle birlikte yerel yö
netimlere devredilmesinin de demokrasinin bir gereği olduğu inancındayız. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, ben, üniversitelerle ilgili konuya değinmeden önce, bir üniversite 
öğretim üyesinin bu konudaki düşüncelerini okumak istiyorum. Değerli öğretim üyelerimiz, ger
çekten de, toplumumuzun en duyarlı kesimidir. Toplumun en duyarlı kesimi olan öğretim üyeleri
mizin, örgütsüzlüğünden dolayı duyarlılıklarının az olmasını, elbette ki çok büyük bir suç olarak 
kabul etmiyorum; ama, siyasî parti temsilcisi arkadaşlarımız'kürsüye geldikleri zaman, öğretmene, 
üniversite öğretim üyesine örgütlülükten bahsettiler; fakat, biz, rektörler yasasının nasıl çıktığını, 
rektörler yasasına karşı nasıl bir cephe oluşturulduğunu çok iyi biliyoruz. Refah Partili arkadaşım-
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la aynı komisyonda çalışıyoruz ve rektörler yasası gündeme geldiği zaman, bir mahallenin muhta
rını mahalleliye seçtiriyoruz -ben muhtarı küçümsemiyorum, tabandaki en küçük örgütlülüğün ba
şıdır- bir köyün muhtarını köylüye seçtiriyoruz; ama, bir üniversite rektörüne, bir üniversite doçen
tine kendi muhtarını seçtirmiyoruz, seçtirmeme yönünde oy kullanıldı; ama, şimdi, bu kürsüden, 
kitleleri, halkımızı ve öğretim üyelerini kandırmak için gerçek dışı laflar edildi. Yani, toplumumu
zun tüm kesimlerinin örgütlenmesini savunacağız; ülkemizde demokrasi böyle yerleşir; bunun, 
başka bir çözümü yoktur. Profesör düzeyine, doçent düzeyine gelmiş değerli öğretim üyelerimizin 
YÖK kıskacından, YÖK elemesinden geçerek rektör olma, yani kendi muhtarını seçme hakkını on
lara vermedik. Değerli arkadaşlar, o konuda güç birliği yapmıştınız; ilgili tutanaklar Millî Eğitim 
Komisyonundadır. 

Şimdi, değerli bir öğretim üyesinin bu konudaki düşüncesini yansıtan makalesi, belki bazı ar
kadaşlarımıza, bazı öğretim üyesi arkadaşlarımıza eksik gelebilir, yanlış gelebilir, bana göre de nis
pî eksiktir; örgütsüz öğretim üyesi, elbette ki, fazla bir şey yapamaz; ama, bu makale, gerçekten de 
Türkiye'deki öğretim elemanlarının... Çünkü, Türkiye'de birçok kanlı, çağdışı olaylar oluyor; Tür
kiye'de insanlar kaçırılıyor, on güri sonra öldürülüyor, sonra da deliller bulduk denilerek açıklama
lar yapılıyor. 

Bütün arkadaşlar, şunu kafalarına iyice yazmalıdır: Elbette, o karanlık güçler, o kontrgerilla-
nın karanlık güçleri, cuntacı güçler yargılanmadan Türkiye'de demokrasi gerçekleşmez. Bu güçle
ri açığa çıkarmadan, biz, bu güzel ülkemizde, Türkiye'de, demokrasinin eksiksiz bir şekilde yerleş
mesini, onurlu toplum olmamızı gerçekleştiremeyiz. Biz, onurlu toplumla daha sağlıklı bir ülke 
olacağımız inancıyla, toplumumuzun, onurlu toplum olmasını istiyoruz; ama, bunun önündeki en
gelleri kaldırmak için, tüm partilerimizin, tüm demokrasi güçlerinin, tüm sivil örgütlenmelerin ça
ba içerisinde olması lazımdır. Bir Yunanistan kadar olamıyoruz; Yunanistan, cunta liderlerini hiza
ya çekti, tek tek yargıladı. Lafa geldiği zaman, Yunanistan'ı küçümsüyoruz; Yunanistan kadar, cun
ta liderlerini hizaya çek, yargıla bakalım, karanlık güçleri yargıla bakalım! Türkiye'de, Türkiye de
mokrasisine, halkımızın demokratik haklarına el uzanır mı, o zaman göreceksiniz; elbette ki, uzan
maz. 

Onun için, ben bu makaleyi okumak istiyorum... 
BAŞKAN- Sayın Kaya, yalnız, Sayın Köklü'nün konuşma süresinin hududuna geldiniz, hatır

latıyorum efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Konuşmanızı bize dağıtırsınız Sayın Kaya, 

biz onu okuruz. 
SALMAN KAYA (Devamla)- Kaç dakikam var Sayın Başkanım? 
BAŞKAN- Efendim, sürenizi kullandınız; bundan sonra, Sayın Köklü'nün süresinden kullana

caksınız; ona göre... , 
SALMAN KAYA (Devamla)- Biz, haksızlıklara, daha fazla karşı olduğumuz için ve arkada

şımın hakkını almamak için konuşmamı kesiyorum. 
Bütçemizin, halkımıza, millî eğitimimize hayırlı olmasını diler; saygılar sunarım. (SHP sırala

rından alkışlar) . 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kaya. 

Sayın Ural Köklü; buyurun efendim. 
AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ)- Sayın Başkan, müsaade ederseniz, zabıtlara geçmesi açısın

dan bir iki hususu ifade etmek istiyorum. 
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BAŞKAN-Sayın Köklü, bir dakika efendim... 
Buyurun Sayın Tunç. 

AHMET CEMÎL TUNÇ (Elazığ)- Sözcü, konuşmasında, İslamdan bahsederken, "Amerikan 
İslamcılığı, Amerikan Müslümanlığı" diye bir kavram ortaya koydu. Biz, Müslümanlar olarak, Tür
kiye'de yaşadığımız İslamm, "Amerikan İslamcılığı" diye bir şey olmadığını, bizim yaşamış oldu
ğumuz İslamın, Allah'ın kitabından kaynaklandığını, Peygamberin sünnetinden kaynaklandığını 
söyledik. Sayın sözcünün, bu ifadesinde neyi kastettiğini bilemiyorum. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-İslamiyeti de tekelinize aldınız... 
AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ)- Bir ikinci husus, âdeta, şeriata, şeriatın arkasına sığınmak 

suretiyle, bir yerde İslam aleyhine söylenmedik şey bırakmadı. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- islamiyet onların tekelinde değil Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Tunç, cevap hakkını kullanma gibi bir şey oldu bu... . • 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Niye alınıyorsunuz yahu, Sayın Kaya sizi kastetmedi. 

AHMET CEMÎL TUNÇ (Elazığ)- Sayın Başkan, tutanaklara geçmesi açısından söylüyorum. 
BAŞKAN-Bir dakika efendim... Karşılıklı konuşmayalım... 
AHMET CEMÎL TUNÇ (Elazığ)- Sözlüklere baktığınız zaman, ansiklopedilere baktığınız za

man, şeriatın İslam olduğunuz hepimiz okuduk, hepimiz biliyoruz. Bunu bildiğimiz halde, bu şe
kilde davranmamızın, bu şekilde söylememizin, bu memlekekete, bu millete hiç bir fayda getirme
yeceğini söylüyogım efendim. 
. MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)-Sayın Başkan, böyle bir usul yok. 

BAŞKAN- Sayın Tunç, kürsüde arkadaşımız var... Lütfen.... 

Buyurun Sayın Köklü. 
SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşla

rım; 1995 malî yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi hakkında Grubum adına görüşlerimi sunmak 
üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

Başlangıçta, güneydoğuda canlarını yitiren, Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet payidar kalması 
için, feyiz ve ışık vermek için görevlerini yaparken katledilen öğretmen arkadaşlarıma Allah'tan 
rahmet, eşlerine ve akrabalarına da başsağlığı dilerim. 

Her yıl, görüşmekte olduğumuz Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde, elbette ki, tüm partiler ola
rak, hepimiz, görebildiğimiz gerçekleri mümkün olduğunca anlatmaya çalışıyoruz. 

Ben, hemen, direkt olarak konuya girmek istiyorum. Eğitimin gerçekten ustası olan, eğitimi 
kendisine meslek edinmiş olan öğretmenlerimizin çare olarak neler üretebileceklerini; öğretmenle
rimizin, eğitim sorunlarımıza ne gibi öneriler getirebileceklerini düşünmemiz gerekmektedir. Eği
tim sorunlarımızın çözülmesini istiyorsak, herkesin söylediği gibi, "bilinmesi gereken bir konuyu, 
bir bilene soralım" anlayışından hareket ederek, eğitim sorunlarımızın çözümünde esas söz sahibi 
olan, eğitimin esas ustası olan öğretmenlerimizi, konuşan öğretmenler, söyleyen öğretmenler, üre
ten öğretmenler, Türkiye'nin sorunlarını bilen öğretmenler, Türk toplumunun önünde yürüyen, 
Türk toplumunu karanlıkları yırtarcasına aydınlığa götürecek olan, ellerinde bilimin meşalesini, 
Atatürkçülüğün meşalesini tutan öğretmenler durumuna getirmemiz gerekir. Gelin, biz, bu öğret
menleri, bu sorunları konuşabilecekleri düzeyde, çözüm üretebilecekleri düzeyde, memleket sorun
larına katkı yapabilecekleri düzeyde yasal güvencelere -üzerimize düşen görev olarak- kavuştura
lım derim. 
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Bir bilene soralım anlayışından hareket ettiğimiz zaman, memleketi, bizden kat kat daha faz

la düşündüklerinden şüphemiz olmayan öğretmenlerimizi; toplumun huzurunu, refahını, çocukla
rımızın istikbalini, geleceğini ve memleketin geleceğini herkesten daha iyi, daha sorumlu, daha 
kültürlü bir şekilde düşündüğünden şüphemiz olmayan öğretmenlerimizi; dünyanın bütün ülkeleri
nin, kendi öğretmenlerini kavuşturmuş oldukları sendikal örgütlenme özgürlüklerine, haklarına, 
yasal haklarına -bu durumda, dünyada, bizden başka iki ülke daha vardır- kavuşturalım, onları bu 
suçluluktan kurtulalım ve ilk önce, Meclis olarak, öğretmenlerimize, örgütlenmeleri için gerekli 
olan yasal güvencelerini verelim derim. 

Elbette biz biliyoruz, birbirimizden gizlemeye gerek yok; öğretmenlerimiz kesinlikle baskı al
tındadır; hatta, memurlarımız baskı altındadır. Bugün, sokaklarda yürüyorlarsa, bugün hak istiyor
larsa, buna saygı duyuyoruz; çünkü, geçinmek, çocuk büyütmek, nafaka temin etmek, eve rızk gö
türmek endişesi, insanları sokağa da düşürür, gerektiğinde daha değişik demokratik taleplerde de 
bulundurur. Ama, konu bu tür safhalara ulaşmadan, herkes görevini yapsın derim. Hem öğretmen
lerimizi, hem de kamu çalışanlarımızı, layık oldukları yasal güvencelere, bir an önce kavuşturalım. 
Böyle güvencelere kavuşmuş olan öğretmen, elbette, siyasal baskılardan endişe duymaz, geleceği
ne güvenle bakar; memleket sorunları hakkında, hiçbir baskı hissetmeksizin onurlu bir şekilde çö
züm üretir. 

Efendim, her Öğretmenler Gününde, hepimiz, kürsüye çıktığımızda, "öğretmenlerin maaşla
rını yükseltelim, onlara ikramiye verelim, şunu yapalım..." diyoruz. Ben, şunu söylemek istiyorum: 
Öğretmenimiz, her şeyden önce, paradan, puldan da önce, öğretmenlik mesleğine yakışır bir şekil
de, onurlu bir şekilde yaşamak istiyor. Tabiî, parasız yaşanmaz; ama, öğretmenimizin, ilk önce ka
vuşması gereken yasal güvence budur. Biz, bu güvenceyi verdikten sonra, öğretmenimiz yahut me
murumuz, hakkı olanı istemesini bilecek, oturacak, düşünecek ve "bana, öğretmen olarak veyahut 
memur olarak, yaptığım işin karşılığında verilmesi gereken şudur" diyecektir; devletin, memleke
tin sorunları düşünülerek masaya oturulacaktır. 

Biz, onları, toplumun motoru, kılavuzu ve her şeyden önce de rehberi olarak görüyorsak; öğ
retmenlerimize, layık oldukları bu yasal güvenceleri, bu ekonomik imkânları, en kısa zamanda te
min edelim ve bu imkânları, en kısa zamanda sağlayalım derim. Tabiî ki, o zaman, eğitim sorunla
rımızın tartışılmasında ve bu sorunların çözülmesinde büyük bir mesafe katedeceğiz. 

İkincisi; bu, gelişen, globalleşen dünyada, artık, sanayileşme çağı, atom çağı gibi çağlardan 
sonra, bilgi çağına ulaşıyoruz. Bu bilgi çağında, bu bilgisayar çağında, öğretmenlerimizin çocukla
rımızı yetiştirebilmeleri için, kendilerinin, birer ayaklı kütüphane gibi olmaları gerekir. Ayaklı kü
tüphane gibi olması gereken bir öğretmenin de, elbette, ekonomik sıkıntı çekmemesi gerekir. Öğ
retmen, hiç olmazsa, her gün, evine bir gazete alabilsin; öğretmen evine kitap da alabilsin. 

Artık, bilgi, parayla satın alınıyor. Her şeyin parayla satın alındığı bir dönemde, elbette, bilgi 
de parayla satın alınacaktır. Bu bilgi çağında, öğretmenlerimizin, bilgili olabilmesi için de, ekono
mik imkânlara kavuşturulması gerektiğine inanıyorum. 

Diğer taraftan, öğretmenlerimizin, memur statüsünde görev yapan diğer kamu görevlilerinden 
farklı bir tarafı var; onu gözden kaçırmayalım. Öğretmenlerimiz, kesinlikle, 8 saatlik mesaiden ön
ce ve sonra sınıfına girmeden, bir 8 saat veya bir 5 saat daha, vereceği derse hazırlanmak için, bir 
talebe gibi ders çalışmaktadır; bilgileri takip etmek zorundadır. Çünkü, öğretmenlik onurunu koru
yabilmek için, 15 saat, 20 saat çalışmak, bilgili olmak zorundadır. 

Bu anlamda, biz, öğretmenlerimize değer verelim; onları, komşu ülkelerdeki meslektaşların
dan geri kalmayacak şekilde maddî imkânlar açısından destekleyelim; yaz tatillerinde, stresten kur
tulmalarını sağlayacak imkânlar yaratalım diyorum. 
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Tabiî, söze, öğretmen sorunlarından başladım; çünkü, tüm partilerin temsilcileriyle birlikte, 

öğretmenlerin sorunlarını araştıran bir komisyonda görev yaptığımız için, bu konuyu eğitimin te
mel konusu olarak görüyoruz; Türk eğitiminin aşılması gereken temel sorunları olarak görüyo
ruz; çünkü, görünen ilk sorun bu. 

Çocuklarımızın öğretmenlerini yetiştirecek olan öğretmen kaynaklarımızı, öğretmen okulları
mızı, öğretmen üniversitelerimizi tez elden kurmamız gerekmektedir. Öğretmenlerin Sorunlarını 
Araştırma Komisyonu, işte bu çalışmalar sonucunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
-ardından da Millî Eğitim Komisyonuna gönderilmiş bulunan 4 tane yasa teklifi sunmuştur. Bu ya
sa tekliflerinin kanunlaşmasıyla, memleketimizin eğitim sorunlarında büyük aşamalar kaydedile
ceğini ve öğretmen yetiştirmede iyi bir reform yapmış olacağımızı düşünüyoruz. 

Bakanımıza, herkes tarafından bilinen devlet adamlığı birikimlerinden, güvenirliliğinden, ça
lışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Elbette ki, Bakanımız, millî eğitimin sorunlarını aşabilmek 
için elinden gelen gayreti göstermektedir; ama, Türkiye'nin eğitim sorunları bir bakanla,aşılacak 
sorunlar değildir. Türkiye'nin eğitim sorunlarını aşmak istiyorsak, elbette ki, başarılı, çalışkan ba
kanlarımızın yanında, bu konuda uzmanlaşmış, konunun bir memleket sorunu olduğunun farkına 
varmış, bu memleketin kurtulması için çağdaş bir eğitimin şart olduğunun farkına varmış bir kuru
lun oluşturulması, bu tür bir eğitimin temellerini rayına oturtmaları, bu eğitim sisteminde senin de, 
benim de, hepimizin de gelecekte çocuklarımızın okuyacağını bilerek bir mutabakatın sağlaması 
gerekmektedir; yani bir eğitim seferberliği yapmamız gerekmektedir. Bu konuda bir eğitim politi
kası tutturmalıyız ki, göreve yeni başlayan her bakan, kendine has birtakım değişiklikler yapma 
gayreti içerisine girmesin. 

Bizim, partiler olarak, eğitim sorunumuzu aşmamız açısından en başta yapmamız gereken, 
mutabık olduğumuz bir eğitim sisteminin, kesinlikle bu memlekette uygulanmasını sağlamaktır. 
Ben, bunları, yeni fikirler olarak söylemiyorum, bunları yeniden keşfedelim demiyorum; bu fikir
ler, eğitimimizin yetmiş yıl önce söylenmiş hedefleri, saptanılmış temel ilkeleridir. Biz, Türkiye 
Cumhuriyetinin varlığının korunması, çağın yakalanması ve gelecek nesillerimize daha güzel ya-
şabilme imkânının kazandınlabilmesi için, bu ilkelerimize sıkı sıkıya sarılmak ve elde tutmak zo
rundayız; o ilkelere uymak zorundayız. Ayrıca, eğitimimizin içinde bulunduğu sıkıntıları da tespit 
etmek için, bu ilkelerimize ne kadar uyduğumuzu, ne kadar uymadığımızı gözden geçirirsek, fay
dalı olur düşüncesindeyim. 

Eğitimimiz elbette ki millî olacaktır. Artık, çağımızda, zaman zaman, böyle, ırka ağırlık verir 
zihniyetteki milliyetçi siyasetler, zaman zaman, dine ağırlık verir boyuttaki siyasetler tartışılmıyor; 
bu, sevindirici bir şey. 

Efendim, bu düşüncede olanlar, artık, ırksal, dinsel bir milliyetçiliğin geçerli olmadığının, çağ
daş olmadığının farkına varmışlar ve değişik söylem tarzlarına da ulaşmışlardır; bu, sevindiricidir. 
Herkes, kim olursa olsun, geçmişini, elbette ki bu konularda aşması gerekmektedir. 

Şimdi, milliyetçilik, elbette ki Atatürk milliyetçiliğidir. Kan, dil, din, ırk, mezhep gibi temel
lerden kalkarak milliyetçilik iddialarında bulunmak, kesinlikle çağdaş milliyetçilikle bağdaşma
maktadır, uzlaşmamaktadır ve yakışmamaktadır. Zaten, böyle iddialarda bulunan ülkelerin hiçbiri
si de çağı yakalayamamıştır, yakalayamamaktadır da. Bu, yetmiş yıl önce görülmüş; milliyetçilik, 
Atatürk milliyetçiliğidir. Türkiye sınırları içerisinde yaşayan insanlarımızın hepsi, hiçbir fark gö
zetmeksizin kardeştir. Bu anlayışta bir eğitimin ve buna dayalı laik bir eğitimin kesinlikle terk edil
memesi gerekmektedir; çünkü, laik eğitim demek, bilimsel eğitim demektir. 

Bakınız, dünya kurulduğundan beri, yığınlarca dinler ve mezhepler gelip geçmiştir. Her din ve 
mezhep, kendi dininin veya mezhebinin söylediklerinin gerçek olduğuna dair iddialarda bulunmuş-
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tur. Bu tezlerden dolayı da, dünya kurulduğundan beri mezhep kavgaları, din kavgaları hiçbir za
man yok olmamıştır. Yani, mezhep veya dine dayalı olarak bir devlet kurmak, bu devletin işlerini 
ve işlevlerini, bu din veya mezhep anlayışı içerisinde yürütmek zihniyeti, artık, çağdaş bir zihniyet 
değildir. Bu tür zihniyetlerle hareket eden güçler, kesinlikle çağı yakalayamamaktadırlar ve savaş
lardan, mezhep kavgalarından, çatışmalardan hiçbir zaman kurtulamamaktadırlar. Neden; çünkü, 
tarih boyunca yığınlarca din ve inanç olmuştur; herkes "benimki doğru" diye ortaya çıkarsa; kavga 
bitmez. 

Dünyada, herkese göre doğru olan bir şey vardır; o da bilimsel eğitimdir. Herkese göre doğru 
olan bu şeyden yola çıkarsak, eğitimin hakkını vermiş oluruz. Hiç, Türke göre bilim, Yunana göre 
bilim, Amerikalıya göre bilim olur mu?.." Bilim, insanlığın ürünüdür. Onun için, yetiştireceğimiz 
çocuklar, kesinlikle bilimsel eğitimden geçirilmelidir. Tüm dünyadaki insanların ortak paydası da 
budur; yani, bilimsel eğitim, insan sevgisine dayalı eğitim, hoşgörülü eğitim. İşte, bu temelleri 70 
yıl önce atanlar, bunları bilerek atmışlardır. 70 yıl geçtiği halde, biz, bu ilkelerin kıymetinin daha 
yeni yeni farkına varıyoruz. Bakın, bu ilkeleri, yeniden yaşatmak zorundayız. 

Eğitim, genel ve eşitlikçi olacaktır, aynı zamanda işlevsel olacaktır. Bunlar, bizim, eğitim yo
lunda almış olduğumuz ilkeler ve kararlardır. Evet, eğitimin tekliği söz konusudur. Eğer, bu mem
lekette bir Türk Ulusu olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti Milleti olarak, kültürü bir, hedefleri bir, 
kaygıda, tasada ortak bir ulus, millet olacaksak, eğitimde teklik kesinlikle kaçınılmaz olacaktır. 
Eğer, biz, bu tekliği elden kaçırırsak, bir taraftan, işte "birazcık dinsel olsun, birazcık laik olsun, bi
raz karma olsun, biraz karışık olsun" diye her tarafa kolumuzu atıp da, bundan bir şeyler çıkarma
ya kalkarsak, memleketin içerisindeki eğitimin tekliğini bozarsak, birliğini bozarsak, sonra birta
kım çocuklarımız çıkacak ve "hâkimiyet Allah'ındır" diyecek, birtakım çocuklarımız da çıkacak 
"hayır, hâkimiyet milletindir" diyecektir. Buyurun cenaze namazına!.. Orta yer, bir curcuna be kar
deşim!.. 

Dinî görevlerin yapılması, Allah'la kul arasındadır. Dini, artık, siyaset içerisinde kullanmaya
lım. Din konusunu, mezhep konusunu siyasete alet etmeye başladığımız zaman, bu memlekette hu
zur kalmaz bu memleket, kavgadan, gürültüden kurtulmaz; çünkü, bilimi terk edersek, laikliği terk 
edersek, demokrasiyi terk edersek, herkes inanç ve mezhebi doğrultusunda yaşama yönünden do
layı "böyle bir devlet kurmak da hakkımdır" anlayışıyla bir mücadeleye sarılırsa, bunun sonu sa
vaştır ve bu giderek de, insanları, "efendim, kanlı mı geliriz; kansız mı geliriz; eğer bizim dedikle
rimize uymazsanız, ihkak-ı hakk kullanırız" gibi, sonuçlara vardıracak düzeyde konuşmalara ulaş
tırıyor. Bizler... 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum)- Zavallısın sen! Zavallısın sen! Ne konuştuğundan haberin 
var mı senin!.. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)-Zavallısın sen! 
URAL KÖKLÜ (Devamla)- Sabredin... Sabredin... Bakın, şunu söylemek istiyorum: Bu Mec

liste her çiçek açsın, her parti konuşsun. Biz, bu demokratik anlayışı kesinlikle kabul ediyoruz; 
ama, lütfen, sizler de, bizim bu demokratik anlayışımızın, onda birini bizlere karşı gösteriniz de
rim. Çünkü, her gün, siyaset adına, bir cebinden Allah çıkarıp, bir cebinden Peygamber çıkarıp, 
durmadan, dinin timsali, temsilcisi gibi konuşan bu tür zihniyetlerimiz, süreç içerisinde, görüyoruz 
ki, aynı düşünceleri gibi, içlerinde de o müminliği taşımamaktadırlar. 

BURHAN KARA (Giresun)- Ural Bey, yanlış söylüyorsunuz; cepten, Allah, Peygamber çı
kar mı? 

URAL KÖKLÜ (Devamla)-Efendim, şimdi... 
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BURHAN KARA (Giresun)-Sihirbaz mısın sen? 

URAL KÖKLÜ (Devamla)- Şimdi, şunu söylemek istiyorum beyefendi... Lütfen... Ben, yan
lış Söylemiyorum. Siz, çıkar düzeltirsiniz... 

BURHAN KARA (Giresun)- Cepten Allah ile Peygamber çıkar mı? 

URAL KÖKLÜ (Devamla)- Hayır; şunu söylemek istiyorum: Din, Allah ile kul arasındadır. 
Kesinlikle dini siyasete alet edip, dini ticarete alet edip, bu memlekette bir din devleti kurmak is
teyen zihniyetlerin varacağı sonucu söylemekjstiyorum. 

BURHAN KARA (Giresun)-Tamam, öyle söyle. 

URAL KÖKLÜ (Devamla)- En sonunda, insan sevgisinden bahsedersin, sonra, mikrofonda 
konuşan adamın arkasından varıp yumruk vurursun!.. Bu yanlıştır, bu tasvip edilir mi; hangi dine 
sığar; hangi inanca sığar; haydi söyleyelim bakalım... Ondan sonra, çıkarsın, Bosna-Hersek masa
lını her gün anlatırsın; ondan sonra "buraya para gönderiyorum" diye bağırırsın; gönderdiğin para
lar yerine ulaşmaz; ondan sonra, zevahiri kurtarmak için televizyon programları yaparsın; ne bile
yim, imamın birini getirirsin, işte "bu, Bosna-Hersek'te komutan..." Alakası yok... Derken... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Sayırt Başkan, ne ilgisi var Millî Eğitim Bakanlığı bütçesiyle? 
BAŞKAN- Sayın Köklü, konuşmanızın sonuna geldiniz, lütfen... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Bundan sonra bizi tahrik edemeyeceksin. 

URAL KÖKLÜ (Devamla)- Hayır, hayır; tahrik etmek için söylemiyorum; vallahi değil. Din
leyin, bakın... 

Bakın arkadaşlar, çok samiyetle söylüyorum; eğer bu Parlamentonun içerisinde sen varsan, 
ben de varım; birbirimiz sayesinde varız; ama, lütfen, bu zihniyetinizi, bu tutumunuzu terk edin; 
içiniz dışınız gibi olsun derim... ( RP sıralarından alkışlar [!]) 

AHMET ARIKAN (Sivas)- Bosna-Hersek'i bırak, İSKİ'den söz et. 
URAL KÖKLÜ (Devamla)-Sayın Başkan, ne kadar zamanım kaldı? 
BAŞKAN-Efendim, 2 dakikanız var. 
URAL KÖKLÜ (Devamla)- Yani, deminden beri dikkat ettim; buraya çıkan her partinin tem

silcisi, burada diyor ki, öğretmene sendika... Öğretmeni düşünen -melek yüzle- herkes konuşuyor. 
Bu, çok güzel, sevindirici... Her parti, iddialarını savunuyor; fakat, bunlar, komisyonlara, kanun ta
sarısı olarak geldiğinde, nedense, bu laflar, kapıların arkasında unutuluyor!.. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Halka teşhir edeceğiz onları. 

URAL KÖKLÜ (Devamla)- Onun için, hepimizin içi dışı aynı olsun. Hepinize de aynı şeyi 
söylüyorum: Anayasamızın değiştirilmesinde olsun, öğretmenlerimize ve memurlarımıza verilme
si gereken hakta olsun -bu hakları, kısa zamanda onlara kavuşturma yolunda- Meclisin birliği ol
sun derim; temennim bu yoldadır. 

Ayrıca, üniversiteleri, toplurnun motoru, toplumun dinamiği gibi görüyorsak ve her şeyden 
önce, üniversiteleri sağlıklı olan, iyi işleyen, iyi araştırma, çalışma yapan memleketler, her türlü so
runları aşabiliyorlarsa; gençlerimize ve üniversite öğrencilerimize verilmesi gereken değer açısın
dan, her zaman söylediğimiz gibi, burada tekrar etmek istiyorum: Şu son zamanlarda kurmuş oldu
ğumuz üniversitelerimize de, gerekli olan değeri ve maddî imkânları vermeliyiz. 

İnanıyorum ki, emekleme devresinde olan bu üniversitelerimiz, tüm vilayetlerimize dağılmış 
olan üniversitelerimiz için, halkımız, ekmeğinden aşından artırarak, gerekli yardımı, vallahi yapı
yor; gözlemliyoruz, veriyor. Üniversiteyi güçlendirmek, katkıda bulunmak isteyen halkımızın da 
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büyük katkılanyla, kısa zamanda, büyük meblağlar, vakıflarda toplandı, daha doğrusu, bu şekilde 
devreye girmiş oldu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Lütfen, bağlayalım efendim... 

URAL KÖKLÜ (Devamla)-Bağlıyorum. 

Üniversite gençliğinin önündeki sorunların aşılması açısından, seçim yasalarım ve Siyasî Par
tiler Yasasını -Anayasa değişikliği olarak- değiştirmek görevimizdir ve değiştirelim derim. 

1995 malî yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin, tüm halkımıza, öğretmenlerimize, öğrenci
lerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar; RP 
sıralarından alkışlar [!]) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Sayın sözcülerinin konuşmalarım bölmemek için, süre
yi, iki sözcünün konuşması bitinceye kadar uzatmayı ve öğleden sonraki toplantıyı da saat 14.30'da 
başlatmayı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Metin Emiroğlu buyurun efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA METİN EMİROĞLU (Malatya)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Millî Eğitim Bakanlığının 1995 yılı konsolide bütçesi üzerindeki görüşlerimizi açıklamak üze
re, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; konuşmama başlamadan önce, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Millî Eğtim Bakanlığı, bilindiği gibi, geleceğimizi bugünden düşünen ve hazırlayan, bunun 
gerektirdiği büyük ve yegâne potansiyelimiz olan insan gücümüzü yeterli niteliklerle donatmaya 
çalışan en büyük teşkilatımızdır. Eğitim ve öğretim, ferdin ve toplumun maddî ve manevî kalkın
masında; millî ve ahlakî değerlerin korunmasında ve gelişmesinde; kültür, sanat ve medeniyetin ge
lişmesinde ve geleceğe aktarılmasında; ilmin ve ilmî düşüncenin kazanılmasında temel rol oynar. 

Genel olarak, fertlerin ve milletlerin, sosyal ve iktisadî seviyeleri, eğitimle doğrudan ilgilidir. 
Eğitim ve öğretimin, bir toplumun gelişmesindeki temel rolünü çok iyi bilen Yüce Önder Atatürk, 
Türk toplumunun istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek bir eğitim sistemini kurma çalışmalarına, 
daha Millî Mücadele esnasında başlamış ve Kurtuluş Savaşının en zor günlerinde, 16 Temmuz 
1921'de, Ankara'da, bir Millî Eğitim Şûrası toplamış ve bu şûrada, bir millî eğitim programı yapıl
masını istemiştir. Bu programla, yurdumuzu, dünyanın en mamur ve medenî memleketleri seviye
sine çıkarmayı, en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılmayı ve nihayet, millî kültürümüzü, 
muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflemiş bulunmaktadır. 

Bir eğitim programından bahşederken, Yüce Atatürk, geçmişin hurafelerinden, bize uymayan 
yabancı düşüncelerden, doğudan ve batıdan gelebilen her türlü etkiden uzak, tarihî ve millî varlığı
mıza uygun bir kültürü kastettiğini söylemiştir. , 

Çocukların ve gençlerin, varlıklarına ve haklarına, birlik ve beraberliklerine ters düşen her tür
lü yabancı unsurla mücadele edebilecek kabiliyette yetiştirilmesini isteyen Yüce Atatürk, 1924 yı
lında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış konuşmasında "yetişecek çocuklarımıza ve gençleri
mize, görecekleri öğrenimin sının ne olursa olsun, her şeyden önce, Türkiye'nin bağımsızlığına, 
kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele gereği öğretilmelidir" demek 
suretiyle; âdeta, bugünkü sıkıntılarımızın reçetesini vermiştir. 
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Ana hedefleri cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren böylece belirlenen Türk millî eğitimi

nin bugünkü durumu ve yapısı, ne yazık ki, bu hedeflere ulaşmamızı zorlaştıran bir mahiyet arz et
mektedir. ; 

Şunu açıkyüreklilikle belirtmek gerekirse, cumhuriyet döneminde bütün hükümetler, millî eği
tim davamıza eğilmişler, bu meseleyi ciddiye almışlar ve bu konuda samimî bir gayretin içerisine 
girmişlerdir; ancak, bugün gelinen noktada, Türk millî eğitim sisteminin -temel eğitimden, üniver
siteye kadar- eğitimin her kademesinde, yapısal bir değişikliğe ihtiyacı olduğu muhakkaktır. 

Bugün için, birçok ülkenin toplam nüfusunu aşan -mesela, Yunanistan toplam nüfusunun ne
redeyse 1,5 misline yakın- 14 milyon 300 bin öğrenciye, örgün ve yaygın eğitim vermekteyiz. 14 
milyon 300 bin öğrencimiz 520 bin öğretmenimiz ve 70 bin okulumuz var. 

Ülkemiz büyük ve yerleşimi dağınık olduğundan, köyden şehirlere olan göçler, daha önce kır
sal kesimde inşa edilmiş olan okullarımızın kapanmasına ve kaynak israfına yol açıyor; diğer taraf
tan, şehirlerde, sınıflara 90 ila 100 öğrencinin dolmasına sebep oluyor ve bu da, şüphesiz, eğitim 
ve öğretimimizin kalitesini düşürüyor. 

Eğitim ve öğretimin kalitesine tesir eden en önemli etken, şüphesiz, çok değerli öğretmenleri-
mizdir. Öğretmen yetiştiren kurumlar ıslah edilememiş ve öğretmenlerimizin atama ve özlük hak
larında ciddî bir iyileştirme sağlanamamış olduğundan, öğretmenlerimizin sıkıntısı, artarak devam 
etmektedir. . 

Ülkemizin içerisinde bulunduğu anarşik ortamda, toplumumuzun en fedakâr unsurları olarak, 
zor şartlar altında çalışan ve vatanının ve milletinin bekası için şehit olan öğretmenlerimize, mille
timiz, çok daha fazla imkânlar sağlanmasından yanadır..Sayın Bakanımızın bu konuda atacağı her 
adıma, Grubumuzdan destek geleceğini belirtmek isterim. 

Bu vesileyle, şehit olan öğretmenlerimize, Tanrı'dan rahmet, geride kalanlara ve Yüce Ulusu
muza başsağlığı diliyorum. 

Nitekim, bu konuda, dün imzaya açılan, ek göstergelerin genişletilmesi -fiilî hizmet zamlarıy
la ilgili olarak- fiilî hizmet zamlarının uygulanmasına mütedair yasa teklifine imza atmanın ve bu
nun, ortak bir yasa teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmesinin gururunu ve kıvan
cını, hep birlikte paylaşmak isterim. 

• Öğretmen yetiştiren kurumların ıslahı gayesiyle, Hasanoğlan'da 16 Kasım 1990'da temeli atı
lan Millî Eğitim Akademisinin, lisansüstü bir hizmet içi eğitim ve öğretim, araştırma, yayın, plan
lama, geliştirme, değerlendirme ve yönlendirme kurumu olduğu tam olarak anlaşılamamış ve lisans 
düzeyinde eğitim yapılan öğretmen akademilerine dönüştürülmüştür. Bu yanlışın düzeltilerek, İk
tidarımız döneminde Yüce Meclise sunulan Millî Eğitim Akademisi Kanun Teklifimizin yeniden 
ele alınmasını, Hükümete bir öneri olarak getirmekteyiz. 

Bu Hükümetin, her iki ortağıyla birlikte gerçekleştirdiği, yeterlik sınavlarının kaldırılması ka
rarım, eğitimde kaliteyi menfi yönden etkileyen talihsiz bir karar olarak görüyor ve ayrıca, düzel
tilmesini öneriyoruz. Kendisiden üst düzeyde, çocuklara yeterlik kazandırmak ve yetenek geliştir
mekle sorumlu bir kurum olan Bakanlığın, bunu sağlayacak elemanlarının yeterliğini ve yeteneği
ni tespit hususuriu şansa ve kuraya bırakmasının objektif ve haklı bir nedeni olabilir mi? Bunu ka
bul etmek mümkün değildir. 

Ülkemizin belli bir bölgesinde sürmekte olan anarşi nedeniyle bu bölgelerdeki bazı okulların 
kapalı olmasının Sayın Başbakan tarafından siyasî polemik konusu yapılmasını da anlamak müm
kün değildir. İktidarımızın devredildiği 1991 yılı itibariyle kapalı okul sayısı, Sayın Başbakanın 
bahsettiği 3 500-4 000 rakamının onda biri bile değildi; ama ne yazık ki, en fazla öğretmen kaybı
nı, Sayın Başbakanın zamanında verdik. 
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Göç nedeniyle boşalan köyler ve mezralar için yatılı bölge okullarının genişletilmesini mem

nuniyetle karşılamaktayız. Bunun ilk uygulamasını, 1986 yılında, mevcut 14 vilayetimize ayrılan 
bütçe imkânlarını, özel bir proje çerçevesinde, üç misline çıkarmak suretiyle, yine Anavatan İkti
darı vermiştir. Şurası unutulmamalıdır ki: O bölgede veya başka bir yerde, bir okulun bile kapatıl
masını, hiçbir cumhuriyet hükümeti kabul edemez. Bu, bir mücadeledir ve devam edecektir. Bu 
mücadelenin, polemik konusu yapılmadan, millî bir dava olarak yürütülmesi ve desteklenmesinden 
yanayız. 

Türk millî eğitiminin gelişimine ve yapısına baktığımız zaman, çok geniş bir coğrafyada eği
tim ihtiyacı içerisinde bulunan bütün gençlerimizin, ilk, orta, lise ve üniversite eğitiminden istifa
de etmelerinin mümkün bulunmadığı gerçeğiyle karşılarışız. Her yıl 1,2 milyonun üzerindeki ço
cuğumuz ilköğretim yaşına girmekte ve bunlara, hedefimiz olan 8 yıllık temel eğitimi sağlamanın 
güçlüğünü yaşamaktayız. İlkokullarda, okullaşma oranı, mecburî eğitim olarak, yüzde 97'ye var
mış durumdadır. İlkokulu bitiren gençlerimizin, ancak yüzde 67'si ortaokula gidebilmekte ve orta
okulu -yani, temel eğitimi- bitiren gençlerin, ancak yüzde 48'i liseye devam edebilmekte ve bu 
gençlerimizin ise, liseyi bitirdikten sonra, sadece yüzde 20-23'ü -açıköğretim dahil- yükseköğreni
me devam edebilmektedir. 

Bu yıl, 1 milyon 300 bin öğrenci, üniversiteye müracat etmiştir. Bu öğrencilerin, ancak 150 bi
ni, örgün eğitim kurumlarına ve bir o kadarı da açıköğretime gidebilecektir; yani, liseyi bitiren her 
100 Türk gencinin, ancak yüzde 20-23'ü üniversiteye gidebilecek, 80'i ise boşta kalacaktır. Boşta 
kalacak bu gençlerimizin durumu ne olacaktır? İşte, Tür millî eğitimimin önündeki en temel sorun 
budur. Buların büyük bölümü, düz liselerden mezun olmuşlardır, hiçbir meslekî bilgi ve beceriye 
sahip değildirler; 18 yaşına gelerek, yetişkinler sınıfına terfi etmişlerdir; toplumda, ileriye dönük 
hayalleri yıkılmış, bezgin ve umutsuz durumda kalmışlardır. Üzülerek söylemek gerekirse, bugün
kü mevcut eğitim sistemimiz, toplumda, üretime ve verimliliğe katkısı olmayan, iş bulma ve istih
dam imkânları kısıtlı, geleceğe güvenle bakma imkânı olmayan gençler üretmektedir; işte, ana so
run budur. 

Hem gençlerimiz için hem onları okutabilmek için bütün kaynaklarını zorlayan, sıkıntılar çe
ken ailelerimiz, bugünkü eğitim sisteminden şikâyetçidirler ve bu sistemin, yapısal değişiklikle ye
niden ele alınması, kaçınılmaz gözükmektedir. Üniversite önüne gelen her yüz gençten sadece 
23'ünün alınabilmesi, üniversiteler önünde büyük yığılmalara neden olmakta ve toplumun büyük 
bir sosyal yarası olarak her geçen gün ağırlığını artırmaktadır. 

Gelişmiş bulunan birçok ülkede, bu sorunun çözümü, ortaöğretimde yatmakta, temel eğitim
den sonra, gençlerin yüzde 60-65 gibi büyük bir oranı, kabiliyetlerine göre meslek eğitimine yön
lendirilmekte ve kısa yoldan, imalat, ticaret, turizm vesaire gibi sektörlerde üretici durumuna gel
mektedirler. Geride kalan yüzde 35-40 oranındaki grup ise, üniversiteye, akademik eğitime devam 
imkânı bulmakta ve böylece, zaman içerisinde, üniversite önündeki beklemenin ve yığılmanın önü
ne geçilmiş olmaktadır. 

En gelişmiş ülkelerde bile üniversiteye girme oranının yüzde 35, yüzde 40 veya 45 olduğu 
unutulmamalıdır. Biz ise, yüzde 80'i, üniversitenin önüne yığıyoruz. 

Eğitim sistemimizde yapı değişikliğini yaparken, bir taraftan, temel eğitim -parasız olarak- 8 
yıla çıkarılmalı, bunun altyapısı oluşturulmalı; diğer yandan, ortaöğretimin yapısı, yüzde 35 genel 
lise, yüzde 65 meslekî ve teknik eğitim ağırlığına getirilmelidir. Bunun için, düz lise yapımından 
vazgeçilmeli, mevcut liseler ise, bir program dahilinde meslek liselerine dönüştürülmelidir. 

Sistemin ıslah edilmesi gereken diğer bir ayağı ise, ilkokuldan sonra kendi elinde olmayan ne
denlerden dolayı -bulundukları köyde ortaokul, lise olmaması, bölge okulunun bulunmaması veya 
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göç nedeniyle bu imkânı bulamamaları veya çok çocuklu ailelerin çocuklarını ilkokuldan sonra ça
lışmaya zorlamaları gibi- okuyamayan çocukların eğitimi ve öğretimidir. Bu safhada devletin gö
revi ne olmalıdır? Bir okuyanlar var -okuyanların, sistem çarpıklığından dolayı, üretime katılama
ması var- bir de hiç okuyamayan çocuklar var. 

Ülkemizde, acı bir gerçek olarak şunu belirtmek gerekiyor: Millî eğitimin sorunları denilin
ce, aklımıza, özellikle, örgün eğitim kurumlarının sorunları gelmektedir. Halbuki, bunların yanın
da, ilkokuldan spnra okuyamamış, sayıları 4 milyonu bulan, toplumda en fazla himayeye muhtaç 
olan gençlerin ve yetişkinlerin sorunları öncelikle ele alınmalı ve sistem içerisindeki yeri, bu so
runların nasıl çözümleneceği belirlenmelidir. 

1986 yılında çıkarılan 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası, iktidarımız döneminde 
çıkarılan ve millî eğitim sistemimizde yapı değişikliğini öngören, reform mahiyetinde bir yasadır. 
Bu yasayla, meslek eğitimi, sadece devlet okullarında değil, bu okullardan mezun olacak gençleri
mizin ileride çalışacakları işyerlerindeki tabiî çalışma ortamında da devam etmekte ve haftada iki 
gün okula giden endüstri meslek, ticaret, turizm öğrencileri, haftada üç gün işletmelerde işbaşı eği
timine tabi olmaktadırlar; böylece, işletmelerde rekabet şartlarına göre dizayn edilmiş makine par
kı ve iş şartlarında bizzat çalışarak eğitimlerini sağlamaktadırlar. Bu öğrenciler, asgarî ücretin yüz
de 30'u oranında bir ücret almakta, kısa vadeli riskler karşısında sigortalannın tamamı devletçe 
ödenmekte ve eğer mezuniyetlerinden sonra üniversiteye giremeyecek olurlarsa, genellikle, çalış
tıkları özel sektör işletmelerinde istihdamlarına imkân olmaktadır. 

Birçok Batı ülkesinde uygulanan ve ülkemizde de oldukça mesafe alınan bu sistemin en önem
li özelliği, eğitimin yurt sathına yayılmasına imkân vermesi; ülkenin -ister devlete ister özel sektö
re ait olsun- bütün bina, teçhizat, eğitim elemanı gibi unsurlarının eğitimin emrine verilmiş olma
sıdır. Böylece, eğitimde kapasite artımı sağlanmış olmaktadır. 

Bu sistemde, Millî Eğitim Bakanlığından emekli olma veya diğer nedenlerle ayrılmış bulunan 
ve özel sektörde çalışan, sayıları beş binlerle ifade edilen, meslek dersleri öğretmenlerinden, ilave 
kaynak tahsis etmeksizin istifade edilmesi de bu şekilde sağlanmış olmaktadır. 

Bu sistemde, Millî Eğitim Bakanlığı, mevcut okul kapasitesini, aynı öğretmenlerle, iki misli 
kullanmakta; özel sektörün, bütün bina, makine, teçhizat ve teknik elemanlarından, hiçbir ilave 
masraf yapmadan, istifade edebilmekte. 

Öğrenciler, şahsiyetlerinin olgunlaştığı 15-16 yaşlarında iş hayatıyla tanışma ve verimli çalış
manın koşullarını öğrenme imkânına kavuşarak, üretici konuma yükselmektedirler. Böylece, mes
lek okuluna giden gençler, eğer üniversiteye giremezlerse, toplumdaki üretici pozisyonlarını devam 
ettirebilmekte ve üniversite önündeki birikimin önüne böylece geçilmiş olmaktadır. Aksi takdirde, 
Başbakan Sayın Çiller'in, bütün lise mezunlarına üniversiteyi açmak gibi, geçerli olmayan vaatleri 
gündeme gelecektir. Bizce kabul edilemeyecek olan husus, Sayın Çiller'in, yanlışında bilerek ısrar 
etmesi ve sanki liselerden mezun olan gençlerin hepsinin üniversiteye girme imkânı varmış gibi va
atlerde bulunmasıdır. Ağacı yaşken eğmek ve şekillendirmek asıldır; aksi takdirde, üniversitelerin, 
diplomalı işsizler üreteceği gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu şartlarda üniversiteye gönder-
seniz ne olur; üniversite mezunları işsiz kalmaktadır. 

Üniversitelerin sayılarının ve kapasitelerinin artırılması yanında, eğitim, ancak^ ciddî bir insan 
gücü planlaması ve toplumun ihtiyaçlarına paralel bir şekilde yürütülürse, başarılı ve faydalı ola
caktır. 

Temennimiz, çıraklık ve meslekî eğitimde başlatılan yapı değişikliğinin, tüm ortaöğretimi 
kapsayacak muhtevaya kavuşturulmasıdır. Ülkemizin, orta kademe teknik insan gücüne ihtiyacı ol-
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duğu bilinmektedir. İlkokuldan sonra okuyamayan gençler için -12 yaşında- üç yıllık çıraklık eği
timi öngörülmüştür. Üçüncü yılın sonunda , kalfalık ve daha sonra da ustalık imtihanına tabi tu
tulmak suretiyle, bu gençlere, ustalık unvanı ve belgesi verilmektedir. Ustalık belgesine sahip ola
mayan geçlerin, herhangi bir branşta işyeri açması mümkün değildir; böylece, ehliyetli, kaliteli ve 
iş bilir insanlarımızın, toplumda görev almaları sağlanmış ve statüleri belirlenmiş olmaktadır. 

3308 sayılı Kanunun çıkarılmasından itibaren, çıraklık eğitim merkezlerinin sayılarının 286'ya 
çıkması ve 200 binin üzerindeki gencimizin, çıraklık mukavelesi yapmak suretiyle, eğitim ve sos
yal güvenliğe kavuşmuş olması, sevindirici olup; bu davaya gönül veren değerli eğitimcilere ve 
halkımıza takdirlerimi sunmak istiyorum; ancak, sistemin yozlaşmaması açısından, liselerde, sade
ce lise son sınıf öğrencilerine uygulanan doğal sistemin, eskiden olduğu gibi, yine, lise 1 ve lise 2 
nci sınıflara uygulanmasını; genel bütçeye alınmış bulunan ve etkisi kaybolan Çıraklık ve Meslek 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Fonunun yeniden müstakil olarak ihyası ve faaliyette bulunması
nı, Federal Almanya ile eyaletler düzeyinde aktedilmiş bulunan meslekî eğitim arşiv ve müfredat
larından ülkemizin istifadesini öngören anlaşmanın yürürlüğe konulmasını faydalı görmekteyiz. Bu 
konuları, Sayın Bakanımızın dikkatine sunmak istemekteyim. 

Bütün bu faaliyetlerin yapılabilmesi, bütçe kaynak ve imkânlarıyla hiçbir zaman mümkün ola
mayacaktır; bu da, acı bir gerçektir. Türk millî eğitiminin kaynaklarının artırılabilmesini, bir sistem 
sorunu olarak görmekteyiz. Bizim bugünkü millî eğitim sistemimiz, maalesef, kıt kaynaklarımızı 
israf eden bir sistemdir; çünkü, netice itibariyle, yetişen gençlerimizin, ancak yüzde 23'ü üniversi
teye girebiliyor; giremeyenler ise, toplumda, üretici ve verimli olamıyor ve bu durum, sosyal bir 
yaraya dönüşüyor; işsizlik artıyor; çünkü, zamanımızda, eğitimle ilişkilendirilmemiş bir istihdam 
şekli yoktur. Teknoloji geliştikçe, ancak, kalifiye işgücünün istihdamı imkân dahiline girmektedir. 
Kalifiye olmayan, meslek eğitimi alamayan gençlerimizin, 2000'li yıllarda iş bulmaları, daha da 
zorlaşacaktır. 

Bütçe imkânlarınızı ne kadar zorlarsanız zorlayınız, her yerde okul yapmanız ve her okulun 
içerisine, rekabet şartlarına göre, daima, değişen ve geliştirilen makine ve teçhizatları koymanız ve 
eğitimi sadece bu okullarda yapmanız mümkün değildir. İşte, Türkiye'nin, cumhuriyetin kuruluşun
dan beri değiştiremediğimiz, acı gerçeği budur arkadaşlar. Bu yapı değişikliğini bir türlü yapama
dık. 

Eğer, basit ve statik, değişmeyen, primitif bir eğitim yapmak istiyorsanız, bunu, sadece okul 
çatısı altında yapabilirsiniz; ama, Türkiye gibi, 2000 yılında bilgi çağma girmeyi, modernleşmeyi 
ve Avrupa ile rekabeti kendisine hedef olarak almış bir ülkede, bu sistem, bir eğitimin başarılı ol
ması için yeterli değildir. Esasen, dünyada bu çeşit bir eğitimi, bizdeki gibi, merkezî bir idarî sis
temle başarabilmiş bir ülke de mevcut değildir. 

O halde, ne yapılmalıdır: Ne yapılmalıdır düşüncesi, Anavatan Partisinin, eylül ayında 
Abant'ta yapmış olduğu toplantıda ele alınmış ve Türk millî eğitiminin ileriye dönük ana ilkeleri 
tespit edilmiştir. "Muhalefet öneri üretmiyor, iktidarı daima tenkit ediyor" şeklinde, muhalefet 
eleştiriye tabi tutulduğundan, konuşmamın -dikkat ederseniz- önemli bir bölümünü, Türk millî eği
timinde yapılması gerekenlerle ilgili önerilere ayırdım. Bu önerileri sunmak istiyorum, 

Ülkenin bütün kaynaklarını -özel olsun kamu olsun, eğitici personel olsun makine ve teçhizat 
olsun- millî eğitimin emrine veren, esnek, geniş, yaygın, bir doğal eğitim sistemine geçilmelidir; 
yani, bir sistem değişikliği yapılmalıdır; bu sistemin işleyiş prensipleri, yeniden düzenlenmelidir. 

Merkeziyetçilik yerine, mahallî idareleri de içerisine alan, ademi merkeziyete dayanan yeni bir 
yetki ve görev dağılımına gidilmelidir. 
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Mevcut klasik liseler, hızla ve kademeli olarak, meslekî ve teknik liselere dönüştürülmelidir. 

Liseyi bitirmiş iş bulamamış veya yaşı ilerlemiş iş bulamamış yetişkinleri, hatalı bir şekilde, kal
dırmış bulunduğunuz LÎMME Projesine benzer projelerle, yaygın eğitime tabi tutmak, yine, siste
min bir unsuru haline getirilmelidir. 

. Halk eğitim merkezlerinin görev ve faaliyetleri yeniden tanzim edilmelidir. 
Sayıları 4 milyonu bulan ve ilkokuldan sonra okuyamayan çocukların, çıraklık eğitim merkez

lerinde eğitilmelerine ehemmiyet verilmeli ve bunların sosyal ihtiyaçları karşılanmalıdır. 

Herkes için her yerde eğitim ilkesi, Türk millî eğitim sistemi içerisine, bir prensip olarak ko
nulmalı ve hayata geçirilmelidir. 

Eğitimde devletin sorumluluğu yanında, toplumun sorumluluğunun organize edilmesi ve eği
tim giderlerine halkın katkısı sağlanmalıdır. Bu sebepledir ki, eğitim, okulöncesi eğitim ve ilk ve 
ortaöğretim kademelerinde, devlet okullarında parasız olmalı; yüksek öğretim kurumlarına devam 
etmek isteyen, ekonomik gücü elverişsiz olan öğrencilere, yeter sayıda burs ve yeterli öğrenim kre
disi, devlet tarafından sağlanmalıdır. 

Yüksek öğretimde devletin yükünü azaltabilmek için, Anayasada yapılacak değişiklikle, özel 
üniversitelerin açılmasına imkân verilmeli ve kapasite artırımı cihetine gidilmelidir. 

YÖK kunımu, daha ziyade, bir koordinasyon kurumu olarak yeniden ele alınarak düzenlenme
li ve ilmî özerkliğin korunmasına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artırılmasına özen göste
rilmelidir. 

3827 sayılı ve 1993 tarihli yasayla kurulan 21 yeni üniversite ve 4 vakıfla beraber, üniversite 
sayımız 57'ye çıkmış olmaktadır. Kuruluş aşamasındaki bu üniversitelerimizin birçok eksiği ve ih
tiyacı bulunmaktadır. Bu açıdan, bütçede, üniversiteler için ayrılan ödenekleri yetersiz bulmakta
yız. Özellikle, üniversitelerimizde yarım kalmış yatırımların, kaynak israfı olduğu, gözden uzak tu
tulmamalıdır. Misal olarak, înönü Üniversitesine bağlı Turgut Özal Tıp Merkezi, sadece Malat
ya'ya değil, bütün doğu ve güneydoğu bölgemize tıp hizmeti verecek bir müessesedir; yarım bıra
kılmamalı ve süratle tamamlanmalıdır. Ülkemize büyük ufuklar açmış ve hizmetler yapmış bulu
nan sekizinci Cumhurbaşkanımız Özal'ın, büyük emek ve önem vermiş olduğu ve ismini taşıyan bu 
projenin bir an önce tamamlanması, şüphesiz, onun da ruhunu şad edecektir. 

Özellikle üniversitelerimizin, karşılıklı fikirlerin demokratik bir ortamda, hoşgörü içinde tartı-
şılabildiği, araştırma ve ilmî özerkliğin ön planda tutulduğu kurumlar olmasına özen gösterilmeli
dir. Ülkemizde bu konuda, oldukça güzel bir tartışma ortamını ve inançlara saygı duyma ortamını, 
halkımız, gittikçe benimsemektedir. 

1990 yılında çıkarılan 3670 sayılı Kanunla, ülkemizde türban tartışması sona ermiş ve sosyal 
bir yara haline gelmesi önlenmiş bulunmaktadır. Sadece İstanbul Üniversitesi Hemşirelik ve Ebe
lik Yüksek Okulunda, türban konusu pratik ders öğrencileri açısından tartışma konusu olmaktadır. 
Yalnızca 57 öğreniciyi ilgilendiren bu tartışmanın, sayın rektörün ilgisiyle çözüleceğine de inan
maktayım. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Master planları Anavatan İktidarı döneminde yapılan, yeni üniversiteler kurulmasının, Hükü
metçe hayata geçirilmesini memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. 

Şunu önemle söylemek gerekir ki, ilk defa, 1991 yılında, bizim iktidarımız döneminde, yükse
köğretim ödeneklerinin, gayri safî millî hâsılaya oranı, yüzde Tin üzerine -yüzde 1,8 olarak- çıka
rılmıştır. 

Yeni kurulan üniversitelerle birlikte üniversite gençliğinin, yurt, barınma, kredi, burs, ilaç ve 
sağlık gibi sosyal ihtiyaçları, bir plan çerçevesinde ele alınmalıdır. 1984-1985 yıllarında, Anavatan 
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Partisi döneminde, başarıyla uygulanan yurt kapasitesini artırma faaliyetleri, bu Hükümet döne
minde de yapılmalıdır. 

Ülkemizde, beden ve ruh sağlığı açısından özel eğitime muhtaç insanlarımızın sayısı bir hay
li fazladır ve bu gruba giren gençlerimizin ve yetişkinlerimizin eğitim ve rehabilitasyonları, Ana
yasamızın 42 nci maddesinin yedinci fıkrasıyla, devlete bir görev olarak verilmiştir. 

Millî eğitim genel politikası içerisinde, özel eğitim uygulamalarının payı yüzde 3,6 gibi düşük 
bir rakamda seyretmektedir. 15-16 Mayıs 1991 tarihinde, ilk defa olarak düzenlenmiş bulunan şû
ra mahiyetindeki Özel Eğitim Konseyinde alınan kararlar, hayata geçirilmelidir. Sakatlarla ilgili 
olarak Yüce Meclise verilmiş bulunan bütün yasa teklif ve tasarılarının, Hükümet tarafından bir ta
sarı haline getirilmesini ve Yüce Meclise, öncelikle, ivedilikle sunulmasını teklif etmekteyiz. Ana
vatan Partisi Grubu olarak, bu konuda yapılacak aksiyonu, tam manasıyla destekleyeceğimizi ifa
de etmek isterim. 

Uzay çağının arifesinde bulunan dünyamızda, çağı yakalamak ve bilgi toplumuna ulaşmayı 
hedefleyen ülkemizde, eğitim, şüphesiz kalkınma ve gelişmemizin en önemli aracı mahiyetindedir. 
Eğitim için, 1995 bütçesinin, ihtiyacı karşılayacak bir bütçe olduğunu söylemek oldukça' zordur. 
Zira, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin, konsolide bütçe içerisindeki payı, 20 Kasım 1991'de yüz
de 14.09 iken, bu pay, 1994'te yüzde 11.46'ya, bu bütçeyle de yüzde 11.98'e kadar düşmüş bulun
maktadır. Gayri safî millî hâsıladan Millî Eğitime ayrılan pay, 1993'te yüzde 4.12 iken, 1994'te 
yüzde 3.23'e; 1995'te ise, yüzde 3.12'ye gerilemiş bulunmaktadır. Toplam eğitim yatırımları açısın
dan ise, 1991'de yüzde 21.51 olan oran, bugün yüzde 16'ya düşmüştür ve eksi yüzde 5.41'lik bir 
azalma söz konusu olmuştur. 

Netice itibariyle, millî eğitim ihtiyacımızı karşılamaktan uzak bir bütçe ile karşı karşıyayız; 
ancak, şurası unutulmamalıdır ki, bütçeler, kalkınma ve gelişmenin birer aracı ve vasıtasıdır. Esas 
sorun, sistemde yatmaktadır. Türk millî eğitim sistemi, okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar 
yapısal bir değişime ve düzenlemeye muhtaçtır. İhtiyaç ve hedeflerimiz, bizi, bu değişikliğe zorla
maktadır. Bu değişikliği yapacak kadrolar, her türlü partizanlıktan uzak, bilim ve teknolojinin ışı
ğında ülkemizin millî, manevî ve kültürel değerlerini gözetecek, Atatürk ülküsüne samimiyetle sa
hip, araştıran ve düşünen kadrolar olacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1995 yılı bütçesinin yüce milletimize hayırlı olmasını diliyor, say
gılar sunuyorum.(Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Emiroğlu. 
Sayın Emiroğlu, eski bir Bakan olarak, tam müddetinin bitiminde önerilere girdi, onun için sö

zünü kesmedim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Özsoy; buyurun.(ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Millî Eğitim Bakanlığının 1995 bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini 
açıklamaya devam etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sözlerime başlamadan evvel,,bir tespitle bir yanlışlığı düzeltmek istiyorum. Benden evvel ko
nuşan, grup sözcülerinin çoğu, ya bakanlık yapmış ya Millî Eğitim Komisyonunda veya millî eği
tim camiasının çeşitli kademelerinde görev almış değerli insanlardır. Tabiî, camianın içinden gel
dikleri için, bazı konularda objektif davranamadılar. 

Sayın Bakan, ikinci olarak, tespit ettiğim bir yanlışlığı özellikle düzeltmek istiyorum. DYP 
Grup sözcüleri "düz lise ve süper lise" diye bazı tabirler kullandılar. Oysa ki, Sayın Bakanın bize 
dağıtmak lütfunda bulunduğu kitapçıkta, ne "düz lise" ne de "süper lise" kelimeleri vardır; lisele
rin kategorisi sıralanırken de bu isimlere rastlanmamaktadır; düzeltirim. 
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Değerli milletvekilleri, bugün üzerinde konuştuğumuz bütçe, 500 bin kadroyu, 15 milyona ya

kın öğrenci ve genci, özetle 60 milyon kişiyi ilgilendiren bir bütçedir. Bu bütçe, bu kadar çok kişi
yi ve kesimi ilgilendirmesine rağmen, genel olarak cüce, atılımdan ve yatırımdan uzak bir bütçe
dir. Böyle bir bütçeyle, 1995 yılında hangi hedefe varacağız. Ne kadar derslik, ne kadar yurt, ne ka
dar öğretmenevi, lokali, lojmanı yapacağımızı bir tarafa bırakıp, bugünkü durum üzerinde bir tes
pit yapmakta fayda vardır kanısındayım. 

Millî eğitim deyince, aklımıza hemen, öğretmen, öğrenci, okul, ders kitapları, müfredat, araç-
gereç, velhasıl pek çok şey gelir. Aynı zamanda, 21 inci Yüzyıla beş sene kala, dünyadaki tekno
lojik gelişmelere ayak uydurmak, belirli değişiklikleri takip etmek, yeni yeni ufuklara açılmamızın 
gerekliliği de akla gelir. İşte, esas olarak bir ülkede, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın en 
etkili aracı eğitimdir. Eğitimin başlıca hedefi de insandır. İnsana yapılan yatırım, gelecek açısından 
önemi tartışılamayacak kadar ehemmiyetlidir ve gerçektir. Bizim eğitimimiz, hem çağdaş hem de 
millî olmak zorundadır. Böyle olması, adının başındaki "millî" kelimesine değil, icraatına bağlı ol
malıdır. 

Eğitimimiz, çağımızın getirdiği her türlü imkânla teçhiz edilmekle birlikte, mutlaka ama mut
laka millî olmak zorundadır. Bugün, içinde bulunduğumuz konjonktür ve millî eğitimdeki tatbikat 
sistemi, millîlik vasfını tartışılır hale getirmiştir. Millilik vasfını kaybetmiş bir eğitim sistemiyle an
cak, kendi toplumumuza, kendi insanımıza yabancılaşmış insan tipi yetiştirmekten başka birşey 
yapmayız. Bu ülke 1980 öncesi, bunun çok acı gerçeklerini yaşamıştır. Milî eğitimin çekirdeğini, 
nüvesini öğretmen teşkil eder, 24 Kasımdan 24 Kasıma methiyeler dizilen, övgüler yağdırılan öğ
retmenler; ama, senenin 364 günü, okul içi okul dışı sorunlarıyla başbaşa bırakılan, sürülen, sürdü
rülen, göçü sırtında köyden köye dolaştırılan öğretmenler; size saygı duyuyoruz. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Oysa, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, gençlerimizi, örf ve 
âdetlerimize bağlı, çağdaş birer insan olarak yetiştirmek için çaba gösteren, onları öğrenmeye ve 
okumayı sevmeye yönelten aziz kişiler öğretmenler. Şimdi, gelin, hep beraber genel olarak bu ko
nuya bir bakalım. 

Bugün, saygıyla andığımız öğretmen, geçim sıkıntısı çekmektedir, bunu inkâr etmenin hiçbir 
gerekçesi yoktur. Halen ekonomideki başıbozukluk, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, en çok öğ
retmen kesimini perişan etmiştir ve bu perişanlık günbegün artmaktadır. Bakınız, şöyle bir incele
me yaptım: 1 Aralık 1991'de, 1 inci derecedeki bir öğretmenin eline, dolar bazında 409 dolar ge
çerken, aynı derecedeki öğretmenin 1 Aralık 1994'te eline geçen maaşı 355 dolardır. Yani, bu öğ
retmen, 3 senede 184 dolar kaybetmiş, dolayısıyla 6 766 600 lira daha fakirleşmiştir. 5 inci de
recedeki bir öğretmen, 1 Aralık 1991'de 261 dolar maaş alırken, 1 Aralık 1994 itibariyle 174 dolar 
maaş almaktadır. Aylık kaybı 98 dolardır. Yani, bu öğretmen 3 603 550 Türk Lirası daha fakirleş
tirilmiştir. 

HALÎT DUMANKAYA(İstanbul)-Kim yaptı?.. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY(Devamla). Onlar bilirler. 
Öğretmen, kendi geçim sıkıntısı yanında, okul içinde, sınıfların kalabalıklığı, araç gereç eksik

liği nedeniyle derslerini tam olarak verememenin huzursuzluğunu da duymaktadır. Buna, bu cami
ada partizanlığın da belirgin olarak hüküm sürmesi, torpillilerin sıra beklemeden istedikleri okula 
tayinlerinin yapılması da eklenince, pek çok öğretmenimiz, maalesef, bunalım geçirmektedir. Ba
zı işgüzar valilerin ve işgüzar millî eğitim müdürlerinin kadrine uğramış öğretmenlerin ahinin he
sabı mutlaka ama mutlaka sorulacaktır. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi size, taze, düşündürücü ve kahredici bir misal vermek istiyorum. 27 Mart mahallî se
çimlerinde aday olmak için görevinden istifa eden bir öğretmenin macerasını, isterseniz resmî ka-
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yıtlardan beraber izleyelim. Aday seçimi kazanamamıştır, 23 yıllık öğretmendir. Mevzuata göre, 
iki ay içerisinde eski görevine dönebilir. 3 Mayıs 1994 tarihli kararnameyle eski iline değil, Kay
seri Valiliği emrine verilmiştir. 

OSMAN SEYFİ (Nevşehir)-Kayseri güzel yer... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla)- 3 Haziran 1994 gün ve 72 987 sayılı kararnameyle bu 

tayin iptal edilmiştir. 16 Haziran 1994 tarihli kararnameyle tekrar eski görev yaptığı ile verilmiştir. 
Öğretmen, eş durumunu ileri sürerek-bunu, pekiştirmek için- 15 Eylül 1994 tarihinde yeni bir ka
rarname çıkarttırmış ve eski ilinde, eski görevine tayin edilmiş; ama, maalesef, 15 gün sonra 30 Ey
lül 1994 sayılı kararla bu kararname de iptal edilmiştir. Bu belgeleri görmek isteyen olursa, foto
kopileri elimdedir. 

YAŞAR ERYILYMAZ (Ağrı)-Sayın Bakana ver. 
HALİL İBRANİM ÖZSOY (Devamla)- Eşi de 20 senelik öğretmen olan ve iki çocuğu Ana

dolu Lisesinde okuyan, bu öğretmenimiz halen göreve başlatılmamıştır. 
Bu olay, Türkiye'nin her ilinde yaşattığınız, size göre normal bir olay olabilir; ancak, bu ola

yın, demokrasi savunucusu, hukukun üstünlüğünü ve hukuk devletini dilinden düşürmeyen Sayın 
Cumhurbaşkanımızın seçim bölgesinde cereyan ettiğini söylersem, Millî Eğitim için zül olmaz 
mı!.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

FARUK SAYDAM (Manisa)- İktidar partisinden değildir de, onun için... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla)- Gerçi, 3 senede, her ilde, 3-4 millî eğitim müdürü de

ğiştiren; bir günde üç kere ayrı ayrı yerlere tayini çıkan ilçe millî eğitim müdürlerinin olduğu bir 
camiada, bu olay da normal sayılabilir. Yaşanan bu üç senede, ve 27 Mart seçimlerinden sonra, bir 
partinin belediye başkanlıklarını kaybettiği tüm il, ilçe ve beldelerde, öğretmenler, okul müdürleri, 
il ve ilçe müdürleri dama taşı gibi oradan oraya sürülmüş; millî eğitim camiası, âdeta tayin katli
amına uğramıştır. Bakanlık, millî eğitim politikaları üretmekten çok, öğretmen, müdür, memur sür
günleri planlayan ve tatbik eden bir Bakanlık haline getirilmeye çalışılmıştır. ' 

Bakanlığın çalışan öğretmenler hakkında tutumu böyle de, yeni alacağı öğretmenler hakkın
daki oynadığı komedi daha mı başka şekilde ?! 1994 yılında 20 bin kadro için 43 branşta öğretmen 
alımı yapılacaktır. 20 bin kadroya 30 binden fazla müracaat olmuştur. Bakalık, bunları atamada 
belli bir ölçü, belli bir kriter yerine, kolaycılığa kaçarak, bilgisayar kurasına başvurmuştur. Baş
vurmuştur ama, bu işin, yara almadık ne kafasını ne gözünü bırakmıştır. Eylül ayı başında 20 bin 
kadroya kura çekilmiştir. Kurada adları çıkan öğretmenlere göreve başlaması için bir süre tanın
mıştır; bu süre, becayiş pazarının açılışına sebep olmuştur. Günlerce gazete ve TV kanallarında be
cayiş olayı, onur kinci bir şekilde yayınlanmıştır. Bakanlıktan, resmî kuruluşlardan, Hükümetten 
bu konuda tek bir açıklama gelmemiştir. 

Süre bitimi göreve başlamayanların yerine, ekim ayı ortalarında bir kura daha çekilmiştir; bun
lara da belli bir süre verilmiştir. Bunlardan da göreve başlamayanların yerine Aralık 1994'te bir ku
ra daha hazırlanmaktadır. Bu, 12'yi buluncaya kadar çekilip yayınlanan piyangoya dönüşmüştür. 
Böylece çekiliş devam ederken ders yılının ortalarına gelinmiştir. 

Bu komedi çekilişlerine esas olan öğretmen adaylarının, mezun oldukları yükseköğretim ku
rumlarına bakarsanız, aynı isabetsizliği, ciddiyetsizliği ve haksızlığı orada da tespit edersiniz. Ba
kanlık, öğretmenliğe atamada yüksekokul ve fakültelerin adlarını açıklamıştır. Eğitim fakülteleri, 
fen, edebiyat fakültelerinden mezun olup pedagoji formasyonu alanlar müracaat edecektir. Diğer 
yüksekokul mezunları ne olacak; yurt dışında yükseköğretim yapan ve YÖK tarafından denkliği 
onaylanan yükseköğretm kurumları mezunu gençler ne olacak; onlar müracaat edememişlerdir. Pe
ki, sayın milletvekilleri, bu, haksızlık, bu, adaletsizlik değil de, nedir? 
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Sayın milletvekilleri, öğretmen almada, bu uygulamanın yanı sıra, Bakanlığın her derecedeki 

yöneticileri, bakan değiştikçe değişmiştir. Son olarak, merkezde yapılan operasyon, kendi grupla
rındaki bazı milletvekillerinin dahi infialine sebep olmuştur. Bunun, bu çağda, bugünkü Türkiye'de 
bir kıstası olmalıdır. Bu atamalar, bilgi birikiminin olması, çözüm önerileri üretmesi, iş ve mesle-
ğindeki başarıları gibi özelliklere göre yapılmalı; yoksa, politikacıların keyfine bırakırsanız, bugün 
olduğu gibi, bu işin altından kalkamaz hale gelirsiniz. Artık, partilerin, il ve ilçe başkanlarının ve 
milletvekillerinin yasal olmayan istek ve taleplerine, dur deme zamanı gelmiştir. Yargıya giden öğ
retmen ve yöneticilere, hukuk devleti adına, demokrasi adına sahip çıkılmalı ve yargının verdiği 
kararlar derhal uygulanmalıdır. Millî eğitim gibi son derece önemli bir konuda, demokrasiyi genç 
nesillere bir hayat tarzı olarak benimsetip geliştirecek öğretmenlerin ve yöneticilerin atanmasında, 
toplum tarafından kabul görmüş kurallar uygulanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, atamalar böyle de, diğer konular pek mi iç açıcı. Bakınız, bugünlerde, 
Bakanlığın gündeminde, 1990 yılında başlayan Millî Eğitimi Geliştirme Projesi bulunmaktadır. Bu 
proje, maliyetinin 90,2 milyon doları Dünya Bankasından, 87 milyon doları hükümetler tarafından 
karşılanacak; tümü 177,2 milyon dolara baliğ büyük bir projedir; yani, yaklaşık 6,5 trilyon lira tu
tuyor. Bu projede görev alan yabancı ve yerli uzmanlara ve Bakanlık üst düzey yöneticilerine öde
nen paralar hakkında ve bu projenin hangi safhada olduğu hakkında iddialar vardır, endişeler var
dır. Bu konuda kamuoyu bilinçsizdir, Yüce Meclisin bilgisi yoktur. 

Ayrıca, Hakkâri'de yapılacak 6 yatılı bölge okuluyla ilgili -bir sayın parlamenterin de adının 
karıştığı- ihale yolsuzluğu, Bakanlık koridorlarından basına kadar intikal etmiştir ve bu dosya ben
dedir. Aslında, kendilerine ve parti liderlerine de, bu dosyadan birer tane gönderildiğini biliyorum. 
Bu konuda, Bakanlık veya Hükümet, şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmadığı için, endişe
ler, iddialar ve duyumlar gittikçe dedikodunun da üstüne çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, öğretim yılının ortasına gelindiği halde, 1 800'ü öğretmensizlikten, 1 
900'ü terör sebebiyle ve 3 bini de diğer sebeplerden dolayı, tam tamına 6 700 okulumuz ülke gene
linde kapalıdır. Bu sayılar, Sayın Başbakanın, bütçe konuşması sırasında ifade ettiğinin tamamen 
aksidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - Üstelik, Sayın Başbakan, 1991 yılında 300 olan ka

palı okul sayısını -her zaman yaptığı gibi- dili sürçerek 3 bin olarak ve bayrağı inik olarak ifa
de etmiştir. Bu ifade, Sayın Başbakan için ne doğrudur ne de şıktır. Herkesin tüylerini diken diken 
eden "bayrağı indirme" ifadesi, millî hislerimizi zedelemiştir. Bu gibi millî meselelerin polemik ko
nusu yapılması, her zaman sahibine faydadan çok zarar vermiştir. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Şimdi, bu kapalı okullarda okuyamayan, okula gidemeyen çocukların eğitimi ne olacak? Her 
ne sebeple olursa olsun, boşaltılan köylerden büyükşehir varoşlarına göç eden, her yaştaki çocuk
ların eğitimi ne olacak? Bu konuda, herhangi bir planınız, aldığınız herhangi bir Bakanlar Kurulu 
kararı var mıdır? Bundan, Meclisin hiç haberi yoktur Sayın Bakan. 

Burada, vazifesi başında şehit düşen öğretmenleri rahmetle anıyorum. Şehit öğretmen ailelc-
lerine yapılan yardımların -ister Bakanlıktan ister vakıftan isterse "verdim de verdim" adını taşıyan 
İLKSAN'dan olsun- enflasyona göre yeniden gözden geçirilmesinde zaruret görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, okullaşmaya ve eğitime yapılan yatırımların durduğu bir Türkiye'de, 
okullaşmadan ve eğitime yapılan yatırımlardan bahsetmek abesle iştigaldir. Daha evvel yapımına 
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başlanan iki katlı okulların, 5 Nisan kararlan bahane edilerek ve partizanlığın başka bir örneği ser
gilenerek, pek çok yerde, tek katlı olarak öğretime açılmasını asla ve asla tasvip etmiyoruz. 

Okulların durumu perişandır. Ödenekler zamanında gönderilmediği için, pek çok okuL eğiti
me, camları kırık, çerçeveleri dökük, boyasız, hatta yazı tahtası ve sırası olmadan başlamıştır. Bun
lar, her gittiğimiz yerde birer felaket abidesi olarak gözümüzün içine batmaktadır. 

Okullaşmada, devlet-millet işbirliğine hız verilmelidir. Halkımız bu konuya özendirilmelidir. 
Özel okullar, hem teşvik edilmeli, açılmasındaki bürokratik engeller kaldırılmalı hem de eğitimin 
kalitesi ve niteliği yönünden sıkı kontrol altında tutulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, üniversitelerimizden de bir iki cümleyle bahsetmek istiyorum. Üniversi
telerimiz sayısal olarak çoğaltılmıştır; ama, sorunları da o sayılarla ölçülmeyecek kadar çoğalmış
tır. Herşeyden önce, üniversitelerin en büyük güvencesi olan idarî özerklik, tartışma konusu olma
nın ötesinde, bu Hükümet zamanında yok edilmiştir. Milletvekillerinin keyfi üzerine yapılan rek
tör tayinleri, görevden almalar, bunun hem gerçek hem de yüz kızartıcı örnekleridir. 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Manisa'da olduğu gibi. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - Üniversitelerdeki bilimsel özerklik ise, maddî imkân

sızlıklardan dolayı gerçekleştirilemez hale gelmiştir. Üniversite hocalarını, cübbelerini giyerek so
kağa döken yine bu Hükümettir... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Kaç tane üniversite açtınız, kaç tane?! 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - Anavatan Grubunun ısrarlarıyla öğretim üyelerinin 

maaşlarına yapılan üç beş milyonluk artış, döner sermayedeki kesintiyle geri alınmıştır. 
BAŞKAN - Sayın Özsoy, lütfen bağlayalım. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - Bağlıyorum efendim. 
Bu Hükümet, halkı aldattığı gibi, üniversite hocalarını da aldatmıştır. Çağdaş üniversite nutuk

larıyla, altyapısı eksik, öğretim görevlisi eksik, ödeneği eksik gecekondu üniversiteleri ortaya çıka
rılmıştır. Bu okullarda okuyan vatan evlatları yurtsuzluktan, kitapsızlıktan, sosyal tesis yokluğun
dan isyan halindedir. Bu öğrenciler artık, imtihansız üniversite yalanlarının yanı sıra, bir de çağdaş 
üniversite yalanıyla aldatıldıklarının bilincinde olduklarını, üzülerek ifade etmek istiyorum. Üni
versitelerdeki bu dağınıklık, bu otorite boşluğu, maddî ve manevî kifayetsizlikler, getireceğiniz 
üniversite reformuyla da kapatılamayacaktır. ı 

Sayın milletvekilleri, rüzgâr ekiyorsunuz, fırtına biçmeye hazır olmalısınız. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Son günlerin modası yeni okul açma vesilesiyle liselerin birer odalarını tahsis ederek cafcaflı 
isimler verdiğiniz süper liseler, fen liseleri, Anadolu liseleri gibi okullarımız Öğretmensizlikten, 
ödeneksizlikten, partizanlıktan çökmek üzeredir. 

Bunların yanı sıra, ihmal ettiğiniz normal liselere, meslek liselerine ve diğer liselere de mut
laka bir çekidüzen vermelisiniz; zira, öğretim müesseseleri çökerse, bu memleketin çökmesi hızla
nır. 

Sayın milletvekillcri.son olarak şunu ifade ederek sözlerimi bağlamak istiyorum: Belli bir eği
tim politikamız olmayarak, millî eğitim sistemimiz içinde... , 

(Mikrofon otomotik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Efendim, lütfen bağlayınız. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla)-... kişilerin yerlerini değiştirmekle, tayinlerini çıkar

makla, sürmekle, öğretmenleri susturmakla hiçbir yere varamazsınız. 
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Bu duygu ve düşüncelerle, 1995 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin, millî eğitim camiamı

za, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sırla
rından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum, Sayın Özsoy. 

Sayın milletvekilleri, 14.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.30 

. ' _ _ : © _ _ . 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.30 
BAŞKAN: Başkanvekİli Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

— ® . ; ' 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 Birleşiminin İkinci Otu
rumunu açıyorum. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/ . -1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754. 3/1580; 1/772; 11755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam) 
a) Millî Eğitim Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Millî Eğitim Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

I. - YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) 
a) Yüksek Öğretim Kurulu 1995 Malî Yılı Bütçesi 

b) Yüksek Öğretim Kurulu 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
II. - ÜNİVERSİTELER 
1.-Ankara Üniversitesi 

a) Ankara Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ankara Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
2.-Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
3. - Hacettepe Üniversitesi 
a) Hacettepe'Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Hacettepe Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
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4. - Gazi Üniversitesi 
a) Gazi Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gazi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

5. - İstanbul Üniversitesi 
a) İstanbul Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 

b) İstanbul Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

6. - İstanbul Teknik Üniversitesi 

a) İstanbul Teknik Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
7. - Boğaziçi Üniversitesi 
a) Boğaziçi Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Boğaziçi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
8. -Marmara Üniversitesi 

a) Marmara Ünirvesitsi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Marmara Ünirvesitsi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

9. - Yıldız Üniversitesi . . 
a) Yıldız Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yıldız Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
10. - Mimar Sinan Üniversitesi 
a) Mimar Sinan Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Mimar Sinan Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
11. - Ege Üniversitesi 
a) Ege Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ege Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
12. - Dokuz Eylül Üniversitesi 
a) Dokuz Eylül Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

13. - Trakya Üniversitesi 
a) Trakya Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Trakya Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
14. - Uludağ Üniversitesi 
a) Uludağ Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Uludağ Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

15. - Anadolu Üniversitesi 
a) Anadolu Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Anadolu Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
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16. -Selçuk Üniversitesi 

a) Selçuk Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Selçuk Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

17. - Akdeniz Üniversitesi 
a) Akdeniz Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Akdeniz Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
18. - Erciyes Üniversitesi 
a) Erciyes Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Erciyes Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

19. - Cumhuriyet Üniversitesi 
a) Cumhuriyet Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Cumhuriyet Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
20. - Çukurova Üniversitesi 
a) Çukurova Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Çukurova Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

21.- Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
22. - Karadeniz Teknik Üniversitesi 
a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

23. - Atatürk Üniversitesi 
a) Atatürk Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Atatürk Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
24. - İnönü Üniversitesi ' 
a) İnönü Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) İnönü Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

25. - Fırat Ünirvesitesi . 
a) Fırat Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Fırat Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
26. -Dicle Üniversitesi 
a) Dicle Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dicle Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
27. - Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1993 Malî Yık Kesinhesabı 
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28. - Gaziantep Üniversitesi 
a) Gaziantep Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gaziantep Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

29. - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
30. - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstütüsü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
31. - Harran Üniversitesi 
a) Harran Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Harran Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
32. - Süleyman Demir el Üniversitesi 
a) Süleyman Demirel Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Süleyman Demirel Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
33. - Adnan Menderes Üniversitesi 
a) Adnan Menderes Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Adnan Menderes Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

34. - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

35. - Mersin Üniversitesi 
a) Mersin Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Mersin Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
36. - Pamııkkale Üniversitesi 
a) Pamukkale Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Pamukkale Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
37. - Balıkesir Üniversitesi 
a) Balıkesir Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Balıkesir Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

38. - Kocaeli Üniversitesi 

a) Kocaeli Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Kocaeli Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
39. - Sakarya Üniversitesi 
a) Sakarya Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Sakarya Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
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40. - Celal Bayar Üniversitesi 
a) Celal Bayar Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Celal Bayar Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

41. - Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

42. - Mustafa Kemal Üniversitesi 
a) Mustafa Kemal Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Mustafa Kemal Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

43. - Afyon Kocatepe Üniversitesi 
a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
44. - Kafkas Üniversitesi 
a) Kafkas Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 

b) Kafkas Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı ^ 

45. - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
a) Çankkale 18 Mart Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
46. - Niğde Üniversitesi 
a) Niğde Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Niğde Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
47. - Dumlupınar Üniversitesi 
a) Dumlupınar Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dumlupınar Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
48. - Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
a) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

49. - Muğla Üniversitesi 
a) Muğla Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Muğla Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
50. - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Karhramanmaraş Sütçe İmam Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
51. - Kırıkkale Üniversitesi " .. 
a) Kırıkkale Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Kırıkkale Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
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52. - Osmangazi Üniversitesi 
a) Osmangazi Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Osmangazi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
53. - Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu 
a) Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu 1995 Malî Yılı Büçesi 

BAŞKAN- Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyo
ruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Lehinde konuşmak üzere, Saym Coşkun Gökalp; buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır.. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şahsım ve Cumhuriyet 
Halk Partisi adına, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Öğretmenlik mesleğini ifa ederken, görevi başında şehit düşen ve kahpe kurşunlarla hayatları 
sona eıdirilen değerli öğretmen arkadaşlarıma Allah' tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. 

Saym Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye iyi yönetilmiyor; insanlarımız, çalışanlarımız, 
halkımız burnundan soluyor. Türkiye, ehil ellerde değil. İşte, bunun için, çalışanlar, başta da öğret
menler, bugün, hizmet üretiminden gelen haklarını kullanıyorlar. Öğretmenlerin maaşı, yaklaşık 
100 ilâ 150 dolar arasında değişiyor. Bu maaşla öğretmenler nasıl geçinir, nasıl kitap alır, nasıl ev 
kirası verir... 

Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanının bir demecini burada okumak istiyorum, bakınız ne di
yor: "Para vermeyerek işçi ve memura iyilik yapıyoruz. Onlar kendilerini koruyacak tedbirleri ala
maz. Eğer işçi ve memur kesimine fazla para ödersek, bundan gene kendileri zarar görür. Biz, bu 
şekilde memuru ve işçiyi koruyoruz" Ben buradan sesleniyorum, bu zihniyetin sahibi ya dayak ye
memiş ya da sayı saymasını bilmiyor arkadaşlarım; böyle şey olur mu? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet, işçi ve memura vermek istemediğini, üç aylığı
na rant kesimine yaklaşık yüzde 50 faiz olarak veriyor. Sadece bu ayın 14'ünden, yine bu ayın so
nuna kadar, devlet tahvili geri ödemesi ve üç ay vadeli Hazine bonosu ödemesi olarak 50 trilyon 
liralık ödeme yapılacaktır. Buna karşın, maaş ve SSK emekli maaşı toplamı 24 trilyon lira olup, 
toplanan vergilerin üçte ikisi faiz ve rant kesiminin cebine indiriliyor. 

Türkiye'de yaklaşık 50 bin öğretmene ihtiyaç var arkadaşlarım. Yatırımlardan vazgeçtik, Tür
kiye'nin her köşesine , özellikle kendi ilim olan Kırşehir'e öğretmen istiyoruz. Sayın Bakanım ve 
Sayın Müsteşarım burada; kendileri söz verdikleri halde, Millî Eğitim eski Bakanı Koksal Toptan 
zamanından beri Kırşehir'in öğretmen açığı hâlâ giderilemedi. Şu anda yaklaşık 350 civarında öğ
retmene ihtiyacımız var. Sayın Müsteşarımla biraz önce görüştüğümde, kendileri bana, bu hafta 
içerisinde çekilecek kurada, Kırşehir'e 100 öğretmen verilebileceği müjdesini verdi. Beri, bunu ve
rilmiş bir söz olarak kabul ediyorum; eski sözler gibi boşta kalmasın, havada kalmasın istiyorum. 
Biz, yatırımlardan vazgeçtik; ama, çoluk çocuğumuzun eğitilmesi için, laik Türkiye Cumhuriyeti
nin savunulması için, eğitimin devam edebilmesi için, öğretmen ihtiyacımızın giderilmesini istiyo
ruz; bu da bize çok görülmemelidir arkadaşlarım. 

Bu Hükümet döneminde, insanlarımız, memurlarımız, öğretmenlerimiz enflasyonun altında 
inim inim inlerken; büyük holdinglerin, bankaların ödemiş oldukları ve ödeyeceği Kurumlar Ver
gisindeki artış oranı sadece yüzde 12'dir. Biz, DYP'nin, büyük sermaye kesimine hizmet ettiğini bi
liyoruz ve anlıyoruz; ama, SHP'ye ne oldu; yoksa, SHP'nin de üzerine ölü toprağımı serpildi... 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Öyle bir parti yok!.. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Öğretmenler, cumhuriyet tarihinin en kötü günlerini yaşıyor
lar. Öğretmenlerin çalışma koşulları kötünün de kötüsü olmuştur. Eğitimde öğretimde, öğrenim 
birliği ihlal edilerek devam ediyor, gereğinden fazla Kur'an kursları, imam hatip liseleri açılıyor. 
Bakınız, Tevhidi Tedrisat Kanunu; yani, eğitimin birleştirilmesi kanununda "imamlık ve hatiplik 
gibi din hizmetlerinin yerine getirilmesi göreviyle yükümlü memurların yetişmesi için, ayrı okul
lar açılacaktır" deniliyor. Burada da görüldüğü gibi laik eğitim içinde, imam hatip okulları, yalnız
ca din hizmetlisi yetiştirmek amacıyla açılmıştır; ama, şu anda, bu amacın, hedefin dışına çıkılmış
tır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özellikle 1980'den sonra, denetimsiz, Kur'an kursları açıl
mıştır, tarikat örgütlerine ait sayısız yurtlar var; bunlar, deylet tarafından yeterince denetlenmiyor. 
Sizlere, burada, Kur'an kurslarının bazılarında okunan, Kur'an kursu andını okumayı bir görev bi
liyorum ye yetkilileri buradan uyarıyorum. 

Sayın Başkan, Sayın Bakanım ve değerli milletvekili arkadaşlarım; bakınız, Kur'an kursların
da ettirilen yemin metni aynen şöyle: "Ben Muhammet Müslüman ümmetindenim..." 

HÜSAMETTİN KORKUTATA ((Bingöl)- Kaynak ne? 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Kaynağını vereceğim sayın milletvekili. 

"... Türkiye, dinsiz, laik bir memleket haline gelmiştir. Hayatımı Mustafa Kemal dinsizliğiyle 
savaşa adayacağıma, Türkiye'yi bir din ve şeriat devleti haline getirmek için mücadele edeceğime, 
Kemal Paşa zamanında çıkartılan dinsiz kanunların tatbikini önleyeceğime, kısa zamanda ümmet 
esasına dayanan şeriat devletinin kurulması için devlet idaresinde söz sahibi olacak mevkilere gel
mek için çalışacağıma, dinim, Âllahım ve bütün mukaddesatım üzerine yemin ve kasem ederim." 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Andiçerim. 

ABDULİLAH FİRAT (Erzurum)- Salman Bey o konuyu yeni işledi; yeter artık. 

• HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)-Sen de yemin ettin. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)-Sayın Bakanım, bu rezalet, bu saçmalık... 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum)-Salman Bey o konuyu iyi bilir. 

.COŞKUN GÖKALP (Devamla)-... bu cumhuriyet düşmanlığı, bu demokrasi düşmanlığı ne 
zaman sona edirilecektir, buna ne zaman son verdirilecektir? 

Bu konudan şüphesi olan arkadaşım var ise, kaynağını veriyorum: Tempo Dergisinin Kasım-
1992 ayına ait olan 45 inci sayısı. 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum)- Salman Beye göster. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Kaynak yalan. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Sayın milletvekilim, eğer kaynak yalansa, bu konu devletin 
yetkili organlarına gelmiş, gözümüz gibi koruduğumuz Genelkurmay Başkanlığına gelmiş. Şimdi, 
burada Genelkurmay Başkanlığının bir yazısını okuyorum: 

"Hizmete Özel: 
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademeleri Komutanlığına 

Yenilevent / İstanbul 
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Konu: Kur'an kursu andı 

Alman bir duyum üzerine tespit edilen Kur'an kursu andı metninin fotokopisi ekte gönderil
miştir. Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Harp Akademeleri Komutanlığı emriyle 

İzzettin İyigün 
Tümgeneral 

Kurmay Başkanı" 
Bu, Millî Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademisi Komutanlığına gönderiliyor. Eğer bu ya-

lansa, bilmiyorum... 
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl)-Yazı doğru, kaynak yalan. 
BAŞKAN- Sayin Gökalp, vaktiniz doluyor efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Tamam sayın Başkanım, zaten, zamanımın kısıtlı olduğunu 

biliyorum. 
ABDULİLAH FIRAT (Erzurum)- Biraz da memleket meselelerinden bahset. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Arkadaşlarım, bundan iyi memleket meselesi olmaz. Cum

huriyetin, rejimin, laikliğin köküne dinamit koyacaksın, bunları burada ben ve benim düşüncemde-
ki arkadaşlarımız dile getirirken; öbür taraftan "memleket meselesinden bahset" diyeceksin... 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)-Çözüm ne?.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Çözümü söyleyeceğim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öğretmenlerimiz toplumdaki saygın yerini almalıdır. Öğ

retmenlerin toplusözleşmeli, grevli sendika yasasını bir an önce çıkarmalıyız. Öğretmen yetiştirme
yi yeniden planlamalıyız. Öğretmenlere yöneticilerini seçme hakkı tanımalıyız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Lütfen tamamlayın efendimi 
COŞKUN GÖKALP (Devamla)- 12 Eylülün kapattığı, mal varlığına el koyduğu TÖB-DER 

açılmalı, malları geri verilmelidir. 250 bin öğretmenin katkısıyla kurulan İLKSAN, Bakanlığın et
kisinden kurtarılmalı, demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır. İLKSAN için "Verdimse ben ver
dim" zihniyeti sona erdirilmelidir... 

Sayın Başkanım, bitiriyorum, lütfen 30 saniye efendim. 
Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaöğretmen saygın bir konumdaydı. Öğretmen, o dönemde, fik

ri hür, vicdanı hür, irfanı hür kuşaklar yetiştirmek için, yöneticilerden büyük destek görürdü. Cum
huriyetin ilk yıllarında, Millî Eğitim Bakanı Mustafa Necati'nin, Kırşehir Valisine telgraf çekerek 
"ilinize öğretmen gönderiyorum; onu karşılayın" demesi, o yıllarda öğretmene verilen değeri gös
teren anlamlı bir örnektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vaktimin dolması nedeniyle, sözlerime burada son veriyo
rum. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin, Türk Halkına ve Millî Eğitim Bakanlığı camiasına hayırlı 
olmasını diler, saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, Sayın Bakan söz istemiştir. Sayın Bakan konuşurken, sual sormak 

isteyen arkadaşlar, lütfen, Başkanlığa, sadece isimlerini bildirsinler. 
Sayın Bakan, buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Millî Eğitim Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
görüşülmesi münasebetiyle, Yüce Heyetinize millî eğitim çalışmalarımız hakkında bilgi sunmak, 
gerek grupları gerekse şahısları adına görüşlerini ifade buyuran değerli sözcülere ve sayın millet
vekilline, cevap arz etmek üzere huzurunuzdayım. Öncelikle, Sayın Başkana ve Yüce meclisin de
ğerli üyelerine, şahsım ve Bakanlığım adına, saygılarımı arz ediyorum. Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesi hakkında görüşlerini bildiren sayın sözcülere ve değerli milletvekiline şükranlarımı sunuyo
rum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kalkınmanın, sanayileşmenin, demokratikleşmenin, bu
günümüzü ve yarınımızı teminat altına almanın, nitelikli bir eğitimle sağlanabileceği, tüm dünya 
milletlerinin kabul ettiği bir gerçektir. Hızlı bir gelişme ve kalkınma sürecine giren ülkemizde, is
tenilen sonuca ulaşmanın tek şartı, eğitimin nitelik açısından iyileştirilmesi ve niceliğinin de yük
seltilmesidir. Kalkınmanın ve gelişmenin, eğitimin bir fonksiyonu olduğu gerçeğini unutmadan, 
eğitim alanında yapılan yatırımların, en verimli yatırımlar olduğu bilinciyle, büyümenin ve geliş
menin sancılarını çeken ülkemizde, sınırlı kaynakların rasyonel kullanılmasını sağlayarak, büyük 
bir çoğunluğu, hızlı nüfus artışı ve göçlerden kaynaklanan sorunları etkisiz hale getirecek yapılan
mayı gerçekleştirmek hedefimiz olmaktadır. Nitekim, son üç yılda, bütçeden en büyük payın, her " 
yıl daha da artırılarak, eğitime ayrılmış olması, bunun açık bir ifadesidir. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçe ödenekleri toplamı, 1991 yılında, 14 trilyon 642 milyar 536 mil
yon Türk Lirası iken; 1992 yılı bütçesi, yüzde 102 artışla, 29 trilyon 703 milyar 913 milyon Türk 
Lirası; 1993 yılı bütçesi, yüzde 90 artışla, 56 trilyon 562 milyar 195 milyon Türk Lirası olmuştur. 
1994 yılı bütçesi ise, yüzde 66 artışla, 93 trilyon 911 milyar 410 milyon Türk Lirasına yükselmiş
tir. 

Yüksek Öğretim Kurulu bütçe ödenekleri de 1991 yılında toplam 4 trilyon 696 milyar 994 mil
yon lirayken, 1992 yılında yüzde 91 artışla, 9 trilyon 122 milyar 902 milyon liraya; 1993 yılında 
yüzde 82 artışla, 16 trilyon 659 milyar 514 milyon liraya; 1994 yılındaysa yüzde 87 artışla, 31 tril
yon 182 milyar 820 milyon liraya varmıştır. 

Bakanlığımıza tahsis edilen 1991 bütçesinin, gayri safî millî hâsılaya oranı yüzde 3,30 iken, 
1990 yılında bu oran yüzde 3,89'a, 1993 yılında yüzde 4,35'e, 1994 yılında yüzde 4,39'a yükselmiş
tir. 

Yüksek Öğretim Kuruluna tahsis edilen 1991 yılı bütçesinin, gayri safî millî hâsılaya oranı 
yüzde 1,3 iken, 1992 yılında yüzde 1,17'ye, 1993'te yüzde 1,26'ya, 1994'te yüzde 1,46'ya yüksel
miştir. ' 

Ayrıca, hükümet programları doğrultusunda, eğitimde reform niteliğinde getirdiğimiz birçok 
önlem de gerçekleştirilmiştir. 

Okul öncesinden, yükseköğretime; bilgisayar destekli eğitimden, öğretmene hizmete kadar 
yaptığımız çalışmaları önümüzdeki yıllarda artırarak ve hızlandırarak sürdürmeye kararlıyız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugünlerimizin ümidi, geleceğimizin güvencesi çocuk
larımıza ve gençlerimize rahat bir ortamda öğrenim imkânının sağlanması, öncelik verdiğimiz ko
nuların başında gelmektedir. Bu amaçla, 1992 yılından itibaren eğitim yatırımlarını hızlandırdık. 
1994 yılında 6 513 derslik ve 22 hizmet binası, 375 daireli öğretmen lojmanı, 7 sosyal tesis ve 19 
pansiyonun yapımı tamamlanarak, 272 bin 600 öğrencilik yeni kapasite meydana getirildi. 1994-
1995 öğretim yılını, toplam 1 747 okul ve kurumu hizmete sunmak suretiyle açtık. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, millî eğitim sistemimizin temeli, 1739 
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile belirlenmiştir. Sistem, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak 
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üzere, iki ana bölümden meydana gelmektedir. Örgün eğitim; okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim 
ve yükseköğretim kurumlarının tümünü kapsamaktadır/Okulöncesi eğitim, ilkokul çağına gelme
miş çocukların eğitimini içermektedir. ' \ . 

1993-1994 öğretim yılında, ülke genelinde, 6 067 anaokulu ve anasınıfında, 175 200 çocuğu
muza eğitim verilmiştir. 

1994-1995 öğretim yılında, 294 okulöncesi eğitim kurumu yeniden hizmete açılmıştır. Oku
löncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 6,1 civarındadır. Bu oranı yükseltmek için, 1993 yılında, 
Okulöncesi Eğitim Kurumlarından Faydalanamayan Çocukların Eğitimi Projesi başlatılmıştır. İlk 
yılda, 26 ilimizde 7 088 çocuğumuz bu uygulamdan yararlanmıştır. 1994-1995 öğretim yılında, uy
gulama alanı genişletilmiş; 50 ilimizde çalışma başlatılmış bulunmaktadır. Ayrıca, ilk kez, bağım
sız anaokulu binası yapımının, yatırım programlarında yer alması sağlanmış; bu projeyle, 12 000 
çocuğumuzun daha okulöncesi eğitimden yararlanması hedeflenmiştir. 

Yine, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, okulöncesi eğitim mekân ve imkânı ayrılması da 
ayrıca sağlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ilköğretim, 6 ilâ 14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğ-' 
retimini kapsamaktadır. İlköğretimin amacı, millî eğitimin genel amaçlarına uygun olarak, her Türk 
çocuğuna,,iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları kazandır
mak; onu millî ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek; ilgi, ve kabiliyetleri yönünde geliştire
rek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. 

İlköğretim kurumları; 5 yıllık ilkokullar, 3 yıllık ortaokullar ile ilkokul ve ortaokulun birlikte 
bulunduğu ilköğretim okullarını kapsamaktadır. Gelişmiş ülkelerde, gençlere, gerekli becerilerin 
kazandırılması, toplumsal değerlerin yerleştirilmesi ve ayrıca gençlerin, iş yaşamına hazırlanma
larının sağlanmasının; ancak, 10 veya 11 yıllık bir temel eğitimle gerçekleşebileceği görüşüyle, zo
runlu eğitim, 10 ilâ 11 yıl olarak uygulanmaktadır. Bu ülkelerde, zorunlu eğitimde okullaşma ora
nı, yüzde 98 ilâ yüzde 100 arasında değişmektedir. Bizde, ilkokullarımızda okullaşma oranı, yüz
de 96,8 olarak gerçekleşmiştir. Büyük Önder Atatürk'ün, 1928 yılında başlatığı okumâ-yazma se
ferberliği ve zorunlu ilköğretim uygulaması, bugün yüzde 100'e yaklaşan bir başarıya ulaşmıştır. 
Ancak, elbette ki bunu yeterli görmüyoruz. Bugün, tüm gelişmiş ülkelerde uygulandığı şekliyle, ilk 
etapta zorunlu eğitimin 8 yıla; onu takip eden yıllarda ise, 10 ilâ 11 yıla çıkarılmasını amaçlamak
tayız. Bu amaçla, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 1994-1995 öğretim yılında, 223 ilköğretim 
okulu ile 6 yatılı ilköğretim bölge okulu hizmete girmiş bulunmaktadır. Ayrıca, 386 ilkokul ile 97 
ortaokul, ilköğretim okullarına dönüştürülmüştür. Ortaokul düzeyinde okullaşma oranı ise, yüzde 
67,8'dir; elbette, bu oranı da yeterli görmüyoruz. Gelişmiş ükelerdc, bu oran da yüzde 100'lere yak
laşmış bulunmaktadır. Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasıyla, ilköğretim sisteminin, dolayısıyla or
taokulu da içerisine alacak şekilde, yüzde 100'lere ulaştırılması amaçlanmaktadır. 

8 yıllık zorunlu eğitime geçiş konusunda gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu eğitime ge
çiş konusundaki önemli çalışmalarımızdan birisi de, ön hazırlkları tamamlanmış olan temel eğitim 
projesidir. Dünya Bankası kredisinden yararlanılarak gerçekleşecek olan bu projenin maliyetinin 
2,5 milyar Amerikan Doları civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

Bu noktaya gelmişken, burada biraz önce konuşan değerli sözcü Sayın Özsoy, bu projenin uy
gulamasında bazı uygunsuzlukların ve fazla ödemelerin bulunduğunu ifade ettiler. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Duyumlarımızı söyledik. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla)- İzah edeyim efendim. 
Bu proje, 1990 yılında imza edilmiş, dolayısıyla bu anlaşmayla, bizim tarafımızdan uygulama

ya geçilmiştir. Aslında, anlaşma imzalanmış olmasına rağmen uygulamada gecikme olmuştur. Ta-
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biî, bu gecikme dolayısıyla -yine, anlaşmadan dolayı- birtakım faizlerin de ödenme zorunluğu kar
şısında devleti uzun bir süre daha zor durumda bırakmamak için, biz, süratle uygulama alanında 
gerekli çalışmalara giriştik. Tabiî ki, bu anlaşmada belirtilen esaslar çerçevesinde, çalışan kişilere 
ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeleri biz tespit etmiş değiliz , bunlar anlaşmayla tespit edilmiştir. 
Tarafımızdan özel olarak kimsenin kayırılması veya fazla bir ödeme yapılması kesinlikle söz ko
nusu değildir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; eğitimde niteliğin artırılması, fırsat ve imkân eşitliğinin sağla- ' 
nabilmesi için, nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde birleştirilmiş sınıf uygulaması ile öğren
cilerin, müstakil sınıflı ilköğretim kurumlarına kavuşturulması amacıyla, taşımalı öğretim sistemi 
devam ettirilmektedir. Bir değerli arkadaşımız, bu sistemin uygun olmadığı yolunda beyanda bu
lundular. Yine, bütün arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, bugün ülkemizde, köyden kente göç olgu
su devam etmektedir. Hepimizin bildiği gibi, bu olgu dolayısıyla, hepimizin bölgesinde, köyleri
mizde, nüfus azalmasından kaynaklanan, okulların kapatılması durumuyla karşı karşıya kalınmak
tadır veya çok az öğrencinin öğretim gördüğü sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması gerçekleşti
rilmekte, dolayısıyla, 1 sınıfta 5 sınıfın öğrencisi bir arada eğitim ve öğretim görme durumunda kal
maktadır. Böylesine bir eğitimden, elbette, yeterli sonuç alınamayacağı için, biraz önce bahsettiğim 
taşımalı öğretim sistemine geçilmiştir ve bu uygulama her yıl artırılarak devam ettirilmektedir. 

Şimdi, 60 ilimizde uygulanmaya başlanan bu sistemden, öğrencilerimiz büyük ölçüde fayda
lanmaktadırlar; çünkü, 1 sınıfta 5 sınıfın bir arada öğrenim görmesi yerine, ayrı ayrı sınıflarda ve 
ayrı ayrı hocalarda, öğretmenlerde eğitim ve öğretim görme imkânını bulmaktadırlar. Ayrıca, ço
cukların, sosyal yönden de gelişme imkânı bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ortaöğretim konusunda da kısaca bilgi sunmak istiyo
rum. Ortaöğretim, ilköğretime dayalı en az üç yıllık öğretim veren genel liselerle meslekî ve tek
nik liseleri kapsamaktadır. Bu kurumların, eğitim sistemimiz içindeki en önemli görevi, öğrencile
re asgarî bir genel kültür vermek, uygulanacak çeşitli programlarla onları ilgi ve yetenekleri ölçü
sünde, mesleğe, yüksek öğretime ve iş hayatına hazırlamaktır. Bu kademedeki okullaşma oranı ül
kemizde yüzde 46,5 olarak gerçekleşmiştir. Halbuki, bu oran, birçok ülkede yüzde 80'in üzerinde, 
yüzde 95'lere kadar ulaşmış bulunmaktadır. Elbette, bu oranın yükseltilmesi yolunda önemli çalış
maların yapılması gerekmekte, bu amaçla da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

1994-1995 öğretim yılında, ülkemizde, 45 lise, 58 anadolu lisesi, 6 fen lisesi, 4 anadolu öğret
men lisesi olmak üzere, 113 genel lise öğretime açılmıştır. Genel liselerde yabancı dilöğrcnimini 
daha yeterli düzeye getirmek, yabancı dil öğrenimine olan yoğun istekleri karşılayabilmek amacıy
la, Türkiye genelinde ilk kez 1992-1993 öğretim yılında, 19 lisede açılan 28 şubede hizmet görme
ye başlayan yabancı dil ağırlıklı şube sayısı 1993-1994 öğretim yılında 123'e, 1994-1995 öğretim 
yılında 247'ye çıkarılmıştır. Bu konuda, vatandaşlarımızın yoğun talepleriyle karşı karşıya bulun
maktayız. Bu da gösteriyor ki, vatandaşlarımız, çocuklarının eğitim-öğretimde mutlaka bir lisan 
öğrenmesi gerektiğinden hareketle, bu tür okullara alaka göstermektedirler. 

1992-1993 öğretim yılında faaliyete geçen açıköğretim lisesi, uzaktan eğitim yöntemleri kul
lanarak eğitim yapan bir ortaöğretim kurumudur. Açıköğretim lisesi, en gelişmiş kitle iletişim araç
larını ve yeni teknolojileri kullanarak, ilköğretim okulu mezunlarına ve herhangi bir nedenle.üst öğ
retim hakkını kullanamamış yetişkinlere, öğrenim imkânı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Açıköğretim lisesinin öğretime başlamasıyla, genel liseleri dışarıdan bitirme sınavlarına da 
son verilmiştir. Ulgulamanın, meslek liselerini dışarıdan bitirme sınavlarını da kapsayacak şekilde 
genişletilmesi ve açıköğretim liselerinin, uzaktan eğitim verert çok amaçlı bir ortaöğretim kurumu 
haline getirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Bu liselerin yurt dışındaki vatandaşlarımıza 
ulaştırılması için de çalışmalarımız vardır. 
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Önemli bir diğer konu da, ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin, altyapı eksikliği ve öğret

mensizlik gibi nedenlerle okullarında açılamayan dersleri, belirli koşullarda, açıköğretim liselerin
den almaları ve kredi kayıplarının önlenmesi uygulamasının da başlatılmış olmasıdır. 

Meslekî ve teknik liseler, hem iş ve meslek alanlarında eleman yetiştiren hem de öğrencileri 
yükseköğretime hazırlayan öğretim kurumları olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Hükümet 
olarak, meslekî ve teknik liselere büyük önem veriyoruz. Hızla sanayileşen ve hizmet alanlarında 
büyük gelişmelere sahne olan ülkemizde, bu alanlarda gerekli olan eleman ihtiyacının karşılanma
sı, ancak meslekî ve teknik okullarımızın gelişmesiyle mümkün olacaktır. Bu düşünceden hareket
le, normal liselerin açılması yerine, meslekî ve teknik liselerin açılmasına ağırlık veriyoruz. 1994-
1995 öğretim yılında yeni açılan toplam 85 meslekî ve teknik liseyle 20 650 öğrencinin daha en
düstriyel ve teknik eğitim görmesine imkân sağlanmıştır. Özellikle nüfusu 20 binin altında bulunan 
yerleşim birimlerinde, çok programlı liselerin açılmasına öncelik vermekteyiz. 

Mevcut imkânların verimli bir şekilde kullanılmasını ve yükseköğretim kurumlarımızın acil 
ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak amacıyla, fizikî yapıları, makine, teçhizat, araç ve gereç do
nanımları tamamlanıncaya kadar, yeni açılan üniversitelerimizin öğrencilerinin, endüstri meslek li
seleri atelye ve laboratuvarlarmdart yararlanmaları da, ayrıca, sağlanmış bulunmaktadır. 

Kız teknik öğretim okullarımız, çağımızın ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerine uy
gun olarak, ülke endüstrisine ve aile ekonomisine katkıda bulunacak şekilde, çeşitli yörelerin ihti
yaçları da göz önünde bulundurularak, çağdaş bilim ve teknolojideki metotları bilen, yorumlayan, 
kullanan ve geliştiren, orta düzeyde meslek elemanı yetiştiren eğitim kurumlarımızdır. 1994-1995 
öğretim yılında toplam 38 yeni kız meslek lisesi açılmış bulunmaktadır. Ticaret-turizm öğrenimi
ne de önem veriyoruz. Bu amaçla, 1994-1995 öğretim yılında, toplam 51 yeni okul açılmış bulun
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 430 sayılı Tevhit-i Tedrisat Kanununun 4 üncü madde
si ile 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 32 nci maddesi hükümlerine uygun olarak kuru
lan imam-hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi, dinî hizmetlerih yerine 
getirilmesiyle görevli elemanlar yetiştirmek üzere, ortaöğretim sistemi içerisinde, hem mesleğe 
hem de yükseköğretime hazırlayan programların uygulandığı öğretim kurumlarıdır ve ortaokula 
dayalı en az dört yıl öğrenim sürelidir. 

1993-1994 öğretim yılında, 446 imam-hatip lisesinde 168 828 öğrenci öğrenim görmüş bulun
maktadır. 1993 öğretim yılında, bu liselerin bünyesinde 30 anadolu imam-hatip lisesi şubesi açıl
mıştır. 1994-1995 öğretim yılındaysa, İstanbul ilimizde, 2 yeni imam-hatip lisesi açılmış bulun
maktadır. İmam-hatip liselerinin parasız yatılı kontenjanları da 29 binden 30 bine çıkarılmıştır. Bu 
liselerde, ortak ve seçmeli meslek dersleri, öğretim programları, ders geçme ve kredi sistemine gö
re yeniden düzenlenmekte, meslekî eğitimin kalitesini yükseltici çalışmalar yapılmaktadır. 

Özel eğitim okullarımız hakkındada, kısaca bilgi sunmak istiyorum. Özel eğitim, beden, zihin, 
ruh, duygu ve sosyal özellikleri nedeniyle olağandışı ayrılıklar gösteren, bu nedenle de normal eği
tim hizmetlerinden yararlanamayan 0-18 yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsamaktadır. Ana
yasamızın, "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz" hükmünü getiren 42 nci 
maddesi ve eğitimde fırsat ve imkân eşitliği ilkesi uyarınca, özel eğitime muhtaç çocukların eğiti
mi, Bakanlığımızın, üzerinde özenle durduğu önemli bir konudur. 1994-1995 öğretim yılında, 31 
özel eğitim okulu ve 4 özel eğitim kurumu hizmete açılmıştır. Ayrıca, bu konuyla görevli olmak 
üzere -bilindiği gibi- Bakanlığımızda, Özel Eğitim Genel Müdürlüğü de hizmete girmiş bulunmak
tadır. Bu arada, uzun süre hastanede yatan çocuklar için, hastane okulları projesi de başlatılmış ve 
19 adet hastane okulu açılmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 625 sayılı Özel Okullar Yasasına göre açılan özel okul

larda okuyan öğrencilerin, ülkemizde, toplam öğrencilere oranı yüzde 1,45 kadardır. Gelişmiş ül
kelerde, bu oran yüzde 60-70'lere kadar ulaşmaktadır. Bu sebeple, özel okulların sayılarının artırıl
masını teşvik amacıyla, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda değişiklik yapılması çalış
maları sürdürülmektedir. 

Çoğunluğunu halk eğitim merkezlerinin teşkil ettiği yaygın eğitim kurumlarımızın sayılarının 
artırılması yolunda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 

' Çıraklık eğitiminin yaygınlaştırılması amacıyla da, esnaf ve sanatkâr kuruluşlarıyla işbirliği 
halinde, ciddî çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde, 1987'den bugüne kadar çıraklık 
eğitiminde büyük mesafeler alınmıştır. Bugün, 200 bini aşkın öğrenci çıraklık eğitiminden yarar
lanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yükseköğretimimizdeki durumumuza gelince: 1992 yılı 
başlarında, bilindiği gibi, Türkiye'de, l'i vakıf üniversitesi olmak üzere 29 üniversite bulunmaktay
dı. 1992-1994 yıllarında yeniden açılan üniversitelerle, üniversite sayısı 57'ye yükselmiştir. 

Üniversitelerimizde, 1993 yılı sonu itibariyle, toplam 1213 445 öğrenci öğrenim görmüş bu
lunmaktadır. Yükseköğrenim çağ nüfusunda, Altıncı Beş Yıllık Planda, okullaşma oranı yüzde 16 
olarak tespit edilmiş olmasına karşın, 1992 - 1994 yılları arasında, yükseköğretimde meydana ge
len gelişmeler sonucunda, bu oran, hedefi aşarak, yüzde 23,2'ye ulaşmış bulunmaktadır. Amacımız, 
2000'li yıllara girerken, özellikle örgün öğretimde okuyan öğrenci oranının yüzde 30'a ulaşmasını t 

sağlamaktır. 
Burada, bazı değerli sözcülerimiz, yükseköğretim konusunda da görüşlerini ifade ettiler. Mü

saade ederseniz, o konularda kısaca bilgi sunmak istiyorum. 1992-1994 yıllan arasında, yükseköğ: 

retimde meydana gelen gelişmelerin, kaliteyi düşürdüğü ve gecekondu üniversiteler gerçekleştiği 
yolundaki görüşlere katılmamız mümkün değil. 

Burada, değerli bir sözcü (Millî Eğitim eski Bakanımız Sayın Emiroğlu) kendilerinin daha ön
ce hazırladıkları projenin uygulandığını ve başarılı olduğunu ifade ettiler. 1992 yılından itibaren, 
iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde, cumhuriyetin kuruluşundan 1992'ye kadar gelen zamanda açı
lan üniversite sayısı kadar üniversitenin açılmış olması, elbette, Türkiye'de reform olarak nitelen
dirilecek bir husustur. Bu reformun gerçekleştirilmiş olması, aslında, elbette büyük bir başarıdır. 
Tabiî ki, böylesine süratle yapılmış olan bir reform çalışmasında bazı eksiklikler olabilir; ama, şu
nu kabul etmek gerekir ki, gerek öğrenci sayısında gerekse fakülte, yüksekokul sayısında ve aynı 
zamanda, öğretim görevlisi sayısında, bu süre içerisinde, büyük gelişmeler olmuştur. 

Günümüzde, yükseköğretimin en önemli sorunlarından biri, belki de en önemlisi, öğretim ele
manı yetiştirme konusudur. Biz, 1992 yılından itibaren, üniversite sayılarının artırılması yanında, 
aynı zamanda, öğretim görevlisi yetiştirme konusuna da büyük ağırlık verdik. Son üç yılda, üniver
sitelere öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla, devlet adına yurt dışına gönderdiğimiz öğrenci ve araş
tırma görevlisi sayısı, cumhuriyet dönemi boyunca gönderilenlerin sayısına, âdeta, yaklaşmıştır. 
Halen, yurt dışında, 4 500 gencimiz, lisansüstü öğrenim görmektedir. Her üniversitemizin 100-150-
200 öğretim elemanı, şu anda, dışarıda, eğitim-öğretim görmektedir. Elbette, bunu küçümsemek 
mümkün değildir. 

Ayrıca, geçtiğimiz yıl, lisansüstü öğrenim görmek üzere, 1 000 öğrencinin yurt dışına gönde
rilmesi Hükümetçe kararlaştırılmış, bu sene, 1995 yılı için, ilave olarak 1 000 öğrencinin daha, li
sansüstü öğrenim görmek üzere, yurt dışına gönderilmesi çalışmaları da başlatılmıştır. 

Bu arada, üniversite sınavlarına giren öğrenci sayısı ile mezun olan öğrenci sayısı ve yaratılan 
kapasiteler konusunda kısa bir bilgi sunmak istiyorum. 1994-1995 öğretim kontenjanı, 1991-1992 
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kontenjanının yüzde 450 artışıyla, 904 bine çıkanlmıştır. 1993-1994 öğretim yılında, lise mezunu 
sayısı 457 476 olmasına karşın, yükseköğretim kontenjanı 784 761 olarak tespit edilmiştir. Bu sa
yı, mezunların iki katına yakındır. Binaenaleyh, lise mezunu sayısının altında kontenjan tespit edil
diği yolunda bir iddiada bulunmak mümkün değildir; lise mezunu sayısının üzerinde kontenjan 
sağlanmıştır; ancak, geçmiş yılların birikimlerinden kaynaklanan bir durumdan dolayı, sınavlara 
girenlerin sayısı 1 milyon 250 bin civarında olmuştur. Ancak, bu sene -biraz önce de ifade ettiğim 
gibi- sağlanan 904 bin kontenjan, gerek yeni lise mezunlarının gerekse geçmişten gelenlerin ihti
yacını büyük ölçüde, hattta, fazlasıyla karşılayacak seviyededir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yükseköğretimdeki bu kontenjan artışına paralel olarak, 
öğrencilerimizin barınma sorunlarına çözüm getirmek amacıyla, Yurt-Kur Genel Müdürlüğümüz
ce, çalışmalar sürdürülmüştür. 8 490 öğrenci kapasiteli 20 yurt hizmete sunulmuş, ayrıca, fizikî ya
pısı müsait olan yurtlarda da kapasite artışı sağlanmıştır. 1994-1995 öğretim yılında, Ankara hariç, 
diğer illerimizde, öğrencilerimizin, yurtlara yerleşme konusunda büyük bir problemleri kalmamış
tır. Ankara İlindeki sorunların çözümü için de, kiralama yoluna gidilmek suretiyle, yurt temini ça
lışmaları devam etmektedir. Süratle artan öğrenci sayısına ve Türkiye'nin her tarafında fakülte ve 
yüksekokulların açılmasına karşın, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından, bu yerler
de, süratle, yurtlar açılmak suretiyle, öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması yoluna gidilmiş
tir. 

Türk cumhuriyetleriyle ilgili çalışmalarımız hakkında da, kısaca, bilgi sunmak istiyorum. 
Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan'da, son iki yıl içerisinde 13 okul ve 3 de Türkiye Türk-
çesi öğretim merkezi açılmış bulunmaktadır. Türk cumhuriyetlerinden ülkemize, çeşitli seviyeler
de yapılan anlaşmalara dayalı olarak, 10 083 öğrenci gelmiş ve bunlara Türkiye'de öğrenim imkâ
nı sağlanmış; ayrıca, yurt ve pansiyonlara yerleştirilmişlerdir. Bu öğrencilerimizin, dışarıdan gelen 
bu soydaşlarımızın birtakım sıkıntıları olduğu ve bunlarla ilgilenilmediği yolundaki iddialara katıl
mak mümkün değildir. 1993 - 1994 öğretim yılında, dışarıdan gelen bu öğrencilere 1,5 milyon li
ra civarında burs verilmekteydi; 1994 yılındaki fiyat artışları dikkate alınarak, ekim ayında, burs
ları 2 milyon liraya çıkarılmış ve ödemeleri tamamen yapılmıştır. 1995 yılı başından itibaren bu ra
kamın 2 milyon 750 bin liraya çıkarılması yolundaki çalışmalar da devam etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin, iki üç sene gibi kısa bir süre içerisinde 10 bi
ni aşkın öğrenciye böylesine bir imkân sağlamış olmasını, elbette, küçümsemek mümkün değildir. 
Ayrıca, bu 10 bin öğrencinin tamamının şu anda Türkiye Türkçesini öğrenmiş olması dahi, bizim 
bu konuda başarılı bir çalışma yaptığımızın açık bir delili olarak kabul edilmelidir. Elbette, birta
kım sıkınıtılar olabilir; ama, bunların giderilmesi yolunda da ciddî çalışmalarımızı devam ettiriyo
ruz ve Türkiye'ye gelen bu soydaşlarımızın en iyi şekilde eğitim-öğretim görmeleri için ne gereki
yorsa onun yapılmasını gerçekleştirmek için, bütün kuruluşlar, kendine düşen görevin bilinci içe
risinde, faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, eğitimde kalitenin artırılabilmesi için, öğretmenlerimi
zin geliştirilmesi ve öğretmen yetiştiren kurumların çağdaş yönetim biçimini benimsemesi ve etkin 
eğitim veren kurumlar haline gelmesine büyük önem vermekteyiz. Bu amaçla, Bakanlığımız ile öğ
retmen yetiştiren yükseköğretim kurumları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere, 
Öğretmen Yetiştirme ve Koordinasyon Kurulu teşkil edilmiştir. YÖK'le yaptığımız çalışmalarımız 
devam etmektedir. 

Burada, bir hususu özellikle ifade etmek istiyorum. Tüm konuşan arkadaşlarımız, Öğretmen 
konusuna değindiler ve öğretmenin yetiştirilmesi konusunun önemini belirttiler. Bilindiği gibi, öğ
retmenler, geçmişte, öğretmen okullarında -muallim mekteplerinden başlayarak- yüksek öğretmen 
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okullarında, eğitim enstitülerinde eğitim ve öğretim gömlekteydi. 1983 yılından itibaren, bütün öğ
retmenlerimizin fakülte mezunlanndan oluşması, eğitim fakültelerinde yetiştirilmesi çalışmalarına 
geçilmiş ve bugün, artık, bütün öğretmenlerimiz, dört yıllık fakültelerde okuyan öğretmen adayla
rından alınmaya başlanmıştır. Nitekim, son üç yıl içerisinde almış olduğumuz 70 bini aşkın öğret
menin tamamı, dört yıllık fakültelerden mezun olan öğretmenlerden oluşmaktadır. 

Öğretmenlerimizin eğitimlerinin en iyi şekilde yapılması yolunda, YÖK'le yaptığımız müşte
rek çalışmaların dışında, ayrıca, öğretmenlerimizin mesleğe başlamalarını takiben, meslek içi eği
timlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, öğretmen akademilerinin kurulması yolunda
ki yasal düzenleme çalışmalarımız da devam etmektedir. Amacımız, öğretmenlerimizin en iyi şe
kilde yetişmesini ve çağdaş olarak gerçekleştirmek istediğimiz eğitim-öğretimi en iyi şekilde ver
melerini sağlamaktır. 

Öğretmenlerimizin, elbette, eğitim-öğretimlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesinin yanında, 
sosyal yönden, ekonomik yönden, moral yönden geliştirilmeleri yolunda da çalışmalar yapılmak
tadır.'Özellikle, büyük bir sayı tutan ve kamu personelinin üçte birine yakınını teşkil eden öğret
menlerimizin, kendilerine özgü bir personel yasası olması gerektiği yolundaki genel isteklerden ve 
fikirlerden hareketle, 1994 yılı içerisinde, millî eğitim personel yasa tasarısı taslağı hazırlanmıştır. 
Bu tasarıyla, öğretmenlerimizin, hem sosyal hem ekonomik yönden birçok imkâna kavuşturulma
sı amaçlanmaktadır. 

Bu arada, sayıları 520 bini bulan öğretmenlerimizin, hâlâ, bir merkezden -Bakanlıktan- tayin
lerinin, nakillerinin, terfilerinin yapılıyor olması, elbette, birtakım sorunlara neden olmaktadır. Bu 
sorunları önlemek amacıyla, yeni yasayla, öğretmenlerimize, normal memur statüsü yanında, söz
leşmeli statü de getirilmekte ve öğretmenlerimizin, bundan sonra, merkezden değil doğrudan doğ
ruya illerden atanmaları yoluna gidilmesi hedeflenmektedir. Öğretmen kadroları, illerin ihtiyacına 
göre belirlendikten sonra, her il, kendi ilinde istihdam edeceği öğretmen sayısını ve branşını ilan 
etmek suretiyle, sözleşmeli olarak, karşılıklı anlaşarak alacak. 

AHMET KABİL (Rize)- Bunları parti başkanları yapmayacak, değil mi Sayın Bakan!.. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla)- İllerin, ekonomik durumlarına, sos
yal durumlarına göre ve il, ilçe ve köylerin durumlarına göre asgarî ve üst seviyeler tespit edilmek 
suretiyle, belirlenecek ödenekler, maaşlar karşılığında yapılacak anlaşmalarla, öğretmenlerimizin, 
arzu ettikleri okullar için sözleşme yapmaları ve bu suretle atama veya yer değiştirme gibi sorun
ların ortadan kalkması da gerçekleştirilmiş olacaktır. Doğrudan doğruya vilayetler tarafından, söz
leşmeli olarak ve karşılıklı anlaşmayla atamalar yapılacak; merkezden, bu atamalara, herhangi bir 
müdahale söz konusu olmayacak; öğretmen, arzu ettiği yerde, beğendiği yerde, istediği okulla söz
leşmesini yapma imkânına sahip olacaktır. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, 5 dakikanız kaldı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla)-Teşekkür ederim, Sayın Başkan. 

Öğretmenlerimizin, ayrıca -burada, bazı arkadaşlarımız tarafından, biraz önce de ifade edildi-
1 ilâ 4 üncü derece kadrolarda görevli öğretmenlere verilmekte olan ek gösterge uygulamasının, 5 
ilâ 9 uncu derecelerdeki öğretmenlerimize de uygulanması yolundaki kanun teklifi, Yüce Meclise 
intikal etmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, öğretmenlerimizin hizmet sürelerine, çalıştıkları her yıl için 3 ay fiilî hizmet zammı
nın, emeklilik yönünden değerlendirilmek üzere, eklenmesini amaçlayan, Emekli Sandığı Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi de, keza, YiicefMeclise intikal etmiş bulunmakta
dır. 
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Öğretmenlerimizin, öğretmenevlerinden istifadeleri ve diğer konularında da çalışmalarımızı 

devam ettirmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; doğu ve güneydoğuda genç beyinleri aydınlatmaya çalı
şan öğretmenlerimizin haince saldırılara hedef olmaları, hepimizi ve tüm ulusumuzu üzmektedir. 
Şehit öğretmenlerimizi huzurunuzda, saygı ve minnetle anıyorum; kendilerine Allah'tan rahmet di
liyor, acılı ailelerinin ve millî eğitim camiamızın acılarını yürekten paylaşıyorum. 

Öğretmenlerimizin can güvenliğinin sağlanması için, Hükümetimizce, her türlü tedbir alın
maktadır. Can güvenliği yönünden sorunlu olan okullar, valiliklerce, öğretime kapalı tutulmakta; 
bu okulların öğrencileri, yatılı ilköğretim bölge okullarında öğrenimlerini sürdürmektedirler. 

Şehit öğretmenlerimizden her birinin kanunî mirasçılarına, en yüksek devlet memuru aylığı
nın 30 katı tazminat olarak ödenmekte; ayrıca, şehit maaşı bağlanmaktadır. 

Terörle Mücadele Kanunu gereğince, şehitlerimizin aylık bağlanan dul ve yetimlerinin, on yıl 
süreyle, ev kiralarının, Bakanlığımızca ödenmesi uygulaması da başlamış bulunmaktadır. Bunun 
yanında, şehit öğretmenlerimizin anılarını yaşatmak amacıyla, ailelerinin istediği yerdeki eğitim te
sislerinden birine isimleri verilmekte, çocuklarının, Bakanlığımıza bağlı yurt ve pansiyonlarda kal
ması ve yatılı okullarda okumaları sağlanmaktadır. Aile fertleri, öğretmenevlerimizden, lokalleri
mizden yararlanmaktadır. Bunların yanında, ayrıca, Bakanlığımız mensupları arasında açılan yar
dım kampanyalarından sağlanan gelirlerle, şehit öğretmenlerimizin ailelelerine, 150-200 milyon ci
varında yardım yapılmış, Millî Eğitim Vakfı tarafından, her şehit ailesine 50 milyon, İLKSAN ta
rafından da kendi üyelerine, 40'ar milyon lira ödeme yapılmıştır. Bundan sonra da -olmasını, tabiî, 
temenni etmediğimiz- her şehit öğretmenimiz için, ayrıca, Millî Eğitim Vakfımız tarafından 250 
milyon lira yardım yapılması kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çağı yakalamanın ve yaşamanın ön şartı, çağdaş eğitimi 
yakalamaktır. Çağdaş eğitimin yakalanması ise, eğitim ortamının ve imkânlarının gelişmiş ülkeler 
düzeyine ulaşmasıyla mümkündür. Bu ortamın sağlanması, bütçeden eğitime daha çok pay ayrıl
masına, eğitim giderlerinin başka kaynaklarla desteklenmesine ve beslenmesine bağlıdır. 

Bu durumu dikkate sunduktan sonra, 1995 yılı bütçemizi, 1994 yılı bütçesiyle karşılaştırarak 
arz etmek istiyorum. 1995 yılı bütçe tasarısıyla, Bakanlığımıza, 135 trilyon 400 milyon liralık öde
nek tahsisi öngörülmüştür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Devam edin efendim... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla)-1994 yılı bütçesine göre, personel gi

derlerinde yüzde 43, cari giderlerde yüzde 60, yatırımlarda yüzde 33, transferlerde yüzde 88'lik bir 
artış öngörülmüştür; toplamda ise, 1994 yılma göre 1995 yılında yüzde 44'lük bir artış sağlanmış 
bulunmaktadır; yükseköğretimde bu artış yüzde 45 civarındadır. Elbette, bu artışı yeterli görmüyo
ruz. Bütçe imkânları içerisinde verilmiş olan bu artışların, bütün programlarımızın gerçekleştiril
mesine yeterli olması mümkün değil. Bunun başka şekillerde artırılması ve temin edilecek tasarruf
larla ve daha iyi imkânlarla hizmetlerin yürütülmesine çalışılacağını da, özellikle ifade etmek isti
yorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçemizden eğitime ayrılan ödeneğin her kuruşu, en 
büyük umudumuz olan çocuklarımızın, gençlerimizin ve toplumumuzun geleceği için, planlı, bi
linçli ve en verimli şekilde kullanılacaktır. Ülkemizin insanları, her zaman yapılanların daha fazla
sına ve iyisine layıktır. Daha iyiyi, daha güzeli yaratmak ve yaşatmak, Yüce Meclisin değerli üye
lerinin; sizlerin katkılarıyla sağlanacaktır. 
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Nitekim, burada da beyan edildiği gibi, öğretmenlerimiz ve eğitimimiz için getireceğimiz her 

teklifin ve tasarının, Yüce Meclis tarafından destekleneceğinin ifade edilmesi, bizim için büyük bir 
güç kaynağı olmuştur. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1995 malî yılı bütçemizin, ülkemize, aziz milletimize, millî eğiti
mimize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclisimize en içten duygularla saygılarımı sunuyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. • 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Sayın Başkan, Sayın Bakan, konuşmalarında, ismime 
atıfta bulunarak, konuşmamdaki bir bölüme kısa ve kaçamak bir cevap vermiştir. 

Ben "Dünya Bankasıyla beraber, bir anlaşma gereği 6.5 trilyonluk bir projeden, kimler ne ka
dar maaş alıyor ve bu proje hangi safhadadır" diye sordum; Sayın Bakan ise "Anlaşma ile bunlara , 
maaş veriliyor" diye geçiştirmiştir. 

Zabıtlara geçmesi yönünden arz ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın Özsoy, Sayın Bakana, şu şekilde cevap vereceksin diye bir zorlama var mı 
efendim; usulmü yaratıyorsunuz?.. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-O yaylacıların maaşı dır... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı)-Sayın Başkan, eğer çok arzu ediyor
larsa, kendilerine yazılı olarak, kimlerin ne maaş aldığı hakkında bilgi vermeye her zaman hazırız; 
bunun gizli tarafı yoktur. 

Ödemelerin, anlaşmaya dayalı olarak yapıldığını ifade ettim. Eğer çok arzu ediyorlarsa, ken
dilerine bu ödemelerin miktarını bildiririz. 

Bu anlaşma nihaî safhaya yaklaşmıştır; anlaşmanın yapılmasıyla ilgili çalışmalar sürdürül
mektedir. Anlaşma yapılmadan bir ihale yapılması esasen söz konusu değildir; binaenaleyh, anlaş
ması olmayan bir konunun ihalesinden de, şu anda söz edilmesi elbette mümkün değildir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. / 
Son söz, aleyhte, Sayın Oktay Öztürk; buyurun. 
Sayın Öztük, süreniz 10 dakikadır; dikkatli kullanmanızı rica ediyorum. 
OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 

bütçenin memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkelerin gelişmişlik, ileri ülke statüsünde olup olmadık

larını belirlemede, birçok ölçü ortaya koymak imkân dahilinde ise de, bütün bu ölçülerin temelin
de, iyi ve kaliteli yetişmiş insan gücünün yattığını açıkça görmek mümkündür. 

Dünya fikir tarihine baktığımızda, insan zihninin, bugüne kadar, bütün çağlar ve insanlar için, 
geçerli olabilecek bir insan yetiştirme anlayışına sahip olamadığını görürüz. Çünkü, bu uğurda uğ
raş veren kurumlar, insanda tecelli eden ilahî ve ezelî gelişme kanununu anlamak yerine, eğitim 
aracılığıyla ona müdahale etmeyi, aslî bir görev bilmişlerdir. Öz kavranmadan ve bu öze uygun dü
şen bir yetiştirme anlayış ve uygulaması ortaya konulmadan yapılan, bilgisiz, beceriksiz ve egoist
çe müdahaleler yüzünden, ilahî plan bozulmuş, insanın gelişme seyri altüst olmuştur. Özetlenmiş 
bir kâinat olan insanın özündeki harmoni zedelenmiştir, 

Biz, bugüne kadar, insanımızı tanımaya ve onun öz değerlerine uygun düşecek eğitim anlayı
şına varamadık; çünkü, insanı tanıyan, onu üstün bir varlık olarak gören eğitim düşünceleri, diğer-
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lerine oranla, daha kalıcı görülüyorlar. İnsana hizmet eden eğitimin ve öğretmenin görevi, insanın 
içerisinde çeşitli değer ve kabiliyetlerin oluşturduğu dünyaya nüfuz etmektir. Potansiyel haldeki bu 
dünyada, dışa açılan yollarını bulmaktır. Başka bir ifadeyle, öğretmen ve onun eylemi olan eğitim, 
insandaki potansiyel şahsiyeti, kinetik şahsiyet haline getirmekle yükümlüdür. Tarihimizde, bazı 
müspet icraatlara rağmen, genellikle bunu beceremedik. Geldiğimiz bugünkü nokta, bunun en açık 
göstergesidir. Eğitim ve öğretimin önemi, bu kadar açık olduğu ve herkesçe kavrandığı halde, biz
de, henüz bu konu gerekli şekilde kavranmamış, hatta, gerekli önem verilmemiştir. Plansızlık, plan; 
kuralsızlık, kural haline gelmiştir. 

Millî eğitim ve onun aynlmaz parçası olan öğretmen meselelerine baktığımızda, durum daha 
açık olarak kendini göstermektedir. Bugün, Millî Eğitimin politikası, sürekli bir eğitim politikası 
olması gerekirken; millî karakter arz eden temel kanunun genel amaç, hedef ve ilkelerinin özüne 
ulaşılması gerekirken, partilere göre, hatta, aynı partinin bakanlarına göre farklı uygulamalar, mil
lî karakter arz eden bir eğitim politikasının devamlı hale getirilmemesi, kargaşa, hedeften uzaklaş
ma ve nitelik tartışması getirmiştir. 

Bir sayın bakanın zamanında kitap yazma seferberliği başlıyor, ondan sonra gelen bakan za
manında hızı kesiliyor; daha sonra gelen bakan zamanında yabancı dilde uygulamaya konulan kur 
sistemi, ondan sonra gelen bakan tarafından kaldırılıyor; bir bakan zamanında uygulamaya konu
lan LÎMME Programı, bir sonraki bakan tarafından kaldırılıyor. Bu çelişkileri çoğaltmak mümkün. 

Yukarıda ifade edilenler ve benzeri sistemler uygulamaya konulmuş, gerekli araştırma ve ge
liştirmeler yapılmadan, bu uygulamalara son verilmiştir. Bu sistemlerin uygulunmasında neden ba
şarılı olunamamıştır; çünkü, gereken köklü araştırmalar yapılamamıştır. Yurt içinde uygulamaların 
frekansı, riskleri ve şartların önemi, bilimsel tespitlerle dikkate alınmamıştır. Ön araştırmalar bile, 
bir bakanın, bakanlık süresinin yetmeyeceği bilindiği halde, sistemler alelacele uygulanmaya ko
nulmuştur; uygulayıcılar gerekli ölçüde aydınlatılmamıştır, fizikî ortamlar önceden hazır hale geti
rilmemiştir. 

Öğretmen meselesi de ayrı bir dert. Öğretmen yetiştiren köklü müesseseler bir taraftan kaldı
rılırken, bunun yerine, yeterli ve nitelikli öğretim kurumlan açılmamıştır. Daha doğru bir ifadeyle, 
öğretmenin bir okulu yoktur. Öğretmen yetiştiren kurumların yerine geçen üniversitelerin, öğret
men istihdam eden, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının programlarından ve uygulamalanndan 
âdeta bihaber oldukları bilinmektedir. İki kurum arasında öğretilenlerde farklılıklar vardır. Öğret
men için gerekli formasyon ve uygulamada yetersizlik vardır. 

Bugün, öğretmenin rolü ile statüsü arasında uyumsuzluk vardır. Biz, öğretmenimize çok çeşit
li roller yüklüyoruz. Varlığımızı onlara emanet ediyoruz. "İnsanlığın kurtarıcısı öğretmenlerdir" di
yoruz; biz, hiç düşünmüyoruz onlara ne veriyoruz. Öğretmen, ülkeyi kurtaracak; öğretmen, bugü
nü tanzim edecek; öğretmen, yarını garanti altına alacak; öğretmen, devletin ve milletin bekasını 
sağlayacak; öğretmen, her şeyi yapacak; fakat biz, onun için ne yapacağız... 

Bizim yaptığımız şu: Öğretmeni, PKK eşkıyasına ezdirdik, öğretmeni namerde muhtaç hale 
getirdik, bugün uygulanan politikalarla öğretmeni, ilçe başkanlarının, il başkanlarının önünde, eli
ni ovuşturur hale getirdik, şahsiyetleriyle oynadık. (MHP ve ANAP sıralarından "Bravp" sesleri, 
alkışlar) 

Sayın Bakan, bakın, elimizde birtakım bilgiler var. Bugün Tokat'ta 112 tane öğretmenin yeri 
değiştiriliyor. Manisa-Alaşehir'de yine öyle, okul müdürleri görevlerinden alınıyor... 

GÜLER İLERİ (Tokat)- Niye değiştirilmesin?.. Şehirlere yığıldıkları için oralarda okullar ka
pandı. 
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OKTAY ÖZTÜRK (Devamla)-Anladıysak, hak getire!.. 

GÜLER İLERİ (Tokat)-Anladım tabiî, çok iyi anladım. 
OKTAY ÖZTÜRK (Devamla)- Lütfen bir dinleyin; anlayamazsanız, sizin anlayacağınız li

sanla da konuşuruz. 
GÜLER ÎLERÎ (Tokat)- Çok iyi anladım. Hem 112 kişi değil, 113 kişi... 
OKTAY ÖZTÜRK (Devamla)- Kastamonu Cide'de Millî Eğitim Şube Müdürü görevden alı

nıyor. Erzurum'da Millî Eğitim Müdür Yardımcısı görevden almıyor. Soruyoruz, bir soruşturma 
var mı; hayır. îlçe teşkilatı böyle istedi, il teşkilatı böyle istedi... 

Sayın Bakan, eğer, memur tayin etmekle iktidar olunsaydı, şimdi, şu iki yerin değişik olması 
gerekirdi. Anavatan Partisinin iktidarda olması gerekirdi. 

Memurların, kış ortasında böylesine huzursuz edilmesiyle huzuru getireceğinizi zannediyorsa
nız yanılıyorsunuz. 

SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin)- Yanlışın var. Biz memurla uğraşmayız, iş yaparız. 
BAŞKAN- İtiraz hakkınız var mı?... Hem, biraz evvel alkışlıyordunuz... 
OKTAY ÖZTÜRK (Devamla)- Arz etmek istediğimiz şu: Birçok tayinler oldu; ama, bir fay

dası olmadı, onu işaret etmek istiyoruz. 
SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin)- Biz basit işlerle uğraşmayız. 
OKTAY ÖZTÜRK (Devamla)- Biz, buradan, bütün milletvekillerine de aynı şeyi söylüyoruz: 

Lütfen, çekin ellerinizi memurun yakasından, bırakın, devletin memuru olarak kalsınlar. Unutma
yın ki, bugün sadakat göstererek bir yere gelen memur, yarın sizin yerinizi başkası aldığı vakit, ay
nı sadakati ona gösterecek, sizin de aleyhinizde konuşmaya başlayacaktır; bunun örneklerini yaşı
yoruz. 

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, öğretmen, yılmadan, bir abide gibi, kendi bilgisi ve imanıy-
la ayakta duruyor. Bu yapıyı gözden ırak tutmamak mecburiyetindeyiz. Öğretmenin statüsünü, ro
lüne uygun bir hale getirelim. Bugün, hekimliği, hâkimliği bırakıp öğretmenliğe geçen birini gös
teremezsiniz; ama, aksi mevcuttur. O halde öğretmenliği, en az, hâkimlik, hekimlik veya mühen
dislik statüsüne denk bir statüye kavuşturmamız gerekir. Bunun yolu da sosyal ve ekonomik im
kânları tanımamızdan geçer. Bu imkânlar tanındığında, öğretmenlerin statüsü yükselecek ve imre
nilecek bir meslek olacaktır. Öğretmenliğin kalitesi de verilen statüye bağlıdır. O zaman öğretmen
lik aranılan bir meslek haline gelecek, zeki ve kabiliyetli birçok gencimiz arasında öğretmen ola
bilmek için çetin bir mücadele başlayacaktır. Kalkınmak ve gelişmek arzusundaki bir toplum için 
böyle bir statü şarttır diyoruz. 

Millî eğitim politikası, Türk insanını, kimlik arayışına gitmeden, kendi millî ve manevî değer
lerine bağlı, kendine güvenen insanlar olarak yetiştirmesi hususunda partilerüstU alternatif düşün
celer üretmeli ve eğitimi yaz boz tahtası olmaktan kurtarmalıdır. Dış dünyaya açılarak, çağın ge
rektirdiği bilgi ve teknolojilerden, Türk öğretmeninin, dolayısıyla, Türk öğrencisinin yararlandırıl
ması gerekir. Böylelikle, bugüne kadar tekrarlanan fasit dairenin kırılmasıyla birlikte, Türk eğitim 
sistemini ve gelecek nesilleri yeni bir asra taşıyacağız. Ancak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Öztürk, toparlar mısınız. 
OKTAY ÖZTÜRK (Devamla)- Son sözlerimi söylemek istiyorum Sayın Başkan. 

Bütün bunları yaparken, bu insanları yetiştiren öğretmenin onuruyla oynamamak mecburiye
tindeyiz. Sınıfında dersini anlatırken, dışarıdaki ezikliğini sınıfına taşıyan öğretmenin, gelecek çağ-
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lan kucaklayabilecek, o çağlardaki problemlerin altından kalkabilecek nesiller yetiştirmesi müm
kün değildir. 

Sayın Bakanım, bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum: İLKSAN'da birtakım operasyonlar 
yapıldı; birtakım insanları, "yolsuzluk, haksızlık yapıyor" diye görevden aldınız; ama, bize ulaşan 
birtakım bilgiler var,, biraz sonra zatı âlinize takdim edeceğiz. Mevcut yönetimin de kokusu çıkma
ya başladı; dikkatinizi bu noktaya çekmek istiyoruz. 

Üniversitelerle ilgili bir kanun çıkarıldı ve bu kanunda, doğu ve güneydoğudaki üniversiteler
le ilgili bir değişiklik getirildi. Daha önceden bir ek yardım alınıyordu, bu kanunla, belli oranlarda 
azaltıldı. Endişe ederiz ki, buralarda çalışmanın cazibesi artık ortadan kalkmıştır. Bu üniversiteler
de çalışabilecek eleman bulmakta sıkıntıya düşebiliriz. Bu noktada da tedbir alınmasını diliyoruz. 

Bütçenin, tekrar hayırlı uğurlu olması temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde gruplar ve kişisel konuşmalar ta
mamlanmıştır. . 

Şimdi, suallere geçiyoruz; ancak, şu ana kadar çok sayıda arkadaşım soru sorma talebinde bu
lunmuşlardır. Onun için, arkadaşlarımdan, suallerin net ve girizgâhsız olmasını rica ediyorum; di
ğer şekilleri kullanırsanız sözünüzü keserim. 

Daha önce, Başkanlığa, yazılı müracaatta bulunan arkadaşlarımızın dışında soru sormak iste
yenler varsa lütfen bu isteklerini yazılı bildirsinler efendim. 

Buyurun Sayın Muharrem Şemsek. 
MUHARREM ŞEMSEK(Çorum)-Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanıma suallerim 

olacak; onları arz ediyorum. 

1) Millî Eğitim Bakanlığı Vakfımız tarafından, bütün okullarımızda velilerden para toplan
maktadır. Her ay, bu paraların yüzde 25'i okullara, yüzde 50'si millî eğitim müdürlüklerine, yüzde 
25'inin de Vakıf Genel Müdürlüğüne gönderildiği bilinmektedir. Bu toplanan paraların yüzde 90'mı 
okullarda bırakmayı düşünüyor musunuz? Zira, velilerin vermiş oldukları paralar, okullara harca
nacak diye toplanmaktadır. 

2) Üç yılı aşkın süredir uygulanan, sürgün ve görevden alma politikalarından dolayı, millî eği
tim müdürlerimiz, ilçe müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, Danıştaya müracat ederek, yürütmeyi 
durdurma kararı almaktadırlar. Bu yürütmeyi durdurma kararlarını bugüne kadar uygulamadınız; 
bir gün göreve iade edip, ertesi gün görevden aldınız. Bundan sonra, hukuk devleti olan ülkemiz
de, yürütmeyi durdurma kararlarına uymayı, Danıştayın vermiş olduğu kararları yerine getirmeyi 
düşünüyor musunuz? 

3) Özelleştirme gelirlerinden, öğretmenlerimizin maaşlarının artırılması ve diğer millî eğitim 
meselelerinin çözümü için faydalanmayı düşünüyor musunuz? 

4) Öğretmen üniversitesiyle ilgili kanun tasarısını ne zaman getireceksiniz? Öğretmenler per
sonel kanun tasarısı ve öğretmenler yardımlaşma kanun tasarısıyla ilgili tasarruflarınız ne noktada
dır.? 

5) Üniversite öğretim üyelerimiz ile öğretmenlerimiz aynı hizmeti yapmaktadırlar. Üniversite 
öğretim üyelerimiz ile öğretmenlerimizin maaşları arasında bir adalet ve bir denge kurmayı düşü
nüyor musunuz? 

Çok teşekkür ederim. 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Osman Sevimli, buyurun efendim. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Sayın Başkanım, delâletinizle, Sayın Bakanıma bir 

tek som sormak istiyorum. 

Orta Anadolu'nun bir iç vilayeti olan Karaman ilinde, şu an 81 lise ve dengi okullarımızda öğ
retmen yoktur ve 120'nin üzerinde ilkokulda da öğretmenimiz yoktur. 140 öğrenciye 1 öğretme
nin düştüğü okullarımız vardır. Bu öğretmen açığını ne zaman kapatmayı düşünüyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı)- Sayın Başkan, cevap vermek istiyo

rum. 
BAŞKAN- Sayın Bakan, isterseniz yazılı cevap verebilirisiniz; ama, anında cevap vereceğiniz 

soru olursa... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı)- Sayın Başkan, öğretmenler konusuna 
cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı)- Sayın Başkan/öncelikle, öğretmen 

açığı konusunda -sanıyorum diğer üyelerimizin de soruları olacaktır- bilgi sunmak istiyorum. Bi-
lindği gibi, temmuz, ağustos aylarında 20 bin öğretmen alımı yapıldı, daha sonra, ayrıca iki defa 
kuralar çekildi. Önümüzdeki perşembe günü, yine 4 500 öğretmen için yeni kura çekilecektir. Bi
naenaleyh, okullarımızdaki öğretmen açığı bu kura sonucu büyük ölçüde kapatılmış olacaktır. 

Bazı illerimizde, tabiî, merkezdeki birikimler dolayısıyla eksiklikler olabilmektedir. Öğret
menlerin, il bazında atanmaları, okullara gönderilmeleri, doğrudan doğruya vilayetler tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Ancak, bazı sebepler, özellikle eş durumu, sağlık durumu nedeniyle, öğret
menlerin, arzu edilen yerlere gönderilmemesinden kaynaklanan bazı durumlar olmaktadır. Bunla
rı, yeni yapacağımız atamalarla gerçekleştireceğiz; ayrıca Yüce Meclise sunduğumuz bir kanun ta
sarısıyla da 50 bin yeni öğretmen kadrosu alım durumumuz vardır. Binaenaleyh, öğretmenlerle il
gili açıklarımızın en kısa zamanda kapatılması yolunda, Yüce Meclisin de desteğiyle, çalışmaları
mızı sürdüreceğiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Topaktaş, buyurun. 
SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, aracılığınızla sorularımı tevcih edi

yorum. 

Arz ederim. .v 
Öğretmenlerimiz çeşitli üniversitelerden atanmaktadır. Değişik branşlardan olan bu öğretmen

lerimiz, ilkokul öğretmeni, sınıf öğretmeni olarak atanmaktadır. Bu öğretmenleri meslek içi eğiti
me tabi tutmak istiyorlar mı? 

İkinci sorum: Kahramanmaraş'ta 1 100 öğretmen açığımız vardır; bunu, İki yıldır bir türlü ka
patamıyoruz. Sadece, Kahramanmaraş'a bağlı Afşin İlçesinde 50 branş, 38 sınıf öğretmenliği ve di
ğer 30 tane de vekil öğretmenlikle eğitim öğretim yürütülmektedir. Bu açık ne zaman kapatılacak
tır? 
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Üçüncü sorum: Afşin ilçesinin Millî Eğitim Müdürlüğü hizmet binası, 60 milyon liraya kira

lanmıştır; fakat, yetersizdir. Bu hizmet binası ne zaman yapılacaktır? 

Dördüncü sorum: Afşin İlçesinde, öğretmenevi için arsa alınmıştır; fakat, iki yıldır, bir türlü 
binası yapılamamıştır; bu, ne zaman yapılacaktır? Sivas Koyulhisar Halk Eğitim Binası ne zaman 
yapılacaktır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Ali Dinçer; buyurun. 

ALİ DİNÇER (Ankara)-Sayın Başkan, somlarıma geçiyorum: 
Üniversite öğrencisi olup da yurt ihtiyacı olan arkadaşlarımızın sayısı 200 bini geçiyor. Kredi 

ve Yurtlar Kurumu, ancak 140 bin civarında öğrenciye bu imkânı sağlıyor. Üniversite merkezleri
nin her birinde, hızla, apartmanları kiralayarak, yurt ihtiyacını karşılamak gibi, pratik bir projeyi 
geliştirmek mümkün müdür? 

Ankara'nın burnunun dibinde olan Balâ'nın 6 köyünde; Bahçe, Karadalak, Eğribasan, Yayla-
köy ve Sırabasan Köyleriyle, Kesikköprü Beldesinde öğretmen yok; tayin edilen öğretmenler git
medi diye, hâlâ, bu okullar öğretmensiz. Binlerce öğretmen adayı sıra beklerken, bu okulların öğ
retmensiz olması nasıl izah edilebilir? ^ 

İsviçre, Almanya, Avusturya gibi ülkelerde çalışan çok sayıda işçimiz çocuklarının Almanca 
eğitim gördüğünü düşünürsek, İngilizce, Fransızca eğitim yapan üniversitelere ek olarak, bir de Al
man Hükümetinin de desteğini almak suretiyle, Almanca eğitim veren üniversite kurulamaz mı? 

Ekonomik ve demokratik haklarını arayan memurlarımız, öğretmenlerimizle birlikte bugün, 
hak arayışı içinde oldular. Acaba, Millî Eğitim Bakanlığı, bu öğretmenlerimize karşı hoşgörülü mü 
davranacaktır; yoksa, gereksiz yere, sert disiplin önlemleri mi alacaktır? 

Sorularım bu kadar; teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Çay; buyurun. 
FUAT ÇAY (Hatay)- Sayın Başkan, Türkiye Cumhuriyeti, laik bir devlettir ve hep öyle kala

caktır. Bu hüküm, Anayasa güvencesindedir. Türkiye Cumhuriyetinin, laik ve demokratik yapısını 
ortadan kaldırmayı, şeriatı getirmeyi hedefleyen, bunu da yemin ederek kemikleştiren ve sözüm 
ona, Kur'an okutuluyor maskesi altında faaliyet gösteren birçok Kur'an kursu açılmıştır. Bu kurslar 
da ettirilen ve tüyler ürperten bu yemini, size okumak istiyorum: 

"Ben, Muhammed Mustafa ümmetindenim. Türkiye, dinsiz, laik bir memleket haline gelmiş
tir. Hayatımı, Mustafa Kemal dinsizliği ile savaşmaya adayacağıma; Türkiye'yi, bir din ve şeriat 
devleti haline getirmek için mücadele edeceğime; Kernal Paşa zamanında çıkarılan dinsiz kanun
ların tatbikîni önleyeceğime; kısa zamanda ümmet esasına dayanan şeriat devletinin kurulması için, 
devlet idaresinde söz sahibi olacak mevkilere gelmek için çalışacağıma dinim, Allah'ım ve bütün 
mukaddesatım üzerine yemin ve kasem ederim" şeklindedir. 

Kur'an kurslarındaki öğrencilerin ettiği bu yeminin -bu yemin metni Genelkurmay Başkanlı
ğının elinde de bulunuyor-,hangi Kur'an kurslarında olduğunu araştırdınız mı? 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Onu Diyanete soracaksın. 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)-Sayın Başkan, bunlar hikâye... 
FUAT ÇAY(Hatay)-Bu tür faaliyette bulunan, yasal ve yasal olmayan kaç tane Kur'an kursu 

^vardır? ı 
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Bu kurslarda Millî Eğitim Bakanlığı olarak, Kur'an kurslarını denetliyor musunuz? Bu uygu

lamanın olduğu kurslar kapatılmış mıdır? 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Onu, Diyanete soracaksın. 
FUAT ÇAY (Devamla)- 2.-Sosyal devletin gereği olarak, insanlar, kanunlar önünde eşittirler; 

fakat, Hatay doğumlu öğretmenler ne yazık ki, bu eşitlikten yararlanmıyor. Hatay doğumlu öğret
menlerin Hatay'a tayin taleplerinde, Millî Güvenlik Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda özel 
tahkikat yapılmaktadır. İki yıldır, benim tanık olduğum ve Sayın Bakanıma bizzat sorduğum bu uy
gulamayla ilgili olarak, bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamıştır. Hataylı vatandaşları ya da 
Hataylı memurları ikinci sınıf vatandaş gibi gören bu uygulama -Anayasa hükümleri karşısında-
Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı değil midir? Bu uygulamayı, bugüne kadar neden sürdürüyorsu
nuz? Bu uygulamayı kaldırmak için herhangi bir çalışma yaptınız mı? Bu uygulamadan dolayı 
mağdur olan Hataylı vatandaşların, bu mağduriyetlerinin giderilmesi için herhangi bir çaba sarf et
meyi düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Sayın Başkan, hani sorular kısa olacaktı... 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı)- Sayın Başkan, bir hususu burada ifa

de etmek istiyorum. Bilindiği gibi, Kur'an kursları, Bakanlığıma bağlı değildir, Diyanet İşleri Baş
kanlığına bağlıdır ve denetimleri de bu kurum tarafından yapılmaktadır. Binaenaleyh, bu Kur'an 
kurslarıyla ilgili olarak, bizim herhangi bir araştırma yapmamız söz konusu değildir. Bunu özellik
le ifade ediyorum. 

Hatay ile ilgili konu, yalnız öğretmenlerle ilgili mesele değildir. Millî güvenlikle alakalı alın
mış bir karar. Bu kararla ilgili olarak Bakanlığım tarafından doğrudan doğruya yapılacak bir işlem 
bulunmamaktadır. Bunu arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN, Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Melike Haşefe. ' 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)- Sayın Başkan, delaletinizle, aşağıdaki sorularımın, 

Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ediyorum. 

Şehir ve kasaba okullarına yakacak yardımı yapıldığı halde, köy okulları bundan mahrumdur. 
Acaba, bu okullara da yakacak yardımı yapmayı düşünüyor musunuz? 

Üniversite sayımız şu anda 57'yi bulmuş durumdadır. Üniversitelerimizde, yeterli sayıda öğ
retim üyesi bulunmadığı halde, tekrar yenilerini açmayı planlıyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Süha Tanık, buyurun. 
SÜHA TANIK (İzmir)- Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma iletmek istediğim soruya, yazılı ce

vap istiyorum. 
Bütçe konuşmaları sırasında dikkatimden kaçmış olabilir; ama, pek üzerinde durulmadığı 

inancında olduğum, işitme engelliler ve okullarıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. 
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Bu ders yılı başında, benim seçim bölgem İzmir İlinde bulunan iki işitme engelliler okuluna, 

telsiz sistemli işitme cihazı takımı gönderilmiş. Gittim baktım, ikisi de kullanılmıyor; çünkü, gön
derilen cihazlar, okuldaki öğrencilerin kulaklık olarak kullandıkları cihazların audio girişine müsa
it değil. Bu konuda, Bakanlığın, Öğrencilerin kullandığı kulaklıkların audio girişine müsait olan ci
hazlardan göndermesi gerekir. Fiyatları yaklaşık 70-80 milyon lira olan bu cihazlann geriye alına
rak, yerine, tüm öğrencilerin kullanımına sunulacak "başlıklı kablolu sistem grup işitme cihazı" de
dikleri cihazlann alınmasını ve elde kalan cihazların da bir an önce değiştirilmesini talep ediyo
rum. Bu konuda, Bakanlığın çalışmalarını yakinen takip ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
Sayın Ali Günaydın; buyurun. 
ALİ GÜNAYDIN (Konya)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanımızdan öğrenmek 

istediğim sorumu arz ediyorum: 
Aileleri köy ve kasabalarımızda ikamet edip de, ilçe ve illerimizdeki ortaöğretim kurumların

da okuyan çocuklarımızın yurt gereksinimleri, bu yıllara kadar Bakanlığımız tarafından yeteri ka
dar karşılanamamıştır. 1995 ve daha sonraki yıllarda, ortaöğretim öğrencilerimiz için de yeteri ka
dar yurt yapımı sürdürülecek midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Ali Su; buyurun. 
ALİ SU (İçel)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakandan neticesini öğrenmek istediğim 

iki sorum var: 
1 - Öğretmenler akademisi çalışması ne aşamadadır? 
2- YÖK'e bağlı üniversitelerdeki rektörler, işçi ve memur sınavlarını müstakil olarak kendile

ri yapmaktadır. Halbuki, Hükümetin ve diğer kuruluşların yaptığı sınavlar, merkezî sistemle ol
maktadır. Dolayısıyla, rektörlerin, kendi illerinde yahut bölgelerinde yaptıkları sınavlarda tamamen 
yanlı oldukları görülmektedir. Bunu, YÖK, merkezî sistemle yapmayı düşünmekte midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Ali Er; buyurun efendim. 
ALİ ER (İçel)- Sayın Başkan, Sayın Bakana sorularımı soruyorum: 
1- Sayın Bakanın döneminde tayin edilen Talim ve Terbiye Kurulunun bazı üyelerinin, kuru

lun yönetmeliğinde belirlenen lisans tahsili şartını taşımadığı doğru mudur? Doğru ise, yönetmeli
ğin çiğnenmesine niçin ihtiyaç duyulmuştur? 

2- Bugüne kadar, ilgili yönetmelikte kesin bir hüküm bulunmasına rağmen, hatalı basılan ders 
kitaplarının iptal edilmeyişi, yayıncılarla işbirliğinden mi kaynaklanmaktadır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Elaattin Elmas; buyurun efendim. 
ELAATTİN ELMAS (İstanbul)- Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanıma somlarımı 

soruyorum: 
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1- Millî Eğitim Vakfının ihalelerine, Millî Eğitim Bakanlığının matbaalarının sokulmadığı id

dia ediliyor; bu, doğru mudur? Bu iddia doğruysa, sebebi nedir? 
2- Ders kitapları hatalarla doludur. Hatalı olan ders kitaplarının iptal edileceğine dair kesin hü^ 

küm olmasına rağmen, hiçbiri iptal edilmemiştir. İptal edilmemesinin sebebi nedir? 

3- Kitap sahiplerinin, kitaplarıyla ilgili sordukları sorulara, Talim ve Terbiye Kurulunca cevap 
verilmiyor. Şeffaflığınız burada yok; acaba bu konuda şeffaflık getirecek misiniz? 

Sayın Bakanım, bu soracağım soru bana göre önemli, dinlerseniz memnun olurum. 
4-1990 yılından bugüne kadar, özel idareler, okulların elektrik borçlarını ödememiş. Okul mü

dürleri "biz bu paraları nereden ödeyeceğiz?" diye feryat ediyor, her okula 100-150 milyon lira 
elektrik parası gelmiş. Bundan haberiniz var mı? Bunun için ne düşünüyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Köymen; buyurun. 
YAVUZ KÖYMEN(Giresun)- Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma bir sorum var, onu arz edi

yorum: 
Başbakan Sayın Çiller ve Başbakan Yardımcısı Sayın Karayalçm, 1994 yılı fındık taban fiyat

larını açıklamak üzere Giresun'a geldiler ve Giresun Belediye Meydanında "Giresun'a üniversite 
açacağız" sözünü verdiler. Bu söz halen geçerli midir? Bu konuda Sayın Bakan ne düşünüyor? 
Onu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU(Artvin)-O, orada kaldı... 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Köymen. 
Sayın Ökkeş Şendillcr; buyurun. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER(Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, sorularımı takdim ediyorum: 
1- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Okulunda mağdur edilen 53 öğ

renciyi -uğradıkları mağduriyeti gidermek için- final imtihanına almayı düşünüyorlar mı? 
2- Özellikle son zamanlarda, Millî Eğitim Bakanlığıyla ilgili, memur, hizmetli ve teknisyen 

açığı fevkalade artmıştır. Sadece Kahramanmaraş'ta 739 açık var. Bunu gidermeyi dünüşüyorlar 
mı? 

3- Türk cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin bir kısım problemleri var. Bunu gidemeyi dü
şünüyorlar mı? 

4- Özellikle kitaplar ve dergiler konusundaki problemler çözülmüş değildir ve velilerimiz, çok 
ciddî manada mağdur durumdadırlar. Millî Eğitim Bakanlığının basmış olduğu kitaplar ile aynı 
müfredat programına uygun olarak basılan diğer kitaplar arasında fahiş fiyat farkları vardır; bunla
rı gidermeyi düşünüyorlar mı? 

* ' • ' ' ' . • 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Recep Kırış; buyurun efendim. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana şu sorularımı 

sormak istiyorum: 
1. Millî Eğitimi Geliştirme Projesinde kaç tane yabancı uzman çalıştırılıyor? Bunların almış 

olduğu aylıklar ne kadardır? Bu uzmanların aylıklarının 14 bin dolar olduğu iddia edilmektedir; bu 
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doğru mudur? Bu uzmanların, gerçekte, uzmanlık vasıfları nelerdir? Bunlardan ne ölçüde yararla
nılmaktadır? Eğitime olan katkıları nelerdir? Ülkemizde bu işi yapacak eğitimcilerimiz yok mudur? 

2. Sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde değil, Türkiye'de -sayıları az da olsa, çünkü, 60'a ya
kın üniversitemiz var- 5-10 üniversite ve yüksekokulda, ayrıca bazı ilkokullarda uygulama dersle
rine giren öğrenciler bakımından da başörtüsü yasağı devam etmektedir. Halihazırda, bildiğiniz gi
bi, Yüksek Öğretim Kanununda "yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydıyla yüksek öğretim 
kurumlarında, kılık ve kıyafet serbesttir" hükmü olmasına ve "yönetmeliklerle yasak konulamaz" 
diye bir hüküm bulunmasına rağmen, Anayasa Mahkemesi de yasa koyucu addedilemeyeceğine 
göre; Anayasa Mahkemesinin bazı karar gerekçeleri yahut birtakım yönetmelikler gerekçe sayıla
rak, din ve vicdan hürriyetini bertaraf eden -tamamen dinî bir vecibe olarak yerine getirilmeye ça
lışılan başörtüsüne karşı- bu yasak daha ne kadar devam ettirilecektir? Demokratikleşme konusu
nun son derece önemli olduğu şu ortamda, bu ıstıraba, bu acıya ne zaman son verecekler? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Sevigen; buyurun efendim. 

MEHMET SEVlGEN (İstanbul)- Sayın Başkanım, Sayın Bakanım sorularımı cevaplandırırsa, 
teşekkür ederim. 

Sayın Bakanım, öğretmenlerimizin aldıkları maaşları biliyorsunuz. Verdiğiniz kira yardımla
rı, çok komik, alay edilircesine düşük vaziyette. İstanbul'daki ev kirası 4 milyondan başlıyor 10 
milyona kadar gidiyor.Öğretmenlerimizin kira yardımı konusunda bir düzeltmeniz olacak mı? 

İkinci sorum: Bazı okullarımızın sınıflarında 80-100 kişiden aşağı öğrenci yok; sınıflarda en 
az 80-100 öğrencimiz okuyor; bazı okullarımızın sınıflarında da 25-30 öğrenci, 40 öğrenci oku
yor; ancak, gerek Anadolu liseleri imtihanlarında gerekse üniversite imtihanlarında bu öğrenciler 
eşit şekilde yarışa sokuluyor. Acaba, bu öğrencilerle ilgili bir düzenlemeniz var mı? 

Son ve kısa bir sorum: Öğretmenlerimiz sizlere bağlı; tek umudu sizlersiniz.Sendikal hakları
nı almaları konusunda, Millî Eğitim Bakanlığımızın öğretmenlerin yanında olup olmadığını öğren
mek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın İbrahim Özdiş; buyurun. 
İBRAHİM ÖZDİŞ(Adana)- Sayın Başkan, sorularıma geçiyorum: 
Birinci Sorum : Millî eğitim sistemimizin eğitim birliği ilkesini hayata geçirecek olan zorun

lu temel eğitimin 11 yıl olarak uygulanmasını düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız, ne zaman uy
gulamaya geçmeyi düşünüyorsunuz? 

İkinci sorum: Bilindiği gibi, bugün, Türkiye'nin hemen her tarafında, memurlarımız, bir gün
lük işi bırakma eylemini hayata geçirdiler; şu saatlerde hâlâ da devam ediyor. Bunların içerisinde, 
yine, memur statüsünde olan öğretmen arkadaşlarımız da var. Adana'dan aldığım bir bilgiyi Sayın 
Bakanıma aktarmak ve bu konudaki düşüncesini öğrenmek istiyorum. Orada eyleme katılan öğret-' 
men arkadaşlarımızı, emniyet görevlilerimiz, Valiliğimiz aracılığıyla, zor kullanarak, tartaklar bir 
duruma getirmişlerdir. Sayın Bakanım bu konuda devreye girmeyi düşünüyor mu? 

Üçüncü sorum: 4 Aralık seçimlerine girmek için, üniversitelerinden istifa edip, seçimlere ka
tılmak üzere Yüksek Seçim Kumluna başvuran birkaç tane öğretim üyemiz var. Bilindiği gibi, 4 
Aralık seçimleri yapılmadı. Bu arkadaşlarımız, bu öğretim görevlilerimiz, bu hocalarımız, istifa et-
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meden önceki görevlerine dönmek için, üniversitelerimize, Yüksek Öğretim Kuruluna başvurduk
ları halde, birtakım sudan bahanelerle görevlerine dönmeleri engelleniyor. Bunun somut bir örne
ğini verebilirim: Sosyaldemokrat Halkçı Partiden Adıyaman milletvekili adayı Sayın Prof. Dr. 
Mustafa Altıntaş, bu konudan dolayı mağdur bir durumdadır. Sayın Bakamm bu konuya ilgi gös
terir de cevaplandırırsa, sevinirim. . 

Teşekkür ediyor; saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Haydar Oymak; buyurun efendim. 
HAYDAR OYMAK (Amasya)- Sayın Bakanım, sorularımı soruyorum: 
İlk ve ortaöğretim kurumlarında bu yıl uygulamaya konan, öğrencilerden para alma genelge

si, bir bakıma, Hükümetin eğitime üvey evlat gözüyle bakmasının tescili, bir bakıma da, bu okul
larda paralı eğitime geçmenin ilk aşaması, ilk uygulaması mıdır; bu uygulamaya devam edecek mi
siniz? 

İkinci sorum: Tüm ortaöğretim kurumlarında meslek eğitimine yönelmeyi düşünüyor muşuz? 
Bu yola gidilirse, üniversite eğitimi yapamayan gençler, okullarda edindiği meslekte çalışma ola
nağı bulabileceklerdir diye düşünüyorum. Bu görüşe katılıyor musunuz; katılıyorsanız, Bakanlık
ça ne gibi bir işlem yaptınız? 

Üçüncü sorum: Bugün, memurlarca yapılan eyleme katılan veya katki sağlayan öğretmenlere 
ve Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarına disiplin soruşturması açacak mısınız? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Abit Kıvrak; buyurun efendim. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - Saym Başkan, bizim partiye söz vermediniz... 
BAŞKAN-Geleceğim efendim; sırayla... 

Buyurun efendim. 
ABİT KIVRAK (Konya) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Millî Eğitim Bakanımızdan bir so

rum olacak. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - Süre geçiyor efendim. 
BAŞKAN- Oradan saati okumuyor musunuz; daha çok vaktimiz var. 
ABIT KIVRAK (Konya) - Sayın Bakan, siz de biliyorsunuz ki, Ülkemizde imam-hatip lisele

rine kayıt yaptırmak isteyen yüzbinlerce talebe var; ancak, bunların yüzde 10'u imam-hatip lisele
rine girebilmektedir. Vatantaş tarafından yaptırılan ve yapımı bitmiş olan 250 civarında okulun ka
çını bu öğretim yılında açmak niyetindesiniz? Bunu öğrenmek istiyorum. 

.«. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Ünaldı; buyurun efendim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, tavassutlarınızla, cevaplanması için soruları

mı arz ediyorum. 
Eğitim sektörümüzde soru ve sorunlar çok; evvela barut^yok; ama, ben, zaman darlığı dolayı

sıyla Sayın Bakanında 3 soru soracağım. 
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Birinci sorum: Üniversitelerde, hak edenin unvanına kavuşması normal bir hak olması gere

kirken, profesörlük unvanının kadroya bağlanmış olmasını ve bunda ısrar edilmesini nasıl izah edi
yorsunuz? 

İkinci sorum: Bütçe tasarısıyla, tıp fakültelerinde, döner sermayeden öğretim üyesi paylarını 
düşürüyorsunuz/Öğretim üyelerinin maddî imkânlarını iyileştirme vaat ve çabaları varken, doktor 
öğretim üyelerine karşı bu tavrın kaynağı nedir; bunu düzeltmeyi düşünüyor musunuz? 

Üçüncü sorum: 5 Nisan kararlarının eğitim faaliyetlerine etkisi ne olmuştur? Bence, cevap 
olumsuz olacağına göre, bunu nasıl telafi edeceksiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Cemil Tunç; buyurun efendim. 
AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma soruları

mı arz ediyorum. 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinin temeli 1984'te atılmıştır. 108 bin metrekare inşaatın bugü

ne kadar bitirilen kısmı 50 bin metrekaredir. Bugün, tıp fakültesi öğrencilerimiz, uygulama dersle
rinde büyük sıkıntılarla karşı karşıyadır. Eğer, 100 milyar lira ek ödenek tahsis edilebilirse, burası 
bu sene hizmete açılacaktır. Acaba, Bakanlığımız bizden bu ilgiyi esirgeyecek mi? 

İkinci sorum: Bilebildiğim kadarıyla, araba almak için İLKSAN'a müracaat eden ve paraları
nı da ödeyen 2 bin civarında öğretmen arkadaşımız var. Acaba, bu öğretmenlerimizin arabalarının 
teslim edilmesi hususunda Bakanımızın bir alakası olacak mı? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Hannan Özüberk; buyurun. 
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanımdan soruyorum: 
1- Binlerce üniversite mezunu gencimiz boş gezerken, yalnız benim vilayetim Gaziantep'te bin 

üzerinde ilk ve ortaokul öğretmeni açığımız var; bu öğretmen açığı sayısını üç seneden beri binden 
aşağı düşüremedik... 

2 - Üniversitemizi kazanan gençlerimiz ilimize geldiklerinde, maddî yönden okuyamayacak 
durumda olanlar, öğrenci yurtlarında kalma imkânını da elde edemedikleri zaman, memleketlerine 
dönüyorlar. Bu yurt sorunu bir türlü halledilemiyor; acaba halledilecek midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Şerif Ercan; buyurun efendim. ( 
ŞERİF ERCAN (Edirne) - Sayın Başkanım, söz verdiğiniz için teşekkür ediyor, saygıdeğer 

Divanınıza ve Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 
Bilindiği üzere, 2347 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi, yükseköğretim ku

rumlarında dönersermaye işletmeleri kurulabilmesini öngörmüştür. Bu madde doğrultusunda, Tür
kiye'deki üniversitelerde, başta tıp fakülteleri olmak üzere, pek çok fakülte ve yüksekokulda döner
sermaye işletmeleri kurulmuştur. Üniversitelerimizde kurulan dönersermaye işletmeleri, ön planda 
makine ve teçhizat alımları olmak üzere, kendi kurumlarının her türlü harcamalarında, katma büt
çeye büyük destek veren önemli görevler üstlenmişlerdir. 
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Geçmiş yıllarda, tüm dönersermaye işletmelerinin, aylık gayri safî hâsılatlarından yüzde O ilâ 

yüzde 3'ü arasında değişen bir payı Hazineye yatırması hükmü getirilmiş bulunmaktaydı. Nitekim, 
49 uncu Hükümet, tüm üniversite rektörlerinin konuyla ilgili açıklamaları sonucunda, Hazineye ya
tırılma payını ilk yıl için yüzde 0, ertesi yıl için de yüzde 2 olarak belirlemiş ve bu şekilde döner-
sermayeli kuruluşlara büyük bir rahatlık sağlamıştır; fakat, 1994 Malî Yılı Bütçe Kanununun 28 in
ci maddesiyle, dönersermaye işletmelerinden Hazineye yatırılan pay yüzde 10'a çıkarılmış ve erte
si ayın 20'sine kadar peşin olarak ödenmesi esası getirilmiştir. 

Ancak, dönersermaye işletmeleri, çeşitli zorunlu nedenler yüzünden, yüzde 10 Hazine payım 
peşin ödemekte çok zorluk çekmektedirler. Hal böyleyken, ne yazık ki, döner sermaye uygulayıcı
sı üniversitelerimizden bilgi ve görüş alınmadan, 1995 yılı bütçesinde de, bu konuda, yeni bir dü
zenlemeye gidilmiştir. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan, bu, soru mu, yoksa gündem dışı konuş
ma mı?.. Bu, yeni bir usul mü? 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, konuşma yapılıyor; soru sorulmuyor. 
BAŞKAN-Soru efendim. 
ŞERİF ERCAN (Edirne)- Efendim, arkadaşlar biraz sabırlı olurlarsa, sorumu yöneltiyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-İnşallah. 
ŞERİF ERCAN (Edirne)- 1994 yılı sıkıntılarını daha da artıracak olan bu yeni düzenlemeye 

göre, dönersermaye işletmelerinin bütçelerinden yüzde 9 oranında bir payın Maliye Bakanlığına 
ödenmesi öngörülmüştür. Eskiden yüzde 30 olan malzeme alımları için zorunlu harcama limiti yüz
de 60'a çıkarılmış; dönersermayeli kuruluşlarda öğretim üyelerinin direkt katkısıyla oluşan gelirler
den, sadece öğretim üyelerinin yüzde 200 olan katkı payı tavanı yüzde 150'ye indirilmiş; eskiden 
zorunluluk olmadığı ve bir oran belirtilmediği halde, üniversite araştırma fonuna yüzde 5 pay ay
rılması zorunluluğu getirilmiştir. Ne var ki, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında yer alan bu 
hükümler ve kısıtlamalar, Anayasanın 161 inci maddesi hükmüne aykırı bulunmaktadır. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Anayasaya aykırılığı izah ediyor değil mi efendim?.. 
ŞERİF ERCAN (Edirne)- Çünkü, 1990 Malî Yılı Bütçe Kanununun 30 uncu maddesiyle, dö-

nersermayelerin hâsılatının yüzde 15' inin ve yıl sonu kârlarının Hazineye gelir kaydedilmesiyle il
gili hüküm, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ve söz konusu karar, 16 Haziran 1994 gün ve 
21 962 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Soru... 
ŞERİF ERCAN (Edirne)- Anayasa Mahkemesince iptal edilen bu kural, 1991 Malî Yılı Büt

çe Kanununun 30 uncu maddesiyle... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan, gündem dışı konuşma mı?! 
ŞERİF ERCAN (Edirne)- ...1992 Malî Yılı Bütçe Kanununun 29 uncu maddesiyle, 1993 Ma

lî Yılı Bütçe Kanununun 28 inci maddesiyle ve 1994 Malî Yılı Bütçe Kanununun 28 inci madde
siyle, aşağı yukarı aynen tekrar edilmiştir. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Bu da, Anayasa Komisyonu Başkanı... 
ŞERİF ERCAN (Edirne)- Sonuca varıyorum; daha fazla tahammül göstermedikleri için, esas 

noktayı tebarüz ettirmem, maalesef mümkün olamıyor; sununla yetiniyorum: Bu kurallara göre... 
(ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan, bu, Anayasaya aykırı. 
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BAŞKAN- Efendim; bir dakika; dinleyelim... 
ŞERİF ERCAN (Edirne)- ...bu uygulama hukuka aykırıdır; aynı kuralın, her bütçe kanununda 

tekrarı kanunsuzluktur ve bir hukuk ayıbıdır. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Gündem dışı konuşma yapsın... 
ŞERİF ERCAN (Edime)- Hizmet esaslarına aykırıdır; devlet, üniversitelere, cari masraflar dı

şında zaten pek ödenek verememektedir. Uygulanan nispetler akla aylandır. Halka ve öğrenciye 
sunulan ucuz bir hizmet hâsılatının yüzde 15'lere varan bir Hazine payına tabi tutulması ve yıl so
nuna kalan ne varsa onun da Hazineye aktanlması, kaynağın tamamına el konulmasıdır. 

Sayın Başkanım, sorumu şöyle yöneltiyorum: Üniversitelerde özerklik kavramının sıkça tar
tışıldığı, Özelleştirme Yasasının yürürlüğe girdiği bu sıralarda, bugünlerde, Anayasaya aykırı olan 
söz konusu uygulama, tüm yükseköğretim kurumlarında, idarî ve malî özerkliğe vurulan önemli bir 
darbe olmayacak mıdır? 

Saygıyla arz ediyorum. (ANAP, RP ve CHP sıralanndan alkışlar [!]) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
AHMET KABİL (Rize)- Sayın Başkan, dakikaya ilave ediver... 

BAŞKAN-Sayın Özkaya; buyurun efendim. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep)- Sayın Başkan, Sayın Bakanıma, sorularımı, yazılı olarak 
cevaplandırması dileğiyle arz ediyorum. 

Saygılarımla. 

l.-Gaziantep İli ve ilçeleri ile köy ve kasabalarındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 
öğretmen açığı ne zaman kapatılacaktır? 

2.- Nizip ilçemizdeki meslek liselerinin kapasitelerinin artınlmasını düşünüyor musunuz? 
3.- Nizip İlçesine 300 kişilik bir talebe yurdu yaptırmak için bir teşebbüsünüz var mıdır? 
4.- Nizip Yatılı Bölge Okulu küçük gelmektedir; burada ek bina yapmayı ve kapasite artırma

yı düşünüyor musunuz? 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Eryılmaz; buyurun efendim. 
YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakana sorularımı yönel

tiyorum: 
1.- Şu günlerde, Türkiyemizdc, 3 vakıf üniversitesi hariç olmak üzere, 57 üniversitemiz var. " 

Bir rektör, bir mühür " zihniyetiyle, bana göre bilim, popülizme kurban edilmektedir. 
Bu cümleden olarak, şu anda, yeni açılan üniversitelerimizde, rektör ve dekanlar hariç olmak 

üzere, kaç tane doçent ve profesör kadrolu öğretim üyesi vardır? 

2.- Bildiğim kadarıyla, açıköğretimdeki öğrenci sayısı, örgünöğretimdeki öğrenci sayısını aş
mıştır; bunun, dünyada başka bir örneği var mıdır? 

3.- Şu günlerde, Ağrı'da, toplam 680 okuldan 364'ü kapalıdır; bunlardan 227'si güvenlik, 75'i 
öğretmensizlik, diğerleri fizikî imkânsızlıklardan dolayıdır. Eğitimsiz bir nesil yetiştirme endişesi
ne karşın, nasıl önlemler alınmaktadır? 

Sayın Bakandan bunları istirham ediyorum; teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
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Sayın İbrahim Gürsoy, buyurun efendim. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma, aşağıdaki 
sorularımı, cevaplandırması dileğiyle arz ediyorum: 

Uzun yıllardır, irticaî odaklar, millî eğitim kurumumuz içinde örgütlenerek, millî eğitimin mil
lî yönünü ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yapmaktan geri durmamışlardır: 

1 - Millî eğitim kurumumuz içinde laiklik ve Atatürk düşmanlığı yapanlara ve özellikle imam-
hatip liselerimizi üs edinmiş bulunan bu odaklara karşı, size ulaşan bilgiler doğrultusunda, bugüne 
kadar kaç soruşturma açtınız? 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- İmam hatip liselerine takma... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- 2 - 10 Kasım 1994 tarihinde, Denizli İlimizin Beyağaç Lise
sinde, öğrencilerin göğüslerine taktıkları Atatürk resimlerinin çıkarılmasını, öğretmene değil, öğ
rencilere soruşturma açılmasını, nasıl açıklıyorsunuz? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Biraz da bu tarafa gelin Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Efendim, şimdi, şurada üç arkadaşımız var; onların sorularından sonra da oraya 
geleceğiz. 

Sayın Osman Develioğlu; buyurun efendim. 
OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri)- Sayın Başkanım, cevaplanmasını istediğim sorularımı, 

aracılığınızla arz ediyorum. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terör nedeniyle kapanan ilkokullarımızın öğrencilerine, ye
niden sağlıklı bir eğitim imkânı sağlamak gayesiyle, bölge yatılı ilköğretim okulları ve büyük ka
pasiteli bölge yatılı yurtları açmayı düşünüyor musunuz? 

2.- Gelişmekte olan ülkemizin organize ve orta ölçekli sanayilerinin ihtiyacına binaen, ara in
san gücü yetiştirmek gayesiyle çok programlı liseler açılması, olumlu bir gelişmedir. Bu doğrultu
da inşaatı devam eden liselerin 1995 yılı içerisinde tamamlanması düşünülüyor mu? 

3.- Halk eğitimi gayesiyle açılan kurs sayısı her geçen gün azalmaktadır. 1995 yılı için özel bir 
programınız var mıdır? . 

4.- Köy ilkokullarımızın birçoğu vekil öğretmenle tedrisata açılmaktadır. Kırsal kesime gidişi 
özendirmek gayesiyle, merkezden uzakta görev yapan öğretmenlerimize tazminat verilmesiyle il
gili yasal düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

5.- Öğrenci kredi ve harçlarını 1995 yılı içerisinde artırmayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Konukman; buyurun. • 
RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul)- Sayın Başkanım, benim sormak istediğim 

soruyu Sayın Ercan teferruatıyla sordular. Ben soru sormaktan sarfınazar ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Ahmet Kabil; buyurun. 
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AHMET KABİL (Rize)- Sayın Başkan, Sayın Bakana sorularımı arz etmeden önce, bir husu

su belirtmek istiyorum: 

Sayın Bakan, biz Anavatan Partisi olarak, yetkilerin illere aktarılmasından yana olmamıza rağ
men, bu yetkilerin devleti temsil eden üniteler olarak, sayın valiler ve Bakanlık ünitelerince kulla
nılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Şimdi sorularımı soruyorum: 

1.- Rize'de Millî Eğitime ait bütün tayinlerin, nakillerin, sürgünlerin, eğitimle ilgisi olmayan 
parti yöneticileri tarafından yapıldığını, yetkilerin bunlar tarafından kulanıldığını biliyor musunuz? 
Devlet yönetim sisteminde böyle bir usul var mıdır? 

2.- Sizin adınıza, Rize'deki bütün ilçe halk eğitim müdürlerinin, partili bu kişiler tarafından son 
bir hafta içinde değiştirildiğini biliyor musunuz? 

3.- Rize'de öğretmen açığı hâlâ devam ediyor; bugün 600 branş öğretmeni eksiktir. Bu ilimizi 
de öteki illerimiz seviyesine getirmek için öğretmen tayinini düşünüyor musunuz? 

4.- Son öğretmen tayinlerinin bilgisayarlarla yapılmasının istisnası olmadığını söylemiştiniz. 
Eş durumu da dahil, tayin ve nakil yapılmadığı halde, bazı partililerin talepleriyle -can güvenliği 
gerekçesiyle- bu prensipler değiştirilmiş midir; buna örnek tayinler var mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. Sayın Gaydalı, sualler lütfen kısa olsun; çünkü, iki üç arkadaşı
mıza daha soru sorma fırsatı verelim. 

' PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan, 
özür dilerim, maruzatım var, bir açıklama yapmama müsaade eder misiniz... Sayın Başkan, müsa
maha mı ediliyor; yoksa sürenin dolduğunun farkında mı değiliz; çünkü, 45 dakikalık süreyi geç
miş olduk efendim. 

BAŞKAN- Arada süreyi durdurduk da onun için efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂTTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan, 

bundan sonra bir bütçe görüşmemiz daha vardır,hatırlatırım. . 

BAŞKAN-Buyurun Sayın Gaydalı. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakanımdan, cevap
landırılması dileğiyle, sorularımı soruyorum: 

Burada arkadaşlarım, kapalı okullar ve öğretmen açıkları gibi konulardan bahsettiler. Kapalı 
okullardaki öğrenciler yatılı bölge okullarına kaydırılarak, onlara orada eğitim yaptırılacaktı. Oy
sa, Bitlis'in Mutki İlçesindeki yatılı bölge okulu neden kapatıldı; orada eğitime ne zaman başlana
caktır? 

Teşekkür ederim sayın Başkan. ' 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Gazi Barut. 

M.GAZİ BARUT (Malatya)- Sayın Başkan, Malatya'da bulunan İnönü Üniversitesine bağlı 
Turgut Özal Tıp Merkezi için Avrupa İskân Fonundan alınan 60 milyon dolarlık kredinin bugüne 
kadar ne kadarı kullanıldı? 1995 yılı için Turgut Özal Tıp Merkezine ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
İnşaatının bitimi iki yıl geciken Turgut Özal Tıp Merkezi, ne zaman bitecek ve hizmete ne zaman 
açılacaktır? 
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Ülke genelinde göç nedeniyle, kısmen veya tamamen boşalan mezralarda binlerce ilkokul bi

nası kapatılmış ve yıkılmaya terk edilmiştir. Bu binaların başka kuruluşlara devri veya şahıslara sa
tılması düşünülüyor mu? 

Maaşından, kitap, dergi ve gazete alacak kadar para ayıramayan öğretmenlerin -sınıfa girme
den önce- günlük haberlerden bilgisi olması için, hiç olmazsa günlük bir gazete ve bir dergi alma
ları için, öğretmenlere aylık bir ek ücret verilmesi düşünülüyor mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Faruk Saydam. 

FARUK SAYDAM (Manisa)- Sayın Başkanım, izninizle, Sayın Bakanıma sorularımı arz edi
yorum: 

1 .-Üniversite sayımız, 54'ü devlet üniversitesi, 3'ü vakıf üniversitesi olmak üzere, 57'dir. 
1995 eğitim ve öğretim yılı için bu üniversitelere öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin barınacağı 
yurtların yapımı konusunda, gerekli yatırımlar planlanıp, bir hazırlık yapılmış mıdır? 

2.-Gelişmiş Batı toplumlarında; eğitim içerisinde, özel eğitimin payı yüzde 60 - 70'tir; ülke
mizde bu oran, yüzde 1,5-2 civarındadır. Bu oranın yükseltilmesi ve devletin eğitim içindeki yü
künün azaltılması için, ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

3.- Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden öğrenim için Türkiye'ye gelen öğrencilere verilmesi 
gereken aylık öğrenci burslarının, üç ay geçtiği halde, hâlâ ödenmediği doğru mudur; bu öğrenci
lerin burs miktarlarında bir artırım düşünülüyor mu? 

4.- Orta ve yükseköğretimde, yabancı dilde eğitim ve öğretim meselesi bir kangren haline dö
nüşmüştür. Bu okullarda yabancı dille eğitime son vermeyi mi düşünüyorsunuz? 

Arz ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Saydam. 

Sayın Süleyman Hatinoğlu; buyurun. 

Lütfen, kısa olsun. 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin)-. Sayın Başkan, bana gelince, hemen, ''kısa olsun" di
yorsunuz; peki... 

Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan, şu soruların cevabını öğrenmek istiyorum: 
Sayın Bakanın, bugünkü Sabah Gazetesinde "nurcuların okullarını kapatırız" diye bir beyanı 

var. Böyle okullar var mı; eğer varsa, hangi gerekçeyle kapatmayı düşünüyorlar? 

Sayın Başbakan, nurcuların dinî cemaatlerinin liderleriyle görüşüp, onların siyasî desteğini ka
zanmaya çalışırken, Sayın Bakan ile Sayın Başbakanın düşüncelerinin birbiriyle ters olduğu görül
mektedir. Sayın Bakan, siz, bu görüş ve ilişkilere nasıl bakıyorsunuz? Bu konudaki düşüncelerini
zi öğrenmek istiyorum. 

Bugün, üniversite mezunu bir hayli gencin sokakta dolaştığına, gerekli öğretmen atamaları ya
pılmadığından eğitim ve öğretimin aksadığına, değerli arkadaşlarımız az çok değindiler. Ben, bu 
konuya şu açıdan değinmek istiyorum: Sayın Bakan, yakında, öğretmen alımları için bir sınav ya
pacağınızı söylediniz. Sınav sonucu alınacak öğretmenlerin atamaları -ilk defa olduğu gibi- yine 
kurayla mı olacak; bir sınav sistemi getirmeyi düşünüyormusunuz; yoksa, daha önce olduğu gibi, 
öğretmenlerin tayin yerleriyle ilgili transfer pazarı devam edecek mi? 
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Bir de, eğitim ve öğretimiyle ün kazanan ve Türkiye'de en çok öğretmen yetiştiren Artvin'in 

ortaöğretim ve ilköğretiminde bir hayli öğretmen açığı vardır. Bu açıklan ne zaman kapatmayı dü
şünüyorsunuz; bir tarih verebilir misiniz? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Diğer taraftan, beş yıldır devam eden Artvin Arhavi ve Murgul çok yönlü sanat okulları inşa
atı, halen çok yavaş gitmektedir; beş yıldır inşaatı tamamlanmayan bu okulları, ne zaman tamam
layıp da çok yönlü sanat okullarının açılmasını sağlamayı düşünüyorsunuz? 

Sayın Bakan, yine, bugün bize dağıttınız; 657 sayılı Yasanın 43 üncü maddesinde bir değişik
lik yapıyorsunuz; öğretmenlere -1 ilâ 9 uncu derece arasında- ek gösterge veriyorsunuz. Bu tasarı
nızı olumlu karşıladığımızı beyan etmek istiyorum; ancak, öğretmenlere yapılacak olan bu ek gös
terge tablosuyla, yüzde kaç ücret artışı olacak; bu, sizce yeterli midir; öğretmenlerin ücret sorunu
nu çözecek olan bu tasanyı, Meclisten ve Plan ve Bütçe Komisyonundan ne zaman geçireceksiniz; 
bu konuda bir tarih verebilir misiniz; yoksa, öğretmenlerin şu andaki taleplerine, gönüllerindeki is
teklerine bir cevap vermek için mi bu tasarı gelmiştir; bu, ne zaman yasalaşacaktır? 

Ayrıca, bugün, 657 sayılı Yasaya göre, 1,5 milyon memurun, 500 binini öğretmenler teşkil et
mektedir. Gerçekten, eğer, eğitim öğretimle ilgili, personel tayiniyle ilgili bir düzenleme getirecek
seniz -bunu geçen yılda söylediniz- bir tarih beyan eder misiniz? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Efendim, sondan bir evvelki sual... 
Sayın Abdülilah Fırat; buyurun. 
ERDAL KESEBİR (Edirne)- Böyle olmaz Sayın Başkan... Burada da soru sormak isteyenler 

var. Refah Partisinden beş kişiye, Milliyetçi Hareket Partisinden üç kişiye söz verdiğiniz halde, bi
ze hiç söz vermediniz. 

BAŞKAN- Efendim, şimdi, bu soru müessesesini, bu şekilde itirazlarla ancak yerine oturtabi
liriz; yoksa, benim gayretimle oturmaz ki. Ben soru sahibine, soruya başlarken, ricada bulunuyo-
nım. 

H. ULUÇ GÜRKAN. (Ankara)- Sayın Başkan, bu Mecliste temsil edilen partilerden bir tek 
DSP'ye söz vermediniz; gerekçenizi öğrenebilir miyim? 

BAŞKAN- Sayın Fırat, buyurun. 
ABDÜLİLAH FIRAT (Erzurum)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakandan, aşağıda arz 

edeceğim sorularımın cevaplandırmasını istirham ediyorum. 
BAŞKAN-Efendim, biraz hızlı sorar mısınız... 
ABDÜLİLAH FIRAT (Erzurum)- Erzurum Araştırma Hastanesinde, imkânsızlıklar içinde, 

cansiparane şekilde çalışan çok kıymetli uzman doktor ekibi mevcuttur; ancak, Erzurum'da sürek
li çalışmayı teşvik edecek imkânlar olmadığı için, batıya beyin göçü devam etmektedir; bunu ön
lemek için, teşvik edici tedbirler almayı düşünüyor musunuz? 

Teknolojik noksanlıklar, vatandaşımızı, teşhis ve tedavi için Ankara'ya gelme zorunluluğunda 
bırakıyor; bu da masraf ve zahmete sebebiyet verdiğinden, bu teknolojik imkânsızlıkları gidermek 
için herhangi bir tedbir almayı düşünüyor musunuz? 

Doğu Anadolu Bölgemizde, işsizliğin ve fakirliğin had safhada olduğu malumlarınızdır. Tür
kiye'nin değişik bölgelerinden tayin edilen öğretmenlerimizin, hayat şartlarımıza ve bölgenin mah
rumiyetine, maalesef, uyum sağlayamadıkları gerçeği karşısında, bölgedeki, işsiz olan tahsilli 
gençlerimizi, öğretmen olarak görevlendirmeyi uygun buluyor musunuz? 
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Erzurum'da büyük bir öğretmen açığı mevcuttur. Ayrıca, Erzurum'daki mevcut yatılı bölge 

okullarımız, ödenek yetersizliğinden dolayı, neredeyse harap durumdadırlar; büyük onarımların ya
pılması için ödenek ayrılmasını düşünüyor musunuz? 

Saygıyla arz ediyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Abdullah Kınalı, suallerinizi, yazılı olarak, Sayın Bakana aktarıyorum. 
Sayın ilhan Kaya, buyurun. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma sorularımı sormak 
istiyorum. 

Öğretmenlerimize grevli sendikal haklar verme konusunda girişimleriniz, çalışmalarınız var 
mıdır? 

Öğretmenlerimiz, geçim sıkıntılarını giderebilmek için, çarşıda pazarda tezgâhtarlık, seyyar 
satıcılık yapmaktadırlar. Bakanlığınız mensuplarının bu hale gelmesinden dolayı vicdan azabı çe
kiyor musunuz? Öğretmenlerimizi bu durumdan kurtarmak için, ücretlerinde iyileştirme yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

15 Ekim 1991 tarihinde, ANAP Hükümeti döneminde, öğretmenlerimize de ilave bir derece 
verilmiştir. 20 Ekim 1991 seçimlerinde çeşitli siyasî partilerden aday olan ve verdikleri istifa dilek
çelerinde, görevlerine geri döneceklerini, sosyal ve özlük haklarının saklı kalmasını belirten öğret
menlerimiz, görevlerine geri döndüklerinden itibaren, 8 ay, ilave olarak verilen dereceye göre ma
aş almışlar; daha sonra, bu dereceleri geri alınarak mağdur edilmişlerdir. Bu konudaki çalışmaları
nızı öğrenmek istiyorum. 

İlk ve ortaöğretimdeki öğrenci kayıt işlemleriyle ilgili olarak, sizin ve il millî eğitim müdürle
rinin "öğrenci kayıt işlemlerinde, kesinlikle bağış alınmayacak" talimatlanmza rağmen, okullann 
koruma dernekleri vasıtasıyla, velilerimizden bağış alınmaktadır. Bu konuda, okul ve dernek yöne
ticilerine hak vermemek elde değildir; çünkü, bütün okulların masrafları, bu bağışlarla karşılana
bilmektedir. Hatta, geçen yıl millî eğitim döneminin açılışında, İzmir'deki bazı okullarımıza, bele
diyelerden, sularının kesilmesiyle ilgili yazı gelmiştir. Devletin temel görevlerinden olan millî eği
time, ne zaman, gereken değeri vereceksiniz? Vatandaş ile idareciyi, bağış konusunda karşı karşı
ya getirmeyi, ne gibi tedbirler alarak önleyeceksiniz? 

Sayın Başbakan, 12 Aralık 1994 tarihinde Yüce Mecliste yaptığı konuşmada, ANAP İktidarı
nın, kendilerine, 3 518 okulu, kapalı ve bayrakları inmiş halde teslim ettiğini ifade ettiler. O kadar 
ileri gittiler ki, bizi suçlayıcı bir üslup ve ifade kullanarak "bayrakları indirip de teslim ettiniz" de
diler. Sayın Başbakanın bu sözleri doğru mudur? 

17 Mart 1992 tarihinde, olağanüstü halin süresinin 4 ay daha uzatılması hususunun görüşme
leri sırasında, o zaman Başbakan olan Sayın Demirci ise, kapalı okulların 700 küsur olduğunu ve 
bunların da açılacağını söylemiştir. Bu konudaki gerçek durum ise, 1991 yılı bütçe görüşmeleri sı
rasında, Millî Eğitim eski Bakanımız Sayın Avni Akyol'un tutanaklara geçmiş rakamlarıdır. Sayın 
Tanır'm sorduğu soru üzerine, Sayın Akyol, kapalı okul sayısının 1 122 olduğunu; bunun 314'ünün 
güvenlik, 16'sının göç sebepleriyle, 698'inin öğretmensizlik, kalanının ise öğrencisizlikten dolayı 
kapalı olduğunu ifade etmiştir. Bu rakamları, 16.12.1990 tarihli Tutanak Dergisinde görebilirsiniz. 

Aynı tutanakta, 1991 bütçesiyle, 10 bin vekil öğretmen kadrosunun alındığı, bir ay sonra okul
ların öğretmensiz kalmayacağı belirtilmiştir. Bu gerçeklere rağmen, Sayın Başbakanı yanıltan ra-
kamlan kim vermiştir? • 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Gürkan, maalesef, sizinle beraber 23 arkadaşıma daha, sual sorma hakkı veremiyorum; 
çünkü, vakit çok geç oldu. Müsaade ederseniz, bu isimleri, bundan sonraki bütçelerde öne alma yo
lunu seçeceğim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkanım, haksızlık yapıyorsunuz. Zabıtlara geçmesi 
için, tutumunuz hakkında çok kısa bir şey söyleyeceğim. 

DSP'li arkadaşlar, soru sorma müessesesini istismar etmediler. Bizim soracağımız bu sorular, 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesindeki gibi boy göstermek için değildir; bizim, bu bütçeyle ilgili ciddî 
sorularımız vardır. Benim sizden yanıtlanmasını istediğim; yanıtlayamazsanız, yanlı tutumunuzun 
tutanaklara geçmesi için vurgulamak istediğim konu şudur: Bu Mecliste temsil edilen çeşitli parti
lere mensup milletvekillerine en az iki kez söz verdiniz; ama, buna karşılık, DSP'ye hiç söz verme
diniz. Ben, yaptığınız bu ayırımı, tutanaklara geçmesi bakımından, protesto ediyor ve Yüce Mecli
sin zamanını aldığım için özür diliyorum. 

BAŞKAN-Bir kere, protestonuzu kabullenmiyorum. Neden.. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Söz vermediğiniz tek parti DSP... 

ENDER KARAGÜL (Uşak)- Sayın Başkan, 2 saat soru okunuyor; müdahale etmiyorsunuz!.. 

BAŞKAN- Sayın Karagül, bir dakika dinler misiniz... 

Sayın Bakan burada, kâğıtlar da elinizde, sorunuzu yazabilirsiniz. 

Sayın Gürkan, tutumumun tarafsız olduğunu belirtmek için, size, bu konuşma imkânım sağla
dım; suallerinizi de lütfen yazılı olarak verin. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkanım, benim bu konuşmam, usul hakkındadır ve 
İçtüzük gereğidir. 

BAŞKAN- Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığının 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

a) Millî Eğitim Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 14 277 776.000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Okul Öncesi ve İlkğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi ve 
Geliştirilmesi 74415 765 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul Edilmiştir. 

112 Genel Meslekî ve Teknik Ortaöğretimin Gerçekleştirilmesi ve 
Geliştirilmesi 36 072 959 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul Edilmiştir. 
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Program 

Kodu Açıklama Lira 
113 Çıraklık ve Yaygın Eğitim 5 920 141000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul Edilmiştir. 
114 Yükseköğretim, Yurt Dışı Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler 2 498 237 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul Edilmiştir. . 
115 Okuliçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik 172 222 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul Edilmiştir. 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 805 300 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul Edilmiştir. 
999 Dış Proje Kredileri 1410 000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul Edilmiştir. 

TOPLAM 135 572 400 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Eğitim Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Millî Eğitim Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanlığı 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

A-CETVELİ 

1050S.K. 83. 
Madde Gereğince 

Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek dışı Ertesi Yıla Saklı Tutulan 
Toplamı Harcama ödenek Harcama Devreden Ödenek Ödenek 

Toplam 63 601 863 354 000 62 725 056 882 000 2 408 190 382 000 1 652 950 776 000 121 566 866 000 280 557 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Eğitim Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul 

edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
Şimdi, üniversiteler bütçesine geçeceğiz; yalnız, bir hayli üniversitemiz olduğuna göre -gurur 

verici rakamdır- Sayın Divan Üyesinin oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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/. - YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) 
a) Yüksek Öğretim Kurulu 1995 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN - Yüksek Öğretim Kurulu 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A - CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
111 Yüksek Öğretim Kumlu 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
999 Dış Proje Kredileri 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul Edilmiştir. 
TOPLAM 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

811950 000 000 

795 000 000 000 

1 606 950 000 000 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

340 000 000 

1 606 610 000 000 

TOPLAM 1606 950 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Öğretim Kurulu 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Yüksek Öğretim Kurulu 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Yüksek Öğretim Kurulu 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

A-CETVELİ 

Genel Ödenek 
Toplamı 

Toplam 442 115 632 000 

Toplam 
Harcama 

311495 918 000 

İptal Edilen 
ödenek 

130 594 201 000 

Ertesi Yıla 
Devreden ödenek 

25 513 000 

1050 S.K. 83. 
Madde Gereğince 

Saklı Tutulan 
Ödenek 

464 069 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
Toplam 455 439 000 000 232 000 213 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek Öğretim Kurulu 1993 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Yüksek Öğretim Kurulu 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı Kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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//. - ÜNİVERSİTELER 
1. - Ankara Üniversitesi 
a) Ankara Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Ankara Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

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

A-CETVELİ 
Program i 

Kodu, Açıklama • Lira 
101 ' Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 881817 000 000 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri ı 2 041783 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul Edilmiştir. 
TOPLAM 2 923 600 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama • ' Lira 

î Vergi Gelirleri ~~ ' 2 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 13 396 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 2 910 202 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. • • • 

TOPLAM 2 923 600 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Ankara Üniversitesi1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Ankara Üniversitesi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
1050S.K.83. 

Madde Gereğince 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek dışı Ertesi Yıla Saklı Tutulan 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek Ödenek 
Toplam 1 335 466 676 000 1 242 637 555 000 101 938 026 000 9 935 567 000 826 662 000 33 860 243 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat, 

Lira Lira 
Toplam 1140 197 000 000 1248 866 746 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, İstanbul Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı Kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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2. - Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi

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

A-CETVELİ 
Program . ... " 

Kodu Açıklama • Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 730 597 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 762 903 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul Edilmiştir; 
TOPLAM 1 493 500 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : ' ' . ' • 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

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

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 13 196 000 000 
BAŞKAN.- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 1480 302 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 1493 500 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Orta Doğu Teknik Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
1050 S.K. 83. 

Madde Gereğince 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ertesi Yıla Saklı Tutulan 

' Toplamı Harcama ödenek Devreden Ödenek Ödenek 
Toplam 743 316 469000 723 460 303 000 22 642 844 000 2 786 678 000 7 202 628 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
Toplam 621 233 000 000 689 686 338 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarası ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı Kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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3. - Hacettepe Üniversitesi 
a) Hacettepe Üniversitesi1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN.- Hacettepe Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

Bölümleri okutuyorum: 
A-CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1086 605 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 1766 395 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul Edilmiştir. 
TOPLAM 2 853 000 000 0ÖÖ~~ 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama ' Lira 

1 Vergi Gelirleri 81000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 10 417 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 2 842 502 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 2 853 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Hacettepe Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Hacettepe Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

A-CETVELİ 
1050S.K.83. 

Madde Gereğince 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ertesi Yıla Saklı Tutulan 

Toplamı Harcama Ödenek Devreden Ödenek Ödenek 
Toplam 1 185 590 382 000 1 201 011 041 000 11 017 665 000 27 138 525 0ÖÖ 700 201 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

• • . Lira Lira • 
Toplam 1188 750 000 000 1195 848 556 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hacettepe Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabımn bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Hacettepe Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 

1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı Kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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a) Gazi Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN - Gazi Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylannıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A-CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 456 635 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 1432 865 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul Edilmiştir. 
TOPLAM 1889 500 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama • 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 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler. 

4 000 000 

11 692 000 000 

1 877 804 000 000 

1 889 500 000 000 
Kabul edilmiştir. 

Gazi Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Gazi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Gazi Üniversitesi 1993 malî yılı kesinhcsabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. , 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 

Genci Ödenek 
Toplamı 

Toplam 951 494 589 000 

Toplam 
Harcama 

878 028 820 000 

iptal Edilen 
Ödenek 

72 305 048 000 

Ertesi Yıla 
Devreden Ödenek 

1160 721000 

1050S.K. 83. 
Madde Gereğince 

Sakh Tutulan 
Ödenek 

23 924 732 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
Toplam 798 750 000 000 876 125 635 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gazi Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhcsabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Gazi Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinlıesap Kanunu Tasarısı Kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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5. - İstanbul Üniversitesi 
a) İstanbul Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN- İstanbul Üniversitesi 1995 malî bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza ... 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN- Arayacağım efendim. 
Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler ... Karar yetersayısı yoktur; birleşime 10 

dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.09 

s ...—— © •— 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.24 

BAŞKAN: Başkanvckili Vefa Tanır 
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

. @___ 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşiminin Üçün
cü Oturumu açıyorum. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

I. -1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771,11772; 1/754, 3/1580; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam) 
a) Millî Eğitim Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Millî Eğitim Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
II. - ÜNİVERSİTELER (Devam) 
5. - İstanbul Üniversitesi (Devam) 
a) İstanbul Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) İstanbul Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
6. - İstanbul Teknik Üniversitesi 
a) İstanbul Teknik Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
7. - Boğaziçi Üniversitesi 
a) Boğaziçi Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Boğaziçi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
8. - Marmara Üniversitesi 
a) Marmara Ünirvesitsi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Marmara Ünirvesitsi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
9. - Yıldız Üniversitesi 
a) Yıldız Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yıldız Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
10. - Mimar Sinan Üniversitesi 
a) Mimar Sinan Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Mimar Sinan Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
11. - Ege Üniversitesi 
a) Ege Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ege Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
12. - Dokuz Eylül Üniversitesi 
a) Dokuz Eylül Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
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13.-Trakya Üniversitesi 
a) Trakya Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Trakya Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
14. - Uludağ Üniversitesi ' 
a) Uludağ Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Uludağ Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
15. - Anadolu Üniversitesi 
a) Anadolu Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Anadolu Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
16. - Selçuk Üniversitesi 
a) Selçuk Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Selçuk Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
17. -Akdeniz Üniversitesi 
a) Akdeniz Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Akdeniz Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
18. - Erciyes Üniversitesi 
a) Erciyes Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Erciyes Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
19. - Cumhuriyet Üniversitesi 
a) Cumhuriyet Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Cumhuriyet Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
20. -Çukurova Üniversitesi 
a) Çukurova Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Çukurova Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
21. -Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
22. - Karadeniz Teknik Üniversitesi 
a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
23. - Atatürk Üniversitesi 
a) Atatürk Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Atatürk Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
24. - İnönü Üniversitesi 
a) İnönü Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) İnönü Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
25. -Fırat Ünirvesitesi 
a) Fırat Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Fırat Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
26. - Dicle Üniversitesi 
a) Dicle Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dicle Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
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27. - Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
28. - Gaziantep Üniversitesi 
a) Gaziantep Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gaziantep Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
29. - İztnir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
a) İztnir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
30. - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstütüsü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
31.-Harran Üniversitesi 
a) Harran Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Harran Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
32. - Süleyman Demirel Üniversitesi 
a) Süleyman Demirel Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Süleyman Demirel Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
33. - Adnan Menderes Üniversitesi 
a) Adnan Menderes Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Adnan Menderes Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
34. - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
35. - Mersin Üniversitesi 
a) Mersin Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Mersin Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
36. - Pamukkale Üniversitesi 
a) Pamukkale Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Pamukkale Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
37. - Balıkesir Üniversitesi 
a) Balıkesir Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Balıkesir Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
38. - Kocaeli Üniversitesi 
a) Kocaeli Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Kocaeli Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
39. - Sakarya Üniversitesi 
a) Sakarya Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Sakarya Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
40. - Celal Boyar Üniversitesi 
a) Celal Bayar Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
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b) Celal Bayar Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
41. - Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
42. - Mustafa Kemal Üniversitesi 
a) Mustafa Kemal Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Mustafa Kemal Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
43. - Afyon Kocatepe Üniversitesi 
a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
44. - Kafkas Üniversitesi 
a) Kafkas üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Kafkas Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
45. - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
a) Çankkale 18 Mart Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
46. -Niğde Üniversitesi 
a) Niğde Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Niğde Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
47. - Dumlupınar Üniversitesi 
a) Dumlupınar Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Dumlupınar Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
48. - Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
a) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
49. - Muğla Üniversitesi , -
a) Muğla Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Muğla Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
50. - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Karhramanmaraş Sütçe İmam Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
51.-Kırıkkale Üniversitesi 
a) Kırıkkale Üniversitesi İ995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Kırıkkale Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
52. - Osmangazi Üniversitesi 
a) Osmangazi Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
b) Osmangazi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
53. - Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu 
a) Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu 1995 Malî Yılı Büçesi 
BAŞKAN- Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
İstanbul Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarken karar yeter

sayısı istenmişti, bulunamamıştı ve ara verilmişti. 
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Şimdi, İstanbul Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylannıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri oktutuyorum: 

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama ; Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 

BAŞKAN - Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

. B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama ' 

954 270 000 000 

3 040 230 000 000 

3 994 500 000 000 

Lira 
1 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 

15 996 000 000 

3 978 502 000 000 

TOPLAM 3 994 500 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) İstanbul Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - İstanbul Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

Genel Ödenek 
Toplamı 

Toplam 1820 695 691000 

A 

Toplam 
Harcama 

1 756 287 134 000 

- CETVELİ 

İptal Edilen 
Ödenek 

60 207 782 000 

Ertesi Yıla 
Devreden ödenek 

4 200 775 000 

1050 S.K. 83. 
Madde Gereğince 

Saklı Tutulan 
Ödenek 

8 477 225 000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
B) Cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

• . Lira Lira 
Toplam 1625 080 000 000 1764 547 686 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, İstanbul Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarası kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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6.-İstanbul Teknik Üniversitesi 
a) İstanbul Teknik Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - İstanbul Teknik Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

A-CETVELİ 
Program 

_ Kodu Açıklama ___ Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 626 130 000 000 

BAŞICAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 850 570 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 1476 700 000 000 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 3 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 8 495 000 000 
BAŞICAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 1468 202 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ' ' • , 

TOPLAM 1476 700 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbil Teknik Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) İstanbul Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - İstanbul Teknik Üniversietsi 1993 malî yılı kcsinhesabının bölümlerine , 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
• Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
Genci Ödenek Toplam İptal Edilen 

Toplamı Harcama Ödenek 
Toplam 707 237 244 000 688 882 945 000 18 354 299 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
B) Cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
Toplam" ; 658 250000 000 ""646 195 352 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap 

Kanunu Tasarası kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
7.-Boğaziçi Üniversitesi 
a) Boğaziçi Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Boğaziçi Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

A-CET VELÎ 
Program 

Kodu Açıklama 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

0 : 3 

Lira 

365 030 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 373 370 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 67 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 805 400 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum: 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

1 2 000 000 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN •• Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler.;. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Boğaziçi Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Boğaziçi Üniversitesi 1993 Malı Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - İstanbul Universietsi 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

8 596 000 000 

796 802 000 000 

805 400 000 000 

Genel Ödenek 
Toplamı 

A - CETVELİ 
Toplam 
Harcama 

İptal Edilen 
ödenek 

Ertesi Yıla 
Devreden Ödenek 

Toplam 347 089 059 000 314 717 496 000 32 337 363 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

34 200 00 

Tahmin 
Lira 

B - CETVELİ 
Tahsilat 

Lira 
Toplam 305 735 000 000 317 000 384 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Boğaziçi Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap 

Kanunu Tasarasu kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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8. - Marmara Üniversitesi 
a) Marmara Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Marmara Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

A-CETVELİ 

Program 

Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 338 130 000 000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 1015 600 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 1 353 730 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 
B-CETVELİ 

Gelir 
Türü Açıklama ' Lira 
T Vergi Gelirleri ~ ~~ ~ 2 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 Vergi Dışı Normal Gelirler 8 196 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 1 345 532 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. -
TOPLAM 1353 730 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Marmara Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Marmara Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - İstanbul Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabıhın bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ertesi Yıla Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama Ödenek Devreden Ödenek Devreden Ödenek 
Toplam 624 776 561 000 • • 603 816 951 000 18 947 252 000 546 195 000 2 558 553 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B - CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

'_ Lira ; Lira 
Toplam 543 110 000 000 582 324 156 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Marmara Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Marmara Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı İle 1993 

Malî Yılı Kesinhcsap Kanunu Tasarasu kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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8. - Marmara Üniversitesi 
a) Marmara Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Marmara Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

A - CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 338 130 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 1015 600 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 1 353 730 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama ^ _ _ _ Lira 

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

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 8 196 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı < 1 345 532 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. -

TOPLAM 1 353 730 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Marmara Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Marmara Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - İstanbul Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

A-CETVELİ 
Genel ödenek Toplam İptal Edilen Ertesi Yıla Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama Ödenek Devreden Ödenek Devreden ödenek 
Toplam 624 776 561 000 603 816 951 000 18 947 252 000 546 195 000 2 558 553 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
Toplam 543 110 000 000 582 324 156 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Marmara Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Marmara Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansı ile 1993 

Malî Yılı Kesihhesap Kanunu Tasarasu kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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a) Mimar Sinan Üniversitesi J 995 Malî Yılı Bütçesi 
, BAŞKAN - Mimar Sinan Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

Bölümleri okutuyomm : 
A - CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 139 485 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 223 505 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 362 990000000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama ^ ^ _ _ Lira 

1 2 000 000 

3 

3 206 000 000 

359 782 000 000 

362990 000 000 

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. 

TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mimar Sinan Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Mimar Sinan Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Mimar Sinan Üniversiçtsi 1993 malî yılı kesinhesabmın bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

A-CETVELİ 

Genel ödenek 
Toplamı 

Toplam 
Harcama 

İptal Edilen 
Ödenek 

Ödenek Dışı 
Harcama 

1050S;K.83. 
Madde Gereğince 

Ertesi Yıla Saklı Tutulan 
Devreden Ödenek Ödenek 

Toplam 181737 904 000 169 129 298 000 12 435 579 000 99 982 000 273 009 000 165 000 000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
"Toplam 164 995 000 000 165 335 853 000 

BAŞKAN - Kabuledenlcr... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Mimar Sinan Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir. , 
Sayın milletvekilleri, Mimar Sinan Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 

1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasu kabul edilmiştir; hayırlı olsun. • . 
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11. - Ege Üniversitesi 
a) Ege Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Ege Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylannıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A-CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 663 545 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğiumve Öğretim Hizmetleri 1413 705 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 2 077 250 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama . Lira 

1 Vergi Gelirleri 101 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. Vergi Dışı Normal Gelirler 11057 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 2 066 092 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. • 

TOPLAM 2 077 250 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Ege Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Ege Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylannıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek 
"Toplam 994393 498 9K) 066 826 000 84 736 514 000 1 452 587 000 1 042 745 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
Toplam " 846 500 000 000 891928 856 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ege Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Ege Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 Malî 

Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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12. - Dokuz Eylül Üniversitesi 
a)Dokut Eylül Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Dokuz Eylül Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 519 130 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 921720 000000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
999 Dış Proje Kredileri 43 000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 1 483 850 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ .••,•• 
Gelir 
Türü Açıklama . .. " • • •'' ,.' "' ' • Lira 

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

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 7496000000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 1476 352 000 000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 1483 850 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ı 

1 Dokuz Eylül Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Dokuz Eylül Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabmm bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

A-CETVELİ 
1050S.K.83. 

Madde Gereğince 
Genel ödenek Toplam İptal Edilen ödenek Dışı Ertesi Yıla Saklı Tutulan 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden ödenek Ödenek 
Toplam 798 702 369 000 755 586 418 000 38 875 245 000 3 336 890 000 7 577 596 000 19 932 546 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
Toplam 629 000 000 000 707 053 916 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dokuz Eylül Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Dokuz Eylül Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 

1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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13. - Trakya Üniversitesi 
a) Trakya Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Trakya Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylannıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenleri.. Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 244 000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 425 845 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
999 Dış Proje Kredileri 30 000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

699 485 000 000 

1 2 000 000 

6 096 000 000 

693 747 000 000 

699 845 000 000 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 

Trakya Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Trakya Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Trakya Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 

Kabul edilmiştir. 

, Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Genel Ödenek 
Toplamı 

Toplam 
Harcama 

İptal Edilen 
Ödenek 

Ödenek Dışı 
Harcama 

1050 S.K. 83. 
Madde Gereğince 

Ertesi Yıla Saklı Tutulan 
Devreden Ödenek ödenek 

Toplam 335 137 741 000 312 357 485 000 25 368 381000 3 131964 000 543 839 000 11100 039 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira , • Lira 
Toplam 286 715 000 000 3x9 628 777 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Trakya Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Trakya Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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14. - Uludağ Üniversitesi 
a) Uludağ Üniversitesi 1995Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Uludağ Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

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

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 512 310 000 000 

BAŞKAN,~ Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 675 480 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 1187790000000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : ' • • ' • " 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira '.. 

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

2 Vergi Dışı Nonnal Gelirler 8 796 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 1178 992 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 

TOPLAM 1187790000000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Uludağ Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Uludağ Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN-Uludağ Üniversietsi 1993 malî yılı kcsinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

A-CETVELİ 

Genel Ödenek 
Toplamı 

Toplam 
Harcama 

İptal Edilen 
Ödenek 

1050S.K.83. 
Madde Gereğince 

ödenek Dışı Ertesi Yıla Saklı Tutulan 
Harcama Devreden Ödenek Ödenek 

Toplam 656 877 751000 561304 564 000 94 445 876 000 63160100 1758 912 000 89 600 024 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira .. Lira 
Toplam 521750 000 000 621496 328 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Uludağ Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Uludağ Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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a) Anadolu Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞICAN - Anadolu Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Gelir > 
Türü Açıklama " 

528 270 000 000 

521 540 000 000 

1 049 810 000 000 

Lira 
1 2 000 000 

28 988 000 000 

1 021 820 000 000 

1 049 810 000 000 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Anadolu Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Anadolu Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Anadolu Universietsi 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 

Genel Ödenek 
Toplamı 

Toplam 
Harcama 

İptal Edilen 
Ödenek 

Ertesi Yıla 
Devreden Ödenek 

1050S.K. 83. 
Madde Gereğince 

Saklı Tutulan 
Ödenek 

Toplam 838 045 613 000 737 128 211000 100 067 400 000 850 002 000 84 946,420 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Tahmin Tahsilat t 

Lira Lira 
Toplam 707 590 000 000 735 528 757 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Anadolu Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Anadolu Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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16. - Selçuk Üniversitesi 
a) Selçuk Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Selçuk Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

Bölümleri okutuyorum : , 
A-CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 457 120 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 700 430 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. -
TOPLAM 1157 550 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELİ 
G e l i r • . • •. ... ( . ' • 

Türü Açıklama " Lira 
1 

3 

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. 

TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler., 

21 000 000 

10 177 000 000 

1 147 352 000 000 

1 157 550 550 000 000 
Kabul edilmiştir. 

Selçuk Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Selçuk Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Selçuk Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhcsabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
1050S.K. 83. 

Madde Gereğince 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen ödenek Dışı Ertesi Yıla Saklı Tutulan 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek Ödenek , 
Toplam 571 412 290 000 539 279 070 000 33 768 805 000 4 634 919 000 2 999 334 000 23 498 114 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
Toplam 474 900 000 000 530 845 086 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Selçuk Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Selçuk Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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17. - Akdeniz Üniversitesi 
a) Akdeniz Üniversitesi 1995 Malî Yüı Bütçesi 
BAŞKAN - Akdeniz Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

A - CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 248 670 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 312 520 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
999 Dış Proje Kredileri 150 000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 711 190 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama ' Lira 

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

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 6 196 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 704 992 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 711 190 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Akdeniz Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Akdeniz Üniversitesi 1993 Malî Yüı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Akdeniz Üniversietsi 1993 malî yılı kcsinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : v 

A - CETVELİ 
1050 S.K. 83. 

Madde Gereğince 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ertesi Yıla Saklı Tutulan 

Toplamı Harcama Ödenek Devreden Ödenek Ödenek 
Toplam 360 585 848 000 286 585 830 000 73 517 120 000 482 898 000 51 235 727 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

' Lira Lira 
Toplam 342 900 000 000 305 230 802 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Akdeniz Üniversitesinin 1993 malî yıjı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Akdeniz Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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18. - Erciyes Üniversitesi 
a) Erciyes Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Erciyes Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

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

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 283 038 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 512 072 000 000 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 795 110000000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri " 2 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 10 096 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 785 012 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 795 110000000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Erciyes Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Erciyes Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Erciyes Universietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CErVELİ 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla 

•. Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek 
Toplam 369 370 192 000 355 372 082 000 20 907 625 000 7 578 898 000 669 383 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
Toplam" 329 900000 000 ~ 356 205 633 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Erciyes Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. . 
Sayın milletvekilleri, Erciyes Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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19. - Cumhuriyet Üniversitesi 
a) Cumhuriyet Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Cumhuriyet Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

Bölümleri okutuyorum: 
A - CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 339 956 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri , 356 944 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul Edilmiştir. 
TOPLAM 696 900 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

î Vergi Gelirleri '. • \ 2 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

• 2 Vergi Dışı Normal Gelirler 10 696 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 696 202 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 696 900 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.-
b) Cumhuriyet Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Cumhuriyet Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

- A - CETVELİ 

Genel Ödenek 
Toplamı 

Toplam 303 686 933 000 

Toplam 
Harcama 

285 294 288 000 

İptal Edilen 
Ödenek 

28 480 634 000 

Ödenek Dışı 
Harcama 

10 087 989 000 

1050S.K.83. 
Madde Gereğince 

Saklı Tutulan 
Ödenek 

14 659 073 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

, Lira Lira 
Toplam 294 950 000 000 295 130 031000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 

1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı Kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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20. - Çukurova Üniversitesi 
a) Çukurova Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN - Çukurova Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A - CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama - Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

111 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Eğitimve Öğretim Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

608 353 000 000 

844 647 000 000 

1453 000 000 000 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

1 2 000 000 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çukurova Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Çukurova Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Çukurova Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhcsabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

12 136 000 000 

1 440 862 000 000 

1 453 000 000 000 

Genel Ödenek 
Toplamı 

Toplam 
Harcama 

A - CETVELİ 
İptal Edilen 

Ödenek 
Ödenek Dışı 

Harcama 
Ertesi Yıla 

Devreden Ödenek 
Toplam 603 578 170 000 597 967 503 000 16 128 278 000 11 727 810 000 1 210 199 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
Toplam 583600000000 591839438000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çukurova Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhcsabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Çukurova Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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21. - Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

Bölümleri okutuyorum: 

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama ;_ Lira . 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 372 171000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 469 829 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 842 000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama _ . Lira 

1 Vergi Gelirleri 1000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 6997 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 835 002 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 842 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Ondokuz Mayıs Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek 
Toplam 414 164 288 000 407 714 838 000 4 510 063 000 2 176 457 000 4 115 844 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
Toplam 330 315 000 000 385 839 262 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 

1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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22. - Karadeniz Teknik Üniversitesi 

a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 Malî Yüı Bütçesi 
BAŞKAN - Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi

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

A-CETVELt' 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri , 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama - • 

445 410 000 000 

644 240 000 000 

1 089 650 000 000 

Lira 
1 2 000 000 

14 296 000 000 

1 075 352 000 000 

1 089 650 000 000 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Karadeniz Teknik Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 

Genel Ödenek 
Toplamı 

Toplam 
Harcama 

İptal Edilen 
Ödenek 

1050S.K.83. 
Madde Gereğince 

Sakh Tutulan 
Ödenek 

Toplam 506 770 834 000 483 905 141 000 22 865 693 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

9 573 904 000 

Tahmin 
Lira 

B-CETVELİ 
Tahsilat 

Lira 
Toplam 415 800 000 000 487 305 117000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Karadeniz Teknik Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Karadeniz Teknik Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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a) Atatürk Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Atatürk Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
A - CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 757 750 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimvc Öğretim Hizmetleri 992 670 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 1 750 420 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ , 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

1 2 000 000 

14 296 000 000 

1 736 122 000 000 

1 750 420 000 000 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 . Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Atatürk Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Atatürk Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Atatürk Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : , 

A-CETVELİ 

Genel Ödenek 
Toplamı 

Toplam 
Harcama 

İptal Edilen 
ödenek 

Ertesi Yıla 
Devreden Ödenek 

1050S.K. 83. 
Madde Gereğince 

Saklı Tutulan 
Ödenek 

Toplam 769 085 262 000 707 810 677 000 59 802 092 000 1472 493 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

375 000 000 

Tahmin 
Lira 

B - CETVELİ 
Tahsilat 

Lira 
Toplam 650 000 000000 700 846 201000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Atatürk Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Atatürk Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhcsap Kanunu Tasarasn kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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24. - İnönü Üniversitesi 
a) İnönü Üniversitesi 1995 Malî Yılı, Bütçesi 
BAŞKAN - İnönü Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

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

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 264 175 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 295 375 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
999 Dış Proje Kredileri 200 000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 759 550 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Gelir 

1 Türü Açıklama . Lira • 
1 2 000 000 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

6 246 000 000 

753 302 000 000 

759 550 000 000 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler., 

... TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İnönü Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) İnönü Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - İnönü Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen ödenek Dışı Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek 
Toplam 478 680 123 000 455 525 926 6ÖÖ 23 344 580 000 T710 418 000 1 520 035 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
Toplam 360 100 000 OOO"- ~ 457 622 414 000 

. BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İnönü Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, İnönü Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 Malî 

Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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25. - Fırat Üniversitesi 
a) Fırat Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN - Fırat Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A-CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir._ 
TOPLAM 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama 

Lira 
423 223 000 000 

414 307 000 000 

837 530 000 000 

Lira 
1 2 000 000 

12 129 000000 

825 399 000 000 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Fırat Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Fırat Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Fırat Universietsi 1993 malî yılı kesinhcsabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

837 530 000 000 

Genel Ödenek 
Toplamı 

Toplam 
Harcama 

CETVELİ 
tptal Edilen 

Ödenek 
Ödenek Dışı 

Harcama 
Ertesi Yıla 

Devreden Ödenek 
Toplam 433 996 778 000 431 265 409 000 6 518 833 000 3 862 458 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

74 994 000 

Tahmin 
Lira 

B - CETVELİ 
Tahsilat 

Lira 
Toplam 322 500 000 000 398 467 211000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Fırat Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhcsabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Fırat Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 Malî 

Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasu kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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a) Dicle Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Dicle Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylannıza 

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

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama • • ' , Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 407 460 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 513 680 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
999 Dış Proje Kredileri 50 000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. '• 
TOPLAM 971140 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

'. B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

İ Vergi Gelirleri ~ ~ ~ " ~" 3Î 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 8 067 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 963 042 000 000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 971 140 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dicle Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Dicle Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Dicle Universietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
1050S.K. 83. 

Madde Gereğince 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla Saklı Tutulan 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek Ödenek 
Toplam 507 824400 000 450 598 491000 54 911210 000 2 466 803 4 781502 000 700 000 000" 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

1 Lira Lira 
Toplam 431250 000 000 429 455 263 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dicle Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Dicle Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 Malî 

Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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27. - Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi . 

BAŞKAN - Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A-CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
101 Genci Yönetim ve Destek Hizmetleri 352 360 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 350 590 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 702 950 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

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

2 Vergi Dışı Normal Gelirler . 5 596 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 697 352 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 702 950 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Yüzüncü Yıl Üniversictsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama Ödenek Devreden Ödenek 
Toplam 285 226 780 000 287 581 309 000 7 320 763 000 675 292 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

Tahmin 
Lira 

B - CETVELİ 

• • -

Tahsilat 
Lira 

Toplam 197 650 000 000 277 635 270 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yüzüncü Yıl Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 

1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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28. - Gaziantep Üniversitesi 
a) Gaziantep Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAvŞKAN - Gaziantep Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama " Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 241745 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimvc Öğretim Hizmetleri 210 555 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
999 Dış Proje Kredileri 60 000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. "•' 
TOPLAM 512 300 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 21 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler..; Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 8 037 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 504 242 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 512 300 000 000 • 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Gaziantep Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Gaziantep Üniversietsi 1993 malî yılı kcsinhesabınm bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
1050 S.K. 83. 

Madde Gereğince 
Genel Ödenek , Toplam iptal Edilen Ödenek Dışı Saklı Tutulan 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Ödenek 
Toplam 240 107 042 000 223 277055 000 16 946 887 000 116 900 000 ~ 300 000 000 " 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
Toplam 224 900 000 000 218187 754 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gaziantep Üniversitesinin 1993 malî yılı kcsinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Gaziantep Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasu kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 

- 3 0 8 -



T.B.M.M. B : 5 8 20 .12 .1994 0 : 3 

29. - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - izmir Yüksek Telcnoloji Enstitüsü 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
A - CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 135 310 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimvc Öğretim Hizmetleri 875 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.^ 
TOPLAM 136 185 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

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

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 1556 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 134 627 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 136 185 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

istanbul Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1993 Malt Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
1050 S.K. 83. 

Madde Gereğince 
Saklı Tutulan 

Ödenek 
Genel Ödenek 

Toplamı 
Toplam 
Harcama 

iptal Edilen 
ödenek 

Toplam 88 598 000 000 52 665 251000 35 932 749 000 28 867 875 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

^ _ Lira Lira 
Toplam - 81187 159 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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30. - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine 

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

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 105 045 000 000 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ı 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 34 355 000 000 

BAŞKAN -Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir._ 
TOPLAM 139 400 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama • Lira 

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

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

1 196000 000 

138 202 000 000 

139 400 000 000 

Genel Ödenek 
Toplamı 

A-CETVELİ 
Toplam 
Harcama 

İptal Edilen 
Ödenek 

Ertesi Yıla 
Devreden Ödenek 

Toplam 28 067 000 000 27 176 241 000 2 075 642 000 
BAŞKAN - Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

1 184 883 000 

Tahmin 
Lira 

B - CETVELİ 
Tahsilat 

Lira 
Toplam - 28 126 614 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1993 malî yılı kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Gebze Yüksele Teknoloji Enstitüsü 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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31. - Harran Üniversitesi 
a) Harran Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Harran Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylanmza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
A-CETVELİ 

Program 
Kodu, Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 215 146 000 000 

BAŞICAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 139 804 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 354 950 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CEFVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri ~ : 2 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 352 102 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 354 950 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Harran Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Harran Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kcsinhesabı 
BAŞICAN - Harran Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylan

mza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
1050 S.K. 83. 

Madde Gereğince 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla Saklı Tutulan 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek Ödenek 
Toplam 80976 863 000 70 860 724 000 9 998 122 000 1 447 165 000 1 565 182 000 3 443 623 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

Tahmin 
Lira 

B-CETVELİ 
Tahsilat 

Lira 
Toplam - 65 407 302 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Harran Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Harran Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhcsap Kanunu Tasarasu kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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32. - Süleyman Demirel Üniversitesi 
a) Süleyman Demirel Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Süleyman Demirel Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi

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

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama ' ; Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 220 910 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 196 390 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 417 300 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

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

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 3 996 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 413 309 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 417 300 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Süleyman Demirel Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

ERTEKİN DURUTÜRK ((İsparta) - Sayın Başkan, Süleyman Demirel Üniversitesi bütçesine 
Burdur Milletvekilleri Ahmet Sayın'la Şeref Erdem'in de rey verdiklerini, zabıtlara geçirilmesi 
için söylüyorum. ' 

b) Süleyman Demirel Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Süleyman Demirel Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

A-CETVELİ 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen ödenek Dışı Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama ödenek Harcama Devreden ödenek 
Toplam 184 691330 000 165 908 218 000 17 621 630 000 8 295 000 1 169 777 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

• Lira Lira 
Toplam - 170 012 239 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Süleyman Demirel Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Süleyman Demirel Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

ile 1993 Malî Yılı Kcsinhesap Kanunu Tasarasu kabul edilmiştir; hayırlı olsun. (DYP sıralarından 
alkışlar) 
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33. - Adnan Menderes Üniversitesi 
a) Adnan Menderes Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Adnan Menderes Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

Bölümleri okutuyorum : 
A - CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 194 3100 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 73 090 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ' 
TOPLAM 267 400 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama - Lira 

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

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 3 146 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 264 252 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. '• 

TOPLAM 267 400 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Adnan Menderes Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Adnan Menderes Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı • 
BAŞKAN - Adnan Menderes Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
r 

Genel Ödenek Toplam iptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla 
Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek 

"Toplam 36 875 644 000 28 764 689 000 8 300 014 000 266 574 000 77 515 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

Tahmin 
Lira 

B - C E T v'ELI 
Tahsilat 

Lira 
Toplam - 26 313 779 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Adnan Menderes Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Adnan Menderes Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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34. - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi , 

a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine 

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

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 146 380 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 161540 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ."' • 
TOPLAM 307 920 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Gelir . 
Türü Açıklama Lira 

1 2 000 000 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir., 

2 146 000 000 

305 772 000 000 

307 920 000 000 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

TOPLAM . 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabv 
BAŞKAN - Zonguldak Karaelmas Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 

Genel Ödenek 
Toplamı 

/ 

Toplam 
Harcama 

İptal Edilen 
ödenek 

1050S.K. 83. 
Madde Gereğince 

Ertesi Yıla Saklı Tutulan 
Devreden Ödenek Ödenek 

Toplam 95 3! 0 981 000 73 359 068 000 24 046 668 000 2 094 755 000 489 256 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CErVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira ' 
Toplam ~ - ^~~ 71 364 308 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhcsabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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35, - Mersin Üniversitesi 

a) Mersin Üniversitesi 1995Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Mersin Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylanmza 

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

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğttimve Öğretim Hizmetleri 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

150 300 000 000 

87 450 000 000 

237 750 000 000 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

1 2 000 000 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mensin Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Mersin Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı . . 
BAŞKAN - Mersin Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

2 096 000 000 

235 652 000 000 

237 750 000 000 

Genel Ödenek 
Toplamı , 

CETVELİ 
Toplam 
Harcama 

İptal Edilen 
Ödenek 

Toplam 64 205 913 000 60 672 128 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

3 533 785 000 

Tahmin 
Lira 

B - CETVELİ 
Tahsilat 

Lira 
Toplam - 60 194 826 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Mersin Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Mersin Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhcsap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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36. - Pamukkale Üniversitesi 
a) Pamukkale Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Pamukkale Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama ' Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 150970 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 148 030 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ' 
TOPLAM 299 000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

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

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 1996 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 297 002 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 299 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Pamukkale Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Pamukkale Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Pamukkale Universietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen ödenek Dışı Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek 
Toplam 59 079 633 000 50 042 789 000 7 818 255 000 698 968 000 1 917 557 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

., Lira Lira 
Toplam - 53 616 588 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, İstanbul Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasu kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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37. - Balıkesir Üniversitesi 

a) Balıkesir Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Balıkesir Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

Bölümleri okutuyorum: 
A-CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 150 

111 134 

525 000 000 

055 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Eğitimve Öğretim Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ' 

TOPLAM 284580 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum: 
B-CETVELİ 

Gelir 
Türü Açıklama 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 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler., 

282 

2 000 000 

496 000 000 

082 000 000 

284580 000 000 
Kabul edilmiştir. 

Balıkesir Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Balıkesir Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Balıkesir Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

Genel Ödenek 
Toplamı 

Toplam 
Harcama 

CETVELİ 
İptal Edilen 

ödenek 
ödenek Dışı 

Harcama 
Ertesi Yıla 

Devreden Ödenek 
Toplam 96 335 170 000 82 907 997 000 12 227 745 000 729 076 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

1 928 5137 000 

B - CETVELİ 
Tahmin 

Lira 
Tahsilat 

Lira 
Toplam - 81589 696 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Balıkesir Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Balıkesir Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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38..- Kocaeli Üniversitesi 

a) Kocaeli Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Kocaeli Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

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

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 197 240 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 131860 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler..; Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 329 100 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

1 2 000 000 

5 216 000 000 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 323 882 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 329 100 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kocaeli Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Kocaeli Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Kocaeli Üniversictsi 1993 malî yılı kesinhcsabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

Genel ödenek 
Toplamı 

Toplam 88 447 769 000 

A-CETVELİ 

Toplam İptal Edilen 
Harcama ödenek 

67 936 692 000 16 277 682 000 

Ertesi Yıla 
Devreden ödenek 

4 233 395 000 

1050S.K.83. 
Madde Gereğince 

Saklı Tutulan 
ödenek 

704287 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
Toplam - 68 209 447 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kocaeli Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhcsabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Kocaeli Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 

j - 3 1 8 -
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39. - Sakarya Üniversitesi 
a) Salçarya Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Sakarya Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

Bölümleri okutuyorum: 
A-CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 200 070 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 159 060 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 359 130 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

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

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 1566 000 000 ' 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 357 562 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 

TOPLAM 359 130 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sakarya Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Sakarya Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Sakarya Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A - CETVELİ 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen 

Toplamı Harcama Ödenek 
Toplam 98 183 802 000 95 421890 000 2~761912 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

Tahmin 
Lira 

B - CETVELİ 
Tahsilat 

Lira 
Toplam - 95 946 202 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sakarya Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Sakarya Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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40. - Celal Bayar Üniversitesi < 

a) Celal Bayar Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Celal Bayar Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 200 950 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 . Eğitimve Öğretim Hizmetleri 153 800 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 354750 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama • ' Lira 

1 Vergi Gelirleri 10 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 5 070 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 349 670 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.^ 

TOPLAM 354750 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Celal Bayar Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. (Alkışlar) 
b) Celal Bayar Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Celal Bayar Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden ödenek 
Toplam 78 676 818 000 72 082 493 000 7 245 795 000 1 794 735 000 1 143 265 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

. Lira Lira 
Toplam - 67 432 362 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Celal Bayar Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Celal Bayar Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 

1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
FARUK SAYDAM (Manisa)-Yetersiz olmakla beraber... 
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41.-Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1995 Malî YılıBütçesi 
BAŞKAN - Abant izzet Baysal Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi

ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
A - CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 173 900 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 137 520 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 311420000000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama _ _ _ Lira 

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

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 1 996 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 309 422 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 311420 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Abant İzzet BaysalÜniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

A-CETVELİ 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen ödenek Dışı Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek 
Toplam 95 069 856 000 88 306 666 000 9 444 493 000 3 096 723 000 415 420 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

Tahmin 
Lira 

B - CETVELİ 
Tahsilat 

Lira 
Toplam - 92 099 752 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Abant İzzet Baysal Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Abant izzet Baysal Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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42. - Mustafa Kemal Üniversitesi 

a) Mustafa Kemal Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Mustafa Kemal Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

A-CErVELt 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

111 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Eğitimve Öğretim Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

150 695 000 000 

99 805 000 000 

250 500 000 000 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

1 2 000 000 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir., 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN Kabul edenler... Etmeyenler.. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mustafa Kemal Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Mustafa Kemal Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Mustafa Kemal Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesi

ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

3 176 000 000 

247 322 000 000 

250 500 000 000 

Genel Ödenek 
Toplamı 

Toplam 
Harcama 

A - CETVELİ 
İptal Edilen 

Ödenek 
ödenek Dışı 

Harcama 
Ertesi Yıla 

Devreden Ödenek 
Toplam 69 065 676 000 48 844 676 000 20 030 824 000 495 453 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

685 629 000 

Tahmin 
Lira 

B - CETVELÎ 
Tahsilat 

Lira 
Toplam - 47 764 342 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Mustafa Kemal Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

, Sayın milletvekilleri, Mustafa Kemal Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 
1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasu kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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43. - Afyon Kocatepe Üniversitesi 

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Afyon Kocatepe Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

111 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Eğitimve Öğretim Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

155 090 000 000 

127 340 000 000 

282 430 000 000 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

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

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 3 696 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 278 732 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 282430 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Afyon Kocatepe Üniversitesi. 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Afyon Kocatepe Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum : Kabuledenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

Genci Ödenek 
Toplamı 

Toplam 
Harcama 

CETVELİ 
İptal Edilen 

Ödenek 
ödenek Dışı 

Harcama 
Ertesi Yıla 

Devreden Ödenek 
Toplam 49 397 052 000 43 276 529 000 6 728 705 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

808 599 000 200 417 000 

Tahmin 
Lira 

B - CETVELİ 
Tahsilat 

Lira 
Toplam - 44 183 826 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Afyon Kocatepe Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Afyon Kocatepe Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 

1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasn kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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44. - Kafkas Üniversitesi 
a) Kafkas Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN - Kafkas Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
A-CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 150 690 000 000 

58 360 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ' 

TOPLAM 209050000000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 
B - CETVELİ 

Gelir 
Türü Açıklama . , Lira 

1 2 000 000 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

5 596 000 000 

203 4522 000 000 

209 050 000 000 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kafkas Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Kafkas Üniversitesi 1993 Malt Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Kafkas Üniversietsi 1993 mâlî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 

Genel Ödenek 
Toplamı 

Toplam 
Harcama 

İptal Edilen 
Ödenek 

ödenek Dışı 
Harcama 

1050 S.K, 83. 
Madde Gereğince 

Saklı Tutulan 
Ödenek 

Toplam 57 679 064 000 45 033 891 000 13 394 031 000 748 858 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

8 153 482 000 

Tahmin 
Lira 

B - CETVELİ 
Tahsilat 

Lira 
Toplam - 49 060 497 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kafkas Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Kafkas Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasu kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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45. - Çanakkale Onsekız Mart Üniversitesi 
a) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine 

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

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 145 100 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 73 200 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 218 300 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

~~1 Vergi Gelirleri 2 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 3 446 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 214 852 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 218 300 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

A-CETVELİ 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen ödenek Dışı 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama 
Toplam 61428 272 000 48 624 139 000 13 234 754 000 430 621 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

'ahmin 
Lira 

B - CETVELİ 
Tahsilat 

Lira 
Toplam - 53 701706000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, Çanakkale Onkesiz Mart Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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46. - Niğde Üniversitesi 
a) Niğde Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Niğde Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
( •' A-CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
101 

111 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Eğitimve Öğretim Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

147 280 000 000 

102 420 000 000 

249700 000 000 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler., 

TOPIJVM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Niğde Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Niğde Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Niğde Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Lİra 
2 000 000 

2 576 000 000 

247 122 000 000 

249 700 000 000 

Genel ödenek 
Toplamı 

Toplam 
Harcama 

A-CETVELİ 
İptal Edilen 

Ödenek 
ödenek Dışı 

Harcama 
Ertesi Yıla 

Devreden Ödenek 
Toplam 82 145 780 000 69 159 256 000 13 842 721 000 3 422 006 000 2 565 809 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

Tahmin 
Lira 

B - CETVELİ 
Tahsilat 

Lira 
Toplam - 75 989 285 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Niğde Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Niğde Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasu kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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47. - Dumlupınar Üniversitesi 
a) Dumlupınar Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Dumlupınar Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A-CETVELİ 

Program 
Kodu , Açıklama Lira 

101 • Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 138 749 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Eğitimvc Öğretim Hizmetleri 159601000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 298 350 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

î Vergi Gelirleri "^ 2 000 000 ~ 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 295 502 000 000 

BAŞKAN- Efendim, şimdi, burada, bir önerge vermişsiniz; ama, bu önerge, bu bütçe görüş
melerinde pek usulî değildir. Gelir artırıcıdır; işleme koymuyorum. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Sayın Bakan belki artırabilirler Sayın Başkanım. Belki artı
racaklar Sayın Bakan ve Komisyon. 

BAŞKAN- Hayır efendim, denge bozuyor. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Dengeyi bozup bozmadığına Sayın Bakan karar verecek. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Zaten denge yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Dengeyi siz sağlıyorsunuz burada; işte, bütçe yapıyoruz. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dumlupınar Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesi "(B) cetveli, Gelir Türü: 3" bölümündeki 

"Özel Gelirler ve Hazine Yardımı" kalemine (100 000 000 000) yüz milyar TL. ilave edilmesini 
saygılarımızla arz ederiz. 

M. Rauf Ertekin Halil İbrahim Özsoy Elaattin Elmas 
Kütahya Afyon İstanbul 

Mustafa Balcılar Rasim Zaimoğlu 
Eskişehir Giresun 
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SALÎH KAPUSUZ (Kayseri)-Biz de katılıyoruz Sayın Başkan. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Biz de katılıyoruz. 
BAŞKAN- Efendim, hepiniz katılıyorsunuz; ama, ödeneğini nereden alıyoruz? (Gürültüler) 
Sayın Komisyon, önergeye katılmıyorsunuz... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA YAHYA USLU (Manisa)- Muameleye koymanız 

mümkün değil zaten, usulde böyle bir şey yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Zaten önergeyi muameleye koymuyorum. (ANAP ve RP sıralarından "Oylayalım" 

sesleri) 
Şimdi, rakamı tekrar okutuyorum: 

Gelir 
Türü A ç ı k l a m a L i r a 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı ~ ~~ 295 502 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 298 350 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dumlupınar Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Dumlupınar Üniversitesi 1993 Malî Yık Kesinhesabı 
BAŞKAN - Dumlupınar Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesirii 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : ' 

Toplam 

Genel ödenek 
Toplamı 

63 001 957 000 

A - C E T V E L İ 
Toplam İptal Edilen 
Harcama Ödenek 

55 351 867 000 8 547 556 000 

ödenek Dışı 
Harcama 

2 319 834 000 

Ertesi Yıla 
Devreden Ödenek 

1 422 368 000 

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

Tahmin 
Lira 

_ . . 

B - CETVELİ 
Tahsilat 

Lira 
52 625 738 000 Toplam 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dumlupınar Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Dumlupınar Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 

1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasu kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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48. - Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

a) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

Bölümleri okutuyorum: 
A-CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 175 590 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimye Öğretim Hizmetleri 136 610 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 312 200 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

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

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 3 036 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı * 309 1622 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. • 

TOPLAM 312 200 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Gaziosmanpaşa Universietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesi

ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen ödenek Dışı Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek 
Toplam 101 069 994 000 98 252 226 000 6 219 462 000 4 164 642 000 762 948 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

Tahmin 
Lira 

B - CETVELİ 
Tahsilat 

Lira 
Toplam - 96 339 016 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 

1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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49. - Muğla Üniversitesi 

a) Muğla Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi > 

BAŞKAN - Muğla Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylannıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A-CETVELİ 

Program -
Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 160 763 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 63 617 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 224 380 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

~ T Vergi Gelirleri . ~~ ~~ 2 000 000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ı 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler . 2 296 000 000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı *•' 222 082 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 224 380 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muğla Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Muğla Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Muğla Universietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
Genel ödenek Toplam İptal Edilen ödenek Dışı Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek 
Toplam 49904338000 41281211000 7462906000 279000 1160500000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

Tahmin 
Lira 

B - CETVELİ 
Tahsilat 

Lira 
Toplam " - ' 37 912 674000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Muğla Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Muğla Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 

Malî Yılı Kesinhcsap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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50. - Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi 
a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine 

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

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama • Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 171139 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 127 461000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 298 600 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama •• . • • Lira 

î Vergi Gelirleri " 2 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 1246 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 297 350 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 298 600 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümle

rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama 
Toplam 67 944482 000 67 880 550 000 3 926 694 000 3 862 762 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
Toplam - 67159 371 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin 1993 mâlî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe 

Kanunu Tasarısı ile 1993 Malî Yılı Kesinhcsap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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51. - Kırıkkale Üniversitesi 

a) Kırıkkale Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN. - Kırıkkale Üniversitçsi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 182 560 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 88 550 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.__ 
TOPLAM , 271110 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

l 2 000 000 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

3 056 000 000 

268 052 000 000 

271 110 000 000 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.. 

TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kırıkkale Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Kırıkkale Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Kırıkkale Üniversietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek 
Toplam 48 706 137 000 39 821 476 000 9 246 624 000 396 608 000 34 645000 

BAŞKAN - Kabuledenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

' Lira Lira 
Toplam - 41560 524000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kırıkkale Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Kırıkkale Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 

1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarasu kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
Bir hayli süre tanıdık; ama, yetişmedi. Kocaeli Üniversitesinde de Sayın Komisyon yoktu. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)- Kaçırdık 

SayınBaşkan. 
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52. - Osmangazi Üniversitesi 

a) Osmangazi Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Osmangazi Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

Bölümleri okutuyorum : 
A-CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 216 698 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 431042 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
• TOPLAM 647 740 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

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

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Osmangazi Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Osmangazi Üniversitesi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Osmangazi Universietsi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

2 246 000 000 

645 492 000 000 

647 740 000 000 

Genel Ödenek 
Toplamı 

A - CETVELİ 
Toplam 
Harcama 

İptal Edilen 
Ödenek 

Toplam 64 209 244 000 58 865 782 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

5 343 462 000 

Tahmin 
Lira 

B - CEfVELI 
Tahsilat 

Lira 
Toplam - 57 460 657 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, . 
Osmangazi Üniversitesinin 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Osmangazi Üniversitesinin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 Malî Yılı 

Kcsinhesap Kanunu Tasarısı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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53. - Galatasaray Üniversitesi 
a) Galatasaray Üniversitesi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Galatasaray Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

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

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama ^ Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 61 420 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitimve Öğretim Hizmetleri 52 140 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 113 560 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

F Vergi Gelirleri . ~ ~ ~~ 2 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler. 146 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 113 412 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 113 560000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Galatasaray Üniversitesi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
Değerli arkadaşlarım, Galatasaray Üniversitesi yeni kurulmuş bir üniversite olduğu için kesin-

hesabı yoktur. 
Sayın milletvekilleri, böylece, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi ile YÖK ve üniversite bütçeleri 

kabul edilmiş bulunuyor; memleketimize, milletimize hayırlı olsun. (Alkışlar) 
Saym Kaya, çok iyi okudunuz, teşekkür ederim 
Bundan sonra, hep İlhan Kaya' ya okutacağız; rahatlıkla okudu. 
Teşekkür ederim. 
B) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
1 - Ulaştırma Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2 - Ulaştırma Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Telsiz Genel Müdürlüığü 
1 -Telsiz Genel Müdürlüğü 1995 MalîYılı Bütçesi 
2 - Telsiz Genel Müdürlüğü 1993 Malî yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, programımıza göre, Ulaştırma Bakanlığı bütçesini 

görüşeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan arkadaşları okuyo-

ı rum: 
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Grupları adına söz isteyenler: DYP Grubu adına Nazmi Çiloğlu, Tevfik Diker; Refah Partisi 

Grubu adına Ahmet Cemil Tunç, Kcmalettin Göktaş; SHP Grubu adına Vahdet Sinan Yerlikaya; 
ANAP Grubu adına Sabri Öztürk, Yusuf Pamuk. 

Şahıslan adına söz isteyenler: Lehinde, Yaşar Erbaz; aleyhinde Şaban Bayrak, Ali Dinçer. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Nazmi Çiloğlu, buyurun efendim. (DYP sıralarından 

alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Ulaştırma Bakanlığı bölümünde, Doğru Yol Partisi Gru
bu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına, Yüce Heyetinize saygıla
rımı sunuyorum. 

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan, Uç tarafı denizlerle çevrili, coğrafî konumu ve özelliği 
sebebiyle Avnıpa, Ortadoğu ve Uzakdoğu ulaşım bağlantılarının en kısa mesafeden yapıldığı ülke
miz, kombine taşımacılık açısından en uygun konumda olmasına rağmen, maalesef, bugüne kadar, 
bu konumdan yeterince istifade etmiş değildir. 

Ekonominin ve toplumsal gelişmenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir ulaşım kapasitesi
ni yaratmak, günün koşullarına uyabilen, ülke çıkarlarına en uygun taşıma sistemlerini kurmak ve 
taşıma sistemleri arasındaki gerekli koordinasyonu sağlamak, ulaşım politikasının temel görevidir. 
Bu görevleri yerine getirmek için, makro hedeflere uygun, enerji, yerleşme, konut, nüfus ve kent
leşme politikalarıyla uyum içinde, uzun dönemli bir ulaşım planlaması gerekmektedir. Belirlene
cek bu plan ve politikaların devamlılık arz etmesi, dinamik yapıda olması ve hükümetlerle beraber 
bu plan ve politikaların değiştirilmemesi lazımdır. Ulaştırma hizmetleri olmadan bir pazar düşünü
lemez. Ulaştırma, insanların ve eşyanın yer değiştirmesi, üretimin gerçekleştirilmesi için önkoşul
dur. Böylece, ulaştırma hizmetleri, üretimin vazgeçilmez unsurları sayılmaktadır. 

Ulaştırma, tarımsal ve sanayi ürünlerinin pazarlanmasını, çeşitli yörelerin artan yani ihtiyaç 
fazlası ürünlerinin değerlendirilmesini, sanayiin belli bölgelerde kutuplaşmasının önlenmesini sağ
lar; yani, kapalı ekonomiyi pazar ekonomisine dönüştürür. 

Ulaştırmanın alt sektörlerini oluşturan, karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolunun birbi
rinden ayrı ve bağımsız düşünülmesi mümkün değildir. Zaten, bugüne kadar yapılan yanlışlıklar da 
buradan kaynaklanıyor. 1950 yılından sonra karayolu ulaşımına verilen ağırlık ve bütün ulaşımın 
yüze 94'ünün karayoluyla yapılması, bugünkü sıkıntılara sebebiyet vermiştir. Yolcu taşımacılığının 
yüzde 94'ünün, yük taşımacılığın yüzde 76'sının karayoluyla gerçekleştirildiği ülkemizde, karayol
larındaki bu yoğunluğun, her yıl ortalama 7 bin kişinin ölmesine, 150 bin kişinin yaralanmasına ve 
trilyonları aşan boyutta maddî hasara sebebiyet verdiği herkesçe bilinmektedir. Ülkemizde, bugün, 
raylı sistemde taşınan yolcu miktarı yüzde 5, yük miktarı ise yüzde 8 civarındadır. Halbuki, diğer 
ülkelere yani, kalkınmış ve altyapısını bitirmiş ülkelere baktığımızda, İtalya'da yüzde 24, Fransa'da 
yüzde 28, Amerika'da yüzde 38, Çekoslavakya'da yüzde 70, Romanya'da yüzde 80 civarındadır. 
Demiryolsuz gelişmiş hiçbir sanayi ülkesi yoktur; gelecekte de, demiryolsuz kalkınacak hiçbir sa
nayi ülkesi olmayacaktır; çünkü, demiryolu taşımacığı, maliyet, faydalı ömür, yakıt tüketimi, em
niyetli ulaşım gibi alanlarda, diğer sektörlere karşı çok büyük bir avantaja sahiptir. Bu sebeple, de
miryollarının şu anda gündeminde olan büyük altyapı projelerine öncelik verilmesi, TEM'e verilen 
önemin, trene, yani raylı sisteme de verilmesi gerekmektedir. 

Şimdi, Anavatan Partili milletvekili arkadaşlarım darılmazlarsa, bir hususu -özelliği olması se
bebiyle- söylemek istiyorum. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Darılırım, çıkar giderim. (!) 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-Çıkar gideriz... 
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NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla)- Batanız, Anavatan Partisi döneminde başlatılan otoyollara, 

Doğru Yol Partisi döneminde de devam edildi; bir kısmı işletmeye açıldı, bir kısmı da inşaat halin
de, devam ediyor. Gönül isterdi ki, özellikle, istanbul- Ankara arasındaki otoyolun yerine, tercih 
olarak, keşke, Ankara-tstanbul arasını 415 kilometreye indirecek, yeni hızlı tren yolu başlatılmış 
olsaydı... 

REFİK ARŞI AN (Kastamonu)-Onu da siz yapın... 

SABRÎ ÖZTÜRK (İstanbul)- Onu da size bıraktık... 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla)-Bir dakika... Bir dakika... 
Değerli arkadaşlarım, benim ilimden, sîzin partinize mensup değerli bir milletvekili arkada

şım var... 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Mega proje dediniz, yapmadınız. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla)- Dün Gerede'den Ankara'ya gelirken dikkatimi çekti, Gerede-
Ankara arasındaki otoyoldan bir tane araç geçmiyor... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)-Bakımını yapmıyorsunuz. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla)-Yazlık otoyol, kışlık değil. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Bakımını yapmıyorsunuz, 
NAZMİ ÇlLOĞLU (Devamla)-Efendim, bir şey söyleyeyim size... 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-Benzin istasyonlarını açın. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla)- Ben, mühendisim... Bir dakika... Şimdi, sizin yaptığınız oto

yol, otoyol değil. Dünyada, hiçbir yerde, yüzde 10 eğimli 50 kilometre, otoyol yapılmamıştır; ama, 
bizde yapılmıştır. Örneği, Gerede-Ankara otoyolu. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-Diğer taraflara bak biraz da. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)-Şu otoyollara gidin* bir bakın... 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla)- Ben, dün geldim; ama, E-5 karayolundan geldim. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-Yapanlardan Allah razı olsun diyeceksiniz. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla)- Bakınız, 577 kilometre uzunluğundaki Ankara-İstanbul de

miryolu, son derece düşük hat kapasitesine, düşük hat standardına sahiptir. Seyahat süresi ise, en 
erken 7 saattir. Türkiye'nin en önemli ulaşım koridoru olan bu hatta, yeni, yüksek standartlı, mo
dern bir demiryolu inşaatı yapımı kaçınılmazdır. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Hızlı tren yapacaktınız, ne oldu? Japonya'ya da gittiniz... 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla)- Oraya da geleceğiz. 
İki şehir arasındaki mesafeyi 416 kilometreye, seyahat süresini de 2 ilâ 2,5 saate indirdiğimiz 

zaman, hangimiz Ankara-İstanbul ulaşımında otoyolu tercih ederiz? 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu)- Karayolları Genel Müdürlüğünün bütçesini görüşmüyoruz, 

Ulaştırmayı görüşüyoruz... 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla)- Biliyorsunuz, karayolu, ulaştırmanın altyapısıdır. 
Ankara-İstanbul sürat demiryolu ve İstanbul Boğaz Geçişi Projesinin yap-işlet-devret modeli ' 

çerçevesinde gerçekleştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ve söz konusu proje kapsamında 
yer alan ve daha önce ihale edilen 85 kilometrelik Sincan-Nallıhan bölümündeki Ayaş Tünelinin 
inşaat çalışmalarının da devam etmekte olduğunu biliyoruz. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)- Orada, bir yolsuzluk var galiba?.. 
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NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla)-Ancak, Doğru Yol Partimizin mega projesinin en kısa zaman

da bitirilebilmesi için ayrılan kaynağın da, yetersiz olduğunu söylüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; PTT Genel Müdürlüğünün, posta, telekomünikasyon, 
radyo ve televizyon hizmetlerinde, kalkınmış, gelişmiş ülkelerin seviyesinde hizmet vermesi; geli
şen teknolojiyi takip ederek ülkemize getiriyor olması... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)- Anavatan zamanından itibaren olduğunu da söyle... ANAP'ı da 
söyle. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) - ...TÜRKSAT, GSM, çağrı cihazı, mobil telefon gibi hizmet
leri, özellikle kâr amacı düşünmeden köy ve mezralara kadar götürmüş olması, her türlü tebrik ve 
takdirin üzerindedir. 

1994 yılı sonu itibariyle 13 700 000,1995 yılı sonu itibariyle 14 300 000 telefon hat kapasite
sine ulaşılacaktır. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-Onun da altyapısını biz yaptık. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla)- Bu da, telefon abone yoğunluğunun yüzde 22,5'e ulaşacağını 
gösteriyor. 

TÜRKSAT uydusuyla, ile, 21 inci Yüzyılın uzay teknolojisinden yararlanan 16 ülke arasında 
yerimizi almış bulunuyoruz. Bu sayede, Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya'nın büyük bir bölümü
nü de içine alan sahada, TV kanalları, stereo radyo yayınları, telefon, faks, teleks gibi bilgi akışı 
iletişim sistemlerinde büyük bir kalite ve zenginlik kazanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN- Sayın Çiloğlu, eğer süreyi eşit bölüştüyseniz, 3 dakikanız var. 
NAZMİ ÇİLOGLU (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, cep telefonu diye adlandırılan küresel 

haberleşme sisteminin -bir nevi- yeni özelleştirme biçimiyle ihale edildiğini söylemek istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu sistemde, PTT, bir kuruş harcamadan -bütün yatırımları yüklenici fir

ma yapmak şartıyla- buradan elde edilen kazancın yüzde 67,1'ini, bakiyesinide yapımcı firmalar 
alacaktır. Bu sayede, PTT Genel Müdürlüğü, 1994 yılı sonu itibariyle, 1 trilyon civarında nakit pa
ra kazanmıştır; kendilerini tebrik ediyorum. 

DLH Genel Müdürlüğü konusunda da bir iki cümle söylemek istiyorum: Bu Genel Müdürlü
ğümüz bütün ekonomik tedbirlere rağmen, 1994 yılında, sektörel bazda, yüzde 80 gerçekleşme sağ
lamıştır yatırımda. 1995 yılı için, 29 adet balıkçı barınağı, 7 liman tesisi, 8 yat limanı, 15 hava li
manı ihale edilmiştir. 

ABBAS İNCEAYAN(Bolu)-Bolu dahil mi? 
NAZMİ ÇİLOGLU (Devamla)- Bolu Akçakoca'da barınak yapılıyor; evet dahil. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu)- Bolu havaalanı... 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz da taşıma siste

minde, gelecekte beklenen gelişmelerden söz etmek istiyorum: Sürekli nüfus artışı, işbölümünün 
giderek yoğunlaşması, ekonomide yapısal değişmeler, dünya ticaretindeki hızlı artışlar ve bu gibi 
sebepler, bugün mevcut ulaşım sisteminden daha etkin bir sistemin varlığını zarurî kılmıştır. 

Bu sebeple, ulaştırma yatırımlarının, toplam yatırımlar içindeki payı, bundan böyle, biraz da
ha artırma mecburiyetinde kalınacaktır. 

Diğer taraftan, ulaştırma hizmetlerinde hareket ettirici güç, günümüzde hâlâ petrole dayalı bu
lunmaktadır. Petrolün gittikçe azalan kaynağının, 40-50 yıl zarfında tükeneceği ihtimali ve fiyatla-
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rın giderek artacağı düşünülerek, gelişmiş ülkelerin, karayolu taşımacılığından demiryolu ve deniz
yolu taşımacılığına büyük önem verdikleri görülmektedir. Nitekim, dünyamızdaki demiryolu taşı
macılığında büyük sıçramalar yapılabileceğini beklemek muhtemeldir. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Sen dünyayı bırak da bize bak. Bize gelemedik mi hâlâ? 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla)-İşte, dünyadan bize geleceğiz. 
Sistemde, monoray manyetik yastık, lineer motor gibi buluşlarla saatte 500 kilometre hız ya

pılabilecek demiryolu ulaşımı çalışmaları başlatılmıştır, Almanya'da tabiî. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Ben de, bizde söylüyorsun sandım!.. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla)-Almanya'da... 
Karayolu taşımacılığında en önemli beklenti olan, otomobillerin şehir trafiğine uygun şekilde 

küçültülmesi, yakıt tüketimi ve gürültüsü az, çevre kirlenmesine karşı elverişli arabaların yapılma
sı, kısa mesafe taşımalarda otobüsün öneminin artması, hareket gücünü buhar türbininden alacak 
şekilde dizayn edilmesi çalışmaları da başlatılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda 250-300 ton kapasiteli gemilerin kapasitesinin 500 tona, tanker
lerin kapasitesinin de 1 milyon tona çıkarılması çalışmaları başlatılmıştır. , 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; havayolu taşımacılığında, bir 707 tipi uçak, 8 saatlik bir 
uçuşta, 25 bin hektarlık ormanın verdiği oksijeni tüketmektedir. O bakımdan, uçakların daha bü
yük bir boyutta yapılmasının mümkün olamayacağı görülmektedir. 

Kalan zamanı arkadaşıma ayırmak bakımından, 1995 yılı Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin, 
memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Çiloğlu. 
DYP Grubu adına konuşma yapacak ikinci sözcü, Sayın Tevfik Diker; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA TEVFİK DİKER (Manisa)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ulaş

tırma Bakanlığının 1995 yılı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun ve şahsımın görüşleri
ni arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyor ve Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Dünyanın yüksek teknoloji devriminin, bilgi çağının, haberleşmede küreselleşmenin yaşandı
ğı ve büyük süratle yaşamaya devam edeceği bugünlerde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu ko
nularda yatırımlarını yapan, yürütmenin en önemli unsurlarından olan ve 3348 sayılı Kanunla ku
rulan Ulaştırma Bakanlığı, ülkemizin ulaştırma ve haberleşme hizmetleri ile bu hizmetlere dair alt
yapıların gerçekleştirilmesiyle görevlidir. 

. Ulaştırma Bakanlığının 1994 malî yılı bütçesi, başlangıç ödeneği 2 trilyon 730 milyar Türk Li
rası olarak kabul edilmişti. Bu ödeneğin, 366 milyar 500 milyon Türk Lirası cari giderlere, 1 tril
yon 767 milyar Türk Lirası yatırım giderlerine, 596 milyar 500 milyon Türk Lirası da transfer gi
derlerine ayrılmıştı. 

1995 yılı bütçesi üzerinde yapılan incelemede, teklif toplamının, 4 trilyon 130 milyar 120 mil
yon Türk Lirası olduğu; bunun, 1 trilyon 140 milyar Türk Lirasının cari giderlere, 2 trilyon 231 mil
yar 500 milyon Türk Lirasının yatırım giderlerine, 758 milyar 620 milyon Türk Lirasının da, trans
fer giderlerine ayrıldığı anlaşılmaktadır. 2 trilyon 272 milyar Türk Lirası demiryollar, limanlar ve 
hava meydanları inşaatları, ,1 milyar Türk Lirası Bakanlık binası ikmal inşaatı, 1 milyar 500 mil
yon Türk Lirası sivil havacılık ve 3 milyar Türk Lirası kara ulaştırma hizmetlerine teklif edilmek
tedir. 

50 nci Sayın Çiller Hükümetinin, özellikle, hava meydanlarıyla ilgili alt ve üstyapı yatırımla
rına verdiği önem, şükrana şayandır. Demiryollar, limanlar ve hava meydanları inşaatı için teklif 
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edilen ödeneğin, 698 milyar Türk Lirası, demiryolları, 940 milyar Türk Lirası limanlar inşaatı, 634 
milyar Türk Lirası da hava meydanları inşaatı ve donanımı için teklif edilmiştir. Ekim sonuna ka
dar Samsun-Çarşamba, Dalaman, paralel taksirut, Konya, Kayscri-Erkilet, Bursa-Ycnişehir, Tekir-
dağ-Çorlu, İzmit-Cengiz Topel, Nevşehir-Tuzköy, Balıkesir-Körfez, Balıkesir-Merkez, Çanakkale 
ve Selçuk, İzmir-Çeşme havaalanları inşaatları ihaleleri yapılmış olup, Trabzon paralel taksirut, 
Batman havaalanı inşaat işleri yıl sonuna kadar ihale edilecektir. Bu arada, Uşak-Gazipaşa, Antal
ya da bunlara dahildir. Bu şekilde 1994 yılında toplam proje bedeli 2 trilyon Türk Lirası olan, 8 
adet konvansiyel havaalanı ile toplam proje bedeli 100 milyar Türk Lirası olan 5 adet stol tip ol
mak üzere, 13 adet havaalanının ihalesi yapılmıştır. 

1995 yılında ise, bu sektördeki yatırım ödeneği, toplam 2 trilyon 634 milyar liradır. 

Demiryollanmızın, ülke ekonomisi açısından önemi dikkate alınarak, demiryolu ağımızın fi
zikî ve geometrik standartlarının yükseltilmesi, mevcut hatlara yeni hatlar ilavesi, elektrifikasyon 
ve sinyalizasyon tesislerinin yaygınlaştırılması, çeken ve çekilen demiryolu araçlarının modernize 
edilerek yeterli düzeye getirilmesi ve demiryolu hizmetlerinin, gelişmiş teknolojilerden yararlandı
rılmak suretiyle, hız, güvenirlik ve konfor bakımından ileri ülkeler seviyesine çıkarılarak, çağın an
layışına uygun olarak ifa edilmesi hedef alınmış ve bu yönde çalışmalar sürdürülmüştür. 

Mevcut demiryolu ağının geliştirilmesi ve fizikî standartların yükseltilmesi amacıyla, 1994 yı
lı sonuna kadar 289 kilometre yol yenilenmesi, 1 500 adet ray kaynağı, 170 adet makas yenilenme
si ve 14 kilometre uzunluğundaki Çiğli-Menemen yeni yol yapımı tamamlanarak işletmeye açıla
caktır. 

Bu arada Manisa îli Alaşehir ile Sarıgöl İlçelerinin etüdü yapılarak yeni yol planlaması ve İz-
mir-Manisa arasına yüksek süratli raylı sistem getirilmesi için çalışmalara başlanmasını, Tekirdağ-
îstanbul arasında da yüksek süratli raylı sistem kurularak, Marmara Denizi çevresindeki yazlık ko
nutların devamlı oturulan konutlara dönüştürülmesi konularında çalışmalar yapılmasını Hükümeti
mizden bekliyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bağlı ortaklıklarında, bu yıl sonuna kadar, 15 adet 
ray otobüsü, 15 adet yolcu vagonu, 225 adet yük vagonu ile 1 adet dizel manevra lokomotif ima
latı bitirilecektir. Dışarıdan temin edilen 27 adet ray otobüsü işletmeye verilmiştir. 

Demiryollanmızın 1994 yılı toplam yatırım ödeneği 3 trilyon 794 milyar Türk Lirasıdır;. 1995 
yılı yatırım toplamı 4 trilyon 956 milyar Türk Lirasıdır.. 

Denizcilik sektörüne, liman ve barınak yapımıyla da hizmet verilmektedir. Bu meyanda Çatal-
zeytin, Ünye, Çakılköy balıkçı barınakları inşaatları ile Dörtyol ve Mudanya-Güzelyalı balıkçı ba
rınakları etüt proje işleri yıl sonunda 

tamamlanacaktır. Buna ilave, Alanya, Burhaniye, Manavgat, Kumburgaz, Marmara Ereğlisi, 
Kaş yat limanları ve Çanakkale limanı ihale edilmiştir. Yakakent balıkçı barınağı 1995 yılında bi
tirilecek. Lapseki, Bayramdere, Kurşunlu, Abana, Arhavi, Karasu, Barbaros, Of, Samsun, Sürme
ne, Yeniköy, Tirebolu, Samsun Dereköy, Samsun Terme, Yoroz, Hisarönü, Fındıklı, Türkeli, Ha-
laldı, Akçakoca balıkçı barınaklarının ihaleleri yapılmışs olup, Gökçeada Uğurluköy feribot iske
lesi, Yükyeri Odunluk iskelesi, Bartın rıhtım uzatılması, Fatsa iskelesi, Marmaris sahil tahkimatı, 
Eski Foça turizm iskelesi ve Bodrum yat limanı, 1995 yılında tamamlanacaktır. 

Millî haberleşme uyduları projesi kapsamındaki ilk uydu olan Türksat 1-A, bilindiği gibi, 24 
Ocak 1994 tarihinde Fransız Guyanasından, Ariane füzesiyle fırlatılmış; ancak, fırlatma işleminin 
başlamasından 7 dakika sonra, teknik arıza sonucu, yörüngesine oturtulmadan kaybedilmiştir. İkin
ci uydumuz Türksat 1-B ise 11 Ağustos 1994 tarihinde, yine, Ariane füzesiyle uzaya fırlatılmış ve 
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26 Ağustos 1994 tarihinde yörüngesine yerleştirilmiştir. 26 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında uy
dumuzun, tüm yörünge testleri başarıyla gerçekleştirilmiş, bundan sonraki bir ay içerisinde trans-
ponder deneme testleri de yapılarak, Türksat 1-B uydumuz, 10 Ekim 1994 tarihinde teslim alınmış 
ve servise sunulmuştur. Ülkemiz, bu uyduyla Avrupa'da ilk 6, dünyada ise uydusu olan 16 ncı ül
ke olmuştur. 

PTT Genel Müdürlüğümüzün 1994 yılı yatırım tutarı 12 trilyon 47 milyar 500 milyon liradır, 
1995 yılı yatırım tutarı ise 16 trilyon 70 milyar Türk Lirasıdır. 

Bakanlığımız ulaşım sektöründe, 22 adet askerî havaalanı olmak üzere, 39 ilde çeşitli büyük
lükte toplam 51 havaalanıyla hizmet vermektedir. Bu havaalanlarından 14'ü iç ve dış hat, 8'i de sa
dece iç hat havaalanı olarak hizmet gören 22 adet havaalanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü işletimindedir. Diğer alanlar, Türk Hava Kurumu, valilik, üniversite, özel şahıs ve 
kuruluşlarca işletilmektedir. 

Hava ulaşım sektörü, Türkiye'nin en hızlı gelişme gösteren sektörlerinden biridir. Hükümeti
mizin ve Bakanlığımızın bu sektöre sağladıkları katkılarla önemli adımlar atılmıştır. 1994 yılında, 
bu sektör, toplam 1 trilyon 935 milyar Türk Liralık bir yatırım gerçekleştirmiştir. İ994 yılı sonu iti
bariyle iç hatlarda 7,8, dış hatlarda 12,2 olmak üzere, toplam 19,5 milyon adet yolcu trafiği yaşan
mış olup; 1994 yılı sonu itibariyle iç hatlarda 8,9; dış hatlarda 16,5 olmak üzere, toplam 24,8 mil
yon adet yolcu trafiği beklenmektedir. 

1983 yılında yayımlanan Telsiz Kanunu, son yıllarda haberleşme alanında görülen hızlı tek
nolojik gelişmeler karşısında, düzenleyici bir kuruluş olan Telsiz Genel Müdürlüğünün bu manada 
uygulamalarını karşılayamaz hale gelmiştir. 

Türkiye'deki telekomünikasyonun yeniden şekillenmesi de dikkate alındığında, telsiz dahil 
tüm haberleşme alanında çağdaş teknolojilere cevap verebilecek yeni bir düzenlemenin getirilme
si düşünülmüş ve haberleşme Genel Müdürlüğünün kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarı
sı taslağı hazırlanarak, 4 Ekim 1994 tarihinde Bakanlığa gönderilmiştir; ancak bu taslağın yasalaş
ması sonucunda, haberleşme alanındaki gerekli düzenlemelerle ilgili ihtiyaçlar karşılanabilecektir. 

1995 yılı için, 1994 yılında gerçekleştirilemeyen yatırım projeleri ve yine millî monitör siste
mi projesi için Telsiz Genel Müdürlüğüne toplam 45 milyar Türk Lirası ödenek tefrik edilmiş; bu 
ödenekle, merkez bilgisayar sistemi, mevcut laboratüvarların tevsii gibi projelerin gerçekleştirilme
si planlanmıştır. 

1995 yılı başında millî monitör sistemi projesinin ihalesinin gerçekleşmesiyle Türkiye'de ya
pılan tüm elektromanyetik yayınların teknik yönden izlenmesi ve illegal yayınların tespit edilmesi 
mümkün olabilecektir. 

Telsiz Genel Müdürlüğü, katma bütçeli bir genel müdürlük olduğu halde, 3293 sayılı Kanun 
gereği, telsiz ücret gelirlerini kendisi toplayıp, sağlanan gelir fazlalarını da bütçe giderlerinden kul
lanarak Hazine yardımı almamaktadır; ancak, telsiz ücretlerinin, günün ekonomikşartlarına uygun 
hale getirilebilmesini teminen, 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Ta
sarılarına, Bakanlar Kuruluna, telsiz Ücretlerini 20 katına kadar artırma yetkisi verilmesi maddesi 
dahil edilmiştir. Böylece, elde edilen gelirlerle, bütçe giderleri karşılanabilecektir. 

İzinde yürüdüğümüz Yüce Atatürk'ün "denizci millet yetiştirmek" ve "istikbal göklerdedir" 
veciz hedeflerini ve Sivas Valiliği sırasında "gidemediğin yer senin değildir" diyen Halil Rıfat Pa
şanın ulaştırmaya verdiği önemi, 50 nci Hükümetimizin, çağın imkânlarıyla değerlendirip, özel
leştirmeyle bütünleştirerek çözüm üretmeye devam etmesini ve 1995 bütçesinin Bakanlığa, ülke
mize hayırlara sebep olmasını Yüce Allah'tan niyaz eder; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 
(DYP, SHP ve RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Diker. 

RP Grubu adına, Sayın Ahmet CemilTunç; buyurun efendim. (RP sıralarında alkışlar) 
RP GRUBU ADINA AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ)- Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde, Refah Partisinin görüşlerini açıklamak için söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diler; hepinizi, 
saygıyla selamlarım. 

Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin, ulaştırma ve haberleşme ihtiyaçlarını tespit etmek, gerekli ko
ordinasyonu sağlamak, bunların hedef ve politikalarını tespit etmekle görevli bir Bakanlığımızdır. 
Gelişen ve değişen dünyada, bu hizmetlerin ehemmiyeti daha da artmaktadır. Ulaştırma bir hizmet
tir. Hizmetin üretimi ile satışı aynı anda olur. Ulaştırma hizmetlerinin, modern ekonomilerin ve 
toplumsal gelişmenin temel dayanaklarının başında geldiğini söylemek mümkündür. Sektörde ve
rimlilik artışı, mevcut kaynakların en etkin şekilde kullanımı ve hizmet düzeyinin yükseltilerek de
vamı gerçekleştirilmeli, altyapının güvenli ve ekonomik bir hizmeti eksiksiz olarak yerine getirme
sini sağlamak için, onarım ve bakım işlerine öncelik verilerek, standart üstü yüklemeler önlenme
lidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bütün gelişmiş ülkelerde yolcu ve yük taşımacılığı büyük 
oranda demiryolu ve havayoluyle yapılmaktadır. Karayolu ağırlıklı taşımacılık, Türkiye dışında 
hiçbir Avrupa ülkesinde yoktur. Batı'da şehirlerarası ve ülkelerarası yolcu taşımacılığı, bizde oldu
ğu gibi otobüslerle değil, saatte 200-250 kilometre, hatta 400 kilometre hız yapan trenlerle yapıl
maktadır; dolayısıyla trafik kazalarında otobüslerde 20-30 kişinin ölme riski ortadan kalkmakta, 
daha ekonomik ve huzurlu bir yolculuk yapılmaktadır. 

Türkiye'deki kamyon, otobüs ve TIR sayısı ile bütün Avrupa'daki bu büyük nakil vasıtalarının 
sayısı karşılaştırıldığı zaman, karayolları üzerindeki bu korkunç yükü daha kolay anlamak müm
kündür. 

Bu durum kendiliğinden olmuyor. Alt sektörler itibariyle incelendiğinde, dört yılda otoyol, ka
rayolu ve haberleşme yatırımlarının sektörel yatırım toplamındaki payı yüzde 80, denizyolu, demir
yolu, havayolu ve boru hattı alt sektörlerinin payı ise yüzde 20'dir. Bu rakamlar gösteriyor ki, hü
kümetlerin takip ettikleri politika, siyasî tercih, demiryollarımızı bu duruma düşürmüştür. Halbuki 
bizim gibi gelişmekte olan bir ülke için, en ucuz ve en ekonomik taşımacılık demiryolu ve üç tara
fı denizlerle çevrili olan ülkemiz için, deniz taşımacılığıdır. Bunun için sektörel yatırımların bu 
alanlara, yani demir ve denizyoluna kaydırılması zorunluluk halini almıştır. Aksi takdirde ülkemiz* 
2000'li yıllarda araba çöplüğü haline gelebilecektir. 

Kara taşımacılığına gösterilen yakın ilgiye rağmen, filonun yaşlılığı nedeniyle, taşıma gelirle
rimiz gün geçtikçe düşmektedir. 1991 yılında 670 milyon dolar dolayında olan taşıma geliri, 1992 
yılında 580 milyon dolara kadar düşmüştür. 

Devlet karayolları, gün geçtikçe artan araç trafiği ihtiyacına cevap veremeyecek duruma gel
miştir; böyle giderse, sıkıntılar daha da büyüyecektir. Devlet ve il yolları ağının, bölünmüş yol sis
temiyle geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Şehir geçişlerinin çevre yoluna dönüştürülmesi çaba
larına hız vermek, zorunluluk haline gelmiştir. Ağır tonajlı araçların şehir içinden geçmeleri, mü
essif kazalara, büyük rahatsızlıklara sebep olmaktadır. 

Karayolları ağımız büyük oranda eskimiştir. Bütün ağırlık otoyollara verilirken, karayolları ih
mal edilmemelidir. Belki, bu ihmal, her tarafta aynı değildir; ama, doğuya doğru gidildikçe, bu ih
mali daha da açıkça görmek mümkündür. Elazığ-Arıcak İlçemizin karayolu ile Maden-Alacakaya 
arasındaki yollarımızda ulaşım, stabilize yoldan ve güçlükle yapılabilmektedir. 
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Türkiye'de yolcu taşımacılığının yüzde 94'ü, yük taşımacılığının yüzde 76'sı karayoluyla ger

çekleşmektedir. İnsan taşımacılığına hizmet veren araçların bir lasmı, eski ve bakımsızdır. İnsan 
hayatını yakından ilgilendirdiği için, bu konuda etkin denetim yapılmalı, uygun evsafı haiz olma
yan araçlar, taşımacılıktan men edilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; telekomünikasyon sahasında teknolojinin çok geliştiğini, 
teknoloji transferinin çok kolay olduğunu biliyoruz; Türkiye, gerçekten, bu sahada büyük atılımda 
bulunmuştur. Emeği geçen herkese, buradan teşekkür etmek istiyorum. 

Özelleştirme, belki, en çok bu Bakanlığı ilgilendirmektedir. Özelleştirme konusu Mecliste gö
rüşülürken, biz, Parti olarak karşı çıktık ve engellemeye çalıştık. Bunu yaparken, özelleştirmeye 
karşı olduğumuz için yapmadık. Biz, herkesten çok özelleştirme istiyoruz; ancak, Koalisyon Hü
kümetinin özelleştirme politikasına güvenmiyoruz. Özelleştirmeyi, sağlıklı ve ülkenin yararına ola
cak şekilde yapabilecek siyasî bir güce ve kararlılığa sahip olduklarına inanmıyoruz. 

Hükümet, gazete ve televizyon reklamları, yazılı ve sözlü beyanlarıyla, özelleştirmenin gerek
çelerinden bahsederken "KİT'ler, bütçenin sırtında kambur; öyleyse bunları satalım, hem bütçeyi 
bir yükten kurtarmış hem de bütçe açıklarını kapatmak için ek kaynak temin etmiş oluruz" diyor. 

Hükümet, eğer söylediğinde samimî ise, önce PTT'nin P'sini satmalıdır; çünkü, posta hizmet
leri bütçeye yük getiriyor; ama, Hükümet, öyle yapmıyor, önce PTT'nin T'sini satmaya çalışıyor. 
Halbuki, (T) bütçeye yük değil, katkı sağlıyor. Hükümet, en son yapılması gerekeni, en başta yap
maya çalışıyor. 

Özelleştirmeye başlanırken, önce, zarar eden Demiryollarını, Denizcilik İşletmelerini özelleş
tirmek gerekir; çünkü, asıl bu işletmeler, bütçeye yük getiriyor. Böyle olduğu halde, T'nin özelleş
tirilmesi hususunda bu kadar ısrarın mantığını ahlamak mümkün de değildir. 

Özelleştirmeden maksat, mülkiyetin tabana yayılması, işletmelerin çalışanlara, tesisin bulun
duğu bölge halkına, arzu eden iştirakçiye vcrilmesiysc, buna, biz de yürekten katılıyoruz; ama, gö
rünen o ki, politika bu değildir. Ayrıca, (T) gibi stratejik önemi olan bazı tesislerin, Biz, herkesten 
çok özelleştirme istiyoruz; ancak, Koalisyon Hükümetinin özelleştirme politikasına güvenmiyoruz. 
Özelleştirmeyi, sağlıklı ve ülkenin yararına olacak şekilde yapabilecek siyasî bir güce ve kararlı
lığa sahip olduklarına inanmıyoruz. 

Hükümet, gazete ve televizyon reklamları, yazılı ve sözlü beyanlarıyla, özelleştirmenin gerek
çelerinden bahsederken "KİT'ler, bütçenin sırtında kambur; öyleyse bunları satalım, hem bütçeyi 
bir yükten kurtarmış hem de bütçe açıklarını kapatmak için ek kaynak temin etmiş oluruz" diyor. 

Hükümet, eğer söylediğinde samimî ise, önce PTT'nin P'sini satmalıdır; çünkü, posta hizmet
leri bütçeye yük getiriyor; ama^ Hükümet, öyle yapmıyor, önce PTT'nin T'sini satmaya çalışıyor. 
Halbuki, (T) bütçeye yük değil, katkı sağlıyor. Hükümet, en son yapılması gerekeni, en başta yap
maya çalışıyor. 

Özelleştirmeye başlanırken, önce, zarar eden Demiryollarını, Denizcilik İşletmelerini özelleş
tirmek gerekir; çünkü, asıl bu işletmeler, bütçeye yük getiriyor. Böyle olduğu halde, T'nin özelleş
tirilmesi hususunda bu kadar ısrarın mantığını anlamak mümkün de değildir. 

Özelleştirmeden maksat, mülkiyetin tabana yayılması, işletmelerin çalışanlara, tesisin bulun
duğu bölge halkına, arzu eden iştirakçiye verilmesiyse, buna, biz de yürekten katılıyoruz; ama, gö
rünen o ki, politika bu değildir. Ayrıca, (T) gibi stratejik önemi olan bazı tesislerin, öncelikle özel
leştirme kapsamına alınması da doğru değildir. Bizim karşı olduğumuz husus, millî tesislerimizin, 
blok satışlarla yabancılara adeta peşkeş çekilmesi şeklindeki özelleştirmedir. 

Özelleştirmenin gerekçelerinden biri de kamuda çalışanların getirdiği malî yüktür. Bir taraftan 
çalışanlar işlerinden atılırken, öbür taraftan partizanca kamuya ait işyerlerine işçi alınmaktadır. 
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PTT hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 40 bin civarında işçi alınmıştır. PTT hizmetleri, müteahhit
lere ihale edildiğine göre, partizanca mülahazalarla alınan bu işçiler, acaba ne iş yapmaktadır? Ba
kanlık, memuruna ayda 3-5 milyon maaş verdiği için geçinemeyen memur, bugün -biz bütçeyi gö
rüşürken- sokağa dökülmüş bulunuyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Osmanlı zamanından 1950'lere kadar demiryollarına çok 
büyük ehemmiyet verilmiş, bugün mevcut bulunan demiryollarımızın büyük birkısmı o günlerden 
miras kalmıştır. Son yıllarda yapılan bir iki çıkış dışında, demiryollarında gerekli atılım ve yatırım 
yapılamamıştır. Halbuki, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için, bu, vazgeçilmez ve öncelikli 
yatırımlar arasında sayılmalıdır. 

Demiryollarımız, 8 430 kilometre ana hat, 2 bin kilometre tali hat olmak üzere, toplam 10 400 
kilometredir. Bunun, 3 700 kilometresi cumhuriyetten önce, 3 800 kilometresi 1923 ilâ 1950 yılla
rı arasında, bin kilometresi de 1950'den bugüne kadar yapılmıştır. Bu rakama baktğımız zaman, de
miryollarımızın ne kadar ihmal edildiğini kolayca anlayabiliriz. 

Demiryollarını bu ihmalden kurtarmak için, bu sektörde dışa bağımlı olmaktan kurtulup, yer
li sanayii, her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde kurmak ve desteklemek şarttır. 

Kaldı ki, bu hususta, geçmişin bir deneyimi de vardır. Şehirlerimizin durumu ortadadır. Raylı 
sistem, metro söz konusu olduğu zaman, artık Avrupa'ya gitmekten vazgeçmeliyiz. Yol yenileme
leri ve yeni yol döşemelerinde kullanılan malzemeler yerli olmadığı için, işletme, birçok sıkıntıyla 
karşı karşıyadır. Bu malzemelerin, çağdaş teknolojiye uygun bir vasıfta Türkiye'de üretilmesinin 
imkânları araştırılmalı; hızlı, verimli ve emniyetli olabilmesi için, demiryolları, mutlaka çift hat ha
line getirilmeli; bu hususta hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamalıdır. 

Elazığ-Tatvan yolcu treni, üç dört yıldan beri çalışmamaktadır. Bu demiryolu, yörenin can da
marıdır. Demiryolu çevresindeki köyler, demiryolu olduğu için karayolu ulaşımından mahrumdur. 
Palu-Genç arasındaki yerleşim birimlerinin hiçbirinde, bu mevsimde yollar açık değildir. Bu güzer
gâhta oturanlar, hastasını taşımak veya ihtiyacını karşılamak için dört beş saat yürümek zorunda
dır. Yöre halkı, maddî sıkıntılardan daha çok, manevi ve pisikolojik sıkıntıya maruz kalmaktadır; 
dolayısıyla, kendi başına terk edilmişliğin verdiği ruh hali içinde, yanlış tercih yapma durumunda 
kalabilir. 

Arikara-Malatya arasında mavi tren seferlerinin başladığını memnuniyetle öğrenmiş bulunu
yoruz; ancak, Malatya'ya giden mavi tren, Elazığ'a neden gitmesin? Daha önce, Elazığ'a kadar gi
den mavi tren, bugün neden gitmiyor? Sayın Bakanın, bunun sebebini açıklayacağını ve trenin Ela
zığ'a ulaşacağı müjdesini vereceğini umuyorum. 

1950 yılında, Türkiye'de, 48 noktadan, vatandaşımız uçağa binerken, bugün, ancak 20 nokta
dan uçağa binebiliyor. Bu, havayollarımız için ne kadar çok çalışmamız gerektiğinin açık bir ifa
desidir. İnşallah, her ile bir havaalanı vaadinizi gerçekleştirirsiniz; biz de sizi alkışlarız. Çünkü, iş-
hayatının gelişmesi için, özellikle geri kalmış yörelerin büyük merkezlere bağlanması şarttır. Sağ
lık merkezlerinin bulunduğu büyük merkezlere -bu yörelere- ulaşımın, fiyat itibariyle de desteklen
mesi gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Elazığ'a, haftada beş gün uçak seferi yapılmaktadır; ancak, ihtiyaca 
cevap verememektedir. Haftada yedi güne çıkarılması gerekmektedir. Havaalanımız teknik 
donanım itibariyle eksik olduğu için, hafif bir hava muhalefetinde, özellikle bu mevsimde, sık sık 
seferlerin iptaline sebebiyet vermektedir. Alanımızın yenilenmesi ve onarılmasının ihalesi yapıl
dığı için, başta Sayın Bakana ve ilgililere teşekkür ediyorum. Ancak, alanımızın büyük uçakların 
inişine müsait bir hale getirilmesi temennisiyle, değerli arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum; (Al
kışlar) . 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Tunç, vaktinden de evvel bitirdiniz. 
Muhterem arkadaşlar, kaldığımız yerden devam etmek ve saat 21.00'de toplanmak üzere, bir

leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.01 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 21.00 
BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: AH GÜNAYDIN (Konya), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

- © 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER (Devam) 

1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katnıa Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771, 1/772; 11754, 311580; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

B) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI (Devam) 
1. - Ulaştırma Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Ulaştırma Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Telsiz Genel Müdürliiığii 
1. - Telsiz Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Telsiz Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Söz sırası, Refah Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı Sayın Kemalettin Göktaş'tadır. 
Buyurun Sayın Göktaş. 
RP GRUBU ADINA KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Sayın Başkan, değerli milletveki

li arkadaşlarım; Ulaştırma Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum; şahsım ve Grubum adına hepinize saygılar sunuyorum. 

Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin haberleşme ihtiyaçlarını tespit etmek, gerekli koordinasyonu 
sağlamak, bunların hedef ve politikalarını belirlemekle görevli önemli bir yatırım bakanlığımızdır. 
Bu Bakanlığın önemi, gün geçtikçe daha da artmaktadır. 

Bakanlığın bu yılki bütçesine baktığımızda, 4 trilyon lira civarında olduğunu, geçen yılki büt-
çeninse, 2,6 trilyon lira olduğunu görüyoruz. Enflasyonun, yüzde 140'lar seviyesinde seyrettiği ül
kemizde, bütçe, geçen yıla oranla küçültülmüştür; zaten az olan yatırımlar, bu yıl daha da az ola
caktır. 

Elimde, Bakanlığımız personelinin 1992 yılında hazırlamış olduğu 1993-2002 Yılları Arasın
daki Faaliyet Raporu vardır. Bakanlığımızın değerli bürokratları tarafından hazırlanan bu raporu, 
dikkatle incelediğimde vardığım sonuç şu oldu: Bakanlığımızda, bu işi bilen, hedefini tespit etmiş, 
bilgi birikimi yüksek, ufku geniş ve çalışkan bürokratlarımız vardır; ama, bu insanlara, bu rapor 
doğrultusunda iş yaptıracak, azimli, kararlı, ufku geniş ve inançlı bir siyasî otorite gereklidir; ama, 
maalesef, böyle bir siyasî otoriteyi karşımızda göremiyoruz. 

Değerli bürokrat arkadaşlarıma sesleniyorum: Yapılacak ilk genel seçimde, iktidar olacağız; 
size fren değil motor olacağız ve Allah'ın izniyle bu işleri beraber yapacağız. 

Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki hizmetler, ülke için hayatî önem arz etmektedir. Eğer, ulaş
tırma ve haberleşme iyi çalışmazsa, hayat, âdeta felç olur, ekonomik, teknik ve sosyal hizmetlerin 
karşılanması çok kısıtlı olur. 
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Ülkemizde, haberleşme, belli bir seviyeye gelmiştir. PTT'nin T'si, takriben 2,3 trilyon lira kâr 

etmiş; ama, Psi ise 1,3-trilyon lira zarar etmiştir. KİT'lerin zararının 94 trilyon lira olduğu ülkemiz
de, zarardan kurtulmak için, KİT'lerin satışı için, özelleştirmeye gidiliyor; ama, zarar eden P'nin ye
rine, kâr eden T'nin satılmasının mantığını anlamak zordur. 

Özelleştirmeye karşı değiliz; ama, özelleştirmeden amaç, eğer, mülkiyetin tabana yayılması, 
işletmelerin çalışanlara, tesisin bulunduğu bölgede arzu eden iştirakçiye verilmesi ise, biz buna yü
rekten katılırız. PTT, stratejik tesis olduğundan yabancılara satılmasına kesinlikle karşıyız. 

8 430 kilometre ana hat, 2 bin kilometre tali hat olmak üzere, 10 400 kilometre demiryolumuz 
var. Bu yolun,3 700 kilometresi cumhuriyet öncesi, 3 800 kilometresi ise, 1923-1950; 1 000 kilo
metresi ise 1950'den sonra yapılmıştır. Demiryolları, en ekonomik ve güvenli taşıma sistemi olma
sına rağmen, 1950'li yıllarda yolcu taşımacılığındaki payı yüzde 42, yük taşımacılığındaki payı 
yüzde 78 idi. Son yıllarda bu oran gittikçe düşmüş, bugün, yolcu taşımacılığındaki payı yüzde 4,5; 
yük taşımacılığında ki payı ise yüzde 9'a düşmüştür. Demiryolu taşımacılığımız çok düşüktür. Tra
fik kazalarının çok olduğu ülkemizde hem ucuz, hem de güvenli olması nedeniyle demiryolu taşı
macılığına çok önem vermemiz gerekir. Avrupa ülkelerinde yolcu ve yük taşımacılığının çök 
önemli kısmı trenlerle yapılmaktadır. Bizde ise, 1950 yılından bu yana demiryollarına gerekli önem 
verilmemiş, âdeta kaderine terk edilmiştir. 

Bu Hükümet işbaşına geldiğinde büyük vaatler yapmıştır; ulaştırma alanında politik ve farklı 
tercihler yapıldı; karayollarında yapılan ulaşım ve taşımacılığın, demiryollarına kaydırılmasının 
gerekliliği hep söylendi. Hatta, bu konudaki bir mastır planlarından bahsedildi. Bir ara gazeteler
de, Ankara-lstanbul demiryoluyla ilgili ilahlar gördük; ama„nerede... Hepsi unutuldu. 

Sayın Bakan, 18.12.1993 tarihinde, Bakanlığın bütçesi üzerinde yapılan görüşmelerde, Genel 
Kurulda aynen şöyle diyor: "istanbul-Ankara arasındaki demiryolu ulaşımını 4 saat 15 dakikaya 
düşürecek bir proje üzerinde çalışmalarımız var. Öyle tahmin ediyorum ki, İstanbul-Ankara demir
yolu projesi ilgili çalışmalarımız, bir iki ay içerisinde neticelenecektir ve projeyi iki üç ay içerisin
de ihaleye çıkaracağız. Ankara-İstanbul arasını birbuçuk iki sene içerisinde, dört dörtbuçuk saate 
indirmenin gayreti içerisinde olacağız." 

Bir de, bu yıl,.Plan ve Bütçe Komisyonunda, 1995 yılı bütçesiyle ilgili olarak yapmış olduğu 
konuşmaya bakalım: "İstanbul-Ankara arasındaki demiryolu projesini, iki üç ay içerisinde ihaleye 
çıkaracak düzeye getirdik" Geçen yıl söylenen sözlerin aynısı; laf çok, iş yok. Millet sizden laf de
ğil, iş bekliyor. 

Sırası gelmişken, İstanbul-Ankara arasındaki demiryolu hattı ile ilgili olarak, Sayın Bakanı
mızdan şunu öğrenmek istiyorum: Bu yolun, 200 kilometre hızla giden trenler ulaşıma sokularak 
iki üç saatte alınması düşünülüyordu, bu konuda demeçler veriliyordu; fakat, Sayın Bakan gerek 
geçen seneki bütçe müzakereleri sırasında gerekse bu sene Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı 
konuşmada, bu yolun dört dörtbuçuk saatte alınacağını ifade ediyor. İlk önce, 200-250 kilometre 
hızla giden trenlerin konulacağı ve bu yolun iki saatte alınacağı söyleniyordu. Niçin, bu süre, şu an
da dört dörtbuçuk saat olarak tasarlanıyor; Sayın Bakan bu konuda bir açıklama yaparsa, iyi olur 
kanaatindeyim. • 

Bir de, Bakanlığın 1993-2002 yılları arasındaki hedef raporunda dikkatimi çekti; mesela, bu 
raporda, Boğaz Tüp Geçit Projesinden bahsediliyor. Bu projenin başlangıç tarihi 1994-1998; 1994 
yılı geçti, buna herhalde başlanmadı, yoksa başlandı da, biz mi duymadık. Sizin döneminizde bu 
projeye başlanacak mı veya kaldırıldı mı? Burada, bunun gibi birçok proje var; herhalde birçoğu
na başlanmamıştır. Eğer açıklanırsa fayda olur kanaatindeyim. 

2000'li yıllarda ülkemizde motorlu araç sayısının 30 milyon civarında olacağı tahmin ediliyor. 
Bu durumda, park sorunlarını egzoz gazlarından mütevellit çevre sorunlarını, trafik ve yol sorun
larını çözmek, ülkemize çok pahalıya mal olacaktır. 
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Demiryollarına yapılacak gerekli yatırımlarla, hem maddî hem de manevî kayıplar önlenecek

tir. 
Deniz ticaret filomuz 655 gemiyle 6 milyon dwt'a ulaşmış olup; yetersizdir. Bu tonaj, gemi 

adedine bölündüğünde, ortalama 10 bin dwt olmaktadır. 
Dünyanın en yüksek tonajına sahip Panama, Liberya, Japonya ve Yunanistan ticaret filolarıy-

la karşılaştırdığımızda, bu üjke gemilerinin kapasitesinin 29 binle 59 bin dwt arasında olduğu gö
rülmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi, üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin, ticaret filosu
nun çok küçük olduğu görülmektedir. 

1991 yılı istatistiklerine göre, deniz ticaret filomuz 23 üncü sıradadır. 1 inci sıradaki ülkenin 
tonajı 96 milyon 400 bin dvvt, bizim ise 6 milyon 400 bin dwt; aradaki fark 90 milyon ton olup, çok 
büyüktür. Bu itibarla deniz ticaret filomuzun, ekonomiye katkısı olması nedeniyle, geliştirilmesi ve 
teşvik edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

Ayrıca, uluslararası TIR taşımacılığında, Avrupa ülkelerinin geçiş ücretlerindeki ve diğer ko
nulardaki problemlerin halline çalışılmalıdır, iran'a yapılan TIR taşımacılığında geçiş problemle
riyle sıkıntılar devam etmektedir. TIR taşımacılığının ekonomiye önemli katkılarını göz önüne ala
rak bu sıkıntıların giderilmesine çalışılmalıdır. 

Konuşmamın bu bölümünde, bölgemle ilgili bazı gerçekleri dile getirmek istiyorum. Trabzon 
Limanı ve Havaalanı, giderek artan ticarî ve turistik hareketi karşılamaktan uzak görünüyor. Kış 
sezonunda Trabzon Havaalanında, ayda 550'ye yakın sefer yapılmaktadır; ancak, bu havaalanı, ya-. 
kın gelecekte katlanarak artacak ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Bu nedenle, başlanmış olan inşa
atın bir an evvel bitirilmesine çalışılmalıdır. 

Orta Asya cumhuriyetleriyle yapılacak ithalat ve ihracatta önemli yeri olan Trabzon Limanı
mızın ihtiyaçlarının bir.an evvel giderilmesi gerekir. Günümüzde, Rusya'da Türk devletlerinin, 
Kafkasya'da Müslüman devletlerin ve topluluklarının ortaya çıkışı, ayrıca GAP'ın tabiî limanı olan 
Trabzon Limanının, İç ve Güney Anadolu'ya tren yoluyla bağlanmasının önemini ve güncelliğini 
gündeme getirmiştir. Bugün fizibilite çalışmaları devam eden Erzincan-Tirebolu-Trabzon hattın
dan Sarp'a kadar uzanan 368 kilometrelik demiryolunun, 1993 programında maliyeti 13 trilyon 
iken, Devlet Planlama Teşkilatınca sârî yıllara intikal ettirilmiş, 1994 birim fiyatlarıyla bu proje 30 
trilyonu bulmuştur. Bu nedenle, bu demiryolu projesinin denize ulaşım limanı olan Trabzon Lima
nına, transit liman canlılığı verecektir. Bu demiryolu, Harran Ovasında üretilecek tarım ürünleri
nin, Trabzon Limanına taşımacılığını üstlenecektir. 

Doğu Karadeniz, bugün yalnız İran transit yolunun geçtiği bir bölge değil, Kafkaslar'a, oradan 
da Orta Asya Türk devletlerine açılan, ekonomik potansiyeli artan güvenli bir kapıdır. Bu demir
yollarının yapılması, hem o bölge için hem de ülkemiz için çok önemli ekonomik kaynaklar geti
recektir. Bunların yapılmasını, Bakanlığınız döneminde, bilhassa sizlerden talep ediyor, Ulaştırma 
Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin, Ulaştırma Bakanlığımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini te
menni ediyor, saygılar sunuyorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Sinan Yerlikaya, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli)- Değerli Başkan, sevgili 

arkadaşlarım; dünyayı küçülten, insanları yakınlaştıran, özlemleri gideren, ülkeyi çağdaş bir hale 
getirmesi söz konusu olan, çağdaş bir ülkenin görünümünü, vizyonunu ispat eden büyük bir bakan
lığın, Ulaştırma Bakanlığının 1995 yılı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşle
rini ifade ederken, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün -televizyon da yok, onun için şov yapıyorum zannedilmesin- bu konuşmaya girmeden 
önce, bugünün önemini, bugünün güncelliğini gündemini ve talepleri, bir iki cümleyle de olsa dile 
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getirmek hepimizin görevi olsa diyerek, kendimi görevli sayarak, bugün memurlarımızın, çalışan
larımızın bir eyleminden bahsetmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün memurumuz, mütevazı bir eylem gerçekleştirmiştir. Biz, bu eylem
leri saygıyla karşılıyoruz. 

KEMALETTİN GÖKT AŞ (Trabzon)-Kanunsuzluğu mu, saygıyla karşılıyorsunuz. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Saygıyla karşılıyoruz... Kanunsuzluk değil be

yefendi, demokrasiyi seviyorsanız... 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-İktidarsınız, çare bulun... 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- İktidarla, muhalefetle ilgisi yok; biraz dinleyin. 

Bugün, memur eylemine katılan insanların sağcısı da var, solcusu da var; yani, bu eyleme, bütün 
bir emekçi grubu katılmıştır. (SHP ve CHP sırlarından alkışlar) 

Bakınız, bu nedenle, bu insanlara bir kulak verelim; Hükümet olarak verelim, muhalefet ola
rak verelim. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-İktidarsınız, çare bulun... 
KEMALETTİN GÖKT AŞ (Trabzon)-Hükümet sizsiniz... 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Bakınız, televizyon da yok, sizin gibi kalkıp 

burada şov da yapmıyoruz. Biz, televizyonlar önünde hiçbir zaman şov yapmadık. Biz, halkımızın 
önünde bir imtihan vermek istiyoruz. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Memuru aç bırakan sizsiniz. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Önemli olan, halkın önündeki imtihanda sınıfı 

geçmektir. İmtihanı geçmediyseniz, sınıfta kalırsınız; talebe gibi davranmayın. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-İktidar olan, muhalefet gibi konuşmaz. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Biz de konuşuruz; yani, iktidar olduk diye, şu 

üç yılda yapamadığımız birtakım şeyleri söylemek de, herhalde günah olmasa gerek. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Bırakın biz konuşalım bunları, siz iktidarsınız. 
VAHDEr SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Şimdi, efendim, bakınız, ben size bir şey söyle

yeyim; siz öyle bir anlayış içindesiniz ki -zaten, onun için ülkeyi böyle yönettiniz- iktidarsanız, 
arnan, kötülükleri, yanlışlıkları söylemeyin; bakın iktidarsınız... 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Çözecek olan sizsiniz, hükümetsiniz; siz, çare yerisiniz. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Ha, muhalefetteyseniz, devamlı eleştirin. Arka

daşlar, bu Hükümetin güzel yaptığı şeyler de vardır; niye bunları konuşmuyorsunuz; muhalefetsi
niz, göreviniz bu değil. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-Siz iktidarsınız, muhalefet değil. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Bu Mecliste, muhalefet hükümet yoktur... 
BAŞKAN- Efendim, karşılıklı konuşmayalım, lütfen. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- ...burası, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu 

Mecliste, ülkenin güzel yönetimi için, insanlarımızın mutluluğu için, hükümetiyle, muhalefetiyle 
bütün milletvekilleri, iyisini de, doğrusunu da, kötüsünü de söyleyeceğiz. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)- Doğrusunu siz yapın. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Yoksa, doğruları nasıl bulacağız, gece olmasa, 

gündüzün bir ehemmiyeti var mı, kara olmasa beyazın bir ehemmiyeti var mı; siz, bu mantıktan 
uzaksınız ne yazık ki. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)-Allah, Allah!.. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Evet, Allah, Allah'la ne alakası var bu işin. 
Evet, bugün, çalışan grubumuzdan, emekçilerimizden bir kesiti, şu ülkenin de belkemiği, 

ayakta tutan insanları, iki talep konusunda, bize bir görüntü verdiler. 
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SABRÎ ÖZTÜRK (istanbul)-Bizim yapamadığımızı siz yapın, ücretlerini artırın. 
VAHDET SÎNAN YERLÎKAYA (Devamla)- En büyük baskı grubu halktır. Biz, halkın tem

silcileriyiz, asil olan onlardır. Belki, bizim burada vekil olarak yapamadıklarımızı, onlar, asil ola
rak bize duyurmaya çalışıyorlar. Bu nedenle, onların yaptığı eylemlerL.Niçin, bir yeri mi kırdılar, 
bir yeri mi tahrip ettiler, bir başka slogan mı attılar; hayır. Ne dediler; "ücretimiz azdır" dediler, 
"biz bu ücretle çalışamıyoruz" dediler. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)-Memuru sokağa siz döktünüz. 
SABRÎ ÖZTÜRK (İstanbul)- Ücretliye hakkını verin, biz destekleyeceğiz sizi. 
VAHDET SİNAN YERLÎKAYA (Devamla)- Siz, sekiz yılda vermediyseniz, şimdi, biz, bu üç 

yılda bunu verme yolunu birbirimize anlatarak ifade etmek istiyoruz. Nasıl vereceğiz, nasıl yapa
cağız; bunu konuşmak istiyoruz... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Sekiz yılı bırak, sen bugüne bak. 
VAHDET SİNAN YERLÎKAYA (Devamla)- ...yani, yıllardır ihmal edilen bu, grubun... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Hiç de öyle değildi, hiç de... 
VAHDET SİNAN YERLÎKAYA (Devamla)- ...hakkı verilmeyen bu grubun, kalkıp da hak ta

lep etmesi karşısında " efendim, siz niye vermediniz" diye soru sormanıza ben bir anlam veremi
yorum. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)-Biz yanlış yaptıysak, siz doğrusunu yapın. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Bunu, iyi niyet kurallarıyla da bağdaştıramıyo

rum. 
SABRÎ ÖZTÜRK (İstanbul)- Bizim yapamadıklarımızı siz yapın Sayın Yerkilaya. 
VAHDET SÎNAN YERLÎKAYA (Devamla)- Şimdi, bu mütevazı grubumuzun, bu yüce gru

bumuzun, çalışanımızın sorunları, bugün oluşan sorunlar değildir. 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)- Bırakın geçmişi, siz ne yapacaksanız onu görelim. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)-Sayın arkadaşlarım, siz öyle bir çoğunlukla gel

diniz ki, 282 civarında milletvekiliniz vardı, ne sendika yasasını getirebildiniz ne de bu insanları 
ücret konusunda iyileştirmeye gittiniz. Sizin zamanınızda Türkiye'de PKK olayı gibi büyük olay
lar da yoktu, başka büyük bazı sorunlar da yoktu; ancak siz bunu başaramadınız. 

SABRÎ ÖZTÜRK (İstanbul)-Enflasyonun üzerinde zam verin. 
VAHDET SÎNAN YERLÎKAYA (Devamla)- Şimdi, durun da biz konuşalım, hem kendimizi 

eleştirelim hem de yaptıkkanmızı söyleyelim ve biz bu insanlara, bu gruba bir şeyler verelim. Bun
ları konuştuğumuz zaman da " Ama siz Hükümetsiniz " diye bizden çare beklemenizi de fazla.gör
müyorum. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Çalışma Bakanlığı bütçesi çok önce bitti; şimdi Ulaştırma 
Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz Sayın Yerlikaya. 

BAŞKAN- Efendim, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
Sayın Yerlikaya, siz devam edin efendim. 
VAHDET SÎNAN YERLÎKAYA (Devamla)- Bakınız, bu bütçede her şey konuşulur, bütçe

nin bugünkü ismi, gündemi, ulaştırma da olsa, bu bütçe, Türkiye'nin, devletin 1995 yılı bütçesidir; 
şu kesitte Ulaştırma Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Ulaştırma Bakanlığı içinde de bir sürü çalı
şan insanımız vardır; karayollarında var, demiryollarında var, havalimanlarında var, havayolların
da var, limanlarda var; yani, öyle bir ağ ki 60 milyonun tamamını ilgilendirmektedir. 

Şimdi, gelin muhalefetiyle, iktidarıyla hep beraber tüm gruplar olarak, tüm milletvekilleri ola
rak şu insanların seslerine kulak verelim, şu insanların ücret politikalarını onurlu bir hale getirelim. 
Bu insanlar, artık. 3-3,5 milyon lira ücretle idare edemiyorlar. 

SABRÎ ÖZTÜRK (İstanbul)- Enflasyonun çok üstünde zam verin de biraz faydanız olsun. 
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ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)-Getirin de destekleyelim. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Bizden bu arkadaşlarımız ne istiyorlar ona ba

kalım. Bakın, bugün, dünyada, demokrasiyi kendisine elbise olarak kabul etmiş/demokrasi elbise
si içinde güzelliğini dışa vuran ülkeler sendikalaşma yasasını getirmişlerdir -memurlara getirmiş
tir, işçilere getirmiştir- ancak, bugün görüyoruz ki, bizim memur grubumuza bir sendika yasası çı
karılmamıştır. Bundan da korkuluyor, şu Mecliste de korkuluyor, hayret ediyorum. Hatta Hükü
metçe bir sendika yasa tasarısı getirdik; ama, siz getirmediniz, Sayın Ecevit de getirmedi. Çalışan
ların yanında görünen Sayın Ecevit, 1970'lerde iktidara tek başına geldi; o bile bir tasarısı olarak 
bu Meclise getirmedi. Bence, bu Hükümetin en büyük başarısı; sendika yasa tasarısını buraya ge
tirmiştir, görevini yapmıştır.'Yani, en azından komisyona kadar getirmiştir, ondan sonra görev si
zindir, milletvekillerinindir. Herhalde, yasaları Hükümet çıkarmıyor; yasaları kim çıkarıyor; yani, 
bunu ilkokuldaki bir talebeye bile sorsanız, yasaları Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığını 
söylen Öyle üstünüzden atmayın, söylüyorsunuz burada; yasalar geldiği zaman muhalefet ediyor
sunuz, engellemeler yapıyorsunuz. Gelin, doğruları söyleyelim. 

Şimdi, bakınız, biz, hükümet teklifi olarak bu tasarıyı komisyona kadar getirdik; burada hu
kuksal bir inceliği anlatmak istiyorum -ben avukatım, hukukçuyum- Çoğumuzun belki gözünden 
kaçmıştır; aslında, memurların sendika kurma hakkının, 1982 Anayasasına göre bir men durumu 
yoktur, engelleyen bir hüküm yoktur. Bakınız, 1982 Anayasasının 2 nci maddesi "ülkenin sosyal 
bir hukuk devleti" olduğundan bahsetmektedir. Sosyal hukuk devletinin gereği, kavramı nedir ar
kadaşlar; ülke bireylerinin özgürce örgütlenebilme hakkını; yani, burada, çalışanlar grubundan me
murların da sendika kurma hakkını, hiçbir tartışmaya, kuşkuya yer vermeyecek bir biçimde göster
miştir. Sosyal hukuk devletiyiz diyoruz; sendikalaşma, örgUtleşme, sosyal hukuk devleti olmanın 
bir gereğidir. ^ 

Şimdi, alt komisyon geçen gün bir karar alıyor "sendika kurma yasası, Anayasaya aykırıdır" 
diyor. Bence, Anayasaya aykırı değildir; niye aykırı değildir; bakınız, o inceliği de size burada gös
teriyorum. . 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Bunları Anayasa Komisyonuna anlatın Sayın Yerlikaya. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Beyefendi, burası Meclistir. Benim görevim, 

bunları Türkiye Büyük Millet Meclisinde anlatmaktır. Ben de en az sizin kadar söz hakkına sahip 
bir milletvekiliyim. Yani, kusura bakmayın, kendinizde o hakkı görüyorsunuz... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Ben, buraya Ulaştırma Bakanlığının bütçesini dinlemek için 
geldim. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Ben, Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde ko
nuşuyorum; ulaştırma kapsamında olan çalışanların, sendika kurmaları hakkında da konuşmaya 
hakkım vardır. Bana ayrılan bir 30 dakikalık süre vardır; bundan kimse beni men edemez. Ben bu
rada yumrukda sallamıyorum... 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)- Yumruk sallamak marifet değil sayın milletvekili; 
Meclisin bir saygınlığı vardır. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- ...ben burada küfür de etmiyorum, ben burada 
kimseye de sataşmıyorum... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Bize sataşıyorsunuz. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Ben, burada bir ülkenin yarasına parmak ... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- DYP Grubuna söyleyin. , 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Ben, tüm gruplara saygı duyuyorum. 
Geçen gün Hollanda Meclisine gittim ve bu Meclise olan saygınlığım daha da arttı. Neden bi

liyor musunuz: Hollanda Meclisindeki çalışmaları izlediğimde, oradaki görüşmelerin üç beş kişiy
le, hatta bazen iki kişiyle sürdürüldüğünü gördüm. 
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CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Onları söyle işte. 
BAŞKAN- Efendim, kendi vaktini dolduruyor, niye telaş ediyorsunuz? 
Buyurun devam edin efendim. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla)- Ben, onu bunu bilmem; ancak, Ulaştırma Ba

kanlığı bütçesinde öyle kolay kolay eleştirilecek bir durum yok. Bakanlık, çok başarılı bir Bakana, 
çok başanlı bir yönetim kadrosuna sahip olduğu için, biz onlan fazla eleştirmiyoruz. (SHP ve DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar). Onlar hakkında söylenecek fazla bir lafımız da yok. Biraz 
sonra onların neler yaptığını burada kısaca anlatacağım. Ben, Ulaştırma Bakanlığını çok başanlı 
buluyorum, bakanlığın bürokratlarını çok başarılı buluyorum. Bunu yağ çekmek için de söylemi
yorum; benim onlara çok bir işim gücüm de düşmüyor; çünkü, Tunceli'den ne demiryolu geçiyor 
ne havayolu geçiyor ne bilmem ne geçiyor... Bunu da size söylemek istiyonım. 

Bakınız, benim Meclisimize olan hayranlığım, Meclisimize olan itimadım, güvenim, geçen 
gün Hollanda Parlamentosundaki çalışmalan izledikten sonra bir kat daha arttı. 

Bizim basınımız kalkıp diyor ki:"Bu Parlamento çalışmıyor." Aslında basın bize iftira ediyor. 
Gelin, Hollanda Parlamentosuna gidelim, çalışmaları iki üç kişiyle yürütüyorlar; ama, bu Parla
mento, sabahın saat 02.00'lerinc kadar, 03.00'lerinc kadar, komisyonlar sabaha kadar çalışıyor. Bi
zim burada sabahladığımız çok günler olmuştur. Onu da söylemeyi kendime bir görev biliyorum. 

Sayın milletvekilleri, memurlara sendika kurma hakkı tanıyan yasasının çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı bir hali yoktur. Çok iyi anımsarsınız, biz 151 sayılı ILO Sözleşmesi onayladık. Bili
yorsunuz, bu sözleşme, çalışan kesime sendika kurma hakkı veren bir sözleşmedir. Bakınız, Ana
yasamızın 90 inci maddesi, milletlerarası sözleşmelerin ehemmiyeti şöyle vurguluyor: "Usulüne 
göre yürürlüğe konmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasa
ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bile başvurulamaz." 

Bakınız, biz 151, 87 ve 98 sayılı ILO Sözleşmelerini burada onayladık. Biz 151 sayılı ILO 
Sözleşmesini onaylamakla, memurlara... âdeta sendika kurma hakkını vermiş olduk; çünkü, bu bir 
milletlerarası sözleşmedir, bir antlaşmadır. Biz, bunun gereklerini Anayasamıza göre yerine getir
mek mecburiyetindeyiz. Bu hukuksal alıntıyı da yerine getirerek; hakikaten bu kesime, memleke
timizin cefakâr, çilekeş bu insanlanna, sendika kurma hakkını verirsek ne olur; korkmayın, bunlar 
bir şey yapmaz. Bunlar, mütevazi bir şekilde sizden ücretini isterler, oturup, sizinle konuşurlar, be
raber karşılıklı bir anlayış içerisinde ücret politikasını ayarlarlar. O zaman ne yürüyüşler olur, ne 
başkaldırmalar olur -mütevazi de olsa, yasaya uygun da olsa- bu görüntüler bir daha piyasaya gel
mez. 

Türkiye'yi, gelin, bu ayıptan kurtaralım; demokratik, çağdaş, özgür bir Türkiye yapısına, sen
dikalaşma konusunu da getirelim. Bu konunun gerçekleşmesi 19 uncu Dönem Meclisimize nasip 
olsun diyorum. Bunları söyledikten sonra da; hakikaten çalışmalarını dikkatle izlediğim, sevinerek 
izlediğim bir bakanlığın bütçesi üzerinde konuşmaktan mutluluk duyduğumu da belirtmek istiyo
rum. 

Tabiî, Ulaştırma Bakanlığı denince, halkımız ne havayollannı anlar, ne karayollarını anlar, ne 
limanları anlar; ancak, PTT'yi anlar. Böylece akla hemen PTT geliyor. Bilindiği gibi, haberleşme 
günümüzün çok önemli bir boyutunu içermektedir. Bunlann başında Telsiz İşleri Genel Müdürlü
ğü, PTT Genel müdürlüğü hemen akla gelen kuruluşlardın. Rahatlıkla altını çizmek istiyorum ki, 
PTT'nin çalışmaları fevkalade başarılıdır. Başında olan yöneteiler başarılı olmaktalar ve bugün 
dünyanın belibaşlı kuruluşlarıyla âdeta rekabet halinde bulunmaktadırlar; bu, ülkemiz için sevinç 
kaynağıdır. 

1994 yılı sonu itibariyle, PTT bünyesi içerisinde -yüzde 82'si dijital olmak üzere- otomatik 
santral kapasitesi 13 milyon 700 bindir; bu çok öemli bir gelişmedir. 45 396 kırsal yerleşim yeri te-
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lef ona kavuşmuştur. Bunlardan 6 633 kırsal yerleşim yeri otomatik telefona kavuşmuştur. Bu da; 
17 bin köyde evlere kadar otomatik telefonun gittiğinin bir göstergesidir. 1993 yılında 52 bin olan, 
çeşitli ankesörlü telefon makinesi, bugün, 57 bine ulaşmıştır. 1992 yılında 43 bin olan kablolu TV 
hizmetleri 1993 yılında 130 bine, 1994 yılında da 205 bin civarlarına çıkmıştır. Araç telefonu sa
yısı 96 bine yaklaşmıştır, çağrı cihazı 125 binlere dayanmıştır. Türkiye için çok önemli olan cep te
lefonu projesi yaşama geçirilmiştir ve bugün 60 bin abonesinin olduğu bir gerçektir; yıl sonuna ka
dar, sanıyorum, bu sayı daha yukarılara çıkabilecektir. 

11 Ağustos 1994 tarihinde uzaya fırlatılan TÜRKSAT 1-B projesiyle, Türkiye, uzaya açılmış; 
böylece uzay teknolojisine kavuşmuştur. TÜRKSAT'ın devreye girmesiyle, Türk cumhuriyetleriy
le ve Avrupayla aramızdaki haberleşmede büyük rahatlamalar meydana gelmiş ve televizyon gö
rüntüleri de düzelmiştir; keza, millî eğitim hizmetlerinde, sağlık hizmetlerinde, askerî haberleşme
lerde, data şebekelerimizde çok büyük kolaylıklar, rahatlamalar elde edildiği de bir gerçektir. Ve
rimli, başarılı çalışmaları devam eden PTT Genel Müdürüne ve bürokratlarına, huzurunuzda teşek
kür etmeyi ve başarılarının devamını dilemeyi bir borç sayıyorum. 

Yine, söz PTT'den açılmışken, özelleştirme konusunda da bir iki cümle söylemeden geçmek 
istemiyorum. Görülen odur ki, teknolojik gelişmelerin alacağı biçimlerle, haberleşme sistemleri, 
ülkelerin belli başlı gelir kaynağı şekline gelecektir. Ülkemizde haberleşme tekelinin PTT'miz gi
bi bir kamu kuruluşunda kalması, bu hakkın, bir yerli veya yabancı ortaklığa devredilmesinden ga
yet tabiî ki iyidir; ancak, çeşitli sebeplerle veya zorunluluklarla, Hükümet, PTT'nin telekomünikas
yon hizmetlerini özelleştirme gerekliliğini duymakta ise dünyadaki en başarılı özelleştirme uygu
lamalarından esinlenmelidir; çünkü, PTT, posta hizmetlerinde ve telekomünikasyon hizmetlerinde 
1994 yılında da gelişmeye devam etmiştir; yenilikçi dinamizmi ve çağa uyma heyecanı, hakikaten 
gurur vericidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerek kitle taşımalarında gerekse uzun mesafe yük taşı
malarında önemli bir yeri olan demiryolları işletmeciliğinin günümüz ihtiyâçlarına cevap verebile
cek hale getirilmesi ve demiryolları ağının yenilenmesi bakımından, Hükümetimizin olumlu çaba
larını görüyoruz. Yıllardır, demiryolu taşımacılığı, Türkiye'de ihmal edilmiştir. İlk kez bu Hükü
met zamanında, demiryolu taşımacılığının önem ve anlamı kavranmıştır ve buna önem verilmiştir; 
hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, işletmeciliğin verimli hale getirilmesi, vagonlarla yolcu ve yük ta
şınması ve diğer alanlarında -temizlik başta olmak üzere- her türlü hizmetin eksiksiz verilmesi sağ
lanmıştır. Demiryolu ağımızın fizikî ve geometrik standartlarının yükseltilmesi, mevcut hatlara ye
ni hatlar ilavesi, elektrifikasyon, sinyalizasyon tesislerinin yaygınlaştırılması, bunun yanında, çe
ken ve çekilen demiryolu araçlarının yeterli seviyeye getirilmesi ve demiryolu hizmetlerinin, geliş
miş teknolojilerden yararlandırılmak suretiyle, hız, güvenilirlik, konfor bakımından, ileri ülkeler 
seviyesine çıkarılma çabalarını destekliyoruz; bu çabaları takdirle izliyoruz. 

1994 yılı sonuna kadar, 289 kilometre yol yenilenmiş, 1 500 adet ray kaynağı, 170 adet ma
kas yenilemesi yapılmıştır; ayrıca, 14 kilometre uzunluğundaki Çiğli-Menemen yeni yol yapımı ta
mamlanarak, ulaşıma açılmıştır. Demiryollarına bağlı ortaklıklarda, bu yıl sonuna kadar, 15 adet 
ray otobüsü, 15 adet yolcu vagonu, 225 adet yük vagonuyla, 1 adet dizel manevra lokomotif ima
latı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, dışarıdan temin edilen 27 adet ray otobüsü de hizmete sevk edil
miştir. 

Çağdaş işletmecilik uygulamasına gereken önem verilerek, demiryolu taşıma payının artırıl
ması ve hizmetlerin arzu edilen düzeye yükseltilmesi için, altyapı yatırımlarına hız kazandırılması, 
tarafımızdan tavsiye edilmektedir. Bu çalışmaların daha hızlı bir biçimde artırılmasını talep ediyo
ruz. 

Havayolu ulaşımı konusunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türk Ha
va Yolları Anonim Şirketi ve Havaalanları Yer Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Müdürlükleri, ka
mu sektörü olarak hizmet vermektedirler. 
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Çağdaş düzeye yetişme çabası verilen ülkemizde, diğer sahalarda olduğu gibi, sivil havacılık 

ve hava ulaştırmasında da büyük gelişme ve ilerlemeler kaydedilmiş olup, gerek uçuş güvenliği 
açısından gerekse işletme hizmetleri yönünden havalimanı ve meydanlarımız, uluslararası düzeye 
hemen hemen sahip bulunmaktadır. 

Uçak yolcularına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, bir yandan, hava limanlarındaki termi
nal binalarının iyileştirilmesi çabalarının öte yandan, uçakların havada güvenli seyrini sağlayan 
elektronik ve işletmeye ait yapısının, çağımızın sivil havacılık gereklerine uygun olarak, dünyada 
sayılı ülkelerin kullandığı en son teknolojiye sahip cihaz ve tesisatlarla modernizasyonunun, ara
lıksız sürdürüldüğünü biliyoruz, izliyoruz. 

İnsanlar, toplum halinde yaşamaya başladıkları andan itibaren, her alanda, birbirleriyle irtibat
lı olma ihtiyacını hissetmişlerdir; sosyal ilişkiler yanında, üretilen her türlü mal ve hizmetlerin, ta
lebin bulunduğu noktalara aktarılması için, uygun yollar ve ulaşım vasıtaları aramışlardır. Bunun 
başlangıcı da, karayolu taşımacılığıyla ortaya çıkmış ve taşımacılığın ilk temel taşı bu olmuştur. 
Ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli bir yeri olan ulaştırma sektörü içinde, karayolu taşıma
cılığının büyük bir önemi vardır arkadaşlar. Gerek yurt içi gerekse uluslararası taşımalarda önem
li bir yere sahip olan karayolu taşımacılığının, havayolu taşıması dışındaki diğer taşıma sistemleri
ne göre, daha süratli, kolay, konforlu ve ikinci bir aktarma olmadan, kapıdan kapıya taşıma yapıl
masına uygun olması da, bu taşımacılığın daha fazla tercih edilmesine yol açmıştır. 

Özellikle 1970'li yıllardan itibaren gelişen karayolu taşımacılığımız, ülkemizde, bugünkü güç
lü karayolu taşıma sektörünü ortaya çıkarmıştır. Buna paralel olarak, sektörün disipline edilmesi 
yanında, yabancı filolarla rekabet edebilecek güce sahip, güçlü filoların kurulmasını sağlayacak, 
mevzuatlar, bu Hükümet zamanında yürürlüğe girmiştir. 

Ülkemizin dışa açılma politikası çerçevesinde, gelecekte, diğer alanlarda olduğu gibi uluslara
rası karayolu taşımacılığı alanında da ilişkilerin daha fazla geliştirileceği, kaçınılmaz görülmekte
dir. 

Bütün bu konuşmalarımdan, özetle, şunu söylemek istiyorum: -ki, bu, hepimizin de kabul et
mesi gereken bir konu- Bugün, Ulaştırma Bakanlığı, çok önemli ve başarılı bir durumdadır. Bu ba
şarıya, tüm arkadaşlarımızın katkıda bulunduğu bir gerçektir değerli arkadaşlarım. Bu nedenle, 
ben, Sayın Bakanın şahsında, bir kez daha Ulaştırma Bakanlığının, bürokratından postacısına, da
ğıtıcısına kadar a'dan z'ye tüm çalışanlarına, huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum; bunu, bir gö
rev olarak kabul ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz 49 uncu ve 50 nci Hükümet, göreve başladığı zaman, ülkemi
zin kalkınması için büyük bir özveriyle çalışmıştır ve bu özverili çalışmaları da halkımızın günde
mine gelmektedir. Ülkemizin, bazı olumsuz hallerde bulunduğu bu üç yıl içinde, bu durumun tüm
den ortadan kaldırılması da tabiî ki mümkün olamayacaktır. 

Hükümetimizin, iyi niyetle -bu Bakanlıkta olsun diğer bakanlıklarımızda olsun- daha güzel, 
daha olumlu çalışmalar yapacağı inancıyla, Bakanlığımız bütçesinin Türkiye'ye, halkımıza, bütün 
Ulaştırma Bakanlığı personeline, bürokratlarına ve hepimize hayırlı, olmasını faydalı olmasını di
liyor; saygı ve sevgilerimi tekrarlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim, Sayın Yerlikaya. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Sabri Öztürk; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Ulaştırma Bakanlığı, 1995 malî yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisinin görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan evvel, burada, hem DYP Grubu 
adına konuşan Sayın Çiloğlu hem de SHP Grubu adına konuşan değerli arkadaşımıza, birkaç cüm-
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leyle cevap vermek istiyorum; çünkü, dört seneye yakın bir süredir işbaşında olmalarına rağmen, 
bu İktidarın, Anavatan Partisi dönemine dil uzatmasına tahammülümüz kalmadı. 

Burada, ulaştırmada, karayolu taşımacılığının yanlış bir politika olduğu ifade edildi. Bizim, 
demiryolu taşımacılığının hiçbir ülkeye faydalı olmadığı yararlı olmadığı yolunda bir iddiamız 
yok. Anavatan Partisi döneminde demiryolu taşımacılığına fevkalade büyük yatırımlar da yapıl
mıştır; ama, ben, burada, bunların teknik ayrıntısına girerek, rakamlarla sizlerin zamanını almak is
temiyorum; çünkü bu bir siyasî tercihtir. 

Değerli arkadaşlarım, bizim dönemimizde başlamış olan Ankara-İstanbul hızlı tren projesi, 
Ulaştırma eski Bakanı Sayın Yaşar Topçu döneminde 1 milyar dolarlık bir yatırım olarak kabul 
edilmiş, bir sene sonraki bütçe görüşmesinde Sayın Bakan bu yanlışlığı anlamış olacak ki, bunun 
maliyetinin 4-5 milyar dolar civarında olacağını ifade etmiş; ondan sonra göreve gelen Sayın Ba
kanımız, bunun 7-8 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleşeceğini söylemiş; ama, ne yazık ki, bu
güne kadar bu iş için bir kazma dahi vurulamamış!.. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, bu konuda gelişmiş ülkelerden Japonya, Fransa ve Almanya'da 
uygulaması bulunan hızlı tren projesinin İstanbul-Ankara arasında gerçekleştirilebilmesi, ancak 7-
8 milyar dolarla mümkün olabilir; ama, şimdi, Hükümetin bahsettiği bu hat, 1-2 milyar dolarlık bir 
modernizasyonla hızlı tren hüviyetine sokulmak istenilmektedir. Bunlar ayrı ayrı şeylerdir. 

Bir iktidar düşünün ki, 7-8 milyar dolar harcayacak ve Ankara-İstanbul arası hızlı tren proje
sini gerçekleştirecek!.. işte, burada bir siyasî tercih çok önemlidir. Anavatan döneminde, Anavatan 
İktidarı "7-8 milyar dolarlık bir yatırımla, ben, 1 500 kilometre otoyol yapabilirim" demiş ve siya
sî tercihini ortaya koymuştur; buna da başlamıştır. Belki, ağır kış şartlarında, bakımsızlığı ve ka
rayollarının ilgisizliği yüzünden, bu yollara, Gerede-İstanbul arasında pek rağbet edilmiyorsa da, 
onun dışındaki diğer hatlarda, bu trafik yükü fevkalade yüksektir. . 

Bir çelişkiyi daha burada ifade etmek istiyorum. DYP sözcüsü bir sayın arkadaşımızın Plan ve 
Bütçe Komisyonunda bir ifadesi var. "İstanbul-Ankara arasında trafik, 2000 yılma kadar tıkanacak
tır" diyor; yani, yapmış olduğumuz bu otoyollar dahi 2000'li yıllarda ihtiyaca cevap veremeyecek
tir; alternatif olarak da hızlı tren projesini öngörmektedir. Buradaki çelişkiyi bu şekilde ifade ettik
ten sonra, bir de, PTT ve Türk Hava Yolları üzerindeki görüşlerimi, İkinci konuşmacı arkadaşımı
za da zaman kalması bakımından, kısaca arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 49 uncu ve 50 nci Hükümet dönemlerindeki, Sayın Yaşar Topçu'nun 
Ulaştırma Bakanı olduğu dönemi bu kürsüden, fevkalade eleştirmiştim; ama, 1994 yılı bütçesi gö
rüşülürken, Sayın Bakanımız o zaman yeni göreve yeni atanmıştı ve kendisinin, Türk insanına ve 
Parlamentomuza verdiği mesaj bizler tarafından son derece olumlu karşılanmıştı. 

Sayın Topçu döneminde, PTT, âdeta, iflas edecek bir hale sokuldu. 1991 yılında, PTT'de ça
lışan personel sayısı 103 bin civarındayken, Sayın Topçu döneminde, 40 bine yakın personel alın
mak suretiyle personel sayısı 140 bine çıkarıldı ve bu insanlar partizanca görevlendirildi. DYP'nin 
seçim bürolarında çalışan insanlara PTT'de iş bulundu. Bakınız, bu son 4 Aralık seçimlerinde bile 
-Sayın Bakana şahsî olarak da bu bilgileri verebilirim, burada zamanını almak istemiyorum- 4 Ara
lık seçimleri iptal edilmiş olmasına rağmen, DYP'nin seçim bürolarında çalışan insanlar bu idare
ye alındı ve bugün, bu idarenin zararında, bu partizanca tutumun rolü vardır ve orada gerçekten da
ha önce verimli çalışan insanların morali de bozulmak suretiyle, bugün, PTT, zarar eden bir kuru
luş haline getirilmiştir. 

Burada, ulaştırmanın evrensel değerini, erdemini anlatarak zaman geçirmek istemiyorum; biz 
bir yerde muhalefet partisiyiz, elbette bir denetim görevimiz var. Burada, Sayın Bakanın da görev 
icra ettiği dönemle ilgili birtakım iddialar var. Bu iddialar, hem Türk Hava Yollarında hem Devlet 
Demiryollarında olan hususlardır; bunları kendisine arz edeceğim; fakat, ondan önce telekomüni
kasyon konusuna değinmek istiyorum. 
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Telekomünikasyon, karakteri icabı, gelişmiş toplumların kullandığı en önemli hizmetlerden

dir. Telekomünikasyon hizmetleri bu özelliğin yanında, karmaşık yapısı ve kullandığı yüksek tek
noloji gereği çok pahalıya mal olan bir hizmet türüdür. Bu nedenle, telekomünikasyon hizmetleri 
sistemlerinin planlanması ve kurulması, hizmete giren bölümlerin, kesintisiz, düzenli bir şekilde 
çalıştırılması, Türkiye ekonomisi bakımından çok önemlidir. Kurulan telekomünikasyon hizmetle
ri sistemlerinde, abone, kullanıcı, hat başı maliyetleri göz önüne alındığında, bugün telefon santral-
lannda boş kapasite son derece artmış görünmektedir. 1994 Kasım ayı itibariyle PTT'nin bu boş hat 
sayışıl 642 862'ye ulaşmıştır. Diğer bir deyişle, PTT'nin, yılda 1,5 milyon hatlık yatırım yaptığı 
göz önüne alınırsa, halen boş kapasitenin, bir yıllık yatırım değerinde olduğu görülür ki, bu da, pa
rasal değer olarak -altını çizerek söylüyorum- 1 milyar 642 milyon Amerikan Dolarıdır, Türk Li
rası olarak da takriben 60 trilyon lira civarındadır. 

Burada önemli bir husus da, yıl içinde yatırımların durdurulmuş olmasına rağmen, boş kapa
sitenin eritilmemesi hususunda ortaya çıkan bu fırsattan PTT'nin yararlanamadığıdır. 1991 yılından 
önce, hemen her yıl yeni hizmet ve projeler üretilirken, son yıllarda, bu alandaki hızlı teknolojik 
gelişmelere rağmen, 1991 yılından önce başlatılan projelerle yetinildiği görülmektedir. PTT, bil
hassa telekomünikasyon teknolojisini ve teknolojinin sağladığı yeni hizmetleri topluma sunmakta 
artık eski arzu, istek, imkân ve kabiliyetinden yoksun olduğu görünümü vermektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; PTT'nin T'sinin özelleştirilmesine gelince; özelleştirmede 
temel amaç, rekabetle birlikte teknoloji düzeyini yükseltmek ve verimlilik olmalıdır. Halbuki, so
runa, bu Hükümet ve Bakanlık, yalnızca acil para girişi olarak bakmaktadır. Bu son derece yanlış 
bakış, gelecekte başka sorunları gündeme getirecektir. Özelleştirmeyle ilgili çıkarılan kanun hük
mündeki kararnamede -ki, bu, Anayasa Mahkemesine takılan bir kararnamedir; Özelleştirme Ya
sası, sonradan, Meclisimizden geçti; ancak, buradaki mantık- PTT'nin tekel olma özelliği korun
makta, âdeta kendini tedavi görevi verilmektedir; yani, yüzde 51'i devlete ait kalmakta, yüzde 
49'unu özelleştirmektesiniz. Bunun neresi özelleştirme oluyor; bunu anlamakta, gerçekten biz, güç
lük çekiyoruz. 

Bir de, telekomünikasyonda, işletmecilik konusu çok önemlidir. Bu konuda, yerli işletmeci fir
malara imkân tanınmalı ve rekabet ortamının sağlanması temin edilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP döneminde, havayolları taşımacılığı ve sivil ha
vacılık filomuz, hem sayı olarak artırılmış hem de filonun gençleştirilmesi sağlanmıştır. Uçulan dış 
hat noktalan artırılmış, özel sektöre tanınan imkân ve kolaylıklar sayesinde, özel sektörün payı gi
derek artırılmış, özel havayolu firmalarının yurtiçi uçak işletmeciliğinde ve yurtdışı charter taşıma
cılığında önemli artışlar sağlanmıştır. Türk Hava Yollarımn, Boeing-727 ve DC-9 tipi uçaklarının 
giderek tasfiyesi ve filonun on yıllık bir dönem içerisinde, orta ve uzun menzilli 20 civarındaki 
uçakla takviyesi için çalışmalar yürütülmüştür. 

Türk Hava Yollarının bugünkü durumuna baktığımızda, görüyoruz ki, özelleştirilmesi düşü
nülen bu kuruluşu ileride büyük sıkıntılara sokacak uygulamalar yapılmaktadır. Şöyle ki : On yıl
lık periyot içerisinde, Amerika ve değişik ülkelerden uçak kiralanması yoluna gidilmektedir. Bizim 
yaptığımız hesaplara göre, Türk Hava Yolları, 800 milyon dolar borca sokulmakta ve özelleştiril
mesi düşünülen bu kuruluşun sırtında büyük bir borç kamburu oluşturulmaktadır. Kaldı ki, Türk 
Hava Yollarının yolcu kapasitesi için bile, böyle bir hesabın yanlış olduğunu düşünmekteyiz. 

Türk Hava Yollarının halkla ilişkiler ve reklam harcamalarına baktığımızda, 1991 yılında 27 
milyar lira olan bu harcama, 1993 yılında 300 milyar liraya, 1994 yılı içerisinde de tahmin ediyo
ruz ki, 500 milyar liraya çıkmıştır. Kaldı ki, 1991 yılında; yani, bizim dönemimizde, bu harcama
lar, bu tanıtımlar, sadece yurtdışına yapılırken, bugün, 500 milyara yakın para, yurtdışından ziya
de yurtiçi reklamlara harcanmaktadır. Acaba, Türk Hava Yolları için yurtiçinde reklama -altını çi-
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zerek söylüyorum- 500 milyarı bulan reklam harcamasına bir gerek var mıdır; bunu da sizlerin tak
dirlerine sunuyorum. 

BAŞKAN- Efendim, konuşmanızı bağlamaya gayret edin. 
SABRİ ÖZTÜRK (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sürenin azlığı ve gelecek 

arkadaşa da zaman bırakmak yönünden, ben, sadece, kısa olarak, Sayın Bakana sorularımı arz et
mek istiyorum: 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığının bir yıllık icraatı konusunda bir
takım iddialar söz konusu olmuştur; bu iddialar sadece basına taşmakla kalmamış, DYP Grubunda 
da sert tartışmalara neden olmuştur. Bunlardan biri, özellikle, İstanbul-Ankara hızlı tren projesini 
de yakından ilgilendiren Ayaş tüneliyle ilgili olarak, müteahhide, 70 milyar liralık bir fazla ödeme 
yapıldığı ve Sayıştay denetçileri tarafından, bunun, Sayın Bakan ve Müsteşarına zimmet olarak çı
karıldığı iddiasıdır. Umut ediyoruz ki, Sayın Bakan, kendisi de ilgilendiren bu konuda, burada, sa
yın milletvekillerimizi ve Parlamentomuzu tatmin edici bir açıklamada bulunacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bu arada, şunu da belirtmek istiyorum: Gerek DYP gerekse SHP Grubun
da olan arkadaşlar, bugüne kadar, hem Plan ve Bütçe Komisyonunda hem de Genel Kurulda, 
ANAP dönemine dil uzatmalarına rağmen, Sayın Bakana, huzurlarınızda bir hususta teşekkür et
mek istiyorum. Sayın Bakan, ANAP döneminde yapılan hizmetleri her vesileyle takdir etmiş ve bu 
hizmeti yapanlara teşekkür etmiştir. Bugün, ülkemize hizmet veren TÜRKSAT Projesi ANAP dö
neminde yapılmış, onun değerli genel müdürü yargılanmış; ama, sayın genel müdür, yine bu Par
lamentonun değerli üyeleri tarafından, Radyo Televizyon, Yüksek Kuruluna seçilmekle onurlandı
rılmıştır. Başarılı insanların bu şekilde onurlandınlması, ödüllendirilmesi hepimizi sevindirmekte
dir. Ben, bu hususta, Sayın Bakanın tutumuna da teşekkür ediyorum. 

Bir iki sorum daha var: Sayın Bakan, özellikle, Antalya Havaalanı ihalesine üç firmanın işti
rak ettiğini, esasen, bu ihaleyi Lockheed firmasının alması gerektiğini deklare etmiş olmanıza rağ
men, Bayındır İnşaat ve Yüksel inşaat arasında birtakım tercihlerin yapıldığı; keza, Atatürk Hava
alanı için de bu tür iddiaların söz konusu olduğu; bu iddialar içerisinde, şu anda DLH Genel Mü
dürü olan arkadaşımızın, Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu'nun oğlu olduğu ve bu Genel Mü
dürlüğe gelişinde Özer Çiller'in çok büyük rolü ve kulisi olduğu, yine, sizin grup toplantılarınızda 
bunların tartışmalarının yapıldığı, basında ve medyada ifade ediliyor. 

Ben, sizlerin, gerçekten iyi niyetle Bakanlığın hizmetlerini yürüttüğünüze inanıyorum. Bu so
ruları, sizi rencide etmek, sizi teşhir etmek maksadıyla sormuyorum. Ben, insanların ayıbının ör
tülmesi gerektiğine inanıyorum; ama, biz, burada millet adına görev yapıyoruz ye özellikle Ana-
muhalefet Partisi olarak, bu sorularımıza yanıt bekliyoruz. 

Vaktim olmadığı için, bunları, teferruatlarıyla burada arz edemeyeceğim; ama, bilahara elim
deki notlan size aktarmak istiyorum. Bu hususta, Nokta Dergisinin yayımları oldu. 

BAŞKAN-Efendim, yeniden başlıyorsunuz!.. 
SABRİ ÖZTÜRK (Devamla)- Nokta Dergisi, yayımlanmadan toplatıldı; acaba, hangi güçle 

toplatıldı. Elimde, yayımlanmak üzere hazırlanmış bu Nokta Dergisinin fotokopileri var; bunları si
ze arz edeceğim. Bu dergiler, taşınma halindeyken, TIR'lardan toplatıldı ve aynı gün, aynı yerde bir 
başka haber çıktı. 

Dolayısıyla, bu hususların, hem kamuoyu yönünden hem Yüce Parlamentomuz yönünden hem 
de sizin yönünüzden, aydınlatılacağına inanıyor; bütün bunlara rağmen, bu bütçenin, ülkemize, 
memleketimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
ERSİN TARANOĞLU (Sakarya)- Sayın Başkan, bir konuyu arz etmek istiyorum. Sayın Mil

letvekilinin konuşması esnasında, Komisyona ait sıraların arka bölümünde oturan bir bürokrat, pro
testo eder mahiyette, kafasını sallamak suretiyle, sanki, birtakım şeyler söylemekteydi. 
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Sayın Bakandan, bu bürokratının neler söylemek istediğini, Meclise saygısının ifadesi olarak, 

arz etmesini talep ediyorum. 
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya)-Hoppala!.. 
ERSlN TARANOĞLU (Sakarya)- Aksi takdirde, Başkanlığınızı kullanmak suretiyle, o bürok

ratın, bu Meclisten çıkarılmasını talep ediyorum. 
MEHMET ALÎ YAVUZ (Konya)- Hazmedemediniz mi?!. Hazmedemiyor musunuz? 
ERSİN TARANOĞLU (Sakarya)- Bu Meclise, kimse, kafasını sallayamaz. Bugün biz konu

şuruz, yarın siz konuşursunuz. 
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya)- Bürokrat, yanındaki arkadaşıyla konuşuyorsa... 
ERSİN TARANOĞLU (Sakarya)- Kim olursa olsun... Hayır... Bu Meclise, kimse, kafasını 

sallayamaz. 
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya)- Bu kadar hazımsız olmayın. 
ERSİN TARANOĞLU (Sakarya)- Sayın Başkan, lütfen... 
BAŞKAN- Tamam efendim... 
Sayın Yusuf Pamuk; buyurun. 
ERSİN TARANOĞLU (Sakarya)- Burası Parlamento yahu... Biz de, burada, sekiz sene ikti

dar olduk... 
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya)- Bürokrat yanındaki arkadaşıyla konuşamayacak mı? 
ERSİN TARANOĞLU (Sakarya)- Siz bizi hırsızlıkla itham ettiniz; hiçbir bürokratımız kafa

sını sallamadı; öyle bir şey oldu mu? 
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya)- Konuşamayacak mı?!.. Ayıp, ayıp!.. 
ERSİN TARANOĞLU (Sakarya)- Konuşamaz!.. Sen, burada, bürokratı değil milletvekilini 

savunacaksın... Demokrasi bu. 
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya)- Sen, önce milletvekilliğinin ne olduğunu öğren; nasıl dav-

ranılacağmı öğren. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul)- Neyi öğrenecek; adam kafasını sallıyor orada!.. 
ERSİN TARANOĞLU (Sakarya)- Burası Rusya Parlamentosu değil!. 
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya)- Bir arkadaşıyla konuşuyordu; ne kafasını sallaması!.. 
Terbiyesizliğe gerek yok!.. 
AHMET KABİL (Rize)- Sana ne oluyor?.. Burada Sayın Başkan var... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Sayın Yavuz, siz görmediniz ki ne yaptığını!.. 
BAŞKAN- Sayın Pamuk, siz buyurun... Efendim, siz devam edin... 
ANAP GRUBU ADINA YUSUF PAMUK(İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1995 malî yılı, Ulaştırma Bakanlığı bütçesi hakkında, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuzdayım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Günümüzde, globalleşen dünyadan sıkça bahsedilmektedir. Globalleşen dünya içinde ise, 
ulaştırma ve haberleşme, öncelik taşımaktadır. Ulaştırma Bakanlığının görevleri, ülkenin ulaştırma 
ve haberleşme ihtiyaçlarını, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına, kamu yararına ve millî güvenliğine 
bağlı olarak tespit ederek, planlamalar yapmak, bunları uygulamaya koymak, hizmetlerin birbirini 
tamamlamasını sağlayacak şekilde yürütülmesini sağlamak, hizmette kullanılacak araçların, teknik 
nitelikleri ile çalışanların yeterlik şartlarının belirtilmesi hususlarında, temel prensipleri ve politi
kaları tespit ederek koordinasyonu sağlamak, devletin ulaştırma ve haberleşme hedef politikaları
nı tespit etmektir. 

Sayın millekvekilleri, Ulaştırma Bakanlığının 1995 malî yılı bütçesi, 4 trilyon 130 milyar 120 
milyon liradır. Bu bütçenin cari harcamaları, 1 trilyon 140 milyar lira, yatırım harcamaları 2 tril
yon 231 milyar 500 milyon lira, transfer harcamaları ise 758 milyar 620 milyon liradır. 
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Konsolide bütçe ödeneklerinin dağılımına baktığımızda, 1994 yılında, genel bütçeden, Ulaş

tırma Bakanlığının aldığı pay 2,895 milyar lira (binde 4) iken, 1995 yılında Ulaştırma Bakanlığı
nın aldığı pay 4,386 milyar (binde 3) liradır. 

Genel bütçeye dahil dairelerin, 1994 malî yılı bütçe ödenekleriyle 1995 malî yılı artış oranla
rına baktığımızda, Ulaştırma Bakanlığı bütçesi yüzde 55 artmıştır. Türkiye' de, en az yüzde 140 
enflasyonun olduğunu düşünürsek, Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin 1994' ten daha az olduğunu id
dia edebiliriz. Bu bakımdan, 1995 yılının 1994' ten daha iyi olmayacağını iddia etmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Denizcilik Müsteşarlığının kurulması ve birçok genel 
müdürlüğün Kamu Ortaklığı İdaresine bağlanması neticesinde, birkaç yıl önce dev bir bakanlık 
olan Ulaştırma Bakanlığı, acaba bugün ne durumda: Bilhassa, sanayileşen ülkeler için hayatî öne
mi haiz olan kara ve deniz ulaştırmasının entegrasyonu, bugün, üç ayrı makamın, hatta, Bayındır
lık ve İskân Bakanlığını da sayarsak, dört ayrı makamın sorumluluk alanına dağılmış vaziyettedir. 
Bu dağınıklığa, süratle son vererek, ülke ticaretinin gelişmesinde büyük önem taşıyan bu sektör
de, stratejik planlamaya önem verilmesi gerekmektedir. 

Uluslararası taşımacılık için gerekli geçiş belgeleri dağıtımını Ticaret Odalarına devrederek, 
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün iş yoğunluğunu bir nebze azaltan Bakanlığın, bu sektörle 
ilgili, yıllardır beklenen mevzuatı bir an önce hazırlayıp, yürürlüğe koyması temennimizdir. 

. Demiryolu sektörüne gelince : Türkiye'de demiryoluna gereken önemi yeniden verecekleri
ni vaat ederek iktidara gelen Doğru Yol Partisi - SHP Hükümeti, bunun tam tersini yapmışlardır. 
1991 yılı sonbaharında iktidara geldiklerinde inşaatı devam eden beş demiryolu projesinden, üç yıl
dan fazla bir zaman geçmesine rağmen, bugün, acaba hangisini bitirebilmişlerdir? Eğer, Sayın Ba
kanın cevabı, "hiçbirisini" olacaksa, o zaman "hangi yeni demiryolu projesi inşaatına başladınız?" 
diye sormamız gerekmektedir. Eğer, bunun da cevabı olumsuz ise, lütfen, seçmenlerinize "biz bu 
vaatlerimizden vazgeçtik" dermişiniz... 

Yeni demiryolu inşaatı yok, eski demiryolu inşaatları da yürümüyor. Peki, o zaman, hiç değil
se elimizdeki trenler yürüyor mu? Devlet Demiryolları İşletmesinin en büyük müşterisi Türkiye 
Demir Çelik İşletmeleri, bu yıl görülmedik bir sıkıntı içine düşürülmüştür. Demir cevheri, Divri
ği'nde dağlar gibi yığılırken, yüksek fırınlar cevher bekliyor; çünkü TCDD cevheri taşıyamıyor. 
1994 yılı demir cevheri nakliyatı büyük ölçüde aksamış durumda. Türkiye Cumhuriyeti Devlet De-
miryollannın yük taşıması içindeki payı yüzde 40 civarındadır. 

Cevher taşıması aksıyorsa, her şey aksıyor demektir. İşin fizikî boyutunu bırakıp, malî duru
ma bakınca, yine TCDD'nin süratle iflasa sürüklendiğini görüyoruz. DYP - SHP Hükümetlerinin 
iktidara geldiği 1991 sonunda TCDD 2 trilyon lira zararda iken, 1994 yılında 20 - 30 trilyon lira 
arasında zarardan bahsedilmektedir. Sayın Bakanın, elindeki verilerle, bu konuda bizi aydınlatma
sını ve yüreğimizi serinletmesini diliyoruz. v 

Çok hızlı büyüyen metropoller ve trafik sorunu için yegane çözüm, raylı toplu taşıma sistem
leri olan banliyö treni ve metrodur. Ankara, İstanbul ve İzmir'de mevcut banliyö hatları ıslah edil
melidir. İstanbul'un iki yakasındaki banliyö hatları, boğaz geçişiyle birleştirilip, Levent - Taksim 
arasında inşa edilen metro ile entegrasyonu sağlanarak, İstanbul Boğazının iki yakasında oturan ve
ya çalışan insanların ulaşım problemleri çözümlenmelidir. 

İstanbul başta olmak üzere, büyük şehirlerin büyüme gösterdiği mücavir alanlara ve toplu ko
nut alanlarına raylı sistemlerin gidebilmesi için, çift hatlı demiryolu ve istasyonlar için gerekli alan
ların tespiti ve şehir planlarına işlenmesi gereklidir. ; 

Banliyö trenlerinde bakımsızlık göze çarpmaktadır. Banliyö trenlerinin, TCDD veya Ulaştır
ma Bakanlığı üst yöneticileri tarafından, yolcu gibi binerek, denetlemesi yapılmalıdır. İstanbul şe-
hiriçi banliyö tren seferlerinde aksamalar olduğu ifade edilmektedir. Trenlerde az yolcu olduğu ge
ce saatlerinde, Sirkeci-Halkalı arasında yolcular tehditle rahatsız edilmektedir. 
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Hava ulaştırmasına baktığımızda, Koalisyon Hükümeti, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğine 

gidilirken öncelikli sektör olarak, hava ulaştırma sektörünü belirlemiştir. Gümrük Birliği, her sek
törde olacağı gibi, havacılık sektöründe de yeniden yapılanmayı gerektirecektir. Bu konuda bazı 
adımlar atılmıştır. Ticarî Hava İşletmeciliği Yönetmeliği, 31 Ekim 1994 tarihinden itibaren geçer
li olmak kaydıyla yeniden düzenlenmiştir. Yeni yönetmelik, en az üç adet modern uçakla operas
yon yapma, uçak başına 1 milyon Amerikan Doları ödenmiş sermaye, en az bir uçak mülkiyeti ve
ya Ulaştırma Bakanlığına verilecek teminat mektubu mecburiyetlerini getirmektedir. İşin ilginç ya
nı, bu disipline edici yönetmeliğin, sektörün tüm ciddî firmalarını desteklcmesidir. Ancak, ne ya
zık ki, bazı gayri ciddî firmalar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne politik baskı yaparak, yönet
meliği yumuşatmaya çalışmaktadır. Öte yandan, Türk Hava Yolları da yönetmeliğin şartlarını ye
rine getirecek durumda olmadığından, bir maddeyle yönetmelik dışı bırakılmıştır. Eşit rekabet or
tamının yaratılması için, Türk Hava Yollarının da yönetmelik şartlarına uyması sağlanmalıdır. 

Türk özel sektöründeki ciddî kuruluşlar, sektöre daha da çekidüzen vermek için, gerek tek tek 
gerekse Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği şemsiyesi altında çaba göstermeye devam et
mektedirler. Bu çabalar, malî ve idarî açıdan, Avrupa Birliğiyle rekabet edilebilir bir yapıya ulaş
mak için kaçınılmazdır. 

Yukarıda belirtilen haksız rekabet ortamının kaldırılmasına ek olarak, mevzuatın, taranması ve 
eskimiş yanlarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle, gümrük mevzuatı, günün geri
sinde kalmış olup, yolsuzluk ortamları hazırlamaktadır. Özel havayolu taşımacıları, piyasa ekono
misine hızla geçilmesi, ihracatçıya sağlanan teşviklerin kendisine de sağlanması -Türk özel sektö
rü, 1994'te 500 milyon dolar döviz sağlamış, 200 milyon dolar döviz bozdurmuştur- malî yapıları
nın da güçlendirilmesi için, iki yıl süreyle, sektöre yeni havayolu şirketlerinin girmesinin engellen
mesini islemektedir; ayrıca, Avrupa Birliğiyle yapılacak görüşmeler sonunda, Türk taşıyıcılarına, 
Avrupa Birliği taşıyıcılarıyla, özellikle, trafik huylarında eşit şartlarda rekabet etme şansının tanın
ması lazımdır. 

Bunlar sağlandığı takdirde, Gümrük Birliğinin başlayacağı 1996 yılında, sektör, dinamizm ve 
rekabet gücünü kaybetmeyecek, iki yıl içinde, Avrupa Birliği ülkelerinin taşıyıcılarını ciddî şekil
de zorlayan bir yapıya kavuşacak ve Türk ekonomisine katkılar sağlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Doğru Yol Partisi sözcüsü arkadaşımızın, otoyollarla ve bu bütçeyle il
gili olarak bu kürsüden söylediği sözlere karşı, konunun aydınlanması bakımından, otoyollarla il
gili bilgileri sunmak istiyorum: Dünyadaki ülkelerden İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelere ba
karsak -en iddialısının da Fransa olduğu bilinmektedir- karayolu uzunlukları, Almanya'da 500 bin 
kilometre, Fransa'da 800 bin kilometre, İngiltere'de 375 bin kilometredir. Aynı ülkelerde demiryo
lu uzunluğu, Almanya'da 20 bin kilometre, Fransa'da 22 bin kilometre civarındadır. 

Ayrıca, 1960 yılından bu yana geçen süreyi inceleyecek olursak, bu ülkelerde işletmedeki de
miryolu uzunluğunun sürekli azalmakta olduğunu görürüz. Mesela, İngiltere ve Almanya'da 
19601ı yıllarda, demiryolu uzunlukları 35 bin ve daha fazla kilometre olduğu halde, bugün bu ki
lometrelere indirilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Efendim, lütfen konuşmanızı bağlar mısınız. 
YUSUF PAMUK (Devamla)- Sayın Başkanım, Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin, memleketimi

ze, Ulaştırma Bakanlığı mensuplarına hayırlı uğurlu olması dileğiyle, sözlerimi bitiriyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Lehinde, Sayın Yaşar Erbaz; buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
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YAŞAR ERBAZ (Yozgat)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığı bütçesi 

üzerinde, Milliyetçi Hareket Partisinin ve şahsımın görüşlerini Yüce Heyetinize sunmak için söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinize kalbî saygılarımı sunarım. 

Ülkemizin, coğrafî ve stratejik konumu, ulaştırma sektörünün önemi ve gereğini, ülkemiz açı
sından çok büyük değerler taşıdığını, gözler Önüne sermektedir. 

Çağımız iletişim ve haberleşme çağıdır. Bu çağı yakalayamayan topluluklar geri kalmaya 
mahkûmdurlar. Ulaşım sektörü, diğer bütün sektörler içinde can alıcı bir öneme sahiptir. Şöyle ki: 
Eğer ulaştırma sektörünüz yetersiz ise, sanayinizin, çıkardığınız madenî değerlerin, turizmin ya da 
ticaretin, tarımın gelişmesi mümkün değildir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta da bu hiz
metlerde asgari maliyet, buna karşın azami kâr ve kolaylık temini gayesinin güdülmesidir. Ulaşım 
sektöründe yapmamız gereken, hızlılık ve güvenliği artırmak olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi devletimiz, taşımacılık görevini, kara, deniz, ha
va, demiryolları ve boru hatlarıyla gerçekleştirmektedir. Şu anda dünya ülkeleri, süratle demiryol
larına ve hızlı trenlere yöneliyor. Gelişmiş ülkelerin en önem verdiği ulaştırma sektörü, demiryol-
landır. Avrupalılar, mevcut demiryollarının ıslahı için her yıl çok büyük paralar harcıyorlar. Ülke
mizde ise demiryolu taşımacılığına, henüz gereken önemin verildiği söylenemez. Demiryollarının 
önemini kavrayan ülkelerde bugün, saatte 200 kilometrenin üzerinde hız yapan trenler mevcutken, 
bizim trenlerimiz ve tren yollarımızın bakımsızlığından, maalesef, hâlâ bu hıza ulaşmak mümkün 
olmuyor. 

Demiryollarının modernizasyonu ya da bir an evvel yenileştirilmesine ihtiyaç vardır. Gereken 
önemi verdiğimiz takdirde, insanımıza layık hizmet sunulacağı bir gerçektir. Ülkemizin imkânları 
ölçüsünde, demiryoİlarımızda sağlanan kaynakları akıllıca kullanmak esas amaç olmalıdır. Mevcut 
hatlara yeni hatlar eklenmeli, sinyalizasyon ve elektrifikasyon tesisleri yaygınlaştırılmalıdır. 

Burada, yeri gelmişken yıllardır, proje aşamasında olan Ankara-Balışeyh- Yozgat-Yıldızeli 
demiryolunda artık, bir an önce, uygulama safhasına geçilmeli ve projeleri mutlaka bitirilmelidir. 

Hepimizin övünç duyduğu GAP süratle devam ederken, üretim aşamasına gelindiğinde, mah
sulün tarlada kalmaması ve iç bölgelere aktarılması için, karayollarının, demiryollarının ve hava li
manlarının en uygun şartlarda planlanıp, bir an evvel uygulama safhasına geçirilmesi, memleketi
mizin büyük menfaatına olacaktır. 

Ülkemizde en ucuz, ekonomik ve uygulanabilir taşıma sektörü, deniz yollarıdır. Deniz yolla
rından akıllıca faydalanırsak, sektörel yatırımlar, deniz yollarıyla beraber çalışacak şekilde demir
yollarına kaydırılırsa; karayolu taşımacılığının da yükü azalacaktın 

Sayın milletvekilleri, Türkiyemiz, son yıllarda telekomünikasyon alanında gerçekten önemli 
atılımlar yapmış ve dünyayı yakalamıştır. Haberleşme alanında faaliyet gösteren PTT'nin çalışma
ları sayesinde, telefon günlük yaşamın bir parçası olmuştur. PTT'nin insan yaşamındaki etkisi tar
tışılmazdır. PTT hizmetlerinin, artık tüm, yurt sathına, en ücra köşelere kadar sokulduğu bir ger
çektir, Bu sektörün gelişmesi akıl almaz bir tempoda yükselmektedir. Hepinizin bildiği gibi, man
yetolu, digital ve nihayet cep telefonları hayatımızı son derece kolaylaştırmışken, birçok ilimizde 
ve bu arada memleketim olan Yozgat'ın pek çok köyünde, özellikle santral konusunda ciddi sıkın-

, Ular olduğu, sayın PTT mensuplarınca da bilinmektedir. 
Memleketimiz, TÜRKSAT ile, az sayıdaki ileri ülkelerin kullandığı teknolojilere sahip olmuş

tur, Bu ve bunun benzeri projeler üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Bilgi çağının bütün imkânla
rının, insan yaşamını.kolaylaştırıcı etkilerinden faydalanılmahdır. İletişim sektörümüz, şu andan 
itibaren, değil takip edilen, taklit edilen yapılanmaya biran örtee ulaşmalıdır; bu alanda, çağın önü
ne geçecek çalışmalar da artık hızlandırılmalıdır. 

Unutulmamalıdır ki, sınırlar, duvarlar teknoloji sayesinde yıkılmışlardır. Uzay çağı yakındır; 
bir zaman hayal olan şeyler, yakın zamanda mutlaka gerçeğe dönüşecektir. 
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Turizm açısından baktığımızda, özellikle havayolları ve hava limanlarının önemi tartışılmaz

dır. Havalimanları turizm bölgelerinde yoğunlaştırılmak, ayrıca Anadolu'da da, özel ya da resmî 
meydanlar biran evvel tesis edilmelidir. . • 

Bakanlığı, bağımsızlığını yeni kazanmış olan Türk cumhuriyetlerini, haberleşme hizmetleriy
le dünyaya açma yolundaki çalışmalarından dolayı da ayrıca kutluyor ve bu arada emeği geçen her
kese teşekkürlerimi bildirmeyi vicdanî bir borç sayıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe konuşmalarıyla, üzerinde konuşulan Bakanlığa ve 
bağlı kuruluşlarına neler kazandırdığı noktasında ciddi kaygılarım vardır. 

Değerli milletvekilleri, bütçe görüşmeleri genellikle çok teferruatlı ve teknik olarak -hepini
zin bildiği gibi- Plan ve Bütçe Komisyonunda, en az 60-70 milletvekilinin konuşmasıyla sağlan
maktadır. Büyük Millet Meclisinde konuşulan bütçenin ne gider artırıcı bir kalemini ne de gelir ar
tırıcı bir kalemini değiştirmek yetkisi yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bu salondalO 
günden beri, bütçelere -noter görevi yapar gibi-25 kişiyle elimizi kaldırıp, indiriyoruz. Ben, bunun, 
uygun bir çalışma şekli olduğuna inanmıyorum ve özellikle bütçe görüşmelerinde, İçtüzükte çok 
yeni değişikler yaparak, bu şekilde bir angaryadan, Büyük Millet Meclisinin kurtarılması gerekti
ğine inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu şekilde bütçe, Türkiye Cumhuriyeti Devletine katma değer olarak 
hiçbir şey vermemektedir. Eğer, bütün siyasî partilere sınırsız imkân verilip, bütçenin tümü üzerin
de, iki gün veya üç gün çalışılarak, geri kalan zamanda da, bütçeyi bir iki günde tasdik ederek bu
radan geçirmenin, ülke yararına olacağına inanıyorum. Bu kazanılan zaman içinde, memleketimi
zin acil ihtiyacı olan yeni birtakım kanunların çıkarılmasına da, yardımcı olacağına inanıyorum. 

Bu vesileyle, Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin memleketimize, çalışanlarına hayırlı, uğurlu ol-, 
masını diliyor, hepinizi saygıya tekrar selamlıyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim, Sayın Erbaz. 
Sayın Bakan, buyurun. (Alkışlar) 
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bakanlığımın, 1995 malî yılı bütçesinin görüşülmesi vesilesiyle huzurlarınızda bulunuyorum. 

Benden evvel, gerek grupları adına gerekse şahısları adına söz alıp, burada, Bakanlığımla ilgili gö
rüşlerini arz eden tüm milletvekili arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Bakanlığımla ilgili genel bilgilere başlamadan evvel, huzurlarınızda, benden evvel söz almış 
bulunan değerli milletvekili arkadaşlarımın Bakanlığımla ilgili bazı eleştirilerine cevap vermek is
tiyorum. 

Burada hayretle karşıladığım bir olay, Bakanlığımla yakinen ilgisi olmayan, daha çok, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığını ilgilendiren karayollarıyla ilgili, çok geniş kapsamlı ifadeler kullanıldı. 

Yine, üzülerek ifade edeyim ki, koskoca bir Bakanlığın birçok birimleri dururken, özellikle, 
Devlet Demir Yolları üzerinde ağırlıklı konuşmalar gerçekleştirildi. Senelerdir ihmal edilmiş bir bi
rimle ilgili olarak, devlet Demir Yollarının ihmal edilmişliğini, gerek 49 uncu gerekse 50 inci Cum
huriyet Hükümetlerinin üzerine atmak, öyle tahmin ediyorum ki, insafsızlıktır. Gerçi, biz, gerek 49 
uncu Cumhuriyet Hükümeti olarak gerekse 50 inci Cumhuriyet Hükümeti olarak, Devlet Demir 
Yollarında gerekli rehabilitasyonları büyük bir ehemmiyet vererek yapıyoruz. 

Burada, Refah Partisine mensup arkadaşlarımızın, İstanbul-Ankara hızlı tren yoluyla ilgili id
diaları var. Bakanlığa başlamamdan itibaren, istanbul-Ankara hızlı tren projesiyle ilgili çalışmala
ra başladık ve bugünlerde de ihale edilebilir bir pozisyona getirdik. Devlet Planlama Teşkilatından 
olumlu raporlarımızı aldık. Bu, önemli bir projedir. 

Burada konuşan arkadaşlarımızın, maalesef, bu proje hakkında genel bir bilgiye sahip olma
dıklarını da müşahade ettim. Bizim gerçekleştireceğimiz proje, şu andaki mevcut demiryolunun re-
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habilitasyonuyla ilgilidir. Bazı elektrifikasyon ve sinyalizasyon değişiklikleriyle birlikte, 160-165 
milyon dolar civarındaki bir yatırımla, 4 saat 15 dakika gibi bir zaman içerisinde bu yol katcdile-
cektir ve Allah nasip ederse, 50 nci Cumhuriyet Hükümeti de bu projeyi gerçekleştirecektir. 

Benim, şahsen bir Bakan olarak, Anavatan Partisi sıralarında oturan çok yakın dostlarım var. 
Siyasî anlayışım ve terbiyem, bugüne kadar, bu memlekete kim ne hizmet etmişse, onlara, hep, 
şükran ve minnet ifadelerimi kullanmışımdır; ama, maalesef bugün, buraya gelen Anavatan Partili 
arkadaşlarımızdan, Saym Sabri Öztiirk ve Yusuf Pamuk, -kendileri buradalar- her ne hikmetse, ge
rek 49 uncu Cumhuriyet Hükümeti zamanında, gerekse benim Bakanlığım zamanında yapmış ol
duğumuz icraatı eleştirdiler. Bu icratla ilgili methedici ifadeleri beklemiyorum; fakat, en azından, 
gerek şahsım, gerekse çok değerli teknik bürokrat arkadaşlarımızla birlikte Bakanlık bünyesi içeri
sinde yaptığımız işler, birlikteki gayretler oldu. Bu gayretleri ortaya koyan insanların, bu vatana, 
millete hizmet etme duygusu içerisindeki çalışmalarını eleştirmek insafsızlıktır. O bakımdan bu
rada bunu ifade etmek isterim. 

Şunu da ifade etmek isterim ki: Şahsıma, Sayın Sabri Öztürk tarafından iki tane iddia yönel
tildi. Ben, tabiî ki, bunu Grubumda cevapladım; ama, burada böyle bir iddiayı da cevaplamadan ge
çemem. 

1992 senesinde, 49 uncu Cumhuriyet Hükümeti zamanında, Ayaş Tüneli için 70 milyar lira ci
varında bir ek ödenek verilmiştir. Bu, her hükümet zamanında yapılmıştır. Burada yapılan da, 49 
uncu Hükümetimizin o zamanki Değerli Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafından yapılmıştır; doğru 
yapılmış bir olaydır. O projenin hızlandırılması yolunda yapılmış bir olaydır ve dörtlü bir kararna
meyle yapılmıştır, o kararnamenin bir imzası da rahmetli Turgut Özal'a aittir. Kendisi o zamanlar 
Cumhurbaşkanıdır Danıştayın kararı vardır, Sayıştayın kararı vardır. 70 milyar lira verilmiştir ve 
doğru olarak verilmiştir. Ben, o.zamanlar, daha dört beş aylık milletvekiliydim. 

Bunu bilgilerinize sunuyorum. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Sayın Bakan size zimmet niçin çıkarıldı. 
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (Devamla)- Hayır, "20-25 milyar lira o işe 

kullanılmadı" diyerek, benim Bakanlığım zamanında, Sayıştay, -biliyorsunuz, bizim Bakanlığımı
zın içinde bulunan bir birimdir- benden, araştırılmasını istemiştir. Ben, kendi yaptığım doğru işi bu
rada söylemek istemedim. Yani, 70 milyar lira verilme olayı doğrudur. 25 milyarı da geri almak bi
ze nasip oldu. Müteahhit firmadan kestik. O doğruyu da ben yaptım; onu da burada ifade etmek is
tiyorum. 

Bizim, BOT ile iki tane projemiz vardır. Bir tanesi İstanbul ek terminal bina inşaatı, bir tane
si de Antalya terminal inşaatı. 

Bu iki büyük ihale, maalesef, daha neticelenmeden, o ihaleyle ilgili çeşitli kesimlerden ne hik
metse, "bu ihale şu müteahhite veya şu müteahhite verilecek" diye bazı ifadeler ortaya,atılmaya 
başlandı. "İstanbul ek terminal bina inşaatı ihalesi (x) firmasına verilecek" diye ifadede bulunmak 
kadar yanlış bir olay yok. Daha zarflar açılmamış. Yani, o firma hakkıyla bu ihaleyi kazanırsa, biz 
haksiz olarak o firmaya mı bu işi vermiş olacağız? Anavatan Partisi liberal bir partidir; böyle iha
leleri çok yapmıştır. Böyle bir suçlamayı, benim, bakanlığını yürüttüğüm bir birime atfetmelerini 
anlamak mümkün değil. Çok doğru ihaleler yapılmakta. 

Antalya ihalesinde üç firma değil, iki firma kalmıştır; orada Lackhedd diye bir firma yok, o 
.firma istanbul'da. Bu iki firmadan biri Bayındır, biri NET Holdingtir. Şu anda da ihale bitmemiş
tir; ama, ihale bittiğinde, ihaleyi gerçekleştiren bürokrat arkadaşlarımın doğru yapacaklarına ben 
eminim, siz de emin olunuz. Bunu, burada bütün samiyetimle ifade etmek istiyorum. 

Bakanlık yapmış herkes bilir, bu ihaleleri bakanlar yapmıyor, bürokrat arkadaşlarımız yapıyor. 
Benim ricam, bütün bürokrat arkadaşlarımıza inanalım. Hele, büyük bir cesaretle, vatan sevgisiy-
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le, büyük bir sorumlulukla elini taşın altına koyan bürokratlarımıza böyle suçlamalar getirirsek, on
lardan, önemli ve büyük işleri beklememizin mümkünü kalmaz. O bakımdan, ben, benim Bakan
lık bünyem içerisindeki tüm bürokratlarıma... . 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Suçlama yok Sayın Bakan; sadece, bir soru sordum. 
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (Devamla)- Ben de, size, gayet açık bir şe

kilde cevap verdim. Neticelenmiş ihaleler yok; ama, yapılmış olan ihaleler doğru olacaktır. 
Esasında, ben, birçok konularda Anavatan Partisini çok savundum. Turksat olayıyla ilgili ola

rak bana gensoru bile verildi. Hatta, verilen gensoruda "zarar nedir" diyerek şeklinde Türksatla il
gili çolc sorular soruldu. O, tamamen sizin başlattığınız bir projeydi. Ben, bir yerde gururlanıyorum, 
sizler yerine o projeyi bu kürsüde savunma şerefine de nail oldum. Esasında, doğru ve önemli bir 
projedir; Türkiye'ye çok büyük faydalar getirecektir. Allah bize nasip etti. O bakımdan, biraz, en 
azından bizim yaptığımız gibi, sizler de bizim yaptığımız iyi işleri savunursanız, o, bize bir moral
dir; daha iyi hizmetlere bizi sevk eder. 

ERSİN TARANOGLU(Sakarya)-Biz, hiç olmazsa sizi tenkit ediyoruz; sizin gibi Yüce Diva
na göndermiyoruz. 

ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN(Devamia)-Sağ olun. 
Bakanlığımızın 1995 malî yılı bütçe teklifine bakıldığında, teklif toplamının 4 trilyon 130 mil

yar 120 milyon Türk Lirası olduğu; bunun, 1 trilyon 140 milyar Türk Lirasının cari giderlere, 2 tril
yon 231 milyar 500 milyon Türk Lirasının yatırım giderlerine, 758 milyar 620 milyon Türk Lira
sının da transfer giderlerine ayrıldığını görmekteyiz. 

Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının toplam yatırımları 24 trilyon 689 milyar Türk Li
rasıdır. Burada 2 trilyon 231 milyar 500 milyon Türk Lirası olan 1995 yılı Bakanlığımız merkez 
yatırımlarından; demiryolları, limanlar ve hava meydanları inşaatları için 2 trilyon 226 milyar gibi 
bir rakam vardır. Bu, demiryolları, limanlar ve hava meydanları için teklif edilen ödeneğin 693 mil
yar Türk Lirası demiryolları altyapı inşaatlarına, 930 milyar 643 milyon Türk Lirası limanlar inşa
atlarına,' 603 milyar Türk Lirası da hava meydanları inşaatlarına ve donanımına ayrılmıştır. 

Tabiî ki, böyle bir bütçeyle çok büyük yatırımların gerçekleştirilmesi zordur. O bakımdan, 
önümüzdeki sene DLH yatırımlarıyla ilgili yapacağımız programlarda dış kredili ve yap-işlet-dev-
ret (BOR) modeline ağırlık vermeye çalışacağız. 

Karayolları taşımacılığıyla ilgili olarak, gerek yurt içi taşımalarda gerekse uluslararası taşıma
larda önemli bir yere sahip olan karayolu taşımacılığı, üretim yerinden tüketim mahallerine aktar
masız ve hızlı taşıma yapılmasına uygun olması nedeniyle, diğer taşıma türlerine göre, daha fazla 
tercih edilmektedir. Ülkemizdeki yolcu taşımalarının yüzde 94'ü, eşya taşımalarının ise yüzde 76'sı 
karayoluyla yapılmaktadır. Bakanlığımızdan, uluslararası eşya taşımacılığı yapmak üzere yetki bel
gesi alan 566 firma, 275 728 ton kapasiteyle bu alanda faaliyet göstermektedir. 

1993 yılında, uluslarası karayolu taşımalarından dolayı kazanılan döviz miktarı, yaklaşık 500 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 1993 yılında, Avrupa'ya yapılan ihraç taşımalarımızın yüzde 
73'ü, Avrupa'dan yapılan ithal taşımalarımızın yüzde 58'i ve Avrupa'dan Ortadoğu üzerine yapılan 
transit taşımaların yüzde 19'u, ülkemiz plakalı taşıtlarla gerçekleşmiş iken; 1994 yılının ilk 6 ayın
daki ülkemiz taşıtlarının payı, ihraç taşımalarında yüzde 77, ithal taşımalarında yüzde 66, Avru
pa'dan Ortadoğu ülkelerine yapılan transit taşımalarda da yüzde 41 olarak gerçekleşmiştir. 

Halen, Bakanlığımızdan, uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak üzere yetki belgesi almış bu
lunan 276 firma, 3 440 otobüsle 163 925 koltuk kapasitesine sahip bulunmaktadır. 1993 yılında dü
zenli ve arızî uluslararası yolcu taşımalarında, yaklaşık 70 bin sefer yapılarak, 1 milyon 400 bin 
yolcu taşınmış ve bu hizmet karşılığında 24 milyon 206 bin dolar döviz girdisi sağlanmıştır. 

Demiryollarımız, cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında önemli görevleri başarıyla götürmüştür; 
fakat, bilahara, bilhassa son on yıl içerisinde gerekli ilgiyi görememiştir. 
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Mevcut demiryolu ağının geliştirilmesi ve fizikî standartların yükseltilmesi,amacıyla 1994 yı

lı sonuna kadar 260 kilometre yol yenilemesi, 1 500 adet ray kaynağı, 170 adet makas yenilemesi, 
14 kilometre uzunluğundaki Çiğli-Merıemen yolu yapımı tamamlanarak işletmeye açılacaktır. 

Yine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü bağlı ortaklıklarında, bu yıl 
sonuna kadar, 15 adet yolcu vagonu, 225 adet yük vagonu ve 1 adet dizel manevra lokomotifi ima
latı tamamlanacaktır. 

Bu arada, yeni bir uygulamayla, ile Devlet Demiryollarında 30 adet ray otobüsünü ülkemizin 
çeşitli yörelerinde hizmete verdik ve bu sistemi 1995 senesi içerisinde daha da geliştireceğiz. 

Yine İstanbul-Ankara arasında yapılacak olan, -biraz evvel sözlerimin başındada ifade ettiğim 
gibi- hızlı tren projesini önümüzdeki sene gerçekleştireceğiz. Bu, 564 kilometre uzunluğundaki İs
tanbul-Ankara arasındaki mevcut yolu, rehabilitasyon, elektrifikasyon ve sinyalizasyon değişiklik
leriyle -160 milyon dolar civarında bir yatırımı gerektiriyor- 4,5 saate indirecek olan bir projedir. 

Sivil havacılığı tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de büyük bir önem arz eden bir sektör 
olarak görmekteyiz. 2920 sayıh Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bunun paralelinde çıkarılan yönet
meliklerle, kamunun yanında özel sektör de, sivil havacılık faaliyetleri içinde, gerek uçak işletme
ciliği gerekse havaalanı ve helikopter iniş-kalkış alanları yapımı ile yer ve ikram hizmetleri gibi 
alanlarda yerini almış olup, her geçen gün katılımını, artırarak geliştirmektedir. 

Bugün, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının yanı sıra, 13 özel sektör havayolu işletmesi 
de, büyük gövdeli uçaklarla, yurt içinde ve dışında birçok noktaya seferler düzenlemektedir. Bu ha
vayolu işletmelerinin envanterlerindeki uçuş sayısı 108'e, koltuk kapasiteleri de 17 590'a ulaşmış
tır. , 

Bakanlığımızca, işletmelere sağlanan kolaylık ve imkânlarla, işletmelerin günden güne artış 
gösteren aktivite ve etkinliği ve buna bağlı olarak uluslararası pazarda ülkemizin ağırlığı ve payı, 
her geçen gün artış göstermektedir. , 

Özetle, ziraî ilaçlama şirketleri hariç, işletme sayımız 77'ye, hava aracı sayımız 441'e, koltuk 
kapasitemiz 19 258'e ulaşmıştır. Bu toplamın içinde, Türk Hava Yolları, 63 büyük gövdeli uçak ve 
10 081 koltuk kapasitesiyle, en başta gelmektedir. , 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce, havalimanı ve meydanlarımıza sefer 
yapan uçaklar ve yolcularına verilen hizmetler çerçevesinde, 1994 yılı ekim ayı sonu itibariyle, iç 
hatlarda 132 329, dış hatlarda 138 481 adet olmak üzere, toplam 270 810 adet uçak, havalimanı ve 
meydanlarımıza inip kalkmıştır. 1994 yıl sonu itibariyle, bu rakamın, iç hatlarda 165 308, dış hat
larda 167 982 olmak üzere, toplam 333 290 adet uçak olması beklenmektedir. 

Yine, 1994 yılı ekim ayı sonu itibariyle, iç hatlarda 7 milyon 331 bin, dış hatlarda 12 milyon 
202 bin olmak üzere, toplam 19 milyon 533 bin adet yolcu trafiği yaşanmış olup, 1994 yılı sonu 
itibariyle iç hatlarda 8 milyon 291 bin, dış hatlarda 16 milyon 495 bin olmak üzere, toplam 24 mil
yon 789 bin adet yolcu trafiği beklenmektedir. 

Halen, 22 adedi askerî havaalanı olmak üzere, 39 ilde, çeşitli büyüklükte toplam 51 havaalanı 
mevcuttur. 

Hükümetimiz, "2000 yılına gelindiğinde, her vilayete bir havaalanı" sloganıyla yola çıkmış' 
olup, bu doğrultuda büyük yatırımlara devam etmektedir. Bu meyanda, yine biraz evvel ifade etti
ğim gibi, Atatürk ve Antalya Havaalanları ek terminal bina inşaatları, BOT (yap-işlet-devret) mo
deliyle devreye sokulacaktır. 

Yine, Esenboğa Havaalanımızda, mevcut terminale ilave olarak, 1 milyon yolcu/yıl kapasite
li yeni bir eharter terminali bina inşaatı devreye sokulmuştur. 

Bodrum yöresini ilgilendiren, Bodrum Havaalanımıza hız kazandırılmış olup, önümüzdeki ni
san sonu itibariyle, pistinin belirli bir kısmı hava trafiğine açılacak; terminal bina inşaatı için de, 
yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkılacaktır. 
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İsparta Havaalanımız devam etmektedir. 
Trabzon Havaalanı terminal bina inşaatı, dış hatlar terminal bina inşaatı hızla devam etmekte

dir, 
Yine, Sayın Kemalettin Göktaş arkadaşımızın sorusunda yer aldığı gibi, Trabzon Havaalanı

na, ek ikinci pist ihalesi yapılmıştır. 150 milyar civarında bir yatırımdır ve terminal bina inşaatı da 
hızla devam etmektedir. 

Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Van Havaalanının dış hat seferlerine açılmış olması ve 
yolcu trafiğinin büyük ölçüde artmış olması nedeniyle, Van Havaalanında başlatılan 1 milyon yol
cu kapasiteli yeni bir terminal binasının yapımı da bu arada sürdürülmektedir. 

Yine, bu arada, bazı askerî havaalanlarını sivil uçuşlara açmak için gayretlerimiz sürmüş ve bu 
alanda, Konya, Kayseri, Bursa, Çorlu ve Cengiz Topel Havaalanlarının terminal bina inşaatları iha
le edilmiştir; pist genişletme çalışmalarına da 1995 senesi içerisinde başlanacaktır. 

Yine, Samsun-Çarşamba Havaalanı dış kredili olarak ihale edilmiştir. 
Ayrıca, muhtelif havaalanları kapsamındaki 24 adet stol tipi havaalanlarının yapımı sürdürül

mektedir. Yine, bu arada, bundan önceki senelerde yapılmış olan stol havaalanlanmızın pistleri 
800-900 metre civarındadır, bizler, bu havaalanlarından da istifa etmek doğrultusundan hareket 
ederek -ki, bunlardan bir tanesi Kuşadası Havaalanıdır- pistlerini uzatma çalışmalarına başlamış 
bulunuyoruz. Böylece, 10-15 tane stol havaalanını 1995 ve 1996 senelerinde devreye sokmayı 
planlıyoruz. 

Denizcilik kısmında, 1994 senesi içerisinde, yat limanı, balıkçı barınağı ve iskeleler olmak 
üzere, 60 projeyi devreye sokmuş bulunmaktayız. Turizme verdiğimiz önem ortadadır. Bu doğrul
tudan hareket ederek, belirli balıkçı barınaklarımızı yat limanları haline getirme çalışmalarımız hız
la devam etmektedir. Türkiye'de 1994 sonu itibariyle, DLH tarafından yaptırılan yat lin^nlarında 
yat kapasitemiz 2 700 civarında, özel sektörce yaptırılan yat limanlarında yat kapasitemiz 2 800 ci
varında, toplam yat kapasitemiz ise 5 600-5 700 civarındadır. Hedefimiz, 10 bin yatlık kapasiteye 
ulaşmaktır. 

PTT hizmetlerine gelince : Ülkemizde, otomatik telefon hizmeti 1926 yılında başlatılmış olup, 
1994 yılı sonunda ise, yüzde 83'ü dijital olmak üzere otomatik telefon santrallarımızın ülke gene
lindeki kapasitesinin 13 milyon 700 bin hatta ulaşması beklenmektedir. Telefonlu kırsal yerleşim 
yeri, 1993 yılı sonunda 43 896'ya ulaşmış olup, 1994 yılı sonunda ise 45 396 adede ulaşması için 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Çevrelerindeki köylerle birlikte 17 bin köyümüzde evlere kadar otomatik telefon hizmeti ve
rilir duruma gelinmiştir. Bu yıl içinde 1 000 köyümüze kurulacak yeni santralla, otomatik santral
li köy sayısı 7 bine, bu santrallardan istifade edecek köy sayısı ise yaklaşık 18 500'e ulaşmış ola
caktır. ' 

Nüfus yoğunluğu yüksek olan yerlerde, turistik yörelerde ve ana karayolları üzerindeki konak
lama yerlerinde, ankesörlü telefon ihtiyacını karşılamak amacıyla, ankesörlü telefonların tesisine 
devam edilmiş olup, 1993 yılı sonunda, 36 272 adedi jetonlu, 15 127 adedi kartlı ve 964 adedi ma
sa tipi olmak üzere, toplam 52 363 adet ankesörlü telefon makinesi halkımızın hizmetine sunulmuş
tur. Bugünkü tarih itibariyle, bu rakam 56 825'e ulaşmıştır. Bu yıl içinde ülke genelinde tesis edi
lecek 9 873 adet kartlı telefon makinesi 2 000 adet kart ve jetonla çalışan telefon makinesi ve 1 036 
adet masa tipi ve ayrıca ankesörlü araç telefonuyla ankesörlü telefonların sayısı 65 bine ulaşmış 
olacaktır. 

1992 yılı içinde Ankara, Adana, Antalya, Bursa, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakası, İz
mir, Gaziantep, Konya ve Kayseri illerinde toplam 43 bin aboneye kablo TV hizmeti verilirken, 
1993 yılı sonunda bu rakam 129 878 aboneye, bugün ise 205 bin aboneye ulaşmıştır. Ayrıca, kab
lolu TV hizmeti verilen bu dokuz ilde 1 milyon 200 bin aboneye de altyapı hizmeti götürülmüştür. 
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Yine önemli bir gelişme Pan-Avrupa Mobil Telefon Sistemi olan GSM (cep telefon) sistemi 

24 Şubat 1994 tarihinde hizmete açılmış olup, kasım ayı sonu itibariyle 75-80 bin aboneye çıkmış
tır. Bu sene sonu itibariyle biraz daha fazlalaşacağını ümit ediyoruz. Bunu, iki konsorsiyum götür
mektedir. Öyle ümit ediyoruz ki, 1995 senesi sonu itibariyle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (Devamla)-... bütün Türkiye genelinde yay

gınlaşacaktır. Benden evvel konuşan arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, bu sistemden büyük bir ge
lirimiz olmuştur. 

Yine önemli bir olay da şudur: Türkiye tabiî ki, telekomünikasyon alanında dünyada üç beş 
ülke arasına girmiş bulunmaktadır. Telekomünikasyon hizmetlerinde hakikaten çok geliştik. 
TÜRKSAT uydusuyla birlikte bu hizmetler 1995 senesi içerisinde çok daha gelişerek devam ede
cektir. TÜRKSAT uydusuyla birlikte yalnız televizyonlar olarak değil, haberleşme olarak da bü
yük bir atılım içerisinde olacağız. Üç kapsama alanım içeren TÜRKSAT uydusu, bilhassa Türk 
cumhuriyetlerine büyük hizmetler götürecektir. 1996 senesi içerisinde ikinci uydumuzu da uzaya 
fırlatarak, bundan sonraki hizmetleri 22 kanaldan 44 kanala çıkarma imkânına sahip olacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla Ulaştırma Bakanlığı cami
ası, ulaştırma ve haberleşme alanında büyük milletimize layık olduğu ve çağın gerektirdiği bütün 
hizmetleri verebilme arzu ve gayreti içerisindedir. Sizlerden aldığımız ve alacağımız destek ve güç
le bu hizmetleri çok daha ileri seviyelere çıkaracağımıza inanıyoruz. 

Bu duygular içerisinde sözlerime son verirken, beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için he
pinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçenin aleyhinde Sayın Şaban Bayrak?.. Yok. 
Sayın Ali Dinçer?.. Yok. 
Sayını Cevat Ayhan, buyurun. 
CEVAT AYHAN(Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Ulaştırma Bakanlığımızın 

bütçesiyle ilgili söz almış bulunuyorum. Her ne kadar, Muhterem Başkanımız "aleyhinde" diye be
yan buyurmuşlarsa da, böyle güler yüzlü bir Bakanımızın ve başarılı, becerikli bürokratlarıyla ha
berleşmeye mühim hizmetler getiren Bakanlığımızın hizmetlerini takdir ederek, sözlerime başla
mak istiyorum. Bu meyanda, arz edeceğim bazı hususlar da olacaktır. Ben, onları, burada, dikkati
nize sunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, benden önce konuşan değerli arkadaşlarımız da ifade ettiler; demiryol
ları, Türkiye'de, uzun süre ihmale uğramış bir ulaştırma sahamızdır. 

Bakınız, elimdeki rakamlara baktığımız zaman: Türkiye'nin üçte biri kadar topraklara sahip 
olan Almanya'nın 26 950, İspanya'nın -küsuratı söylemiyorum- 12 bin, Türkiye'nin yarısı kadar 
olan Fransa'nın 34 bin, İtalya'nın 16 bin, İngiltere'nin 16 bin ve Türkiye'nin de 8 bin kilometrelik . 
demiryolu ağına sahip olduğunu görüyoruz. Yani, demiryollarında büyük bir ihtiyaç vardır. İnşal
lah, önümüzdeki dönemlerde, Hükümet ve Bakanlık, kaynak bulur; bilhassa, büyük ticaret ve nü
fus merkezleri arasında, demiryolu taşımacılığı, nakliye bakımından da büyük kolaylık ve ucuzluk 
sağlar, bunu da dikkate almak lazımdır. 

Tabiî, demiryollarında hedef, Avrupa standartlarıdır. Avrupa'ya giden arkadaşlarımız bilirler; 
Ankara-İstanbul arası kadar mesafeyi 2,5-3 saatte çok rahat bir şekilde, okuyarak veya çalışarak 
alırsınız; gideceğiniz yere, uçağı aratmayacak bir rahatlık içinde ulaşırsınız. Bizim demiryollarımı-
zın birçoğu 19 uncu Asırdan kalma, bir kısmı cumhuriyetin ilk yıllarında bin bir meşakkatle yapıl
mış, kıırp dediğimiz eğrileri çok, altyapısı yetersiz ve sürat yapmaya imkân vermeyen hatlardır. Bü-



T.B.M.M. B : 58 20 .12 .1994 O : 4 
tün bu hatlann, ıslah edilmesi, sürate müsait hale getirilmesi, kaynaklı raylarla değiştirilmesi, sin
yalizasyonun geliştirilmesi, demiryollarının temel ihtiyaçlarındandır. 

Haberleşme sahasında, eskiden beri, devamlı olarak uluslararası istatistiklere bakarım, 1980'li, 
hatta 1970'li yıllarda, istatistiklerde, 1 000 kişiye düşen telefon sayısı 15, 20 veya 25 telefon idi. 
Şimdi bakıyorum, 1 000 kişiye düşen telefon sayısı 228'e ulaşmış. 13 milyon 700 bin telefon kapa
sitemiz var; bunun, aşağı yukarı 12,5 milyonu kullanılmış vaziyette, diğeri de rezerv imkândır. Al
manya'da 1 000 kişiye düşen telefon sayısı 680, Belçika'da 500, Danimarka'da 880, Fransa'da 610, 
İtalya'da 510'dur. Yani, Avrupa standartlarının aşağı yukarı yarısına yaklaşmış durumdayız. 

1980'den 1994'e, biİhassa PTT sahasında gelmiş geçmiş idareler, fevkalade güzel hizmetler 
vermişlerdir. 

Haberleşme, kalkınmanın, gelişmenin ve ticaretin temelidir. Hangi sahadan bakarsanız bakın, 
haberleşme, ticaret, eğitim, asayiş, güvenlik için her sahada öncelikle ele alınması gereken bir hu
sustur. Çok yol alınmıştır, inşallah bundan sonra, PTT teşkilatımız bu haberleşme şebekesinin ba
kımında da başarılı olur. Zira, Türkiye'de, yapmak yetmiyor; işletme, çok daha fazla dikkat ve ti
tizlik istiyor. 

Bir defasında hatırlarım; beş altı sene önce Nazilli'ye gitmiştim.-Büyük bir İlçemiz- önünde 
, belki 15-20 tane telefon kabini var; ama -bu kabinlerin birçoğuna tek tek girdim- telefonların yarı

sına yakım bozuktu. Yani, bu ankesörlü telefonlar olsun, diğerleri olsun, şebeke olsun, hepsi ba
kım ister. Tabiî bu, değerli teşkilatımızın ihtimamla yürüteceği bir hizmettir. 

Hava ulaştırma sahasında da, ifade edildi, her ile bir havaalanı veya iki il arasında bir hava
alanı; ama,mutlaka her ile hava ulaşımım sağlamaya mecburuz.Hele hele geri kalmış bölgelerde, İç 
Anadolu'da, doğuda, Karadeniz'de, güneydoğuda, birtakım bölgelerde eğer hava ulaşımınız yoksa, 
büyük şehirlerimizde temerküz etmiş olan işadamları, sermayeyi, teknik ve idarî gücü, vasıflı işgü
cünü oraya yatırımcı olarak, yönetici olarak, eğitimci olarak; hatta, açtığımız bu 50'nin üzerinde
ki üniversiteye, eğitim bakımından da mutlaka hava ulaşımı şarttır. 1970'li yıllarda da çok konuşu
lan bu stol tipi havaalanlarının, süratle, her ile ulaşacak bir hedefi tutturacak şekilde uygulanması 
lazım. 

Tabiî, geri kalmış bölgelere de, ucuz hava ulaşım imkânları getirmek lazım; bu, 1980 öncesi 
uygulanırdı. Bir Erzurum'dan, bir Van'dan, bir Diyarbakır'dan -bu illerin bulunduğu bölgelerden-
büyük merkezlere, tedavi merkezlerine, ticaret merkezlerine hem ulaşım hem de eğitim için, ucuz 
tarifeler, indirimli tarifeler getirmek bir ihtiyaçtır. Zaten, kalkınsın diye, bu bölgelere, çeşitli teşvik 
unsurlarıyla, imkânlar götürüyoruz. Ulaşım da kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğu için, 
indirimli tarifeyi dikkatten kaçırmamak lazım.. 

Limanlarımız yetersizdir; büyüyen Türkiye'nin ithalat ve ihracatında daha da yetersiz olacak
tır. Tabiî, makro liman hedefleri bakımından çalışmalar vardır. Ben, özellikle, doğuda mühim bir 
liman olarak Trabzon Limanını, altını çizerek belirtmek istiyorum; zira, o bölge, Orta Asya'ya, Kaf
kasya'ya, doğuya açılan bir ticaret kapısıdır. Trabzon limanının, 1980'li yılların başında olduğu gi
bi, önümüzdeki dönemde de -şüphesiz bölgedeki diğer limanlar da buna dahil- ticarette büyük hiz
metler vereceğine inanıyorum; bunun için tedbirlerin alınması gerekir. 

Yine, kendi seçim çevrem olan Sakarya'nın Karasu bölgesinde -tabiî sahil altyapısının müsait 
olduğu bir yere- ithalat ve ihracat için, Karadeniz'e doğrudan açılacak bir limana mutlaka ihtiyaç 
vardır. Zira, İstanbul Limanı, Derince Limanı doludur; daima beklenmektedir. Ayrıca, bu bölgeden 
Karadeniz Bölgesine, Rusya'ya, Kafkasya'ya, Orta Asya'ya Tuna üzerinden Mouns kanalıyla Bal-
tık Denizine kadar ulaşma imkânı var. Yani, Doğu Avrupa'yı ve Rusya'yı da alırsanız, 500 milyon 
nüfuslu, yüksek tüketim potansiyeli olan bu bölgeyle ticarette ve Ankara'nın, Eskişehir'in hatta İz
mit ve İstanbul'un ithalat ve ihracatta, doğrudan Karadeniz'e açılması bakımından böyle bir büyük 
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limana ihtiyacı vardır. Bunu da Değerli bakammızın ve bürokratlannm notuna tevdi ediyorum. Bu 
liman hem bölgenin kalkınmasına hem de -boğaz trafiğine girmeden- Karadeniz ve civarıyla tica
retin gelişmesine, hizmet edecektir. 

Tabiî, yine, bizim, demiryolu olarak da, doğudan Kafkasya'ya, Türkmenistan'a, Orta Asya'ya 
doğru açılan bir karayoluyla beraber -Bayındırlık ve îskân Bakanlığıyla beraber düşünülmesi gere
ken- ciddî bir demiryolu projemizin olması lazım; yani, bu bölgelere ciddî bir demiryolu ulaşımı
nın -denizyolu ulaşımı olmadığına göre- mutlaka karayoluna paralel olarak, uluslararası finans ku
rumlarının da desteğiyle, uygulamaya alınabilmesi lazım. 

Burada, hemen altını çizerek ifade edeceğim. Ulaştırma hizmetleri, yatırım ve teçhizat açısın
dan büyük paralar ister. Türkiye Cumhuriyeti, ulaştırmanın önemini hissetiği için, hemen, demir
yolları bünyesinde, Sivas'ta, Adapazarı'nda, Eskişehir'de, lokomotif ve vagon olarak, büyük demir
yolu teçhizatı imalat tesislerini kurmuştur. Bunlardan Adapazarı, bugün modern vagonlar -TÜVE-
SAŞ olarak- imal edebilmektedir. Eskişehir'de de lokomotif imalatının gelişmekte olduğunu bili
yoruz. Bugün hangi safhada olduğunu pek bilemiyorum; ama, seçim çevrem olarak Adapazarı'nda-
ki TÜVESAŞ'ın... 

BAŞKAN-Lütfen bağlayalım... 
CEV AT AYHAN (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 
...geliştirilmesi için, dışarıdan lisans alarak, ortaklık kurarak, Batılı birtakım başarılı firmalar

la büyüyen projelere yönelmek lazım. Şehirlerimizdeki raylı sistemlerin de vagon ihtiyaçları var; 
bunlar, 3-4 milyon mark değerinde vagonlardır. Bunların da yerli olarak imal edilmesi mümkün
dür. Bakanlığın, TÜVESAŞ'a destek olması ve bunun yolunu açması bakımından, fevkalade fay
dalı birtakım hizmetler yapabileceğine inanıyorum. TÜVESAŞ'ın değerli mensuplarıyla beraber 
başarıya ulaşacağına da inanıyorum. 

Yine, TUSAŞ'ın (Türkiye Uçak Sanayii A.Ş.) yerli uçak dizaynıyla ilgili bir projesi var. Bu
nun için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesine de bir 20 milyar lira civarında -araştırma, geliştir
me ve finansman için- para ayrıldı. Gerek uçak için gerekse diğer taşıma ve ulaştırma araçları için 
yerli dizaynın geliştirilmesi ve millî kaynaklara dayalı ulaştırma politikasının temel unsur olması 
lazım. 

Muhterem Başkan, süreyi lütfedip durdurdunuz, her halde; son cümlemi söylüyorum. 
Bütün bu hizmetleri yapmak için de Ulaştırma Bakanlığının -tabiî, diğer bakanlıklarla beraber-

değerli mühendislerinin, memurlarının, idarecilerinin de ücret şartlarının çalışılabilir, makul sevi
yeye getirilmesi temel ihtiyaçtır. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi sorular bölümüne geçiyoruz. 
Sayın Refik Arslan?..Yok. 
Sayın Nevşat Özer?.. Yok. 
Sayın Melike Tugay Haşefe?..Yok. 
Adını okuduğum sayın üyeler, Genel Kurulda hazır bulunmadıkları için yazılı suallerini işle

me koyamıyorum. 
Şimdi, ilk sözlü sual sırası, Sayın Abdulilah Fırat'ta. 
Buyurun. 
ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan bazı sualle

rim olacak. 
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1 - İstanbul'a iş münasebetiyle gitmeyi arzu eden Erzurumlu bir hemşerimin, bir işgünü ma

alesef ulaşım nedeniyle zayi olmaktadır. Direkt Erzurum-İstanbul hava seferlerini düşünüyor mu
sunuz? 

2- Mobil telefon yaygınlaşırken, kalkınmada öncelikli yörelere bu hizmetin tercihen yapılma
sı gerektiği kanaatindeyim. Merkezî bir konuma sahip olan Erzurum İlimize tesiste öncelik veril
mesini planlıyor musunuz? 

3 - Körfez Savaşından sonra, Irak güzergâhından Körfez ülkelerine kara taşımacılığı yapılma
dığı malumlarınızdır. Suriye yol güzergâhını seçen TIR şoförleri büyük sıkıntılar çekmektedirler. 
Kuveyt Emirliğinin Ulaştırma Bakanlığımıza teklif ettiği İran yol güzergâhından Basra Körfezine 
ve Körfezden Arap ülkelerine taşımacılığı neden uygun görmediniz? 

4- Erzurum ilçelerine bağlı merkezî yerleşim yerlerine telefon bağlanması için, gerekli etüt 
proje çalışmaları yaptırıldı. 1993 yılından beri, PTT Genel Müdürlüğüne ihtiyaç listesi gönderilme
sine rağmen, aşağıda isimlerini okuyacağım yerlere telefon santralları ne zaman gönderilecektir? 

Karayazı İlçesi, Mescidi, Yücelik, Yukarı Söylemez, Güllü, Kırgındere, Yölgören, Alikülek, 
Elmalıdere, Kırkpınar merkezleri; Narman İlçesi, Değirmensuyu, Başkale, Kışlaköy, Serinsu; Oltu 
İlçesi, Orucuk, Güryaprak, İnci, Çayüstü merkezleri; Olur İlçesi, Olgun, Coşkunlar, Altköy; Pasin
ler İlçesi, Porsuk, Büyüktüy, Yiğittaşı, Pamukludağ merkezleri; Şenkaya İlçesi, Köroğlu ve Kop 
köyleri; Tekman İlçesi, Hüseyinağa, Düzyurt, Işıklar, Yerköy, Koçyayla, Akdamar, Çevirme Köy
leri; Hınıs İlçesi, Zaro, Yolüstü, Karaağaç, Sultanlı, Başköy, Akören; Horosan İlçesi, Akçatoprak, 
Yörükatlı, Bulgurlu, Alagöz. 

Bilgilerinize sunar -müspet cevaplarınızın intizarındayım- arz ederim efendim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Hüsamettin Kprkutata; buyurun. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanımdan 

sormak istiyorum: 
Atatürk Havalimanında birtakım insanların, yolcu ve yük bildirim listelerinde tahrifat yaparak, 

1 milyon doların üzerinde menfaat sağladıklarını ve Sayın Genel Müdürce de bunların yakalandık
larını duyduk. Bu menfaati sağlayan insanlar hakkında; acaba şu ana kadar ne muamele yapıldı, bu
nu öğrenmek istiyoruz. 

Yine basından, devletin dolarlarını ucuz kurdan satarak kendilerine mefaat sağlayan bir şebe
kenin yakalandığını öğrendik; bunlar hakkında ne yapıldığını öğrenmek istiyorum. 

Bingöl'ün Yedisü, Adaklı ve Yaylıdere, kaza oldukları halde, bilhassa kişin buralarla irtibat 
kurulması mümkün değil; acaba, bu konuda bir iyileştirme yapılabilir mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın İbrahim Halil Çelik; buyurun. 
Biraz önceki iki sualiniz biraz kişiseldi, Sayın Bakanın takdiri... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanın cevap

lamasını arzu ettiğim sorumu tevdi ediyorum. 
GAP Şanlıurfa Havaalanı etüt projesi ne zaman bitecek ve temelini atmayı hangi tarihte belir

leyebileceksiniz? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Rasim Zaimoğlu, buyurun. < 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanıma sorularımı 

tevdi etmek istiyorum. 
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Çok kısa bir müddet önce, Arnavutluk'a seyahat ettik ve orada -KEİPA olarak, Karadeniz Par

lamentosuna üye ülkeler olarak- büyük bir ticaret potansiyelimiz olduğunu tahmin ediyoruz; ancak, 
buraya, Türk Hava Yollan seferi şu anda konulmamıştır. Zararına bile olsa, buraya Türk Hava Yo
lan seferinin konulmasında büyük yarar vardır düşüncesindeyim. 

Buna ilave olarak, yine KEİPA ülkeleriyle ticaret hacmimizin genişlemesi için, turizmimizin 
genişlemesi için, KEİPA ülkelerine yönelik çalışmaların, yani, Türk Hava Yolları seferlerinin artı
rılmasında büyük yarar vardır düşüncesindeyim. Bunları, Sayın Bakanıma iletmek istiyorum. 

Bir de, kendi bölgem olan Giresun veya Giresun-Ordu arasına havaalanı yapılması durumun-
da, kendi düşüncelerini öğrenmek istiyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
Sağ olun efendim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Yusuf Pamuk; buyurun. 
YUSUF PAMUK (İstanbul)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanımdan öğrenmek is

tediğim bir konuyu arz etmek istiyorum. 
İstanbul Küçükçekmece İlçesi-Sefaköy, Atatürk Havaalanının devamı olduğu gerekçesiyle, 

buradaki hava koridoru ve hava mania eğrilerinin, oradaki imar planlarını etkilediği ifade edilmiş
ti. Şimdi, burada, halihazırda çarpıklıklar olduğu da bilinmektedir. Acaba, bu durum yerinde tetkik 
edilerek, yeni bir durum değerlendirmesi yapılabilir mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, yazılı cevap verme hakkınız var, takdir sizindir. 
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir)-Sayın Korkutata'ya ve Sayın Za-

imoğlu'na buradan cevap vermek istiyorum. ' 
Sayın Korkutata'ya, Devlet Hava Meydanlarında olan olayla ilgili olarak, Bakırköy Cumhuri

yet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve burada, bu olayı gerçekleştiren arkadaşlar tu
tuklanmış ve 3 kişinin görevine son verilmiştir diye cevap vermek istiyorum. Cumhuriyet Başsav
cılığı tarafından açılan soruşturma da yine devam etmektedir. 

Sayın Zaimoğlu'nun sorusuyla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum: Biliyorsunuz, Türk Ha
va Yolları bana bağlı değil, özelleştirme kapsamı içerisinde Kamu Ortaklığı İdaresine bağlı ve Baş
bakanlık tarafından yürütülüyor. Tabiî, o konularla ben ilgileneceğim. 

Havaalanı konusunda da oraya konvansiyonel bir havaalanı düşünülmüştü; ama, bu RC-3 tipi 
uçakların inmesine elverişli stol havaalanını biz programa aldık. 

RASİM ZAİMOĞLU (Gircsun)-Ne zaman yapacaksınız Sayın Bakan? 
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir)- İnşallah, 1995 senesi içerisinde 

başlarız. ' , • 
Sayın Başkan, diğer sorulara mümkünse yazılı olarak cevap vereceğim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Dağcı; buyurun. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)- Sayın Başkan, müsaadenizle Sayın Bakana bir soru arz etmek 

istiyorum. 
Kayseri'nin Erkilet Havalanı, askerî maksatla yapılmış olup, sivil trafiğe de yarı açık bir hava

alanıdır. Burada, bir terminal binası inşaatımız devam ediyor. Sayın Başbakanımızın da bu konuda 
sözü,vardır, bu inşaat, ne zaman tamamlanacak ve havaalanı tam olarak sivil trafiğe ne zaman açı
lacaktır, tarihini istirham ediyorum. 
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Bir de buraya, haftanın her günü Türk Hava Yollan uçağı vardı; ama, bunun iki günü eksiltil-

miştir. Bu konuda da kendilerinin sözü vardı. Yolcularımız beklemektedir. Uçaklar dolu kalktığı 
halde bu iki gün niçin eksiltilmiştir, haftanın her günü uçak seferleri koymak mümkün müdür? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET KÖSTEPEN (İzmir)- Erkilet Havaalanını ihale ettik; 

1995 senesi içerisinde, ödeneklerimiz nispetinde çalışmalarımızı yapacağız; inşallah 1995 senesi 
sonu veya 1996'nın ortasında tamamlarız. 

Diğer konu ise, ifade ettiğim gibi, Türk Hava Yolları bana bağlı değil, burada bu kadar çok 
ifade edildi, bana bağlı olduğu zannedildi; belki, bundan sonra, Sayın Başbakan, o görevi bana ve
rir de, daha rahat muhatap oluruz. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. _ 

Şimdi, bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
/. - Ulaştırma Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

• A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 930 125 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 62 500 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
112 Ulaştırma İnşaatı İşleri 2 184 243 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 712 620 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
999 Dış Proje Kredileri 240 632 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 4 130 120 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2) Ulaştırma Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Ulaştırma Bakanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
1050-S.K.83. 

Madde Gereğince 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla Saklı Tutulan 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek Ödenek 
Toplam 1 834 339 400 000 1 649 261 136 000 211 045 020 000 26 988 803 000 1 022 047 000 1 502 039 0000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul 

edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
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ERSİN TARANOGLU (Sakarya)- Sayın Başkan, müsaade eder misiniz. Ben size bundan ya

rım saat önce bir maruzatımı iletmiştim. 
BAŞKAN-Müsaade eder misiniz... Oylama içerisindeyiz. 
ERSİN TARANOGLU (Sakarya)-Peki, o zaman karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN-Karar yetersayısı isteyeceğiniz için, ben de demin konuşmadım. 
Sayın milletvekilleri, buradaki bürokratlar, görevlilerdir; dinlemeye gelenler değildir. Burada

ki bürokratların, sayın milletvekillerine, aynen, adaba aykırı bir hareketleri olursa, ben ikaz ederim; 
göremediğim bir kusurları olursa, sayın milletvekilleri bana bildirirler, ben, yine gerekli muamele
yi yaparım; çünkü sizinle aynı hakka sahip olmayan insanlarla sizi karşılaştırmam; bunu bilmenizi 
istiyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın başkan, müsaade eder misiniz... Son beyanınız 
üzerine bir şey söylemek durumundayım. 

Biz karar yetersayısı isteyecektik diye bir durum yok ve şu anda da arkadaşlarımla meseleyi 
müzakere ediyorduk. Zatı âlinizin, başından beri gerekli müdahaleyi yapmanızı bekliyorduk.. Hiç
bir suretle de karar vermiş değildik; ama, bu tavrı göstermediniz. Bir parlamenterin yapmış oldu
ğu şikâyeti, Sayın Bakan da dikkate almadı, zatı âliniz de almadınız. 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, lütfen oturur musunuz... 
Sayın milletvekilleri, ben karşımdaki bürokratları görebiliyorum, karşımdaki milletvekillerini 

görebiliyorum ve bakanların birkısmını görebiliyorum, birkısminı göremiyorum; komisyon sırasın-
dakilerin de birkısmını görüyorum birkısmını göremiyorum. Siz bir bürokrattan bahsediyorsunuz 
ve karşıda değil, yandaki bir bürokrattan bahsediyorsunuz. Bana, herhangi bir şekilde, ne bir isim 
geldi ne yazı geldi, hiçbir şey gelmedi. . 

HASAN KORKMAZCAN (Denhizli)- Sayın Başkanım, biraz önceki uyarıyı yapabilirdiniz; 
anında, varsa, görmeden... İsimlendirilmcmesi, bir nezaket gereğidir. Uyarıyı yapabilirdiniz; yani, 
buraya gelen bürokratlar burada nasıl davranacaklarını öğrenmiş olurlardı, teşhir edilmeden; mese
le biterdi. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim, mesele aydınlandı. , 
a) Telsiz Genel Müdürlüğü 
1. - Telsiz Genel Müdürlüğü 1995 Malt Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Şimdi, Bakanlığa bağlı Telsiz Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Okutuyorum: 

A-CETVELİ 

Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 39 005 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Telsiz ve Monitör Hizmetleri 89 995 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Sayın Başkan, karar yetersayısı istenmişti.. 
ERSİN TARANOGLU (Sakarya)- Sayın Başkan, ben sizden karar yetersayısı istedim. Siz, be

ni bu Mecliste yok saymak için özel bir gayret içerisinde misiniz? 
BAŞKAN-Program kodu 900'ü okutuyorum: , 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 5 670 000 000 
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AHMET KABİL (Rize)- Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. Arkadaşımız istedi, ara

madınız. 
BAŞKAN- Hayır efendim... O istedi, arayacağım; daha oylamadım ki... Oylamadım... 
Bölümü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 23.21 

• O ; 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 23.28 

BAŞKAN:Başkanvekili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: AH GÜNAYDIN (Konya), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 58 inci Birleşimin Beşinci Oturumunu açıyorum. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771,1/772; 1/754, 3/1580; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

B) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI (Devam) 
1. - Ulaştırma Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Ulaştırma Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Telsiz Genel Müdürlüığü 
1.-Telsiz Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2.-Telsiz Genel Müdürlüğü 1993 Malîydi Kesinhesabı 
BAŞKAN- Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
Bölümleri okutmaya devam ediyorum: 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
900 Hizmet Programlanna Dağıtılamayan Transferler 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 5 670 000 000 
TOPLAM 134 670 000 000 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B - CETVELİ 
Gelir 
Tiirii Açıklnrrm . Lira . 

1 Vergi Dışı Normal Gelirler 93 670 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 41 000 000 000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 134670000000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Telsiz Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2) Telsiz Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Telsiz Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı kesinhcsabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum : 
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A-CETVELİ 

1050S.K.83. 
Madde Gereğince 

Genel Ödenek Toplam İptal Edilen ödenek Dışı Ertesi Yıla Saklı Tutulan 
Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek Ödenek 

Toplam 61054 088 000 38 890406 000 15 882 408 000 1846 327 000 8 127 601000 13996650000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelinin genel tolamım okutuyorum : 

B-CETVELİ 
, Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
Toplam 47 455 000 000 58 558 551000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Telsiz Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylece, Ulaştırma Bakanlığı ve Telsiz Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta-

sarası ile 1993 Malî Yılı Kesinhcsap Kanunu Tasarasıı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
Sayın milletvekilleri, gruplara teşekkür ederim. 
Yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesabını görüşmek için, 21 Aralık 1994 

Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Snaii:23.32 

© 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. -Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Sıvasspor-Kilimlispor futbol maçında 

hakemin taraf tuttuğu iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem 'in 
yazılı cevabı (7/5232) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini 

arz ederim. 
Saygılarımla. 4.10.1994 

Ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

25 Eylül 1994 pazar günü 3. lig takımlarından Sıvasspor ile Kilimlispor arasında oynanan 
maçta, başta orta hakem Olcay Yersel olmak üzere, hakemlerin taraflı ve kasıtlı tutumları tepkile
re yol açmıştır. 

Sporcular sahaya çıkarken, orta hakem Olcay Yersel "Siz bu maçı kazanacağınızımı zannedi
yorsunuz, siz otel ve adam yakarsınız hemi" diye spora siyaseti sokmuş sporculara baskı kuran ha
kem maç boyunca bu kin ve garazına devam etmiş ve kasıtlı olarak Sivaslı sporculara sarı kart gös
tererek oyunu engellemiştir. Dahada ileri giderek maksatlı olarak kırmızı kartla Sivaslı bir futbol
cuyu oyundan atarak, adeta Sıvassporun maçtan yenik çıkması için bütün gayretini göstermiştir. 
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Maçtan bu davranışlar sonucu 1 -0 yenik çıkan Sıvasspor taraf tarlan büyük tepkiler göstermiş

ler. Sivaslılar spora kin ve siyaset sokan bu gibi insanlardan hesap soracak bir merci arıyor; 
Sorular: 
1 - Sivas'ta infiale sebep olan bu davranışları nasıl karşılıyorsunuz? 
2 - Spora kin ve düşmanlık sokan bu hakemler hakkında soruşturma açtırmayı düşünüyor mu

sunuz? 
3 - Spora intikam mantığı ile bakan bu hakemlere maç idare ettirmeyi doğru buluyor musu

nuz? 
4 - Sivaslılar bu anlayış sporda hâkimiyete devam ettiği sürece, spor sevgisini nasıl devam et

tirecektir? 

' : T.C. 
Devlet Bakanlığı 20.12.1994 

Sayı: B;02.0.015.0.00.00.00-05/03247 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 20.10.1994 gün ve A.01.0.GMS.0.10.00.02-7/5232-11446/42535 sayılı yazınız. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş Şendiller'in Sıvasspor-Kilimlispor maçını yöneten 

hakemlerle ilgili olarak Başkanlığınıza vermiş olduğu 7/5232 esas no.lu yazılı soru önergesi cevap
landırarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru 1 - Sivas'ta infiale sebep olan bu davranışları nasıl karşılıyorsunuz? 
Cevap 1 - Müsabaka hakemi Olcay Yersel'in sporcu sahaya çıkarken söylediği iddia edilen 

ifadelerinin gerçek olmadığı yapılan araştırma ve ilgili hakem, yan hakemler, gözlemciden alman 
yazılı savunmalardan anlaşılmıştır. Sahaya çıkarken yapılan seramonide o mahalde, her iki takıma 
ait 22 sporcu, yöneticiler, basın görevlileri, Gençlik ve Spor îl Müdürlüğü görevli ve yetkililerinin 
de bulunduğu gözönüne alındığında, hakemin ya da herhangi bir kişinin toplumumuzun üzerinde 
hassasiyet gösterdiği ve yüce adalete intikal etmiş duyarlı bir konuda böylesi bir ifade kullanması
nın gerekçesi mantıklı bir izahtan yoksun bulunmaktadır. Ayrıca, müsabaka hakeminin Türk Silah
lı Kuvvetlerinin bir mensubu olması, gerek mesleki ve gerekse hakemlik kurumunun vakar ve cid
diyeti ile bağdaşmayacak böyle bir davranışı sergilemesini önleyici faktör olarak da değerlendiril
mesi gerekmektedir, 

Soru 2 - Spora kin ve düşmanlık sokan bu hakemler hakkında soruşturma açtırmayı düşünü
yor musunuz? 

Cevap 2 - Birbirinden farklı illerin takımlarının müsabakalarına, farklı (tarafsız) bir ilimizden 
hakem üçlüsü ve bunları denetleyen yine ayrı bir ilden tarafsız gözlemci ataması yapılmaktadır. 
Hakem ve gözlemciler sadece teknik bakımdan değil, sosyal yaşamları da dahil tüm davranışları ile 
denetlenebilen ve belirli deneyimi kazanmış kişilerden seçilmektedirler. 

Soru 3 - Spora intikam mantığı ile bakan bu hakemlere maç idare ettirmeyi doğru buluyor mu
sunuz? 

Cevap 3 - Hakemler, müsabaka yönetimi üzerindeki teknik ve disiplin kararları yönünden göz
lemciden olumlu ve başarılı not almışlardır. Bu nedenle Sıvasspor'lu sporculara gösterilen kartlar, 
önyargılı, kin ve garaz mahsulü olarak değil futbol oyun kurallarının gereği centilmenlik dışı dav
ranışların karşılığı olarak değerlendirilmelidir. 
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Hakemlerimiz, sporun ve popüler branşı futbolun temel amacının dostluk ve kardeşlik duy

gularını pekiştirmek olduğu inanç ve bilinci içerisinde görev yapmaları yönünde sürekli eğitime 
tabi tutularak yetiştirilirler. Bunun aksine davranışta bulunanlar ilgili mevzuatlar çerçevesinde top
lumdan süratle tecrit edilirler. 

Soru 4 - Sivaslılar bu anlayış sporda hâkimiyete devam ettiği sürece, spor sevgisini nasıl 
dsvam ettirecektir? 

Cevap 4 - Sıvasspor takımı yöneticilerinin müsabaka hakeminin yönetimini beğenmemekten 
kaynaklandığı sanılan iddialarının aşın duygusallık ürünü olduğu, yapılan araştırma ve soruştur
madan anlaşılmıştır. 
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••[ Türlüye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

58 İNCİ BİRLEŞİM' 
20 .12.1994 SALI " 
• . Saat: 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLAM 

2 ' 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. - 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771) (S. 
Sayısı: 747) (Dağıtma Tarihi : 7.12.1994) 

2. - 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/754, 3/1580) (S. Sayısı: 750) (Dağıtma 
Tarihi: 7.12.1994) ' 

3. - Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/772) (S. Sayısı: 748) (Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 

4. - 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755, 3/1581) (S. 
Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 

• 3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

-ş 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE ' 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


