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1. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dâir 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/217) (S. Sayısı: 132) 

2. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Millî Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/218) (S. Sayısı: 164) 

3. — 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğre
tim ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (1/71, 1/111) (S. Sayısı: 168) 

4. — Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/597) (S. Sayısı: 335) 
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Sayfa 
5. — İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve 

Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Mil
letvekili Mehmet Ali Şahin ve 16 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 9 un
cu Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Bir-
gen Keleş'in 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Önerisi ve İzmir Mil
letvekili Kaya Erdem ve 66 Arkadaşının; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanu
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde ve İki Ek Geçici Madde 
Eklenmesi ve Geçici 2 nci Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İz
mir Milletvekili Kaya Erdem ve 65 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi ve 
Geçici 9 uncu Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Millet
vekili Mehmet Ali Şahin' in; Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve 10 Arkada
şının; Millî Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çıraklık ve 
Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları fi,-,. <--. - ~6 

(1/620, 2/231, 2/515, 2/719,2/720, 2/891, 2/895) (S. Sayısı: 376) ' ' 164:182 

IV. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 154 
1. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk' ün, İstanbul Milletvekili Ali To

puz'un Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 154:155 
V. - SORULAR VE CEVAPLAR 157 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 157 
1. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul Vatan Caddesinde 

meydana gelen doğalgaz kazasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başes-
gioğlu'nun yazılı cevabı (7/3165) 157*158 

2. - Ankara Milletvekili Gökhan Çapoğlu'nun kamu bankalarına kredi bor
cu olan milletvekillerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Metin 
Gürdere'nin yazılı cevabı (7/3167) 158*161 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yıllar itibariyle istihdam edilen me
mur sayısına ve maaş artışlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hikmet Sami 
Türk'ün yazılı cevabı (7/3184) ' 162*163 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik, gazetelerde yayımlanan," Plan ve Bütçe Komisyo
nunda meydana gelen olaylarda kendisinin söylediği iddia edilen beyanlar hakkında Genel Kurula 
bir açıklama yaptı. 

istanbul Milletvekili Ali Topuz, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, konuşmasında, 
adından bahsederek tanıklığını ifade ettiği gerekçesiyle bir açıklamada bulundu. 

Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili gündemdışı 
konuşmasına, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel; 

Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, zeytinyağı üreticilerinin sorunlarıyla ilgili gündemdı
şı konuşmasına da Devlet Bakanı Işın Çelebi; 

Cevap verdiler. 

13 Ağustos 1997 günlü Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan, 376 sıra sayılı İl
köğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile 
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlar
dan Gelen Diğer İşler" kısmının 6 ncı sırasına, gündemin 164 üncü sırasında bulunan 374,'sıra sa
yılı kanun tasarısının 7 nci sırasına, 153 üncü sırasında bulunan 371 sıra sayılı kanun teklifinin 8 
inci sırasına, 9 uncu sırasında bulunan 182 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu sırasına alınmasına; 

Genel Kurulun 13 Ağustos 1997 Çarşamba günü (bugün) 15.00 ,24.00; 14 Ağustos 1997 Per
şembe günü 10.00 -13.00,14.00 -19.00,20.00 - 24.00; 15 Ağustos 1997 Cuma günü 14.00 -19.00, 
20.00 - 24.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesine ve bugünlerde, gündemin 1 inci sırasın
dan 10 uncu sırasına kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; 

15 Ağustos 1997 Cuma günü saat 24.00'e kadar bu kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri
nin tamamlanamaması halinde, Genel Kurulun bu işlerin görüşmelerinin bitimine kadar saat 
24.00'ten sonra, Cumartesi ve gerektiğinde Pazar günleri de çalışmalarını sürdürmesine; 

İçtüzüğün 60 inci maddesi uyarınca gerek tümü ve gerekse maddeler üzerinde yöneltilecek so
ruların kısa, gerekçesiz ve yazılı olarak, Başkanlığa, en geç konuşmalar bitinceye kadar verilme
sine, soru ve cevap işlemlerinin, grupların konuşma süreleri ile sınırlandırılmasına (tümü üzerinde 
20 dakika, maddeler üzerinde 10 dakika) 13.8.1997 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların 
görüşülmemesine ilişkin ANAP ve DSP Gruplarının müşterek önerisinin; yapılan görüşmelerden 
sonra kabul edildiği; 

Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim Kanun Tasarısının Genel Kuruldaki görüşmeleri 
sırasında, gruplar adına yapılacak konuşmaların 60 dakika, şahıslar adına yapılacak konuşmaların 
da 30'ar dakika olmasına ilişkin RP Grubunun önerisinin ise, yapılan görüşmelerden sonra kabul 
edilmediği; 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

1 inci sırasında bulunan, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesine İlişkin 28.7.1993 Tarihli ve 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı (1/215) (S. Sayısı: 23) yapılan görüşmelerden sonra 
kabul edildi; 
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5 inci sırasında bulunan, Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısının (1/597) (S. Sayısı : 

335) görüşmelerine devam edilerek 4 üncü maddesine kadar kabul edildi. 4 üncü maddesi üzerinde
ki müzakereler esnasında, Adalet Komisyonu Başkanının talebi üzerine, tasarının tümü İçtüzüğün 
88 inci maddesi uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere geri verildi; 

7 nci sırasına alınan, 12.7.1997 Tarihine Kadar Sorumlu Müdür Sıfatı ile İşlenen Suçlara 
İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun Tasarısının (1/627) (S. Sayısı : 374) yapılan 
görüşmelerden sonra kabul edildiği bildirildi. 

Gündemin 8 inci sırasında yer alan 371 sıra sayılı kanun teklifinin bitimine kadar çalışma 
süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına devam 
edilerek, 8 inci sırasına alınan, Yüksek Öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifinin (2/311) (S. Sayısı : 371) yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği ve kanun
laştığı açıklandı; 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
2 nci sırasında bulunan 132, 
3 üncü sırasında bulunan 164, 

4 üncü sırasında bulunan 168, 
6 nci sırasına alınan 376; 
Sıra sayılı kanun hükmünde kararnamelere ilişkin kanun tasarıları ile kanun tasarı ve tek

liflerinin görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 
Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 14 Ağustos 1997 Perşembe 

günü saat 10.00'da toplanmak üzere , birleşime 01.25'te son verildi. 

Uluç Gürhan 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Zeki Er gezen 
Konya Bitlis 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

14 Ağustos 1997 Perşembe 

BAŞKAN : Başkanvekili Uluç GÜRKAN 
KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Zeki ERGEZEN (Bitlis) 

— © — 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 135 inci Birleşimini açıyorum. 

II.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle ve Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge

çiyoruz. 

III. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) (S. Sayısı: 132) 

BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin tasarının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşme ertelenmiştir. 
2. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De

ğişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor Komisyonu Raporu (1/218) (S. Sayısı: 164) 

BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin tasarının 
görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?. .Yok. 
Görüşme ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, lütfen cep telefonlarını kapatalım. 
3. — 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 
Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/71, 1/111) (S. Sayısı: 168) 

BAŞKAN - 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ye ilişkin tasarının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?..Yok. 

Görüşme ertelenmiştir. 
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4. — Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sa

yısı : 335) 
BAŞKAN - Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporunun gö

rüşmelerine başlayacağız; ancak, bu tasarının komisyonca geriye alınan maddeleriyle ilgili rapor 
gelmediğinden görüşmeleri erteliyoruz. 

5. — İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi' 
Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 16 Arkadaşının; 222 
Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Madde Eklenmesi ve Ge
çici 9 uncu Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Bir gen Keleş'in 
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Geçici Mad
de Eklenmesi ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Yasa Önerisi ve İzmir Milletvekili Kaya Erdem ve 66 Arkadaşının; 1739 Sayılı Millî Eğitim Te
mel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde ve İki Ek Geçici Madde Eklenme
si ve Geçici 2 nci Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Kaya Erdem 
ve 65 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi, Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 9 uncu Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in; Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve 10 Arkadaşının; Millî Eğitim Temel 
Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/620, 2/231, 2/515, 2/719, 2/720, 2/891, 2/895) (S. Sayısı; 376) (1) 

BAŞKAN - İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek 
Eğitim Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 16 Arkadaşının; 
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun İki Madesinin Değiştirilmesi, Bir madde Eklenmesi ve 
Geçici 9 uncu Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Birgen Ke
leş'in, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Geçi
ci Madde Eklenmesi ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilme
sine İlişkin Yasa Önerisi ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Öne
risi ve İzmir Milletvekili'Kaya Erdem ve 66 Arkadaşının; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde ve İki Ek Geçici Madde Eklenmesi ve Geçi
ci 2 nci Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Kaya Erdem ve 65 
Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Bir Ek 
geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 9 uncu Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İs
tanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in; Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve 10 Arkadaşının; Millî Eğitim Te
mel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Ko
misyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Raporun okun
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

(1) 376, S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde, Demokrat Türkiye Partisi admâ Sayın Mahmut Yılbaş; buyurun. 

(DTP sıralarından alkışlar) 
DTP GRUBU ADINA MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu

gün görüşülmeye başlanan 8 Yıllık Kesintisiz Temel Eğitim Kanun Tasarısı hakkında, Demokrat 
Türkiye Partisi Meclis Grubu adına söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce, Yüce 
Meclisi Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlamaktayım. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de zorunlu temel eğitimin 8 yıla çıkarılması hususu, ilk defa, 
1960'lı yıllarda gündeme gelmiş ve 1970'de, Sekizinci Millî Eğitim Şûrasında, tek tip, ortaokul mo
deliyle ciddiyet kazanmış olmasına rağmen, toplumumuzun gündemine, son aylarda, yoğun şekil
de girmiştir. Meseleye, yazılı basında, televizyonlarda geniş şekilde yer verilmiştir. Siyasî partiler, 
görüşlerini, geniş bir biçimde kamuoyuna yansıtmak için gayret göstermişlerdir. Toplumun bir ke
simi, tepkisini değişik yollardan gündeme getirmiştir. Konunun bu kadar yankı uyandırmasının ne
deni, meselenin Parlamentomuza geliş tarzıyla, din eğitiminin, bu Yasa Tasarısıyla kısıtlanacağı 
endişesinden kaynaklanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, işin kısaca özü budur. Demokrat Türkiye Partisi olarak, Parlamento içi 
ve dışı tartışmalarda, meselenin bu özünü dikkate alarak, sağduyudan ayrılmadık. Halkımızın her 
kesiminin yaklaşımını dikkate alarak, meselenin, demokrasi kuralları içerisinde ortak noktalar bu
lunarak çözülmesine katkı sağlamaya özen gösterdik. Demokrat Türkiye Partisi Grubu olarak, ta
sarının görüşülmesi sırasında bugün de aynı anlayışı ve yaklaşımı sürdüreceğiz. Biz, demokrasi ku
ralları içerisinde, toplumda huzur ve refahın sağlanmasını, birlik ve beraberliğin muhafazasını ilke 
edinen bir anlayışa sahibiz. 

Değerli milletvekilleri, eğitim, Türkiye'nin, en başta gelen millî meselelerinden birisidir. Bu 
konuda herkes hemfikir olduğu gibi, aşılması gereken önemli ve acil sorunlarımız bulunmaktadır. 
Türkiye, bu tıkanmayı aşmalı ve mutlaka mükemmele ulaşmalıdır. Aksi takdirde, yarınını feda et-
miş.bir toplum haline geliriz ki, kimse, gelecek kuşaklara ve tarihe bunun hesabını veremez. 

Türkiye, eğitim alanında çağı yakalamalı ve millet olarak, huzur ve güven içerisinde yaşama
nın garantisini elde etmelidir. Bunun yolu, eğitimin, gerçekten bir millî mesele olarak ele alınma
sıyla olur. Eğitim, sadece Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerine havale edilerek çözülebilecek bir me
sele değildir. Çözümü, sadece oradan beklemek de haksızlık olur; çünkü, eğitim meselesi, ekono
minin değişik sektörlerinden gönüllü kuruluşlara, aydınlardan uzmanlara ve nihayet bütünüyle hal
ka uzanan bir olaydır. Bu sorunun çözümünde herkese düşen bir sorumluluk ve görev vardır; zira, 
eğitim, sürmekte olan hayatın bizatihi kendisidir; hiçbir sektör, eğitimden bağımsız olarak düşünü
lemez. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, her alanda büyük dönüşümler yaşamış ve yaşamaktadır. Ta
rıma dayalı ekonomi, hizmet ve sanayi toplumuna uygun hale gelmiştir. Kent nüfusu, kır nüfusu
nu geçmiş; Türkiye, şehirli bir topluma dönüşmüştür. Sanayileşme çabalarına öncülük eden devlet, 
artık, ekonomik hayattan elini eteğini çekme gayreti,i çeri sindedir. Canlı bir teşebbüs gücü, serbest 
piyasa şartlarında ekonomiyi sürüklemektedir. Dünyada yaşanan iletişim devrimi, ülkemizi de et
kisi içerisine almıştır. Küreselleşmenin dinamikleri, Türkiye'yi de dünya ile entegrasyona zorla
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye zor bir coğrafyada, çetin badireleri aşarak bugünlere kadar 
gelmiştir; petrol gibi tabiî zenginliğe sahip olmadan, kendi ayakları üzerinde durmayı başarmıştır; 
hatta, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla yeniden yapılanan dünyada stratejik konumu daha da art
mıştır. Önüne çıkan bu bu tarihî fırsatla Türkiye, büyük bir bölgesel güç ve dünya dengeleri için
de vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Türkiye'nin önü alabildiğine açıktır; doğru ve yerinde 
alacağı inisiyatiflerle, kendisi için emin bir gelecek inşa edecek potansiyele sahiptir. 

- 7 -
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Değerli arkadaşlarım, artık, dünya, bilgi toplumuna dönüşmüştür. Bu dönüşme, her ülkenin 

gücü ve potansiyelini ölçmek için yeni kriterler geliştirmektedir; fert başına düşen millî gelir, kal
kınma veya büyüme hızları, sanayi üretimi gibi kriterlerin önüne, artık, o ülkede yetişmiş insan gü
cü konulmaya başlanmıştır. Kısaca, her ülke, eğitim alanındaki gücüyle değerlendirilmekte, bilgi 
toplumunun gereği de bu olmaktadır. 

İşte, Türkiye, yeniden kurulmakta olan dünyada kendisine emin bir yer bulacaksa, bu, önce
likle, eğitim alanındaki potansiyel gücüyle olacaktır; Türkiye'nin geleceği için kafa yoranların hiç 
unutmaması gereken durum budur. 

Hal böyleyken, Türk eğitim sistemi, finansal yetersizliklerden, bürokratik aksamalara; kalaba
lık sınıflardan, üniversite önündeki yığılmalara kadar bir dizi karmaşık sorunla karşı karşıyadır. 
Eğitimin niteliğine ve niceliğine dönük bu sorunlar yumağını çözmek için Türkiye, bütün öncelik
lerini bu alana kaydırarak, eğitimini çağın standartlarına uygun hale getirmek mecburiyetindedir. 

Durum, gerçekten vahimdir; çökmüş, iflas etmiş, aksayan fonksiyonlarını yerine getiremeyen 
bir eğitim sistemi altında, sadece öğrenciler değil, bütün toplum ezilmektedir. 

Bu yapılırken, çağın gerekleri ne ise, Türkiye, bu icaplara uymak, bilgi toplumuna uygun bir 
eğitim sistemini kurumlaştırmak mecburiyetindedir. Bu yapılırken, Türkiye'nin, eğitimde en köklü 
sorun alanlarından biri olan din eğitimine çok dikkat ve hassasiyet göstermesi gerekmektedir. 

Siyasî kamplaşmaların kavga alanı haline gelen din eğitimi, demokratik bir toplumun icapla
rına göre ele alınmalıdır. Bu alanda önyargılar herkes tarafından bir tarafa bırakılmalı, objektif kri
terlere göre hareket edilmelidir. Tıpkı, tarım toplumunun başına geldiği gibi, sanayi toplumu da ye
rini başka bir toplum anlayışına terk etmeye başlamıştır; artık, dünya; bilgi toplumu haline gelmek
tedir. Bunu, bir bütün olarak görmek ve böylesine radikal bir dönüşüme ayak uydurmaktan başka 
çare kalmamıştır. 

Bu yüzden, işe, modern eğitimin temel direği olan okulun işlevinin sorgulanmasıyla başlan
malıdır. Daha önce de eğitim kurumları olmasına rağmen, bugünkü anlamda okul, sanayi devrimi 
sırasında ortaya çıkmıştır. Okul, gerekli insangücünü hazırlayan kurum olarak, sanayi devrimi son
rasında ortaya çıkan sosyal ve ekonomik değişimlerin gerçekleşmesinde vazgeçilmez bir rol üstlen
miştir. Ancak, günümüzde sanayi toplumlarında ortaya çıkan çözülmeler, eğitim sistemlerine yan
sımakta, bu problemleri aşabilmek için, Batı toplumları, daha uzun süreli mecburî eğitim, daha çok 
kaynak kullanmak gibi reçeteleri uygulamaya başlamışlardır. Bununla, bir taraftan, hem aşırı dere
cede artan eğitim talebini karşılamak ve diğer taraftan ise iş hayatında geçerli olan becerilerin ço
ğu ortadan kalkarken, yeni becerilere ihtiyaç duyulmasıyla eğitimde ortaya çıkan çeşitlenme gerek
sinimini karşılamaya çalışmaktadırlar. Uzun bir dönem, özellikle, yığınlara okuma-yazma ve temel 
aritmetik becerileri kazandırmak gibi görevleri başarıyla yerine getiren okullardan, bugün, kitle 
eğitim teknolojisi vermekten çok, bireysel özellikleri ortaya çıkaracak, bilgi, beceri, yetenek ve 
moral eğitimi vermesi görevi beklenmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bugün görüşülmesine başlanmış olan 8 Yıllık Kesintisiz 
Temel Eğitim Yasa Tasarısı konusunda karşıt görüşlerin ortaya çıkmasını anlamak ve böylece bir 
anlayış birliğine vararak, hoşgörü ve güven ortamını bu çatı altından başlatıp, yurt sathına yaymak, 
bizlerin en başta gelen görevidir. Bunun için de, yakın tarihimizde olup bitenleri çok iyi teşhis et
memiz gerekmektedir. 

Her toplumda, eğitim, toplumsal ve siyasal hedeflerin özeti gibidir. Bizde eğitimin temel he
defi, insanı, toplumu ve devleti ayakta tutmak, yaşatmak için, modernleşme olmuştur. Çünkü, sa
nayi ihtilali, Batılı toplumlara, diğerlerinin aleyhine büyük bir kuvvet ve iktidar bahsetmiştir. 
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Sanayileşemeyen ve esasen kendi arzularıyla dahi olsa sanayileşmeleri mümkün olmayan toplum
larla birlikte Osmanlılar da sanayileşmiş toplumların üstünlüğüne maruz kalmışlardır. Sanayileş
mesini hâlâ tamamlayamamış toplumlarda olduğu gibi, biz de, gelişme ümitlerimizi, eğitimde mo
dernleşme, Batılılaşma ve medenileşme kavramlarına bağladık. Batı'dan yapılan iktibaslarla, fikir 
dünyasında birbirine tezat teşkil eden kutuplaşmalar belirdi. Bu zıddiyet, farklı isim ve çehreler al
tında günümüze kadar tesirini devam ettirmiştir. 

Yakın tarihimizde, Batılılaşma taraftarları, değişim karşısında olanları, çağı anlayamamak ve 
geri kafalılıkla itham etmişler; yenileşmeye şüpheyle bakanlar da, değişim taraftarlarına, gâvurlaş
makla karşılık vermişlerdir. Bu münakaşanın özü, sıradan bir fikir ihtilafı değildir; iki dünya görü
şünün çatışmasıdır. i 

En genel hatlarla yerli paradigmanın omurgasını teşkil eden İslam, inananlara, nevi şahsına 
münhasır bir hayat tarzı vaat ve telkin ederken; Batılı değerler de, farklı bir hayat tarzı ve değerler 
silsilesini sunmaktadır. Bu ikileme rağmen, bugün, Türk toplumu, iki asrı aşan Batılılaşma tarihi 
boyunca, azımsanmayacak şekilde Batılılaşmış bulunuyor. Esasen, bütün dünya toplumları, mo
dernleşme ve sanayileşme ideallerine karşı zımnî bir kabul göstererek, derece farkıyla Batılılaşma 
trendine girmiş bulunuyorlar. Bugün, siyasî rejimden, üretim tarzına; haberleşmeden, tüketim ge
leneklerine; eğitim hayatından, sosyal örgütlenmeye kadar hemen her alanda, Batılı standartları be
nimsemiş olduğumuz hususu inkâr edilemez bir gerçektir. 

Batılılaşmada katettiğimiz bunca mesafeye rağmen, Türkiye, Batı modernliğiyle en keskin çe
lişkiyi, din eğitiminde yaşamaktadır. Bunu çözmek, sorunları azaltmak için gerekli gayretler gös
terilmiştir. ' 

1982 Anayasasının 24 üncü maddesi, dinî özgürlükleri genel olarak tanımış ve bu arada, din 
eğitimi ve öğretiminin, devletin gözetimi ve denetimi altında yapılacağını öngörmüş, din kültürü 
ve ahlak öğretimi hususlarına, ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak zorunlu dersler arasın
da yer vermiştir. ' , 

BAŞKAN - Sayın Yılbaş, son 3 dakikanız... 

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Bunun dışındaki din eğitimi ve öğretimi ise, isteğe bağlı bı
rakılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, isteğe bağlı olarak yapılan din eğitimi, başta 16 Kasım 1990 tarih 
21697 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları Yönetmeliğine 
göre faaliyette bulunmaktadır. Bu kurslarda, 1994-1995 yıllarında, 5483 Kur'an kursu binasında 
193 528 öğrenci din eğitimi görmüştür. Diğer, yine isteğe bağlı olarak eğitim, imam-hatip lisele
rinde yapılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, imam-hatip liseleri, din eğitimi problemine getirilmiş bir Türk çözümü
dür. İslam ülkelerinde, hem dünyevî ilimlerin öğretildiği, genel bir formasyon verildiği hem de din 
eğitiminin yapıldığı benzer kurumlar yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; uzun bir tarihi, Batı karşısında üstün geçirdik; ancak, son
radan dengeler altüst oldu ve Batı, bizim karşımızda tartışılmaz bir üstünlük sağladı. Bu üstünlük 
karşısında ayakta kalmak, yok olmamak için değişmek zorundaydık. Bunun için, modern dünyayı, 
yani, Batı'yı örnek aldık. Değişmek, modern dünyayla aramızda oluşan uçurumu kapatabilmek için 
başvuracağımız tek araç vardı; o da eğitimdi. Bir var olma veya yok olma olarak gördüğümüz çağ
daşlaşma çabalarımızı, neredeyse, münhasıran, bir eğitim reformu olarak gördük. 

BAŞKAN.— Sayın Yılbaş, son dakikanız... 

_ 9 _ 
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MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Batılılaşma tarihimiz neredeyse 200 

yılı bulmaktadır. Bu nedenle, köprünün altından çok sular geçmiştir. Bugün, önemli bir demokra
si tecrübesine sahip, kendisini ifade edebilen ve kabına sığmayan bir topluma sahibiz. Nereden ba
kılırsa bakılsın, toplumun dinamikleri her şeyi önüne katıp sürüklemektedir. Dün, devlet, toplumu 
ilerletmeye çalışıyordu; bugün, toplum, devletin ilerisinde, devletten kendisine ayak bağı olmama
sını istiyor. Değişme özlemleri, en keskin biçimiyle devlete yansıtılıyor. Cumhuriyetin zengin tec
rübeleri bize gösterdi ki, insanlar, huzur ve güven içinde, dinlerine bağlılıktan geri kalmadan iler
liyorlar ve modernleşiyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yılbaş, lütfen toparlayalım. 
MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz bir iki cümleyle sözü

mü bitireceğim. 
Kimlik değiştirmemiz, din değiştirmemiz söz konusu olmadığına göre, kabına sığmayan Tür

kiye, Müslüman kimliğini değiştirmeden, çağdaş milletlerarasında onurlu bir yer almak için gay
ret içerisindedir. Bugün, halk arasında, modern dünyayla yarışmak ve dindar olmak arasında bir çe
lişki yoktur. 

BAŞKAN - Sayın Yılbaş, mikrofon kapanmak üzere. 
MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, bu kürsüden, makamı, mevkii, işi, toplumdaki konumu ne olursa olsun, 

herkese, Demokrat Türkiye Partisi olarak sesleniyoruz: Geliniz 8 yıllık temel eğitim konusunu si
yasal zeminlere çekerek, toplumda huzursuzluk odağı haline gelmesine katkıda bulunmayalım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yılbaş. 
MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - ...çünkü, Demokrat Türkiye Partisi olarak inancımız odur 

ki, ülkemize yapılabilecek eri büyük iyilik... 
BAŞKAN - Sayın Yılbaş, teşekkür ediyorum. 
MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım, müsaade ederseniz son cüm

lem. 
BAŞKAN - Mikrofonu yeniden açamayacağını. Lütfen... 
MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Din eğitimini bir siyasî kavga alanı olmaktan çıkaralım, 

toplumda huzuru sağlayalım. 
BAŞKAN - Sayın Yılbaş... Sayın Yılbaş... 
MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Teşekkür ederim arkadaşlarım. (DTP sıralarından alkışlar) 
T. RIZA GÜNERİ (Konya) - Sayın Başkan, bugün biraz esnek olalım, çok önemli bir kanun 

görüşüyoruz. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yılbaş, 
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkanım, ben de çok teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sağolun. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Avni Akyol, buyurun. 
AVNİ AKYOL (Bolu)-Daha sonra konuşacağım. 
BAŞKAN - Sayın Akyol, sırada bir tek siz varsınız, siz de çıkmazsanız, şahıslar adına görüş

melere geçeceğim. Gruplar adına talep yok. 

- 10 -
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AVNl AKYOL (Bolu) - Konuşayım o zaman. 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Avni Beyin yazılı müracaatı var mı efendim? 

BAŞKAN - Var efendim. 

Sayın Akyol, bir tek sizin yazılı müracaatınız var; gruplar adına başka talep yok; onun için 
anons etmek zorundayım. Eğer, siz de çıkmasaydınız, grupların talebi olmadığı için, şahıslar adına 
görüşmelere geçecektim. 

AVNİ AKYOL (Bolu) - Başka talep yok mu Sayın Başkan? 

BAŞKAN - Bilemiyorum; ben sordum... 
Sayın milletvekilleri, sırayı tayin etmek benim işim değil. Başvurursunuz, söz veririm; başvur

mazsanız, konuşmayacaksınız anlamına gelir, geçerim. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Doğru. 

BAŞKAN - Sayın Akyol, süreniz işliyor; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA AVNİ AKYOL (Bolu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözle

rimin başında, sizi ve değerli milletvekili arkadaşlarımı, partim ve şahsım.adına en samimi duygu
larımla, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Milletimizin, çağdaş uygarlığın, bilim ve ileri teknoloji toplumunun daha yapıcı, Üretici, yara
tıcı, seçkin bir üyesi olmasıyla doğrudan ilgili olan, millî eğitimimizin temel sorunu olan Kesinti
siz 8 Yıllık Zorunlu İlköğretim Tasarısı üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına görüş ve düşünce
lerimi arz etmeye çalışacağım. 

Öncelikle belirtmek, düşündürmek ve milletimizin dikkatine sunmak istediğim iki husus var: 
Bunlardan birincisi; millî egemenliğimizin 77 nci, Cumhuriyetimizin 74 üncü, demokrasimizin 51 
inci yılında ve 2000'e 3 kala, insanımızın, milletimizin ve devletimizin bugünü ve geleceğiyle doğ
rudan ve son derece yakından ilgili, hayatî derecede önemli ve öncelikli ilköğretimin zorunlu ol
ması süresi üzerinde yirmibeş yıldan beri konuşmakta ve tartışmakta oluşumuzdur. 

İkincisi, Hükümetçe bu sorunu çözme ve ülke çapında gerçekleştirme kararlılığının ve girişi
minin engellenmesi için yapılan akıl almaz ve bir kısmı -inanınız, içten arz ediyorum, söylüyorum-
İslamiyetle bağdaşmaz aşırılıklardır. Suçlama -dışarısı için ifade ediyorum- karalama, yanıltma, şa
şırtma, hedef saptırma suretiyle, arzulan sadece dinine göre yaşamak olan samimi, dindar vatan
daşlarımızı siyasî çıkarlar, şahsî ve hissî düşünce ve ihtiraslar uğruna, kanunlara ve devlete karşı, 
sosyal barışı ve huzuru bozucu eylemlere dönüştürme, yöneltme, destekleme davranışları, bazı hal
lerde de gafletleri var. 

Bu sebeple, öncelikle, tasarının amacı ve kapsamı hakkında, sizleri ve bizleri izleyen bütün va
tandaşlarımızı doğru bilgilendirmek istiyorum. Özellikle Allah'a kulluk ile Türkiye Cumhuriyeti 
Devletine sadık ve sorumlu vatandaşlık duygu ve arzuları içerisinde, birini, diğerine tercih etme
den, feda etmeden, gönül huzuruyla yaşamak isteyen; dindar, dinine bağlı ve saygılı vatandaşları
mızın dikkatlerini çekmek istiyorum. Vatandaşlarımıza, din ve devlet ilişkileri yönünden, hiçbir 
korku ve kaygıya kapılmamalarını; ama, çok uyanık, sabırlı, dikkatli ve hoşgörülü olmalarını tav
siye ediyorum; çünkü, bizim elimizden ve kalemimizden, gönlümüzden geçmeyen, Kur'an ve inan
cımızla bağdaşmayan tek bir kelime geçmez, çıkmaz. Anavatan Partisinden, namusumuz ve şere
fimiz üzerine ettiğimiz yemine sadakatten başka bir şey çıkmaz. Anavatan Partisinin ne yapacağı, 
bugüne kadar yaptıklarından bellidir, ortadadır; bu da, dine ve diyanete, laik devlet anlayışını ze
delemeden, kişileri ve kurumları birbirine düşürmeden, rejim bunalımı çıkarmadan, demokrasiyi ve 
ülkeyi krizlere düşürmeden daha çok hizmet etmektir. 
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Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'm başkanlığındaki Hükümetimizin amacı da, milletimizin di

nini, daha iyi, daha kaliteli ve daha doğru öğrenmesinin gerektirdiği hürriyet ortamını sağlamaktır. 
(RP sıralarından gürültüler) ( 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Bu dediğine inanıyor musun? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen sükûnetle dinleyelim. 
AVNİ AKYOL (Devamla) - İnanmadığımı söylemedim hayatım boyunca. 
BAŞKAN - Sayın Akyol, lütfen karşılıklı diyalog yapmayalım. 
AVNİ AKYOL (Devamla) - Bu Parlamento, Türkiye cumhuriyeti beni tanır; inanmadığımı 

savunmam. Bu kadar yeter size!.. (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... ' . ' ' ' 
AVNİ AKYOL (Devamla) - Hükümetin getirdiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde son 

şeklini alan bu tasarıyla neler getirilmek isteniliyor; kamuoyuna, onları arz etmek istiyorum. (RP 
sıralarından gürültüler) , 

SITKI CENGİL (Adana) - Sayın Akyol, 5 + 3 ne oldu?.. 
AVNİ AKYOL (Devamla) - 1- İddia edildiği gibi, imam-hatip liselerimiz kapatılmamaktadır, 

kapatılmayacaktır, kapatılamaz. (RP sıralarından gürültüler) Siz devam edin... Kapatılamaz... [RP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar (!)] Böyle bir niyet, böyle bir düşünce yoktur; olamaz. İnan
cım budur; bunun tersini bana kimse yaptıramaz ve söyletemez. (RP sıralarından gürültüler) 

T. RIZA GÜNERİ (Konya) - Kayıtlar yapılıyor mu Sayın Bakan?! 

AVNİ AKYOL (Devamla) - Millî Eğitim Temel Kanunumuzda... (RP sıralarından gürültüler) 
T. RIZA GÜNERİ (Konya) - Kayıtlar devam ediyor mu Sayın Bakan?! (RP sıralarından gü

rültüler) 
AVNİ AKYOL (Devamla) - Ben, sizlerin çoğunluğunu, dokuz gün, sekiz gece dinledim; lüt

fen, burada beni dinleyin. Lütfen... (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Akyol, lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
AVNİ AKYOL (Devamla) - Dokuz gün, sekiz gece dinledim sizi Komisyonda; bir dakika ay

rılmadan... (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, hatibe müdahale etmeden dinleyelim. Her grubun 

sözcüsü çıkacak... (RP sıralarından gürültüler) 

AVNİ AKYOL (Devamla) - Sizlere sataşmıyorum ki, gerçekleri sunmak istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Akyol, lütfen... 
AVNİ AKYOL (Devamla) - Sataşmıyorum... 

BAŞKAN - Lütfen, ikili diyaloga girmeyin. 
AVNİ AKYOL (Devamla) - Millî Eğitim Temel Kanunumuzda adı geçen de sadece imam-

hatip liseleridir. 
2- Bazılarının sandıkları veya maksatlı olarak yaydıkları gibi, imam-hatip liseleri mezunları

nın yükseköğrenime giriş hakları kaldırılmamaktadır. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Alan tahdidiniz yok mu? 
AVNİ AKYOL (Devamla) - Alan tahdidini biz yapmadık... 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Kim yaptı, alan tahdidini? 
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AVNÎ AKYOL (Devamla) - Sizin iktidar döneminizde... 
BAŞKAN - Sayın Akyol, lütfen diyaloga girmeyin Genel Kurul salonuyla. 

AVNÎ AKYOL (Devamla) - 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 32 nci maddesi ay
nen yürürlüktedir. Buna göre, imam-hatip liselerimiz, imamlık, hatiplik ve Kur'an öğreticiliği gibi 
dinî hizmetlerin yerine getirilmesiyle görevli elemanları yetiştirmek üzere, Millî Eğitim Bakanlı
ğınca açılan, ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe hem de yükseköğrenime hazırlayan prog
ramlar uygulayan ortaöğretim kurumlarımızdan biridir. . , 

3^ Bu tasarıyla, sadece imam-hatip liselerinin ortaokul bölümleri değil, bütün meslekî ve tek
nik ortaokulların ortak bir ilköğretim programı bütünlüğü ve süreci içinde eğitim ve öğretim gör
meleri sağlanmaktadır. 

4- Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları kapatılmamaktadır. Hafızlık kursu ve eği
timi devam etmektedir ve edecektir... 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Nerede ve ne zaman Sayın Bakan?! Nerede ve ne zaman?!. 
AVNÎ AKYOL (Devamla) - Ayrıca ve ilaveten... (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biraz sonra sözcünüz kürsüye çıkacak; Grubunuzun söz 

hakkı var. Lütfen, müdahale etmeyin... 

AVNÎ AKYOL (Devamla) - ...ilköğretim kurumlarında, beşinci sınıfı bitiren öğrencilere Di
yanet İşleri Başkanlığınca dinî eğitim verilmesi görevi de bu tasarıyla getirilmiş ve düzenlenmiş 
bulunmaktadır. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Beşinci sınıfa kadar nerede?.. (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, hatibi sükûnetle dinleyelim. Müzakereyi bu şekilde 

götüremeyiz. Sizin sözcünüz de kürsüye çıkacak sayın milletvekilleri. 
Buyurun Sayın Akyol. 
RAMAZAN YENİDEDE (Denizli) - Yalan söylüyor! 

AVNÎ AKYOL (Devamla) - Hiç yalan söylemedim. (RP sıralarından "Doğruyu konuş" sesle
ri) Ben, hesabı Allah'a vereceğim, sizlere değil! Hayatım boyunca yalan söylemedim. (RP sırala
rından gürültüler) Hayatım boyunca yalan söylemedim; tenezzül etmedim. 

BAŞKAN - Sayın Akyol, lütfen, Genel Kurula konuşalım... 
AVNI AKYOL (Devamla) - iktidarda başka, muhalefette başka... Konuşmaları izliyorum. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Üç ay önce söylediğini anlat! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, yerinizden yaptığınız müdahalelerin ölçüsünü kaçır

mayın ve beni ceza uygulamak zorunda bırakmayın. Her şeyi usulü içinde götüreceğiz. Lütfen... 
SALİH KAPUSÜZ (Kayseri) - Sayın Başkan, sabırlı ol... 
BAŞKAN - Sabırlıyım. 
Buyurun Sayın Akyol. 
AVNÎ AKYOL (Devamla) - Diyanet İşleri Başkanlığına 633 sayılı Kanunla verilen, İslam di

ninin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile din konusunda toplumu aydınlatma ve ibadet yerlerini 
yönetme görevlerinden biri olan kurslar, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre, Millî Eği
tim Bakanlığının gözetimi ve denetimi altında, daha da geliştirilmiş programlarla devam edecektir. 
Bu hususta, yani, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun üze
rinde, bu tasarıyla getirilmiş bir değişiklik yoktur. 
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5- Bu tasarıyla, çıraklık eğitim merkezleri de kapatıl mamaktadır. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - 15 yaşından sonra... 
AVNİ AKYOL (Devamla) - Bir yaş fark var. 

6- İmam hatip liseleri bünyelerindeki ortaokullarda, diğer ortaokullardan ayrı ve farklı olarak 
verilen sadece iki derstir. Bunlar, haftada 5 saatlik Kur'anı Kerim ile 3 saatlik Arapçadır. 

ASLAN POLAT ( Erzurum) - Niye değiştiriyorsun?.. 

AVNİ AKYOL (Devamla) -Anadolu İmam hatip liseleri ortak hazırlık sınıflarında ise, 6 sa
atlik Kur'anı Kerim dersi ile 2 saatlik İslam Dini Esasları Semineri ve altı, yedi, sekizinci sınıflar
da 3'er saat verilen ve yine, iki ders olan Kur'anı Kerim ve Arapça dersleridir. Bu dersler, tasarı ka
nunlaştığında daha çok artırılmış, yoğunlaştırılmış; sürekli, kesintisiz ve takviye edilmiş olarak ha
zırlık sınıfında verilecektir. Halen altı, yedi ve sekizinci sınıflarda bu iki ders toplamı 778 saat iken, 
bu tasarı kanunlaştığı zaman 960 saatlik bir süreye uzatılacaktır; yani, 960 saat olacaktır. Bugün
künden daha çok, daha iyi, daha kaliteli bir din eğitimi ve öğretimi yapılacaktır. 

7- Bazı siyasetçilerin son günlerde iddia ettikleri gibi, 8 yıllık zorunlu kesintisiz ilköğretim, 
aynı mekânda, aynı çatı altında, aynı öğretmenin 5 yılda yaptığı eğitim ve öğretimi 8 yıla uzatma
sı şeklindeki ve sürecindeki bir eğitim öğretim değildir. Bu iddiada bulunanların, halen sayıları 6 
336 olan okullardaki 4 166 727 öğrencinin müfredat programlarını, işleyiş biçimlerini, kitaplarını 
yeterince inceleyemedikleri kanaatindeyim. 

8- İddiaların ve yakıştırmaların aksine, bu model, din ve devlet ilişkilerinin bozulmasından ve 
yozlaştırılmasından çıkar sağlanmaya çalışıldığı günümüzde, siyasî ve millî birliğin daha çok güç
lendirilmesi, sosyal dengenin korunması, siyasî istismarların önlenmesi için uygulanma zorunlulu
ğu hayatî bir millî sorun haline gelmiş, sadece bize has bir modeldir. (RP sıralarından alkışlar!!]) 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Bravo Sayın Bakan!.. 
AVNİ AKYOL (Devamla) - Bu uygulamanın tümüyle başka ülkelerle karıştırılmasının, siya

sî çıkardan başka hiçbir anlamı ve mantığı yoktur. Eğitimin millîliğinin ve bilimin evrenselliğinin 
gereği de budur; ancak, bilimin evrenselliği açısından, her sistemin ortak özellikleri vardır. Bu yak
laşımda yurt dışından verilen örnekler ve özellikle Almanya'dan verilen örneklerin temel yapıları 
yanlıştır. Tasarı, özellikle 4 üncü madde açısından, Alman modeline yakın ve uygundur. Alman
ya'da kiliselerdeki din eğitimine dahi 12 yaşında girilmektedir... 

9- Altyapı yetersizlikleri... (RP sıralarından "milleti yanıltma oradan" sesleri) 
MUSA UZUNKA YA (Samsun) - Yalan söylüyorsun. 

AVNİ AKYOL (Devamla) - Yalan söylemedim diyorum. 
MUSA UZUNKA YA (Samsun) - Ama, yanlış söylüyorsun. 
BAŞKAN-Sayın milletvekilleri... 
AVNİ AKYOL (Devamla) - Yalan söylemedim diyorum. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Hani Almanya'da öyle değildi?!. 
AVNİ AKYOL (Devamla) - Eyaletlerde farklılıklar var. Bana mı öğretiyorsunuz; bu alanın 

uzmanıyım ben... 
BAŞKAN - Sayın Akyol, bir dakikanızı rica edeceğim... 
Sayın milletvekilleri.... 
AVNİ AKYOL (Devamla) - Altyapı yetersizlikleri ve öğretmen eksiklikleri konusundaki id

diaların bir kısmı... 

- 14 -



T.B.M.M. B:135 14 .8 .1997 0 : 1 
BAŞKAN - Sayın Akyol, bir dakikanızı... 

Sayın milletvekilleri, lütfen incitici sözlerle yerimizden müdahale etmeyelim... Lütfen... 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Ama, yanlış söylüyor... 

BAŞKAN - Bir yanlışlık varsa, kürsüye çıkıp herkes ifade etme hakkına sahip; ama, lütfen, 
yerimizden, birbirimizi incitici sözler sarf etmeyelim. (RP sıralarından gürültüler) 

Buyurun Sayın Akyol. 

AVNİ AKYOL (Devamla) -Altyapı yetersizlikleri ve öğretmen eksiklikleri konusundaki id
diaların bir kısmı, doğu ve güneydoğu ve diğer bölgelerdeki dağlık ve dağınık yerleşimli yöreler 
için doğrudur; ama, Hükümet, bu gerçeği bilerek ve görerek, millî eğitim reformu stratejisine göre 
yirmibeş, Millî Eğitim Temel Kanununa göre yirmidört yıllık bir kanunî görev ve sorumluluğun ge
reğini yapmak için; bu konu başta olmak üzere, öncelikli olmak üzere, millî eğitim seferberliğini 
başlatma kararlılığı ve azmi içindedir. 

Koalisyonu kuran ve destekleyen partiler ve liderleri, Sayın Başbakan, Başbakan Yardımcıla
rı, Millî Eğitim Bakanı, planma, finansman ve inşaat yapımı gibi konularla ilgili diğer bakanlar ve 
nihayet, Hükümet üyelerinin tümü, tam bir uyumluluk içerisinde, Koalisyonun kurulmasında ve 
devamında önemli payı ve katkısı olan Cumhuriyet Halk Partisi, tam kadrosuyla; halkın büyük ço
ğunluğunun, finans kurumlarının, çeşitli meslek kurum ve kuruluşlarının da bugüne kadar görül
medik biçimde verdikleri çok büyük maddî ve manevî destekle, bu görevin gereğini yapmaya azim
li ve kararlıdır. (RP sıralarından "cami kapılarına sergi aç para toplamak için" sesleri) 

Bu arada, bir hususa değinmeden geçemeyeceğim. Bu da, çok önemli ve gerekli gördüğümüz 
ilköğretim reformunun gerçekleştirilmesiyle, millî eğitimde reformun tamamlanmış olacağı yanıl
gısına, rahatlığına ve hatasına düşülmesi, toplumun böyle bir beklenti içerisine girmiş gibi görün
mesidir. Oysa, 8 yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim, millî eğitim sisteminin örgün eğitim bölümü
nün sadece ilk adımı, ilk kurumu, okyanustaki buz dağının görülen yüzüdür; görebildiğimiz, algı
layabildiğimiz yüzüdür. Kişilik ve karakter oluşumu ile yaratıcı düşüncenin ilk tohumlarının ve te
mellerinin atıldığı aile ve okulöncesi eğitimden ilköğretime, ortaöğretimden yükseköğretime; hep
sinden de önemli olarak, nitelikli öğretmen, eğitim yöneticisi, psikolojik danışman ve rehberlik uz
manlarına ve hatta, öğretim üyelerine; bunlardan da önemli ve öncelikli olarak, çağdaş ve demok
ratik eğitim süreci içinde, bu açıdan, önce insan, önce öğrenci merkezli çağdaş, bilimsel, demokra
tik, laik eğitime kadar millî eğitimimizin kronikleşmiş pek çok sorunu vardır. 

BAŞKAN - Sayın Akyol, son 2 dakikanız... 

AVNİ AKYOL (Devamla) - Bu sorunların öncelikle ele alınma, tartışılma, sorgulanma, de
ğerlendirilme, çözüm yolları bulunma ve proje üretme yeri, ne bu Meclistir ne de bürokrasi. 

Millî iradenin temsilcisi ve kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bilimin ışığı altında, ül
kenin gelişme amaçlarıyla, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, millî eğitimin genel politikalarının 
siyasal, yasal ve anayasal genel çerçevesini belirler; bilim ve meslek adamları ise gereğini yapar; 
ama, görüyoruz ki, siyasetçiler, Türkiye Cumhuriyetinde her şeyi yapar. 

KÂZIM ARSLAN (Yozgat) - Siz yaptınız. 

AVNİ AKYOL (Devamla) - Zamanı değerlendirmek için diğer arz edeceklerimi başka vesi
lelerle arz ederim diyorum; ama, olanlardan ve getirilmek istenen noktalardan, öğrencilerimizin, 
yönetici ve öğretmenlerimizin çok büyük çoğunluğunun, ailelerin hiçbir vebali yoktur, günahı yok
tur. (RP sıralarından "vebal sizsiniz" sesleri) Sorumlular hepimiziz; ağırlıklı olarak sorumlular, ül
kenin geleceğini değil, gelecek seçimleri düşünenlerdir. 

- 15 -



T.B.M.M. B:135 14 .8 .1997 0 : 1 
Bu vesileyle, Plan ve Bütçe Komisyonunun, bugüne kadar görülmedik bir tempoyla 9 gün 8 

gecelik sürekli çalışma ve bu tasarıya katkılarından dolayı Değerli Başkanına ve üyelerine şükran
larımı arz ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Akyol, lütfen, 1 dakika içinde toparlayın. 

AVNİ AKYOL (Devamla) - Son cümlem Sayın Başkan. , 

2000 yılına 29 ay kala, Türkiye'yi, zorunlu ilköğretim.süresi 5 yıl olan, dünyanın en geri kal
mış yedi sekiz devleti arasında bulunma ayıbından kurtarmış olmanın şerefi, 55 inci Hükümete ve 
üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 inci Yasama Dönemine ve milletvekillerine ait ola
caktır. 

Türk Milletinin geleceği olan yeni nesillerini... Bütün engellemelere rağmen, sağduyu sahibi 
milletvekillerimizin büyük çoğunluğunun maddî ve manevî desteğiyle; gelecek seçimler korkusu
na feda etmeden başlatılacak büyük bir millî eğitim reformunun ilk adımı olarak 8 yıllık kesintisiz 
zorunlu ilköğretimi gerçekleştirmek basiretini, cesaretini, azim ve kararlılığını gösteren Anavatan 
Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'a... (RP sıralarından "Bravo" sesleri[!], ANAP sıraların
dan alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Akyol teşekkür ediyorum. 

AVNİ AKYOL (Devamla) - Bitiriyorum. 

BAŞKAN - Konuşma süreniz bitti... 

AVNİ AKYOL (Devamla) - DSP Genel Başkanına ve isimlerini sayamadığım bütün liderle
re saygılarımı, şükranlarımı arz ediyorum. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum, sağ olun. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, buyurun. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, dikkat edilecek olursa, dün, biz ne kadar yerin
de bir talepte bulunmuşuz. Böyle önemli bir konuda, kıymetli görüşlerini ifade etmek için hazırlık 
yapan değerli sözcüler, bu 20 dakikalık sürede, bu kadar önem atfedilen bir konuda, süre olarak im
kânsızlık ve fakirlik içerisine düşmektedirler. Şayet, bu süre uzatımı anlayışla karşılanmış olsaydı, 
şu anda, arkadaşlarımızın yaşadığı sıkıntı yaşanmaz; meseleyi de, milletimiz, doğruca anlardı. (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 

Bu konuda, Genel Kurulun iradesi belli; bizim yapacak bir şeyimiz yok. 

Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Metin Şahin; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 8 Yıl
lık Kesintisiz Temel Eğitim Yasa Tasarısı üzerinde, Demokratik Sol Partinin görüşlerini açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi, saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türk millî eğitimi için yeni bir yapılanmayı hedefleyen bu tasarı hakkın
da, öncelikle, özet açıklama yapmayı yararlı görüyorum; çünkü, konuyu objektif olarak değerlen
direbilmek için, önce, tasarının ne gibi düzenlemeler içerdiğini bilmek gerektiğini düşünüyorum. 
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Bilindiği üzere, 1739 sayılı ve 222 sayılı Yasaların bazı maddelerinde, temel eğitimin ilköğre

tim okullarında, ilkokullarda ve ortaokullarda verildiği belirlenmektedir. Getirilen tasanda; yani, 
yeni düzenlemedeyse, bundan böyle, ilköğretim, bir bütün halinde, 8 yıllık olarak okunacaktır. Bu 
düzenleme, klasik okulları ve meslek okullarını kapsamaktadır. 

Bu düzenlemeyle, meslekî eğitim, şimdiki adıyla meslek liselerinde, yeni adıyla, sadece, orta
öğretim kurumlarında yapılacaktır. Bu düzenlemenin doğal sonucu olarak, meslek liselerinin bün
yelerindeki ortaokulların birinci sınıflarına, 1997-1998 öğretim yılından itibaren yeni öğrenci alın
mayacaktır; ancak, ikinci ve üçüncü sınıflarında bulunan öğrenciler, bu okullardaki öğrenimlerine 
devam edebileceklerdir. Bu düzenlemeyle, öğrencilerin mağdur olmaları da önlenmiştir ve mükte
sep haklar korunmuştur. Buna göre, yabancı dil ile eğitim yapan okulların hazırlık sınıflarında ba
şarılı olanlar, 1997-1998 ders yılında okumaya hak kazananlar ve 6 ncı, 7 nci, 8 inci sınıflardaki 
öğrenciler, temel eğitimlerini, kendi okullarında tamamlayacaklardır. 

İlköğretimin hemen arkasından gelen eğitim ise, meslek liseleri ve klasik liseler olarak yeni
den yapılandirılmaktadır. Burada, meslek liselerine devam etmek isteyen öğrenciler, için, o mesle
ğin gereksinim duyduğu temel bilgilerin verileceği hazırlık sınıfları da konulmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, getirilen düzenlemeyle, öğrencilerin okuyacağı 8 yıllık temel eğitimin 8 
inci sınıfının ikinci yarısında, hangi mesleğin, öğrencilerin kendilerine gelecekte neler sağlayacağı 
hakkında bilgilerin verileceği rehberlik hizmeti de öngörülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, tasanda 4 üncü madde olarak yer alan bir diğer düzenlemenin neler ge
tirdiğini de açıklamak istiyorum. 

Tasarıyla, din eğitimi ve ögretımînın/hangrkurnluşun-sorumluluğunda^erileceği belirlenmiş
tir. Tasarıya göre, din eğitim ve öğretimi, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisi
nin istemine bağlıdır. Bu eğitim ve öğretim, bundan böyle de, Millî Eğitim Bakanlığının denetim 
ve gözetiminde, Diyanet İşleri Başkanlığınca verilecektir. Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmekte 
olan Kur'an kurslarına katılabilmek için,- öğrencilerin, 8 yıllık temel eğitimin en az 5 inci sınıfını 
tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Cumartesi ve pazar günleri de mi verilecek? 

METİN ŞAHİN (Devamla) - Ayrıca, bu kurslar tatillerde verilebilecektir. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Neler götürdüğünü de bir açıklasan... 

METİN ŞAHİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu düzenlemeleri bir bütün halinde değerlen
dirirsek; 7-8 yaşlarında okula başlayan çocuklarımız, 14 yaşına kadar temel eğitim görmüş olacak
lardır; özel ve çevresel baskılardan olabildiğince uzak ve etkilenmeden okuyabileceklerdir... 

T. RIZA GÜNERİ (Konya) - Tek tip!.. Kurşun asker!.. 

METİN ŞAHİN (Devamla) -Temel eğitimde birlik sağlanacaktır; geleceklerini kendileri be
lirleyebilecek, özgür fertler halinde yetişebileceklerdir. 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Bırak bu statükoları. 

HASAN GÜLAY (Manisa) - Dinle... Dinle... 

BAŞKAN - Sayın Gülay, müdahale etmeyin. 

METİN ŞAHİN (Devamla) — Temel eğitimlerini en üst düzeyde almış öğrenciler, meslek okul-
I. 

larında daha bilinçli, kavrama yeteneği gelişmiş, kişilikli fertler olarak hayata atılabileceklerdir. 
Ayrıca, çok tartışılan, çıraklıkla ilgili... 1997-1998 öğretim yılında, daha önceki yıllarda ilko

kulu bitirenler, çıraklık eğitim ve merkezlerine aday çırak olarak kayıtlarını yaptırabileceklerdir. 
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Değerli arkadaşlar, imam-hatip okullarıyla ilgili tartışmaya da kısaca bir açıklık getirmek isti

yorum. Üzerinde, zaman zaman, kasıtlı olarak en fazla tartışılan imam-hatip okullarının durumun
da ise gerçek şudur: İmam-hatip okulları kapatılmamaktadır. İmam-hatip okulları, hse olarak de
vam etmektedirler. 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Orta kısımları?.. 

METİN ŞAHİN (Devamla) - Daha önce ortaokuldüzeyinde 768 saat olarak verilen Kur'an-ı 
Kerim ve Arapça derseleri, bundan böyle, imam-hatiplerin hazırlık sınıflarında 960 saate kadar ve
rilebilecek ve böylece, ortaokul düzeyinde almış oldukları eğitimde hiçbir kayıpları olmayarak, yi
ne, bu konuda, lisede, yeterli bir düzeyde eğitim alabileceklerdir. ' 

Ayrıca, bu mesleği daha üst basamaklara, üniversite ya da yüksekokul düzeyine çıkarmak is
teyenlere de, yeterli, hatta yeterliden öte geniş eğitim olanakları amaçlanmaktadır. 

Biz, öyle inanıyoruz ki, son zamanlarda, bu düzenlemelerin esasını yeterince öğrenememiş ve 
bugün kışkırtılanların büyük bir çoğunluğu, düzenlemelerin aslını öğrendiklerinde, bu tepkilerin
den mutlaka vazgeçeceklerdir. Halkımız gerçekleri görmektedir ve gerçekleri gördükçe de, 8 yıl
lık eğitimle ilgili düzenlemelere desteğini de artırmaktadır. 

Bu arada, yapılan bir tartışma hakkında şu görüşü söylemek istiyorum: 4 üncü maddenin Ana
yasaya aykırılığı ileri sürülmektedir; ancak, sanıyorum, bunun böyle olmadığı zaman içinde görü
lecektir. 

Biz, Demokratik Sol Parti olarak çözümsüzlükten yana değiliz. Şimdi, bir çözüm getirilmiştir; 
çocuklarımız emin ellerde, devletin gözetim ve denetiminde, siyasî çıkar çevrelerinden kurtarılmış 
bir ortamda din öğretimine kavuşturulmuş olmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, yapılan düzenlemeyle, Türkmillreğittmintn-modern, gelişmiş dünya ülke
leriyle aynı düzeye gelmesi hedeflenmiş; gençlerimize daha iyi bir eğitim düzeyi kazandırmak, baş
ta kızlarımız olmak üzere, tümünü, fırsat eşitliği ve olanak eşitliği içinde hayata hazırlamak amaç
lanmıştır. Bu düzenlemelerin siyasal bir yanı, sağ ya da sol ideolojiyle ilişkisi yoktur. Eğer, işin 
içinde bir siyaset var ise, halkımızı, gençlerimizi kandırmak, eğitimi ve dini kendilerine siyasî mal
zeme yapmak isteyenlerin yaptıklarında aramak gerektiğine inanıyorum. (DSP sıralarından alkış
lar) 

CEMALETTİN LAFÇI (Amasya) - Boş konuşuyorsun, boş! 

METİN ŞAHİN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, millî eğitimde reform tasarısına, bu bü
yük projeye üç boyutlu bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bunların birincisi yasal düzenlemeler
dir; şimdi bunu yapıyoruz. 

İkincisi, uygulamaya yönelik düzenlemelerdir; bunu da Millî Eğitim Bakanlığımız yapacaktır 
ve bu Bakanlığımızda, yeterli birikime sahip, inançlı, tecrübeli eğitimcilerimiz, sanıyorum, uygu
lamada en başarılı sonuçları alacaklardır. 

Son boyut diyebileceğim ya da üçüncü boyut olarak ifade edebileceğim boyut ise, ekonomik 
boyuttur. Böyle büyük bir hedef için, elbette para gerekecektir, hem de çok para gerekecektir. Plan 
ve Bütçe Komisyonundaki son görüşmelerde, özellikle Refah Partili milletvekillerinin, 1997 yılı 
bütçesinde, Millî Eğitim Bakanlığına ayrılan ödeneklerin azlığını ifade etmelerini ve bu nedenle de 
bu reform hareketinin başarılı olamayacağı yönündeki eleştirilerini, gerçekten hayretle izledik; 
çünkü, 1997 yılı bütçesini kendilerinin yaptıklarını sanki unutmuş görünüyorlardı. Gerçekten, bu 
konuda yaptıkları eleştirilerde de, ne kadar hazırlıksız, duyarsız ve tutarsız olduklarını açıkça, böy
le sergilemiş oldular. / 
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Değerli arkadaşlar, kimse kuşku duymasın; hele, Refah Partili arkadaşlarımız hiç endişe etme

sinler; 55 inci Hükümetin kararlılığı ve azmiyle... 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Bu kararlılığı milletten mi alıyorsunuz?.. 

METİN ŞAHİN (Devamla) - ...bu tasarıda yer aldığı üzere, bu reformun, mutlaka; ama, mut
laka başarılı olması için, üç yıllık dönem içerisinde, bu projeye, 1 katrilyon 8 trilyonluk yeni katkı 
yaratılmıştır. 

Öte yandan, bu projenin yaşama geçirileceğini gören ve inanan ulusumuzun her kesimi, işa-
damlarımız, meslek örgütlerimiz, tek tek sade yurttaşlarımız, sekiz yıllık kesintisiz temel eğitim 
için, kendi olanakları içerisinde bağışlar yapmaya başlamışlardır. 

Sayın milletvekilleri, çevremizde görüyoruz, duyuyoruz; bu hareketin en büyük destekçisi hal
kımızdır. Bazı çevrelerin sandığının aksine, bu projenin hiç zorlanmayacağı husus, kaynak ihtiya
cı olacaktır. 

MUHAMMET POLAT (Aydın) - O halk, sizi pek yakında azledecek. 

METİN ŞAHİN (Devamla) - Ben, öyle inanıyorum ki, Hükümetimizin yarattığı 1 katrilyon
luk katkı, ulusumuzun gönüllü bağışlarıyla, çok kısa sürede birkaç katrilyona çıkacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bilgi çağını yakalamak, bilgi ve teknoloji toplumu olmak için, evrensel dü
şünen, ulusal davranan insanı yetiştirmek, insanımızın ve toplumumuzun rekabet gücünü sürekli 
artırmak için, eğitim sistemimizin her kademesini teknoloji eğitimiyle desteklemek zorundayız. 

KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Eğitimi de rekabete açalım o halde... 
METİN ŞAHİN (Devamla) - Çünkü, çağdaş dünyayla bütünleşmenin, ekonomik kalkınma ya

rışında rekabet gücünü artırıp, belirleyici ülke olabilmenin yolu, bilgi ve teknoloji üretmenin ya
nında, başta eğitim olmak üzere, her sektörde yeni bilgileri ve uygun teknolojileri sadece kullan
maktan değil, onları üretmekten de geçmektedir. 2000'li yılların felsefesini oluşturan toplam kalite 
anlayışını eğitime ve eğitim yönetimine yansıtarak, bu anlayışa uygun yapılaşmayı sağlayıp, daha 
kaliteli bir eğitim yönetimiyle, eğitimde kaliteyi, gelişmiş ülkelerdeki standartlara ulaştıracağımıza 
inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, biz. Demokratik Sol Parti olarak, böyle büyük bir projenin, böyle önemli 
bir düzenlemenin, temel eğitimde reform düzenlemesinin yasallaşmasından büyük mutluluk duyu
yoruz. Bilindiği üzere, 8 yıllık kesintisiz temel eğitim konusunda, 1995 seçimlerinde, halkımıza, 
iktidar olduğumuzda yaşama geçirme yolunda taahhütümüz olmuştu. Şimdi, 55 inci Hükümetin, 
büyük bir uzlaşı içinde bu projeye sahip çıkmasından ve bu tasarının oluşmasında Demokratik Sol 
Partinin hazırlıklarının önemli bir katkısı olduğunu görmekten, büyük bir kıvanç duyuyoruz. 

Yine, Hükümetin, koalisyon protokolünde ve hükümet programında bu projeye en önde yer 
vermesinin arkasında inancın ve kararlılığın olduğu kadar, güvenoyu aldıktan sonra, temel eğitim 
yasasını Parlamentonun onayına sunma aşamasına getirmesini de, özlenen bir siyasî tutarlılığın so
nucu olarak değerlendiriyoruz. Hükümetimizi, Demokratik Sol Parti olarak içten kutluyor, tebrik 
ediyoruz. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Şahin, son 3 dakikanız... 

METİN ŞAHİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, 8 yıllık kesintisiz temel eğitim, 55 inci Hü
kümetin başarısı olacaktır. 

RAMAZAN YENİDEDE (benizli) - Yüzkarası olacak!.. 
METİN ŞAHİN (Devamla) - 8 yıllık kesintisiz temel eğitim, 20 nci Dönem Parlamentomu

zun onuru ve gururu olacaktır. 
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KÂZIM ARSLAN (Yozgat) - Yüzkarası olacak!.. 

METİN ŞAHİN (Devamla) - 8 yıllık kesintisiz temel eğitim, gençlerimizin, çocuklarımızın, 
kızlarımızın ve ulusumuzun aydınlık geleceği olacaktır. (DSP sıralarından alkışlar) 

8 yıllık kesintisiz temel eğitimle, çocukların, gençlerin, laik demokrasi karşıtlarınca sömürül
mesi son bulacaktır. (DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

8 yıllık kesintisiz temel eğitim, laik, demokratik cumhuriyetin ve Genel Başkanımız Sayın Bü
lent Ecevit'in, dün, Parti Grubunda söylediği üzere, ölümünden 59 yıl sonra Atatürk'ün zaferi ola-

" caktır.(DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, RP sıralarından gürültüler) 
"MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - İstismar etmeyin!.. 
SITKI CENGİL (Adana) - Bölücülük yapıyor Sayın Başkan! 

BAŞKAN - Sayın Cengil, karşı görüşler ifade edilebilir kürsüde... Lütfen... 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Bölücülük yapmasın Sayın Başkan! 

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - Resmen bölücülük yapıyor! (DSP sıralarından "Otur 
yerine" sesleri) 

METİN ŞAHİN (Devamla) - Sayın milletvekilleri... (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... ı .' •. 
METİN ŞAHİN (Devamla) - Türk millî eğitimine armağan ettiğimiz, sevgili ve cefakâr Ata

türkçü... (RP sıralarından gürültüler) 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Kimsenin Atatürk'e hakaret etmeye hakkı yok... 
SITKI CENGİL (Adana) - Atatürkçülük kimsenin tekelinde değildir!.. Ayıp yahu!.. 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - Atatürk'e hakaret ediyor... 

BAŞKAN - Sayın Büyükkıhç, lütfen... 
Sayın Şahin, konuşmanıza devam edin lütfen. 
METİN ŞAHİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Türk millî eğitimine armağan ettiğimiz, sev

gili ve cefakâr Atatürkçü eğitimcilere emanet ettiğimiz bu 8 yıllık kesintisiz temel eğitim yasa ta
sarısına, Demokratik Sol Parti olarak coşkuyla, kıvançla olumlu oy vereceğimizi belirtirken; Yüce 
Parlamentoya saygılar sunuyorum. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şahin. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ayvaz Gökdemir; buyurun.(DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA AYVAZ GÖKDEMİR (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. ' 

Aziz arkadaşlar, uygun her vesilede ve her zeminde, herhangi birimiz söz aldığımız zaman, 21 
inci Asrın eşiğinde olduğumuzu ifade ediyoruz ve 21 inci Asrın, bir bilgi çağı, bir ulaşım, iletişim 
çağı olduğunu da, ehemniyetle tebarüz ettiriyoruz, 

Bilginin değersiz olduğu herhangi bir çağ olmamıştır; bilgi, her çağda değerlidir; fakat, bilgi 
kesafeti, 21 inci Asırda, herhalde, geçmiş asırların hiçbirisiyle mukayese edilemeyecek derecede 
artacaktır. Bilgisayarlar ve milletlerarası bilgisayar ağı olarak gerçekleştirilen internet vasıtasıyla 
da, insanlığın bilgisi süratle harman edilecek ve herhalde, bu 21 inci Asırda, insanlık, müşterek bil
gisini en çok paylaşıma açmış olacaktır. 

Bilginin bahis konusu olduğu yerde, akla gelen, elbette, eğitimdir. Türkiye'nin de 21 inci As
ra intibakta gecikmemesi, gerekli tedbirleri süratle alması, bilgisayarı çoğaltması, bilgisayarcıyı 
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çoğaltması, yüksek teknolojiyi yakalaması ve eğitimin her kademesinde kaliteye yönelmesi, yine, 
müşterek kanaatimiz olarak, kim söz almışsa, onun tarafından ifade edilmektedir. 

Türkiye'nin, 21 inci Asra intibak için, 21 inci Asra intibakta gecikmemek için bir büyük eği
tim projesi yapması zarureti, kesindir, açıktır. Yine, hem Türk millî eğitimcilerinin hem Türk mil
lî eğitimiyle ilgilenen yabancı uzmanların yıllar öncesinde tespit ettikleri ve bugüne kadar tekrar-
lanagelen bir kesin hüküm de şudur: Hem ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için, özellikle, şu sana
yileşme merhalesinde, ülkenin muhtaç olduğu kalifiye ara insangücünü yetiştirmek için, hem de 
akademik öğrenim önünde yığılmayı önlemek için, meslekî teknik eğitime ağırlık vermek, ortaöğ
retim seviyesinden itibaren, çocuklarımızı ve gençlerimizi meslekî eğitime yönlendirmek, Türk 
millî eğitiminin çok tekrarlanmış bir mütearifesidir. Bunun için, bizim iktidarlarımız, 1992 ilâ 1997 
yılları arasında, liseler arasında, ortaöğretim kurumlan arasında, meslekî liselerin, meslekî teknik 
liselerin payı üçte bir iken, yüzde 55'e eriştirmişlerdir; yani, meslekî teknik eğitimin geliştirilmesi 
yolunda çok ciddî bir mesafe, bu beş sene içinde gerçekleştirilmiştir. 

Bu maksat için, 1994'te Dünya Bankasına başvurulmuş, 2,5 milyar dolarlık kredi mutabakatı 
sağlanmış ve bunun bir dilimi de alınmıştır. Şimdi, mutabakatı sağlanan bu kredinin 12 milyon do
larıyla, şu anda 114 ilköğretim okulu yapılmaktadır. Bu kredi, hem meslekî teknik öğretimin geliş
tirilmesi için alınmıştır, hem ilköğretimin yaygınlaştırılması için alınmıştır, hem de kardeş Cumhu
riyetlerden gelen gençlerin eğitimi için alınmıştır. 

Zorunlu eğitim meselesine gelince: Değerli arkadaşlar, millî eğitimle ilgilenen ve millî eğitim
ci olan bütün arkadaşlar ve Sayın Akyol da biliyor ki, Türkiye, 8 yıllık zorunlu eğitim meselesini 
yirmidört sene evvel halü fasl etmiş, mevzuatına sokmuş, planına, programına geçirmiştir. Yani, şu 
anda, "Türkiye'de zorunlu eğitim olsun mu olmasın mı" şeklinde bir tartışmanın yeri yoktur; icabı 
yoktur; 8 yıllık zorunlu eğitimle ilgili olarak bir kanunlaştırma ihtiyacı da yoktur. Bu zorunlu eği
tim, bütün dikkatler gösterilerek, sistem bütünlüğü içinde doğru yere oturtularak, millî eğitimin te
mel ilkelerine uygunluğu gözetilerek, Millî Eğitim Temel Kanununa, 222 sayılı İlköğretim Kanu
nuna ve Yedinci Beş Yıllık Plana geçirilmiş bulunuyor. Nesi eksik?.. Bunu yapanlar, geçmiş hükü
metler, fiilî duruma bakmışlar; yeteri kadar ortaokul olmadığı için "yeteri kadar ortaokul bulundu
ğu kanunla tespit edilinceye kadar, zorunlu eğitimin sadece 5 yıllık kısmı uygulanır" denilmiş; 
1739 sayılı Kanunda geçici 2 hci madde, 222 sayılı Kanunda geçici 9 uncu madde. 

Bunun dışında, Türkiye'de "biz, zorunlu eğitim istiyoruz, 8 yılı istiyoruz, birileri istemiyor" 
tarzındaki bir isnat da, yüzde yüz yanlıştır. Türkiye'nin 8 yıllık zorunlu eğitim projesi -tekrar edi
yorum- yasalaştırma açısından tamamlanmıştır; eksik kalan, fiiliyatıdır. Fiiliyat içiri, birinci projek-, 
siyonda 1995 yılı hedef alınmış, sonra bir kere daha gözden geçirilmiş ve "2002" denilmiştir. 

Şimdi, bu durumda, fiilî durum ne?.. Fiilî durum olarak da, şu anda, Türkiye'de, ortaokul ça
ğında olan çocuklarımızın yüzde 88'i ortaokullarda okumaktadır. Bazı illerimizde ve bölgelerimiz
de bu nispet daha yüksektir; mesela, İzmir'de, yüzde 95 seviyesine ulaşılmıştır. Yani "zorunlu" de
mesek, böyle bir şeyi mevzuatımıza geçirmiş olmasak, şimdiden sonra da "zorunlu" demesek dahi, 
"ben çocuğumu okutmam" diyen bir millet yok. Milletimiz, bizden, daha çok okul istiyor. Açtığı
mız hiçbir okul boş değildir. Bulduğunun daha yükseğini istiyor. 60 üniversitemiz var; artık, ilçe
ler de, bizden, fakülte istiyor, yüksekokul istiyor, hatta, üniversite istiyor. Böyle bir eğitim talebiy
le karşı karşıyayız. Yani, siz "zorunlu" deseniz de demeseniz de, Türk Milleti, imkân verildikçe, 
imkân buldukça çocuklarını okutmaktadır. 

Peki, mevzuatça yapılacak şey veya fiilî durum bakımından yapılacak şey nedir?.. Bir cumhu
riyet hükümeti, şu konumda, 8 yıllık eğitimle ilgili ne yapmalıdır, ne yapabilir?.. 
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Gelecek, diyecek ki: Yüzde 88'i okuyor; ama, hâlâ yüzde 12'yi okutamıyoruz. 1995 dedik, ya

pamadık; 2002 dedik; 5 sene kaldı. 2002'de de bu eksik devam etmesin; bana ekbütçe verin, mutat 
bütçemden fazla bütçe verin; ben, bu ortaokulları yaygınlaştıracağım ve 8 yıllık zorunlu eğitimin 
fiilî imkânsızlığını ortadan kaldıracağım. Fırsat bulmuşken şu geçici maddeleri de kaldırıverelim. 
Tek madde: 222 sayılı Kanunun 9 uncu geçici maddesi, 1739 sayılı Kanunun geçici 2 nci madde
si kaldırılmıştır... Bitti. 8 yıllık zorunlu eğitimin başka bir mevzuata ihtiyacı kalmayacaktır ve ço
cuklar okuyacak, geçip gidecektir. 

Bunun için lüzumlu para -bize verilen bilgilere göre, bizim hesaplarımıza göre- 30-32 trilyon 
liradır. Bu 32 trilyon lira da, şimdiki Hükümetimizin yaptığı ekbütçede 32 trilyon lira olarak yer al
maktadır. Yani, ortaokul yapmak için gerekli para budur. Şimdi, siz, bu 30-32 trilyon liralık -hadi 
50 trilyon liralık olsun- ihtiyacı bahane ederek, milleti katrilyonluk vergilerle ezmemelisiniz. Bun
da bir haklılık yoktur; bu gerekçe, doğru gerekçe değildir. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) Mil
letten para isteyecekseniz, yeni yüksek teknoloji enstitüleri kurmak üzere, yeni üniversiteler kur
mak üzere "2000 yılına kadar şu kadar mühendis yetiştireceğim, yeni araştırma-geliştirme kuruluş
ları yapacağım; mevcut ye mahrum üniversitelerin noksanlarını tamamlayacağım" diye para iste
melisiniz. İlköğretimin bu kadar paraya ihtiyacı yoktur. 

Neticeten, Türkiye, 8 yıllık eğitim meselesini, hem mevzuatça hem fiiliyatça halletmiştir; az 
bir kısmı kalmıştır; onu da tamamlamak hepimizin borcudur. Bu vesileyle yapılan mukayeseler 
yanlıştır. Türkiye'yi, Kongo'yla, bilmem neyle mukayese etmek yanlıştır, Türkiye'ye bühtandır. Ge
rekçe yapacağım diye, bir büyük devlet olan, bir çağdaş devlet olan Türkiye'yi alıp geri kalmış ül
kelerin safına koymak, doğru bir yaklaşım değildir ve sizi haklı da çıkarmayacaktır. 

Şimdi, gelelim bu tasarıya... Millî Eğitim Komisyonunu resmen ve fiilen by-pass ederek, dev
re dışı bırakarak getirilen bu tasan nedir?.. Bu tasarıya yüklenen şeyler, mega proje... Neden mega 
proje?,. Zorunlu ilköğretim meselesini hallediyor. Halbuki, halledilmişi halletmek gibi bir mesele 
olamaz. Bu tasarı, laikliği kurtarıyor, vesaire, vesaire... Hayatlar adanıyor buna, "hayatım feda" de
niliyor buna. 

Bu tasarı, Türkiye'nin tek tip ortaokulu olsun diyen bir tasarıdır. Türkiye'nin tek tip ortaokulu 
olsun... Niye bunu yapıyorsunuz, esas saikiniz ne?.. İmam hatip okullarının orta kısmı olmasın; bu
damaya buradan başlayalım ve sonunda imam hatip okullarını da yıkalım, yok edelim diyen bir ta
sarıdır. Esas motivasyonu budur, çıkış noktası budur. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

HASAN GÜLAY (Manisa)-Yalan söyleme... Yalan söyleme... 

AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) - Bunu yaparken, dürüstçe, biz imam-hatip istemiyoruz di
ye gelinseydi, biz imam-hatibin orta kısmını kapatmak istiyoruz diye gelinseydi, onun da münaka
şasını, mücadelesini yapardık; ama, hiç olmazsa, sistem bütünlüğü tahrip edilmezdi, çıraklık okul
ları tahrip edilmezdi, anadolu liseleri tahrip edilmezdi, güzel sanatlar liseleri tahrip edilmezdi, özür
lüler okulları tahrip edilmezdi, yabancı okullar tahrip edilmezdi. 

Millî eğitimin 14 temel ilkesi var; ama, bu tasarı, en az 4'üne aykırı; çünkü, içinde millet bu
lunmayan, içinde çoğulculuk bulunmayan, seçme hakkı bulunmayan bir tasarı. (DYP ve RP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Millî Eğitim Temel Kanunundaki temel ilkelerin üçüncüsü, yöneltmedir. Okuyorum: "Fertler, 
eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda, çeşitli programlara 
veya okullara yöneltilerek yetiştirilir." Bu, getirilen kanun tasarısında, ilgi, istidat ve kabiliyet yok; 
bu doğrultuda çeşitli programlar ve okullar yok; tek tip okullar ve tek tip adam yetiştirme iddiası 
var... 
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NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sana öyle geliyor. 

AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) - Bu da, demokrasiye de aykırı. Her yerde eğitim ilkesi... 
Bakın, onu da okuyayım size: "Millî eğitimin amaçları, yalnız resmî ve özel eğitim kurumlarında 
değil, aynı zamanda, evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalı
şılır." Halbuki, bu, "ben, çocukları 8 yıl bir sıraya çakar, orada da istediğim gibi yetiştiririm" iddi
asını taşıyor. 

Esas itibariyle, kaynağında da, bu tasarı, demokratik, sivil bir tasarı değildir. Basına da intikal 
etti; Sayın Başbakan, Sayın Genelkurmay Başkanıyla konuşuyor; diyor ki: "Bu tasarı, bu sene uy
gulanamaz." Fakat, oradan aldığı telkinler istikametinde, gece sabaha kadar bakanlarını topluyor ve 
tasarı, birdenbire, bu sene de tatbik edilir hale geliyor. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sizin bakan da aynı şeyi söylememiş miydi?!.. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyelim. 

Buyurun Sayın Gökdemir. 

AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) - Sayın Yılmaz, Grup topjantısında, çıkıyor, "bu, benim de 
içime sinmiyor" diyor. 

H. AVNİ KABAOĞLU (Rize) - Sen orada miydin?! 

AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) - Evet, oradaydım... 

"Benim de içime sinmedi; ama, şimdi, Hükümetin alternatifi bu. Ya bu kanunu çıkaracağız ya 
Hükümeti bırakacağız" diyor. Tercihi ne istikamette?.. "Hükümeti bırakmayalım, ileride, biz, tek 
başımıza iktidar olursak, düzeltiriz" mantığını Grubun önüne koyuyor. 

Bu tasarı, kaynağında, antidemokratik; fiiliyatında "ver Kur'an'ı, al hükümeti" tasarısıdır! 
(DYP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ne kötü bir alışveriş, ne bedbaht bir alışveriş, ne 
talihsiz bir alışveriş!.. (DYP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Dörtyüz sene, Hırka-i Sa
adet dairesinde, 24 saat aralıksız Kur'an-ı Kerim tilavet ettirmiş bir milletin önüne gelen ne talih
siz bir tasarıdır!.. (DYP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Beyler!.; Hepimiz demokrasinin ürünüyüz... Hepimiz demokrasinin ürünüyüz... Biriniz çıksın 
desin ki, "dünyanın medenî ülkelerinde eğitim tasarılarını, pedogojik meseleleri generaller görüşür 
ve karara bağlar... (DYP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Eğitim tasarıları, Genelkur
may Başkanının telkinleri istikametinde tahakkuk ettirilir." Demokrasiye inanan bir tek kişi çıkıp 
bunu söyleyebilir mi?! (DYP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri) 

BAŞKAN - Sayın Gökdemir, son 2 dakikanız. 

AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) - Aziz arkadaşlar, bu tasarıya yüklenen laiklik yüklemele
ri... Laikliğe, Türkiye'de itiraz eden kimse yok; hayatın kendisi laiktir, hayatın gereği laikliktir. 
Dinde ikrahı reddeden "senin dinin sana, benim dinim bana" diyen İslamın kendisi laiktir; ama, bu 
laiklik, pozitivist, materyalist, yüz yıl evvelde kalmış geri bir telakkidir ve milletin maneviyat ve 
mukaddesatına kaba bir saldırıdır. Laiklik söylemini, eğer, millet mukaddesatına saplanan bir kü
für mızrağı haline getirirseniz, o mızrağınız kırılır; o mızrağınız bir bumerang haline gelir, sizi ya
ralar ve yaralayacaktır. (DYP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu tasarıya, kaynağı, çıkışı, yürüyüşü, icapsızlığı itibariyle her bakımdan karşıyız ve oy ver
meyeceğiz... 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Vermeyin; gerek yok sizin oyunuza. 
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AYVAZ GÖKDEMÎR (Devamla) - Yalnız, bu tasarıya "evet" diye haykıracak olanlar, bu ta

sarıya "evet" diye el kaldıracak olanlar -sesim kalbinde yankı bırakan gönüldaşlara sesleniyorum-
hangi ellerinizi Allah'a yakarış için kaldıracaksınız, hangi dillerinizle tövbe istiğfar edeceksiniz; 
merak ediyorum?! 

İslamdan nasip almamış; İslam, imam, iman denildiğinde her defasında huysuzlanan arkadaş
larım, size şunu söylüyorum: İslam nurdur, bu milletin en büyük imkânı "Allah" diyebilmektir. İs
lam nuruna arkasını dönenler, bizi karanlıkta görüyorlar; halbuki, onların kalbi kararmıştır; yazık, 
farkında olmuyorlar. (DYP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sana yazıklar olsun!.. 

AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) - Bu tasarı, belki de -"ver Ku'r'an'ı, al hükümeti" tasarısı- bu 
Meclisten geçecek; ama, sizler Türkiye'nin kasabalarında dolaşamayacaksınız. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Atma... Atma... 

BAŞKAN - Sayın Gökdemir, mikrofon 1 dakika içinde kapanacak. 

AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) - Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP ve RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Gruplar adına başka söz talebi var mı?.. Gruplar adına başka söz talebi var mı?.. 

Efendim, iki grubun birbirine sıra bahşetmesini sonsuza kadar bekleyemem. , 
Son kez soruyorum; gruplar adına başka söz talebi var mı? 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hatipoğlu buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; görüşülmekte olan Temel Eğitim Yasa Tasarısıyla ilgili olarak Refah Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Refah Partisi Grubu ve şahsım adına 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Bu tarihî görüşmeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde verilmekte olan bu demokrasi sınavı
nı ekranları başında büyük bir dikkat ve ibretle izleyen ve bugünkü tarihe not düşen aziz milleti
min şerefli evlatlarını da saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: Bugün, burada, hukuka, Anayasaya aykırı olarak önü
müze getirilmiş bulunan bir kanun'tasarısı üzerinde görüşüyoruz; çünkü, burada, 3067 sayılı Yasa
da "kalkınma planlarına aykırı olan hiçbir kanun tasarısı ve teklifi Meclis komisyonlarında görü
şülmez" denilmesine rağmen, hukuk tanımayan Hükümet, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu tasarı
yı görüştürmüş ve bugün karşımıza getirmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; eğer, elimizde bulunan hükümet tasarısı bir eğitim konu
su ise; yani, teknik bir konuysa, bunun tartışma zemini ve üslubunun bu olmaması gerekirdi. Bu 
tablo, bize, karşı karşıya bulunduğumuz sorunun, birileri tarafından, eğitim sorunu olmaktan çıka
rılarak siyasal bir soruna dönüştürülmüş olduğunu göstermektedir. 

İdeolojik bir saplantıyla tepeden inmeci, buyrukçu bir mantıkla takdim edilen bu tasarının yan
daşları, kullandıkları terminolojiyle kitleleri rencide etmişler, hakaretler yağdırmışlar ve diktatör
leri anımsatan tehditler savurmuşlardır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) İşte, gerginliğin 
temel nedeni budur. 

Siz, halkın, kendi parasıyla kurduğu ve gözbebeği gibi savunduğu, koruduğu imam hatip okul
larını irticaın kaynağı olarak gösterirseniz, bu okullardan mezun olan yüzbinlerce vatan evladını 
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Vehhabî diye nitelendirirseniz, demokratik tepkilerini ortaya koyan vatandaşa "çapulcu ve anarşist" 
derseniz, bu ülkede barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün katili olursunuz... (RP sıralarından alkışlar) 

NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sayenizde... 

ÖMER VEHBİ HATİPOGLU (Devamla) - Siyasetçilerin görevi, ajitasyon yapmak ve provo
katörlüğe soyunmak değildir... 

NET AT ARSEVEN (Ankara) - Maşallah, sizin, bir sene çok güzel yaptığınız gibi! 
ÖMER VEHBİ HATİPOGLU (Devamla) - Siyasetçinin görevi, yurdun dört bir yanından yük

selen sese kulak vermek, barışı, kardeşliği ve hoşgörü ortamını korumak olmalıdır. Hükümetin bir 
bakanı, eğer, vatandaşlarını tehdit ederek "gök kubbeyi başlarına yıkarız" diyebiliyorsa, o yıkım iş
lemini hangi güçle, nasıl yapacağını sormak da bizim hakkımız olması gerekir. (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Sayın bakan, acaba, bu güç, medya patronlarının gücü müdür, yoksa, bu 
güç, kumarhane sahiplerinin oluşturduğu iddia olunan havuzlarda kullanılmayı bekleyen trilyonlar 
mıdır;/yoksa, siz, bu milletin ordusunu, bu milletin emrinde olan ordusunu, milletin karşısına teh
dit unsuru olarak çıkarıyorsunuz. Sormazlar mı adama, siz, kime ve neye güvenip de, bu aziz mil
leti tehdit etmeye kalkışıyorsunuz?! 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu tasarının, Türkiye'nin gündemine geliş şekli ve takdim 
üslubu da, öncelikle bir demokrasi sorunuyla karşı karşıya bulunduğumuzu göstermektedir. De
mokrasinin kesintiye uğradığı dönemleri hep birlikte yaşadık. Biz, milletçe buyruklarla yönetilen 
ülke yönetimini de gördük; ama, demokrasinin tamamen kesintiye uğramadığı, ancak, Meclisin, 
by-pass edilerek, ara rejim hükümetlerinin kurulduğu dönemleri de çok yaşadık. Bu dönemlerde de 
en çok telaffuz edilen kelime "reform" kelimesi olmuştur. Yine bu dönemlerde de hükümetlerin ilk 
icraatları, imam-hatip okullarını kapatmak, dinî vakıf ve kurslar üzerinde baskılar yoğunlaştırmak, 
inanç ve düşünce özgürlüğünü, tehditler savurarak, askıya almak olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, Anasol azınlık Hükümetinin hazırladığı, tam an
lamıyla gerici ve çağdışı bir eğitim sistemi dayatmasıyla karşı karşıya bulunmaktadır; ancak, Hü
kümet, bu çağdışı tasarıyı reform olarak nitelendirmekte ve böylece geniş halk kitlelerini aldatma
ya çalışmaktadır. 

Şimdi, Hükümete soruyorum: Reform, bunun neresinde; Allah aşkına?! Dünyanın neresinde 
bir okul türünü, bir okul kademesini ortadan kaldırmanın adına "reform" denilmiştir,?! Siz, bu ta
sarıyla, yabancı dil eğitimini öldürüyorsunuz; siz, bu tasarıyla, meslekî ve teknik eğitimi öldürü
yorsunuz; siz, bu tasarıyla, din eğitiminin kökünü kazıyorsunuz ve reformdan bahsediyorsunuz. 

Ha, bu tasan reform olmadığı gibi, amacı, zorunlu eğitimi 8 yıla çıkarmak'filan da değildir; 
buraya çıkıp kimse milleti aldatmasın. Eğer, mesele bu ise, yani, zorunlu eğitimi 5 yıldan 8 yıla çı-
karmaksa; eğer, çağdaşlıktan, bilimden bahsediyorsanız, buyurunuz, buraya tek maddelik bir tasa
rı getiriniz, "zorunlu eğitimin süresi 8 yıla çıkarılmıştır" deyiniz, burada 548 milletvekilinin alkı-
şıyla bu tasarı kabul edilir; ama, mesele o değil; mesele, üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. 
Uzun lafın kısası, Hükümet, kadife kılıfı içinde sunduğu sistemle, temel hak ve özgürlükleri darbe-
lemek istemektedir. 

Bakın, ben, size bu tasarıyı anlatayım. Hükümetin hazırladığı bu tasarının kadife kılıfı sıyrılıp 
alındığında -nedir kadife kılıfı; zorunlu eğitimi 8 yıla çıkarmak- çağdaşlığın, bilimin, demokrasi
nin, temel hak ve özgürlüklerin, hukuk mantığının, inanç ve düşünce özgürlüğünün ve toplumsal 
barışın tepesine inmeye hazırlanmış bir demir el, bir demir yumruk karşımıza çıkar. (RP sıraların
dan alkışlar) İşte, biz, tasarının bu tarafına karşıyız. Tepeden inmeci bir zihniyetle halkı hiçe sayan, 
halka rağmen, halk adına, halkı adam etme mantığının bir ürünü olan, tek tip insan yetiştirme sev-
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dasının bir eseri olan bu tasarı, arkadaşlar, reform değil, olsa olsa bir irtica belgesidir (RP sıraların
dan alkışlar) kırk elli yıl öncesine dönüş özlemi taşıyan bir irtica belgesidir. 

Ne demek tek tip insan? Bakınız, neler konuşuluyor bu ülkede... Sevgili arkadaşlarım, Türki
ye'nin, bu ham hayallerin peşinde geçireceği bir tek saatlik vakti bile yoktur. Böyle çağdışı, man-
tıkdışı, antidemokratik hedefleri telaffuz ederek, bu millete hakaret etmeye hiç kimsenin hakkı yok
tur. Ne demek tek tip insan? Siz, torna tezgâhından kereste mi çıkarıyorsunuz?! Bu iddia ve istem, 
olsa olsa, diktatörlerin ham hayalleri olarak görülebilir. Allah aşkına, birazcık başınızı kaldırıp ba
kının etrafınıza; tek tip insan yetiştirme hayalini kuran faşizm yıkılalı, tarihe gömüleli elli yıl oldu; 
komünizmin yerinde yeller esiyor. Hani onlar da tek tip insan yetiştirecekti?! 

İHSAN ÇABUK (Ordu) - Sağ tarafında... 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Bu tasarı çağdışıdır. Kalkıp, burada, medeniyet
ten, çağdaşlıktan bahsediyorlar. 

Şimdi, bu tasan, çağdaş dünyanın reddettiği tasarıdır; niçin? Ben, size sadece bir liste okuya
yım: Kesintisiz zorunlu eğitimi uygulayan ülkeler, Dominik, Somali, Brezilya, Kenya, Tanzanya, 
Bolivya, Doğu Yemen ve eski Doğu Bloku ülkelerinden Arnavutluk, Bulgaristan, Çek Cumhuriye
ti. Peki, kademeli eğitimi, zorunlu eğitimi uygulayan ülkeler hangileridir? Avrupa Birliğine üye ül
kelerin tamamı kademeli eğitimi uygulamaktadır. 

EŞREF ERDEM (Ankara) - O senin bildiğin kademe değil... 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Belçika, Hollanda, Finlandiya, Amerika Birleşik 
Devletleri, Japonya, İngiltere, Norveç, Fransa, İtalya ve İspanya ise kademeli eğitimi uygulamak
tadır. 

Siz, geri kalmış ülkelerdeki eğitimi bu ülkeye layık görenler, çağdaşlıktan nasıl söz edebilirsi
niz; anlamak mümkün değildir. 

Bu tasarı, antidemokratiktir. Bu sistemi ele alıp incelediğinizde, halk bunun neresindedir so
rusunun cevabını bulmakta zorlanmazsınız; halk bunun karşısındadır. Halk, dişinden tırnağından 
artırarak yaptırdığı; ninelerimiz, dedelerimiz, kefen bezi için artırdığı parayı vererek açtırdığı 
imam-hatip okullarının kapısına kilit vurma amacını taşıyan bu tasarıya olan tepkisini, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonuna sunduğu milyonlarca imzayla kanıtlamıştır. Halkın, bu 
tasarının ne kadar karşısında olduğunu bilmek istiyor musunuz; bilmek istiyorsanız, Sayın Başba
kanın sesine kulak veriniz. Ne diyor Sayın Başbakan: "Siyasî hayatıma mal olsa dahi bu tasarı ka
nunlaşacaktır." Demek ki, Sayın Başbakan, siz de, bu tasarının siyasî hayatınıza mal olacağının ve 
bu aziz milletin sizi sandığa gömeceğinin idraki içindesiniz. (RP sıralarından alkışlar) 

REFİK ARAŞ (İstanbul) - Göreceğiz, göreceğiz!.. 
ÖMER VEHBİ HAf İPOĞLU (Devamla) - Biraz önce DSP'li arkadaşımı dinledim "halkın, bu 

tasarıyı büyük bir coşku ve arzuyla karşıladığını" söyledi. Öyle midir, doğru mudur, doğru mu
dur?.. (DSP ve CHP sıralarından "Doğru, doğru" sesleri) Eğer doğruysa, haydi referanduma; yüre
ğiniz yetiyor mu? (RP sıralarından alkışlar) Haydi bakalım bir referanduma... 

Beyler, siyasetçi... 
HASAN GÜLAY (Manisa) - Yalan söylemez!.. 

BAŞKAN - Sayın Gülay... 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Siyasetçi, iki güçle savaşılamayacağının bilincin

de olmalıdır; bir, Allah'la savaşılmaz; iki, halkla savaşılmaz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Hakkın da, halkın da tokadı o kadar acı olur ki, o kadar sızılı olur ki, öyle şiddetli olur ki, 
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artık, ne tövbe ne özür dileme bir işe yarar. Eğer, siz, halk ne derse desin, biz dinlemeyiz diyorsa
nız; bu iktidarı bize halk vermedi diyorsanız, o zaman size, tarih sayfalarını karıştırmanızı tavsiye 
ediyorum. Tarih, halkı hiçe sayan, halka rağmen iktidar koltuğuna kurulanların acıklı akıbetlerini 
anlatan ibret verici vakıalarla doludur, tarih sayfalarını çeviriniz. 

Bu tasarı hukuka aykırıdır, bu tasan Anayasaya aykırıdır, Medenî Kanuna aykırıdır, Türki
ye'nin altında imzası bulunan uluslararası anlaşmalara, insan haklarına aykırıdır, din ve vicdan hür
riyetine aykırıdır. Siz, bu tasarıyla, din ve vicdan hürriyetinin en temel ilkelerinden olan dinini öğ
renme ve öğretme hakkından bu milleti mahrum etmek istiyorsunuz; böylece, Anayasa suçu işli
yorsunuz; daha doğrusu, siz, bir insanlık suçu işliyorsunuz. (RP sıralarından alkışlar) 

Beyler, yeryüzünde dinsiz bir toplum yoktur ve din eğitiminin, Kur'an öğrenmenin ve Kur'an 
okutmanın, hiç ama hiç kimseye de zararı yoktur. Bu ülkede, hiç kimse Kur'an'a dil uzatamaz, hiç 
kimse Kur'an'a dokunamaz, Kur'an'a uzanan eller de kırılır bu ülkede. (RP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

YAHYA ŞİMŞEK (Bursa) - Meydanlarda slogan atmak gibi oldu... 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Zorunuza mı gitti bu... (CHP sıralarından "rek

lam..." sesleri) 

Sayın Başbakan da öyle söylüyor, reklam mı yapıyordu dün grup toplantısında. 
BAŞKAN - Sayın Hatipoğlu, lütfen, Genel Kurula hitap edelim. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Bu tasarı, toplumsal barışı zedelemektedir. 
Beyler, Türkiye, halkının yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkedir ve Türkiye'nin en büyük top

lumsal gerçeği, isteseniz de istemeseniz de, hoşunuza gitse de gitmese de, en büyük toplumsal ger
çeği İslamdır. Müslüman kalmak, İslam kalmak Türk Milletinin tarihî kararıdır, onu hiç kimse de
ğiştiremeyecektir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Eğer, birileri kalkar da, İslamî yaşam 
biçimini, gericilik, yobazlık ve karanlık olarak nitelendirirse; dindarı mürteci... (RP sıralarından 
"Yarasa!.." sesleri) 

Yarasaya geleceğim. 
...dinî talepleri de irtica diye vasıflandırırsa, halka hakaretler yağdırırsa, en basit tabiriyle rüz

gâra karşı tükürmüş olur, barış ve kardeşlik ortamını zedelemiş olur, halkı kamplara bölmüş olur. 
Bu ülkede irticacı işyerleri listesi yayımlandı, irticacı kebapçılar listesi yayımlandı. Ne yapacaksı
nız; imam hatip okullarını kapattığınız gibi, irticacı kebapçıları da mı kapatacaksınız; yoksa, bir ka
nun tasarısı getirip Türkiye'de kebap yemeyi mi yasaklamayı, yasaklatmayı düşünürsünüz?! (RP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 8 yıllık zorunlu eğitim telaffuz edildiği günden bu yana, 
bu millete asla hak etmediği çirkin saldırı ve iftiralar yapılmıştır, milleti tahrik etmek için büyük 
çabalar sarf edilmiştir; ama, sağduyulu milletimiz bu tahrike kapılmamıştır. Bu tahrikleri en fazla 
yapan da, bu Hükümetin Başbakanı olmuştur; her geçen gün dozunu artıran hakaretlerle bu mille
tin karşısına çıkmıştır ve bir zaman gelmiş, bu tasarıdan yana olmayanları "yarasalar" olarak nite
lendirmiştir. 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Haleti ruhiyesini ifade ediyor!.: 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Şimdi, Sayın Akyol biraz önce buraya çıktı ve ka

demesiz zorunlu eğitimi, bu tasarıyı burada savundu; ama, Sayın Akyol, beş ay önceye kadar, ka
demeli eğitimi savunuyordu. Anavatan Partisinin sayın milletvekilleri kademeli eğitim için yasa 
teklifi sunmuşlardı; şimdi, dört ay önceye kadar, Sayın Akyol ve arkadaşları, ANAP Grubundaki-
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ler yarasa mıydı diye Sayın Başbakana soruyorum!.. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Sonra, Sayın Akyol diyor.ki: "Ben, inanmadığımı söylemem." Sayın Akyol, siz, sicillisiniz; bak, 
bu kitap var ya benim elimde, sizin kitabınız; kademeli 5+3'ü savunuyorsunuz; siz, sicilli olarak, 
inanmadığınızı kitap haline getiren bir insansınız; daha neden bahsediyorsunuz?! (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) » • 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu tasarının gayesi, ne zorunlu eğitimi 8 yıla çıkarmak ne 
de kaliteli eğitimdir; bu tasarının tek gayesi vardır, imam-hatip okullarının orta kısmını kapatmak, 
Kur'an kurslarının kaynağını kurutmak, hafızlık mesleğini de yok etmektir. Hiç evirip çevirmeye 
gerek yok; mesele, yalnızca, Kur'an öğretimini engelleme meselesidir. Niçin imam-hatip okulları
nın orta kısmını kapatıyorsunuz, diğer okullardan farkı ne; haftada 5 saat Kur'an-ı Kerim dersi oku
tuluyor. Ben, Cumhuriyet Halk Partili, DSP'li arkadaşlarıma bu konuda hiçbir şey söylemiyorum; 
onların, kırk elli yıllık hulyasıdır bu; tebrik ediyorum, başardınız, tebrik ediyorum; ama, Kur'an-ı 
Kerimi seçmeli ders olarak bile muhafaza etmeye gücü yetmeyen ANAP'ın, artık, hangi kulvarın 
partisi olduğunu ifade etmeye de gerek yoktur diye düşünüyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) Yeni ANAP hayırlı olsun ANAP'lı arkadaşlarıma!.. 

Sayın Başbakan, dün Grup toplantısında, temel eğitimin, imam hatip okullarının kapanmama
sı için gösteri yapmaya kalkışan vatandaşları Hazreti Ali'nin ordusuna savaş açan insanlara benzet
ti. Bu benzetmeler son derece çirkindir; çünkü, birilerinin konuşma hakkı doğar ve der ki: "Sayın 
Başbakan, o olayda Hazreti Ali vardı, Hazreti Muaviye vardı; ama, Abdullah İbni Sebe de vardı; 
ama, Yezid de vardı, şimdi kim?.." (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Hatipoğlu, son 2 dakikanıza girdiniz. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Evet. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarihî bir gündeyiz, azınlığın ideolojisi, bugün, 1950'den 

bu yana en büyük zaferlerinden birini kazanacak durumdadır. Türk eğitim sistemini Uganda eğitim 
sistemine benzeterek milletten intikam alacaklar: Keşke cesur olsalardı, keşke çıkıp da apaçık "biz, 
imam-hatipleri, Kur'an kurslarını istemiyoruz" diyebilselerdi; yazık, öyle olmadı; fakir Anado
lu'nun yer yataklarında büyüyen zavallı çocuklarının, 8 yıl bir öğretmene mahkûm edilerek önleri 
kesiliyor; artık, fakir köylü çocuklarını üniversite kapılarında göremeyeceğiz, devleti, bu briyantin
li beyefendilerin çocukları idare edecekler. Çünkü, bir öğretmende 8 yıl okuyan bir çocuk daha li
se yıllarında dökülecek. Evet, bu, Atatürkçülerin zaferi değil, bu, olsa olsa, gardırop devrimcileri
nin kazandığı bir zafer olarak tarihe geçecektir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu okullardan niçin bu kadar korkuyorsunuz? Bu okulların sicilinde anarşi yoktur, bu okulla
rın sicilinde terör yoktur, ahlaksızlık yoktur, vurgun yoktur, soygun yoktur, talan yoktur, vatana 
ihanet ise hiç yoktur. Ama, merak etmeyiniz, bu ülke öyle bir havuzdur ki, siz geceleyin gelip bu
nu boşaltırsınız, sabaha varmaz yine bu havuza su dolar ve Allah'ın izniyle taşar; çünkü, deniz tü
kenmez; çünkü, İslam bir denizdir, siz tüketmeye kalkışsanız da tükenmez. (RP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar) , 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizler, tarihin tanıklarıyız ve tarih de bizlere tanıklık ede
cektir. Ülkemiz bir dönüm noktasından geçiyor, bir yol ayrımında bulunuyoruz; ya bu milletin de
diği olacak, ya da bu ülkeyi perde arkasından yönetmeye hevesli, çarşı pazar nedir bilmeyen, kira 
derdi çekmeyen, babasının cenaze merasiminde bile bir fatiha okumayı zül telakki eden bir avuç 
beyefendinin dediği olacak. Emin olunuz ki, tarih bu oturumu yazacaktır. Bu oturumda yapılan ko
nuşmalar ve kullanılan oylar önemle değerlendirilecek ve her birimizin siciline kaydedilecektir. 
Belki, aramızda mensubu bulundukları partilerin genel başkanları nezdindeki sicilden endişe du
yanlarımız olabilir. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hatipoğlu, mikrofon bir dakika içinde kapanacak. 

ÖMER VEHBÎ HATİPOĞLU (Devamla) - Ama unutmayalım ki, bu sicili tutan başkaları da 
var; milletin indindeki sicilimizi de, tarihe kaydedilecek sicilimizi de, Allah huzurundaki sicilimi
zi de hesaba katarak oyumuzu kullanacağız. Öyle oyumuzu kullanacağız ki, cesedimiz çüriiyüp 
toprak olduğunda da, bu oturumda kullandığımız oyumuzun renginin konuşulacağının ve gelecek 
nesillerin bizi rahmetle yâd edip etmeyeceğinin endişesini taşıyarak oyumuzu kullanacağız. Bu ül
kede, çocuğunun, mezarının başına gelip bir fatiha okumasını isteyenler; bu ülkede, cami, ezan, 
imam-hatip okulu ve Kur'an kursuna, bir azınlık ideolojisi tarafından yapılan bu kadar baskıyı, zul
mü kabul etmeyenler bu tasarıyı reddedecekler diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hatipoğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Altan Öymen. (CHP sıralarından alkışlar) 
T. RIZA GÜNERİ (Konya) - Alkışlayın, alkışlayın, şimdi çıkıp lehinde konuşacak. Truva atı

sınız, bu millet sizi Truva atı olarak hatırlayacak; işte içindekiler... 

BAŞKAN - Sayın Güneri lütfen... 
Buyurun Sayın Öymen. 
CHP GRUBU ADINA ALTAN ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; önü

müzdeki tasarı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzuru
nuzdayım; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. 

Sevgili arkadaşlarım, buraya, Bütçe Komisyonunda yapılan 9 günlük, 95 saatlik bir çalışma
dan sonra geldik. Bu tasarı, nihayet, Yüce Heyetinizin önünde görüşülme imkânına kavuştu. Büt
çe Komisyonunda uzun görüşmeler oldu; âdeta bir Genel Kurul havası içinde geçti o görüşmeler. 
Sadece, tümü üzerinde 76 arkadaşımız konuştu ve 95 saat süreyle, orada, her şey söylendi; hatta, 
söylenmeyecek olan şeyler de söylendi. 

Dün, burada, Refah Partili arkadaşım bir şeyi hatırlattı: "Bu Bütçe Komisyonu görüşmeleri, te
levizyonda verilmeliydi" demişler ve bunu, Meclis Başkanına başvurarak istemişler. Biz, bunu bil
miyorduk; ama, keşke bu gerçekleşs.eydi; orada konuşulanlar, söylenenler ve söylenmemesi gerek
tiği halde söylenenler, tüm milletimizin gözleri önünde konuşulmuş olsaydı. Mamafih, biraz önce 
konuşan Refah Partili arkadaşım da, çok kısa olmakla beraber, orada konuşulan bazı konuşmaların 
bir özetini verdi; bu da, milletimizin gözü(önünde cereyan etmiştir. 

Şimdi, onun bir sözüne iştirak ederek konuşmama girmek istiyorum. Dedi ki: "Halkla savaşıl
maz, Allah'la savaşılmaz." Bu, çok doğru bir sözdür; ama, halk adına konuşmanın bir usulü vardır, 
bu seçimlerle olur; Allah adına konuşmak ise, kimsenin haddi değildir; bu da, bir gerçektir. (CHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) - Yüzde 9, yüzde 9!.. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) - Burada "Kur'an-ı Kerim'e uzanan eller kırılacaktır" gibi fetva

lar vermek, hangi dayanağın üzerinde bir iddia olarak ortaya konuluyor?! Kur'an-ı Kerim'e uzanan 
eller mi vardır bu ülkede?! Kur'an-ı Kerim, yüzde 98'i, daha fazlası yüzde 99'u Müslüman olan bu 
milletin mübarek kitabıdır. Kur'an-ı Kerim, hepimizindir; ona uzanan eller yok bu ülkede; ama, 
Kur'an-ı Kerim'i ellerine alarak, Müslümanların bir kısmı adına, öteki kısmına cihat ilan etmek is
teyenler var. (CHP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) Cuma günleri, cami önlerini, bu amaçla, 
ellerinde Kur'an-ı Kerim, kavga meydanı haline getirenler var; Türkiye'nin asıl meselesi budur. 
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Burada, konuştuğumuz mesele ise, bir eğitim meselesidir arkadaşlar. Bunu, Plan ve Bütçe Komis
yonunda da, çok uğraştık, arkadaşlarımıza anlatamadık; burada da, bazı arkadaşlarımıza anlatmak
ta güçlük çekiyoruz. 

Bir eğitim meselesidir ve bu, böyle birden bire, bir gecede oturulup da buraya getirilmiş bir 
mesele de değildir; yirmidört yıldan beri, Türkiye, o zaman çıkan kanunun, o zaman başlayan uy
gulamanın başlattığı süreç içinde, bu 8 yıllık eğitim hedefini gerçekleştirmeye çalışıyor. Niçin? 
Çünkü "eğitimde çağdaşlaşma standartlarını yakalamak" diye bir hedefi var da Türkiye'nin onun 
için. Bu hedef, 1923'te cumhuriyet kurulduğu zamandan itibaren vardı. 1924'te Tevhit-i Tedrisat 
Kanunuyla başlayan eğitim reformuyla birlikte, Türkiye'de, bir seferberlik halinde yürütüldü. O za
man, amaç, 5 yıllık eğitime ulaşmaktı; düşünün. Türkiye'nin büyük kısmında, ne okul var ne öğret
men var ne de oralara ulaşma imkânı var. Sadece bazı yerlerde, bazı köylerde üç yıllık okullar var; 
oradan başlandı. 

Öğretmen yetiştirmek için arkadaşlar, ilkokul mezunlarına, mezun olur olmaz alınarak altı ay
lık bir kurs veriliyordu. Türkiye'nin, cumhuriyetten sonraki ilk İlkokul öğretmenleri -evvelkilere ek 
olarak- o şekilde yetiştirilmiştir. İlkokulu çocuklar bitirmiş -erkek çocuklar, kız çocuklar- altı ay 
kurs görmüş, okullara, o şekilde gönderilmiştir; ama, o zaman bile, 5 yıllık eğitime -ki, o zaman 
hedef ancak o olabiliyordu- ulaşmak, bir amaç halinde, bir ilke halinde getirilmiş, konulmuştu. 

Şimdi, dünyanın gelişmesi karşısında -arkadaşlarım anlattılar, tabiî komisyonda çok anlattık 
bunları- bu beş yıllık hedef -herkes zorunlu olarak beş yıl okusun, temel eğitim edinsin- bu hedef, 
elbette, sporda bir çıtanın yükselmesi gibi yükseldi. O zaman, beşinci sınıfı bitiren ilk mezunları 
öğretmen yaparak çocuklarını okutmaya çalışan Türkiye, daha sonra öğretmen okulları kurdu; on
ların orta kısımları oldu, onlardan mezunlar gitti okullara. Sonra, Öğretmen liseleri oldu. Şimdi, fa
külte mezunu olmak gerekiyor okullarda öğretmen olmak için ve öğretmen okullarının orta kısım
ları kalkıyor; çünkü, bütün dünyada olduğu gibi, temel eğitimin daha genişlemesi gerekiyor. 

Burada, tekrar tekrar anlatılan gerçeklerin tam tersine sözler yeniden edildi "dünyanın hiçbir 
yerinde yok" diye. Dünyanın -çağdaş ülkelerini kastediyorum- neresinde acaba 11-12 yaşındaki ço
cukların, şu sırada, başlayabileceği bir meslek okulu var? 8 yıllık, 9 yıllık, 10 yıllık temel eğitim
den sonra ancak meslek okuluna gitme ilkesi, bütün o çağdaş ülkelerin hepsinde var. Kesintili mi 
olmuş, kesintisiz mi olmuş... Türkiye'de de kesintili olabilirdi bu ilkokul, ortaokul sistemi. Niçin 
böyle olmuştur, bunu görmek lazım. Çünkü, Anayasamızda -1961 Anayasasında da vardı- ilköğre
tim devlet okullarında zorunludur ve parasızdır deniliyor. 1973 yılında da bu tercihi yapanlar, Ana
yasanın bu hükmüne uygun olarak ilköğretimi almışlar ve şimdiye kadarki ilkokulları ve ortaokul
ları onun içine getirmişlerdir. 

Şimdi, bu, 1973'te yapılmış bir tercih. Hatta, bunun uygulaması daha önceden de başlamış; 
1%1'de, hükümet programlarına girmiş. O zamandan beri geliyor, geliyor; fakat, bu, geçen yıllar
da, geçen aylarda bir türlü gerçekleşemiyor. Niçin, bu konuya, eğitim meselesi olarak değil de, sa
dece bir tek açıdan bakanlar, imam-hatip okulları açısından bakanlar var olduğu için... 

Bu tasarı, eğer imam - hatip okullarıyla ilgili falan olsaydı, 1973 yılında imam - hatip okul
ları diye bir tartışma konusu yoktu Türkiye'de, yeni imam-hatip okulları da açılabiliyordu. O za
man, niye bu hedef konmuştu; meslek eğitimini bu şekilde halletmek için. Fakat "dayatmadır" fa
lan deniyor. Gerçekte, ortada bir dayatma var; ama, bu dayatma, imam-hatip okulları öne sürüle
rek 8 yıllık eğitim hedefinin, yıllardan beri engellenmesi dayatmasıdır. (CHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - 8 yıla karşı olan yok Sayın Öymen. 
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ALTAN ÖYMEN (Devamla) - Bu dayatma, bugün, şu sırada, ille bu 8 yıllık eğitim olmasın 

haline getirilerek, devam edip gitmektedir. (RP sıralarından gürültüler) 

MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) - Yalan söylüyorsun!.. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) - Arkadaşlar, ANAP sözcüsü, size açık açık anlattı; dedi ki... 

T. RIZA GÜNERİ (Konya) - Kim dedi? 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) - Sayın Avni Akyol. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, birbirimize müdahale etmeyelim. Sayın hatibi dinle
yelim. Sayın Güneri, lütfen... Sayın Öymen, lütfen, Genel Kurula konuşun. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) - Dedi ki "imam-hatip okullarının orta kısımlarının kapatılma
sıyla, din eğitimi açısından hiçbir şey kaybedilmiyor; tam tersi..." 

MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) - Kapısına kilit vuruluyor!.. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla)u Vesikalarla anlattı; Millî Eğitim Bakanı da .defalarca, Komis
yonda anlattı. (RP ve CHP sıralarından gürültüler) 

Müsaade ederseniz, söyleyeyim. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, sıralar arasında birbirimizle konuşmayalım; hatibi 
dinleyelim. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) - Dedi ki "imam-hatip okullarının orta kısımları, diğer bütün 
meslek okulları gibi kapatılıyor. Öğretmen okulları, teknik okullar, turizm ticaret okulları, sağlık' 
okulları; hepsi kapatılıyor, sadece imam-hatip okuları değil. Bu bir sistem. Onlar kapatılıyor. Ora
larda, ortaokul derslerinden fazla olarak ne okutuluyordu; Arapça ve Kuran-ı Kerim dersleri. Bun
lar, haftada ne kadardı; 8 saat. Şimdi, bütün o 3 yıl içinde okutulan derslerin toplamından daha faz
lasını, imam-hatip okullarının lise bölümlerinin önüne konacak hazırlık sınıflarında okutacağız. 
Hatta..." 

MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) - O bir yezit mantığı!.. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) - Bilmiyorum, ne mantığı; ama, Sayın Akyol böyle söyledi; 
hatta, Millî Eğitim Bakanının söylediğini daha da geliştirdi. 

Millî Eğitim Bakanı, Komisyonda "bu hazırlık sınıflarında, biz, ya şimdi okutulan dersler ka
dar vereceğiz -bir hesap yapmıştı, toplam olarak 780 saat ders okutuluyormuş- 778-780 saat yapa
cağız, ya bunu yapacağız; hatta, bunu 960 saate kadar çıkarabiliriz" dedi. Sayın Akyol ise, bunu da
ha da kesinleştirdi "960 saate çıkarılacaktır" dedi. (RP sıralarından gürültüler) 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - O, toplama çıkarmayı bilmiyor. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) -Tabiî, sizin bu eleştirileriniz, bu dayatmalarınız falan var ya, 
Anavatan Partisi sözcülerini de size gittikçe daha yaklaşma gayretine sevk ediyor, Komisyonda, 
Millî Eğitim Bakanının konuşmalarından daha da fazlasını yapıyoruz havası içerisinde konuşmalar 
başlıyor. 

Nitekim, yine Sayın Akyol, Kur'an kurslarının da daha geliştirileceğini söyledi ve tasarının 8-
9 maddesinden çoğu da din konusuyla ilgilidir. Hatta, bir ara zannettim ki, burada temel eğitim ka
nunu falan konuşulmuyor, din eğitimi konusu konuşuluyor. Ama, niçin böyle oluyor; siz, onu öy
le görüyorsunuz, arkadaşlarımız da, bize, aman din eğitimini daraltıyorlar falan demesinler diye, 
mütemadiyen din eğitiminde şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz diyorlar, o amaçla bir de 4 üncü 
madde getiriyorlar. 
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Şimdi, tabiî, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz, bu tasarıyı geleneksel olarak destekliyoruz; 

fakat, 4 üncü maddede tereddütlerimiz var. Biz, bunu, genel olarak şunun için destekliyoruz.: Biz, 
cumhuriyetin kuruluşundan beri bütün eğitim hamlelerinde, Tevhit-i Tedrisat Kanunundan başla
yarak -"en" demeyeyim, burada bir yarışa girmeyelim- elimizden gelen katkıyı yapmış ve bütün 
bunlarda imzası bulunmuş olan partiyiz. Bütün eğitim hamlelerine, geleneksel olarak, bir seferber
lik havası içerisinde girmişizdir, şimdi de aynı hava içerisindeyiz. 

Bu 8 yıllık eğitim meselesi de çıktığı zaman, dikkat ederseniz -şimdi "dayatma" falan denili
yor- 8 yıllık eğitim konusundaki kanun teklifini, şura kararından hemen sonra, Cumhuriyet Halk 
Partisi Meclise vermiştir. Arkadaşımız Birgen Keleş, bu konudaki ilk öneriyi yapmıştır. Arkadan 
29 arkadaşımız, öteki partilerden 66 arkadaşımızın imzaladığı bir kanun teklifinin hazırlayıcıları 
içerisinde de yerlerini almışlardır. Bütün bunlar olurken, ortada, işte, o "dayatma" denilen şeyler 
falan hiç yoktu. 

Öteki partiler, bizim bu tekliflerimiz komisyonlardayken, bunların görüşülmesini istediğimiz 
zaman "canım, efendim, bunları görüşülmesi ne demek, ne istiyorsunuz siz" falan diye, bu konuda 
olumlu bir tavır almamışlardı. Sonra, ne olduysa oldu, bir gün, baktık, o zaman iktidarda bulunan 
Refahyol Hükümetinin sözcüleri de, bu tasarının lehinde konuşmaya başlamış, bu tasarı imzalan
mış ve sonra, arkadan, bu tasarının hem hazırlayıcısı hem de en şiddetli müdafii olarak Doğru Yol 
Partisinin Genel Başkanı çıkmış. 

O bakımdan, Doğru Yol Partisi Grubu Sözcüsünün buradaki konuşmasını hayretler içinde iz
ledim. "Bu hazırlıksız yapılmıştır, birdenbire, bir gecede yapılmıştır; nasıl olur" dedi ve her tarafı
nı eleştirdi. 

23 Nisan 1997 -Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü- tarihli gazete kupüründen okuyo
rum: "Çiller, dün, Başbakanlıkta, Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam ve bakanlık bürokratlarıy
la toplantıdan sonra yaptığı açıklamada 'sekiz yıllık temel eğitim, aralıksız ve kesintisiz olacak, 8 
yıl herkes okuyacak. Sekiz yılın üstüne bir ilızarî, hazırlık sınıfı olacak, ondan sonra lise veya mes
lek okulları olacak' dedi." Sayın Çiller, daha başka şeylere ve sayın DYP sözcüsünün biraz evvel 
söylediklerine de cevap vermiş: "MGK'da, 8 yıllık kesintisiz eğitimi hep beraber imzaladık, bunda 
hiçbir sıkıntımız yok; eğer öyle olsaydı, imzalamamamız gerekirdi' dedi..Ayrıca 'bunu siyasete ka
rıştırmayın. Bu eğitim reformunu, Türkiye'de, ya yapacağız, ya yapacağız!.. Bunlar siyaset üstüdür' 
dedi." 

Ayrıca -hazırlıksız falan deniliyor- Millî Eğitim Bakanı Sayın Sağlam'dı o zaman "bunun her 
türlü altyapısı tamamdır; biz, bu yıl hemen geçebiliriz" dedi. 

Bütün bunlar Doğru Yol Partisi adına söylenmişken, Doğru Yol Partisi Grubu sözcüsünün, bu
rada, tüm grubu adına, bu tasarıyı bu şekilde eleştirmesi, yani daha önce kendi Genel Başkanları
nın söylediğinin tam tersini söylemesi fevkalade enteresandır. Bakalım, bu tasarının oylaması sıra
sında, Doğru Yol Partili arkadaşlarımız, kimin dediğini yapacaklardır; Başbakan Yardımcısı Çil-
ler'in söylediklerini ve gazetelere geçmiş olan sözlerini mi, yoksa, sayın sözcünün şimdi burada 
söyledikleri sözleri mi? Bu da işin ayrı tarafı. 

EMİN KUL (İstanbul) - Ne yapacaklarını bilmiyorlar, kusura bakmayın... 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) - Belki o zamana kadar bir karara varırlar. 
Şimdi, arkadaşlar, 4 üncü madde diyordum... 4 üncü maddeye bizim itirazımız şundandır: Bu

nu, asıl, 4 üncü madde üzerinde arkadaşlarımız konuşarak anlatacaklardır; fakat, 4 üncü madde, 
Türkiye'deki din eğitiminin bir bölümüyle ilgilidir. Türkiye'de din eğitimi, malum, iki türlüdür: 
Anayasamızın 24 üncü maddesine göre, bir, okullarda okutulan din dersi var; dördüncü sınıftan 
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başlıyor, lise sona kadar sürüyor, sekiz yıl boyunca, çocuklar, din öğretimi görüyorlar. Gerçi, bu
nun Anayasadaki adı, din kültürü ve ahlak öğretimidir; fakat, fiilen -arkadaşlarımız, yukarıda, ki
taplarını da gösterdi Refah Partili arkadaşlarımıza- İslamiyet dininin, dinimizin bütün icapları öğ
retilmektedir. 

BAŞKAN - Sayın Öymen, son 3 dakikanız... 

ALT AN ÖYMEN (Devamla) - Namaz, aptes, tüm şemalarıyla; bütün gereken dualar, Arap
çalarıyla, Türkçeleriyle. Hulasa, 4 üncü maddede arkadaşlarımız anlatır, bunlar vardır. Yani, Tür
kiye'de çocuklar dinlerini öğrenmiyorlar diye bir iddia katiyen geçerli değildir. Türkiye'de çocuk
lar -Refah Partili bazı arkadaşlarımızın da, kitaplara beraber baktığımızda söyledikleri gibi- dinin, 
normal hayatta gereken bütün gereklerini öğrenmektedirler. Şimdi, bunun üstüne bir din eğitimi; o, 
işte, 24 üncü maddenin ikinci bölümündeki, ikinci cümlesindeki din eğitimidir. Elbette, çocuklar, 
okullarda, bu temel din eğitimini okurlar; ama, bazıları hafız olmak ister, bazıları Kur'an-ı Kerimi 
yüzünden okumak ister, bazıları İslam tarihi, bazıları Peygamberin hayatı üzerindeki bilgilerini ge
liştirmek ister. Şimdi, bunlar için ne var; bunlar için, o, ikinci madde var; diyor ki: Türkiye'de, bu
nun dışındaki din eğitimi -Anayasadaki tabir o- kişilerin istemine, küçüklerin de kanunî temsilcile
rinin istemine bağlıdır. 

Birinci meselede -yani, mecburî din eğitiminde- hiçbir tartışma yok şu sırada; tartışılacak ta
rafları belki var; ama, şu sırada yok. Öbüründe tartışma var mı? Öbürü nasıl oluyor; çocuk, din bil
gisini geliştirmek için ya imam-hatip okullarına gidiyor ya da Kur'an kurslarına gidiyor. Bunlarda 
da bir gerileme yok; Sayın Avni Akyol'un anlattığı gibi, hatta, ilerleme var "biz, din eğitimini da
ha yaygınlaştınyoruz" diyor. Avni Akyol'un söylediğine göre bu var. . . . 

Şimdi, ortada bir boşluk doğmazken, 4 üncü maddenin içine Kur'an kurslarıyla ilgili bir din 
eğitimini getirmek, bu yasada yeri olmayan bir şey; yani, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanu
nunda olması gerekir. Bütün bunları 4 üncü maddede konuşuruz; ama, burada da, bizim itirazımız, 
aman, din eğitimi yapılmasın'falan filan değil; tam tersine, bu kanalların, yasal, Anayasaya uygun 
bir düzen içinde işlemesidir. 

Sonuç olarak, arkadaşlar -zamanım çok azaldı, saniyelerle ölçülüyor; Sayın Başkanım, bura
da, bir uygulamayla hemen sözü kesiyor- biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu tasarıyı destekli
yoruz. Elbette, sadece tasarının gelmesi yetmez, bunun uygulanması önemlidir. Bu uygulamaya 
katkıda bulunmak için, bu uygulamanın iyi gitmesi için elimizden geleni yapacağız. 4 üncü mad
deye olan itirazımız, bizim, tasarının tümünü desteklememize mani değildir; ama, onu, orada ko
nuşacağız. 

Daha sonra, tasarının diğer maddeleri üzerinde görüşlerimizi açıklamak üzere, hepinizi say
gıyla ve sevgiyle selamlarım sevgili arkadaşlarım. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öymen. 
Tasarının tümü üzerinde gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahısları adına söz isteyen sayın milletvekillerini okuyorum: Mustafa Yünlüoğlu, Muhsin Ya-

^zıcıoğlu, Hüseyin Olgun Akın, Necmettin Aydın, Ekrem Erdem, Saffet Benli, Mustafa Baş, Zeki 
Karabayır, Hayrettin Dilekcan, Selahattin Beyribey, Muhammet Polat, Memduh Büyükkılıç, Recep 
Kırış, Mikail Korkmaz, Osman'Yumakoğulları, Hasan Dikici, Avni Doğan, Abdullah Özbcy, Ah
met Cemil Tunç, Ömer Özyılmaz, Necati Albay, Mehmet Sılay, Mustafa Köylü, Mehmet Emin Ay-
dınbaş, Hüseyin Kansu, Mehmet Ali Şahin, Aslan Polat, Sıtkı Cengil, Ahmet Doğan, Murtaza Öz
kanlı, Cemallettin Lafçı, Mehmet Ekici, Ahmet Denizolgun, Alaattin Sever Aydın, Musa Okçu, Su
at Pamukçu, Süleyman Hatinoğlu, Altan Karapaşaoğlu, Hayati Korkmaz, Hasan Çağlayan, 
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Zülfikar Gazi, Orhan Kavuncu, Yaşar Canbay, Sabahattin Yıldız, Salih Katırcıoğlu, Cevat Ayhan, 
Latif Öztek, Memet Emin Aydın, Musa Demirci, Mahmut Işık, Abdullah Gencer, Nevzat Yanmaz, 
Nezir Aydın, Hüseyin Kansu, Ramazan Yenidede, Mustafa Kemal Ateş -mükerrer isimler var-
Veysel Candan, Mustafa Ünaldı, Ahmet Derin, Zeki Ünal, Hanefi Çelik, Fethullah Erbaş, İsmail Du
rak Ünlü, Refik Araş, Halit Dumankaya, Gökhan Çapoğlu, Rıza Güneri, Naci Terzi, İsmail Köse. 

Sayın Mustafa Yünlüoğlu. (RP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 

8 yıllık .kesintimiz zorunlu eğitimle ilgili kanun tasarısının geneli üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. Değerli heyetinizi hürmetle selamlarım. 

Önce, bir hususu belirtmek isterim: Biz, Refah Partili milletvekilleri olarak, hatta milletimiz 
olarak, beşikten mezara kadar ilim tahsil etmenin erkek ve kadın üzerine farz olduğuna inanan bir 
inancın, bir misyonun sahipleriyiz. Dolayısıyla, birkısım medya ve belli odaklar tarafından, hatta 
bu Hükümetin Başbakanı ve sözcüleri tarafından, eğitimde büyük reform diye lanse edilen bu zor
ba, bu ucube eğitim tasarısına karşı çıkan milletimize ve milletvekillerine çapulcu, anarşist, vehha-
bi, çağdışı ve yarasa diyerek, milletimizi aldatarak, olayları çarpıtarak yalan söyleyenleri ve alda
tanları, huzurunuzda, milletimiz ve arkadaşlarım adına telin ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
"Üslubu lisan, aynıyla insan" esprisine uygun olarak, bu kem sözleri sahiplerine iade ediyorum; 
çünkü, biz ve milletimiz, 8 yıllık zorunlu eğitimin kesintisiz oluşuna karşıyız. Yoksa, kademeli ve 
yönlendirmeli olmak şartıyla, değil sekiz yıl, onbir yıl olsun. Önce, bunu, bütün milletimizin bil
mesini istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 8 yıllık kesintisiz Zorunlu eğitim dayatmasının fizikî im
kânsızlığı, hukukî imkânsızlığı, malî imkânsızlığı, biyolojik, psikolojik, pedagojik imkânsızlığı, 
öğretmen imkânsızlığı; demokrasi ve insan haklarıyla bağdaşmadığı, fırsat eşitliğini zedelediği, va
kıf, bağış ve yardımlaşma ruhunu zedelediği; devlet ve millet kaynaşması, barışması yerine, çatış
ma meydana getirdiği; gerek ülkemiz ve gerekse gelişmiş ülkelerin şartlarına uygun olmadığı, an
cak geri kalmış üçüncü dünya ülkelerinde uygulanan bir eğitim sistemi olduğu; Anayasaya, hukuk 
normlarına, Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerine, Yedinci Beş Yıllık Planın görüşlerine aykı
rı olduğu, gerek komisyonlarda ve gerekse Genel Kurulumuzda defalarca konuşuldu, söylendi. 
Ben, bunları tekrar etmeyeceğim. Olaya bir başka zaviyeden bakmak istiyorum. Yani, bu tasarıyla 
amaçlanan, imam-hatip okullarının kapatılması, Kur'an kurslarının kapatılması, açık olan bütçeni
zin kapatılması ve -tabiri yerindeyse- birilerinin ağzının kapatılması konuları üzerinde durmak is
tiyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, biz, hepimiz, Türkiye'nin gerçeğiyiz. Yani, burada bulunuşumuzun sebebi 
hikmeti, milletvekili olarak gelişimizin sebebi, rpilletimize hizmet etmek içindir. Dolayısıyla, an
laşmak, uzlaşmak, birbirimizin görüşlerine ve yaşayışlarına tahammül etmek mecburiyetindeyiz. 
Demokrasi bu değil mi? Çoğulculuk bu değil mi? Çok seslilik, insan hakları ve konuşan Türkiye 
bu değil mi? Geri kalmış, militarist yöntemlerle idare edilen ülkelerde ve bahusus bizim fetret dö
neminde, işte 1945 öncesi şeflik döneminde uygulanan "söyletmeyin, vurun" politikası yerine, "vu
ruyorsunuz, hiç olmazsa dinleyin" politikasının uygulanması daha uygun değil mi? (RP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; milletçe bir sınavdan geçiyoruz. Hükümet bu sınavı kay
betmiştir. Hükümete destek veren komisyon üyeleri de bu sınavı kaybetmiştir. Şimdi, sıra, imtihan 
sırası, sınav sırası, milletimize ve milletin vekillerine, yani, sizlere gelmiştir. Bu görüşmelerin ne
ticesinde, ya millet kazanacak ya da medyatik, mafyatik, bürokratik ve de fiillerinden, icratlarından 
sorgu sual sorulamayan, denetlenemeyen, eksi tabirle "lâyüsel amma yefal" denilen güçler kazana
caktır. (RP sıralarından alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, şayet, millete rağmen bu kanun çıkarsa "egemenlik, kayıtsız şartsız mil

letindir" sözünü millete nasıl izah edeceksiniz? Demokrasilerde esas olan millet ve halk değil mi
dir? Siz, bu millete seçim zamanı oy kullandırmıyor musunuz; kazancından vergi almıyor musu
nuz, çocuğunu askere almıyor musunuz? Sonra, hem kendisini hem çocuğunu hem de milletini ve 
ülkesini ilgilendiren, geleceğini ilgilendiren konularda görüşünü almayıp, Demokles'in kılıcı gibi, 
taklitçi, montajcı, tahakkümcü, zulmedici ve devletçi saltanatınızı -yine, eski tabirle- keyfe maye-
şa sürdürmeye kalkıyorsunuz. Bunu yapamayacaksınız; çünkü, zor, oyunu bozarmış; çünkü, artık 
milletimiz eski millet, eski halk değildir; uyanmıştır, gözü açılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, yoksa tarih tekerrür mü ediyor? Biz, bu yaklaşımı, bu tavrı, bu üslubu ta
nıyoruz; hatta, milletimiz de tanıyor. Bu, Halk Partisi ambalajlı, baskıcı, yasakçı ve militarist bir 
görüştür. Demek ki, takdir etmek lazım, türünün son ürünü olmasına rağmen, tükenişe gitmelerine 
rağmen, hâlâ etkililer. Babam bu görüşün mahsulü, 75 yaşında; fetret döneminin mahsulü, heder 
oldu gitti. Ben "uyu, uyu, yat uyu", "Kaya top oyna" ile başladım. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun)'-Hâlâ uyuyorsun!.. 
HALİL ÇALIK (Kocaeli) - Değişmemiş hiçbir şey!.. 
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Devamla) - Bir şiir var "eskiyi unut, yeni yolu tut, Türklüğe 

umut, sen ol çocuğum" diye başlayan; hâlâ unutmuyorum. Unutturulmak istenen elbise eskisi, bir 
eşya eskisi değildi; koskoca bir tarihti, koskoca bir medeniyetti. Bunu unutturmaya kalktınız! 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Hâlâ uyuyorsun!.. 
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Devamla) - İşte, o günkü uygulamalar, bugünkü şikâyetçi oldu

ğumuz neticeleri doğurmuştur. 
Arkadaşlar, okullar, kara toprak gibidir; karanlık ekerseniz buğday biçemezsiniz. Millî ve ma

nevî değerlerimizden uzak, öz kültür ve medeniyetimizi tanımayan, tarih şuurundan uzak, taklitçi 
ve materyalist eğitimin neticesinde -iftihar edebilirsiniz- kendisiyle kavgalı, birbiriyle kavgalı, mil
letiyle ye devletiyle kavgalı yeni nesiller yetiştirdiniz, aile içinde çatışmalar meydana getirdiniz; ni
nesinin örtüsüne "kara, ucube, gerici" diyen torun ile torununun mini eteğine "hoppa, ucube" diyen 
nine ve arada, mantosuyla sıkışıp kalan annenin çatışmasını meydana getirdiniz. 

Bu bağlamda, cemiyeti tahlil eden, analiz eden şair ne kadar haklı söylemiş: 
"Üç katlı ahşap evin her katı ayrı âlem; 
Üst katında elinde teşbih ağlıyor babaannem, 
Orta katında maus oynayan annem ve âşıkları, 
Alt katında kız kardeşimin tam tam diye çığlıkları. 
Bir kurtlu peynir ki ortasından kestiğim, 
Buyurun, maktamdan; ortasından seyredin; işte evim. 
Bu ne hazin ağaçtır ki, bütün ufkumu tutmuş; 
Kökü iffet, dalları taklit, meyvesi fuhuş." 
Neticede bu hale getirdiniz cemiyeti. (RP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Masallardan şiire geçtin. 
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Devamla) - Evet, muhterem arkadaşlarım, milletle çatışan bir 

yönetim... 
BAŞKAN - Sayın Yünlüoğlu, son 2 dakikamız... 
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Devamla) - Yapmayın Sayın Başkan... 

Evet, ya benim ilkokulda okurken kullandığım Faber kurşun kalemleri gibi, ya Sayın Güner'in 
dediği "tornadan çıkmış topaç" gibi veya Sayın Tansu Çiller'in dediği "rantiyeci gruplara kurşun 
asker yetiştirmek" gibi fabrikasyon bir nesil yetiştirmeye çalışıyorsunuz. 
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Millet, bu olaylar vesilesiyle bir daha gördü ki, devlet, âdeta CHP anlayışıyla, maalesef, öz

deşleşmiş. 
CELAL TOPKAN (Adıyaman) - Zaten devlet demek, CHP demek. 

MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Devamla) - Rahmetli İnönü haklı çıkmış; "biz sadece hükümet 
olamıyoruz, iktidarız" demiş. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çin atasözünden ibret alalım. Konuştuğumuz konu, insan 
endeksli konudur. Bir yıl sonrasını düşünerek bitki konuşmuyoruz, on yıl sonrasını düşünerek ağaç 
konuşmuyoruz burada, bir asır sonrasını düşünerek insan konuşuyoruz. O bakımdan, konunun 
ehemmiyetini kavramak mecburiyetindeyiz. Ama, niye acele ediyorsunuz böyle önemli bir konu
da; yangından mal kaçırır gibi, selin önünden kütük kapar gibi, yoksa dumanlı havadan istifade 
eder gibi, yoksa hikâyede belirtildiği gibi... Kervanda "Anne, yetişemiyorum" diyen yavrusuna an
ne deve "yavrum anlıyorum; ama, yularım başkasının elinde, kusura bakma" demiş; onun esprisin
de olduğu gibi. 

Sayın milletvekilleri, gözünüze bir çöp alıp da koskoca ormanı görmezlikten gelemeyiz. 
İmam-hatip ve Kur'an kursları fobisiyle, korkusuyla, koskoca bir eğitimi, kaosa, kargaşaya ve çık
maza sürükleyemeyiz. Oysaki, yığınaktaki bir hata, bütün harekât boyunca devam eder. Oysaki, eğ
ri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Başlangıçtaki küçük bir açı sapması, ya bu ülkeyi -bizi- mamur 
eder, abad eder, Japonya yapar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yühlüöğlü, mikrofon 1 dakika içerisinde kapanacak. 
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Devamla) - ...ya da berbat eder, Ruanda yapar. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Seni, masalcı baba yapalım TRT'ye. 
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Devamla) - Evet, masalcı baba... Bu mücadelede iki unsur var

dır; ya halkın iradesini, halkın isteklerini yönetime taşımak isteyen her türlü özgür demokratik güç
ler kazanacak ya da tepeden inmeci, jakoben, dayatmacı, militarist güçler kazanacak. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarladığım konuşmaları geçiyorum ve en sonuna geliyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; milletimizin görüşlerini temsil eden ve o görüşleri yöne

time taşımak isteyen gerçek demokratik güçleri, özellikle Refah Partimizi susturmak isteyen güç
ler olabilir; ancak, ilan ediyorum ki, bizi susturamazsınız, milleti susturamazsınız. Diyelim ki sus
turdunuz, tarihi susturamazsınız. Diyelim ki tarihe yalan yazdırdınız, vicdanları susturamazsınız. 
Diyelim ki ona da hükmettiniz, Allah'ı kandıramazsınız. Allah susmayacaktır; kader, ağını örecektir. 

Hepinize teşekkür ederim.(RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Yünlüoğlu teşekkür ediyorum. 
Sayın Komisyon, söz talebiniz?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Hayır, yok. 
BAŞKAN - Yok. 

Sayın Hükümet, söz talebiniz?.. Var. 
Sayın milletvekilleri, Hükümetin söz süresi 20 dakika ve çalışma süremizin dolmasına çok az 

bir zaman kaldı. Bu nedenle, Birleşime, saat 14.00'te toplanmak üzere, ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 12.58 

—'• 0 —— 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Uluç GÜRKAN 

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Zeki ERGEZEN (Bitlis) 

. © _ 

. BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 135 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

5. — İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi 
Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 16 Arkadaşının; 222 
Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Madde Eklenmesi ve Ge
çici 9 uncu Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in 
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Geçici Mad
de Eklenmesi ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Yasa Önerisi ve İzmir Milletvekili Kaya Erdem ve 66 Arkadaşının; 1739 Sayılı Millî Eğitim Te
mel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde ve İki Ek Geçici Madde Eklenme
si ve Geçici 2 nci Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İzjtnir Milletvekili Kaya Erdem 
ve 65 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi, Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 9 uncu Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in; Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve 10 Arkadaşının; Millî Eğitim Temel 
Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/620, 2/231, 2/515, 2/719, 2/720, 2/891, 2/895) (S. Sayısı: 376) (Devanı) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
376 sıra sayılı yasa tasarısının tümü üzerindeki görüşmeleri sürdürüyorduk;. Hükümet adına, 

Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay söz talebinde bulunmuştu. 

Sayın Uluğbay, buyurun. (DSP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli üyeler; 55 
inci Hükümet, kuruluşundan bu yana henüz bir buçuk ay geçmiş olmasına karşın, Programıyla top
luma söz verdiği birçok taahhüdünü yerine getirmeye başlamıştır. Bugün görüşmesine başladığı
mız 8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretim Kanun Tasarısının yasalaşmasıyla, bir başka yükümlü
lüğümüz daha yerine getirilmiş olacaktır. 

Değerli üyeler, bugün görüşmekte olduğumuz yasa tasarısıyla, ülkemizde zorunlu eğitimi 8 yı
la çıkarırken, bu eğitimin de kesintisiz yapılmasının kararını almış olacağız. Niçin 8 yıl ve neden 
kesintisiz? 8 yıl; çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1973 yılında, bunu, ülkemiz için bir hedef 
olarak önümüze koymuştur. Bu hedef, o tarihe kadar yapılan birçok millî eğitim şûrasında yürütü
len bilimsel çalışmalar ve 1971 yılında başlayan pilot uygulamalarda alınan olumlu sonuçlar nede
niyle seçilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1973'te çıkardığı bir yasayla, ortaokullar ülke genelinde yeter

li düzeye çıktığında zorunlu eğitimin 8 yıla çıkacağını ve bu 8 yıl sonunda ilköğretim diploması ve
rileceğini öngörmüştür; ancak, bunun bir yasayla düzenlenmesini de madde metinlerine eklemiştir. 
Aynı tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu kararıyla bir tercih daha yapmıştır; o da, ortaokul
ları, liselerin bir alt kademesi olmaktan çıkarmış, ilköğrenimin bir parçası haline getirmiştir. Nite
kim, bu anlayışın bir ürünü olarak, 1973 yılından sonra, ilköğretim düzeyinde açılan okulların hâ
kim karakteri, 5 yıllık ilkokullar veya bağımsız ortaokullar şeklinde olmamış, tamamen bunun ak
sine, çok büyük ölçüde, 8 yıllık ilköğretim okulları şeklinde olmuştur. Diğer bir deyişle, 8 yıllık 
eğitim, aynı çatı altında ve program bütünlüğü içinde uygulanmaya başlamıştır. Yirmibeş yıldır bir
çok hükümet tarafından sürdürülen bu uygulama, 8 yıllık zorunlu eğitimin kesintisiz olması yönün
de çok önemli ve belirli bir tercih ve uygulamadır. Bu durum, sayısal gelişmelerle de kendisini doğ
rulamaktadır. 

1971-1972 öğrenim yılında, 2'si gündüzlü, 16'sı yatılı olmak üzere 18 ilköğretim okulu 8 yıl
lık olarak açılmışken, aradan geçen yirmibeş yılda bu sayı, tam 354 kat gibi olağanüstü bir artışla, 
1996-1997 ders yılında, 6 195'i gündüzlü, 143 tanesi yatılı ilköğretim bölge okulu ve 28'i de pan
siyonlu ilköğretim okulu olmak üzere 6 366'ya sıçramıştır. Bu 6 366 ilköğretim okulunda, geçen 
yıl, 4,1 milyondan fazla çocuğumuz öğrenim görmüştür. Bu sayıya, 5 yıllık ilkokullar ile bağım
sız, diğer bir deyişle, liselerin bünyesine dahil olmayan ortaokullara devam eden öğrenciler de da
hil edildiğinde, ilköğretim kurumları bünyesinde öğrenci sayısı 8,6 milyona ulaşmış bulunmakta
dır. Bu sayı, çağ nüfusunun yüzde 90'ına yaklaşan bir oranı vermektedir. 

Görüldüğü üzere, ülkemiz, yirmibeş yılı aşkın bir sürede, 8 yıllık okullaşmayı fiilen gerçek
leştirmiş durumdadır. Dolayısıyla da, görüşmekte olduğumuz tasarıyla, bu fiilî durum, 1973 yılın
da çıkarılan kanunla öngörülen duruma ulaşıldığını tescil etmektedir. 

Şimdi, 20 nci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1973 yılının Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bize hedef olarak verdiği bu onurlu görevi yerine getirerek, kesintisiz 8 yıllık ilköğretimi ya
salaştırma imkânını bize vermiştir. 

Niçin kesintisiz? Bu sualin cevabını da şu şekilde açıklamak mümkündür: "Kesintisiz" sözcü
ğüyle ifade edilen şey, program bütünlüğüdür. Biraz önce de açıkladığım üzere, 1973 yılından son
ra açılan ilköğretim okulları, 8 yıllık yapıda açılmıştır. Bunların ders programları da, 8 yıllık prog
ram bütünlüğü yapısına oturtulmuştur. Tabiatıyla, 1973'ten sonra da birçok millî eğitim şûrası ya
pılmış, birçok bilimsel araştırma yapılmış ve bunlar da hükümetlerimiz tarafından kabul görmüş
tür. 

Ben, sizlere, Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinin 29 Temmuz 1996 tarihli sayısından 
bir bölüm okuyacağım: 15 inci Millî Eğitim Şûrasında alınan kararda, "İlköğretim ve Yönlendir
me" başlığını taşıyan bölümün 2 nci maddesinde; "Yakın bir gelecekte, 5-6 yaş okul öncesi eğitim, 
ilköğretimin bünyesine alınmalı; ilköğretim, kesintisiz 8 yıllık zorunlu eğitim olarak uygulanmalı; 
8 yıl sonunda tek diploma verilmeli, 9 uncu sınıf, liseye ya da meslek eğitimine yönlendirme yılı 
olmalı; böylece, ilköğretimde zorunlu 2+8+1 sistemi oluşturulmalıdır. Çocukluğun tam yaşandığı, 
çocukların kendilerini, ailelerin de çocuklarını tandığı bu dönemde bulunanlar çırak yapılmamalı
dır. Uzun vadede, zorunlu eğitim, 18 yaşını kapsayacak şekilde düzenlenmelidir." denilmektedir. 

Bunu, ben söylemiyorum; 29 Temmuz 1996 tarihinde, 15 inci Millî Eğitim Şûrası, kesintisiz
liği ve program bütünlüğünü söylüyor. O dönemde Başbakan Doğru Yol Partisindendir, Millî Eği
tim Bakanı Doğru Yol Partisindendir ve bunların altında imzaları vardır. 

Aynı şekilde bir başka belgeyi daha okumak istiyorum; 3 Nisan 1997 tarihli, Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından bastırılan 1997-2Ö00 İcra Planı. Burada ifade edilen husus -millî eğitim program
ları yönünden- şudur: "Yedinci Beş Yıllık kalkınma Planı -kalkınma planı yönünden itiraz eden ar-
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kadaşlara söylüyorum- ve Onbeşinci Millî Eğitim Şûrası -biraz evvel, orada ne yazdığını okudum-
kararlarına uygun olarak, 1997-1998 öğrenim yılında zorunlu eğitim uygulamasına geçilecektir." 
O tarihte de Başbakan Refah Partisinden... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Zorunlu eğitim mi o? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Efendim, Millî Eğitim Şûrası
na referans veriyor; biraz evvel okudum, tekrar okuyayım; 29 Temmuz 1996 tarihinde, Onbeşinci 
Millî Eğitim Şûrasında alınan kararlar: "Yakın bir gelecekte, 5-6 yaş öncesi eğitim, ilköğretim bün
yesinde alınmalı; ilköğretim kesintisiz 8 yıllık zorunlu eğitim olarak uygulanmalı..." Bu karara re
ferans veriyor ve dolayısıyla, o tarihteki Millî Eğitim Bakanının bunun altında imzası var. 

AHMET İYİMAYA (Amasya) - Devamında ne diyor? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Devamını da okuyayım, hay
hay. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Kitapta ne diyor, kitapta? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Hayhay, okuyorum; bu, 1996 
yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış: "8 yıl sonunda tek diploma verilmeli; 9 un
cu sınıf, liseye ya da meslek eğitimine yönlendirme yılı olmalı -daha önce değil yani- böylece, il
köğretimde zorunlu 2+8+1 sistemi oluşturulmalı; çocukluğun tam yaşandığı, çocukların kendileri
ni, ailelerinin de çocuklarını tanıdığı bu dönemde bulunanlar çırak yapılmamalıdır. Uzun vadede, 
zorunlu eğitim, 18 yaşını kapsayacak şekilde düzenlenmelidir." 

Görüldüğü üzere, beyanlar budur. Artı, yine o dönemde, 23 Nisan 1997 tarihinde Başbakan 
Yardımcımızın beyanatı: "Temel eğitim, 8 yıl kesintisiz, aralıksız olacaktır. Bu yıl başlarsak -ki, 
hedefimiz budur- 30 trilyon liralık harcamayla bu mümkün olacaktır! Şimdi, 8 yıllık kesintisiz eği
timi, imam-hatip okullarının orta kısımlarının kapatılması şeklinde anlamamaksınız sadece; bu, 
yanlış olur" diyor. "Çiller, ayrıca, 8 yıllık temel eğitimden sonra liselere devam etmek isteyen bü
tün öğrenciler için 1 yıllık hazırlık sınıfının zorunlu olacağını açıklarken, hazırlık sınıflarında, lise
lerin niteliğine göre, yabancı dil ve uzmanlık derslerinin okutulabileceğini bildirdi..." 

DEVLET BAKANI HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) - Kim söyledi bunu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Sayın Çiller, Başbakan Yar
dımcımız. 

Değerli arkadaşlar, eğitim, siyaset yapabileceğimiz bir alan değildir. Eğitimde, 1971 yılından 
bu yana, muhtelif hükümetlerimiz, biraz evvel söylediğim kararları almışlar; okullarımızdan 6 400 
tanesini, kesintisiz 8 yıllık eğitim verecek ve aynı çatı altında bulunduracak şekilde inşa ettirmiş
lerdir; programlarını bu şekilde çizmişlerdir ve uyguluyorlar. 

Dolayısıyla, 55 inci Hükümet ne yapıyor? Yirmibeş yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
içinde bulunan siyasî partilerin siyasî doğrultu tutarlılığı çerçevesinde fiilen uygulayageldiği ve bir 
geçici maddeyle önü kesilmiş olan uygulamaya yasal durumunu kazandırmaktadır. Dolayısıyla, bu 
konuda, hiç olmazsa bu konuda, aramızda ihtilaf olmamalı ve buraya kadar getirdiğimiz, başarıyla 
uyguladığımız ve uygularken de, kesintili olacak, programlar bölünecek, şu olacak bu olacak de
mediğimiz şeyi bugün tartışarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının zihinlerini karıştırmayalım 
arkadaşlar. Bu, halkımıza yapabileceğimiz en büyük kötülük olur. Çünkü, yirmibeş yıldır bütün bu 
vatandaşlarımız, bizim bu doğrultu tutarlılığında bu eğitimi uyguladığımız okullarda çocuklarını 
okuttular. O tarihte okullara başlayanlar, bugün üniversiteyi bitirdiler; topluma hizmet vermek için, 
özel kesimde, kamu kesiminde hizmet etmekteler. 
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Aynı şekilde "zorunlu eğitimin kesintisiz olmasıyla tek tip insan yetiştirilmektedir" cümlesine 

gelince: Eğer yirmibeş yıldır biz tek tip insan yetiştiriyorsak, işte, yirmibeş yıllık uygulama, Tür
kiye Cumhuriyeti önümüzde... 

Artı "kurşun asker sözcüğü" kullanılıyor. 1996 yılında Millî Eğitim Şûrası mı bu kurşun asker 
tercihini yaptı, bu kararların altını imzalayan bakanlarımız mı; yoksa, bu konudaki hazırlıkları ya
pan, biraz evvel okuduğum icra planlarının altına imzalarını atan bakanlarımız mı kurşun asker ter
cihini yaptı?! 

Arkadaşlar, toplumu rencide edecek sözcüklerden uzak duralım. 

Millî eğitimin üç önemli amacı vardır: İyi insan, iyi yurttaş, nitelikli insan. Bu eğitim, tüm ül
kelerde, tek ve sürekliliği olan program bütünlüğü içerisinde yürütülmektedir. Böyle bir program
la, Yüce Atatürk'ün ifade buyurdukları gibi, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür insanlar yetiştirilmek
tedir. Çağını anlayan, çağını yaşayabilen, anadilini "iyi bilen, bir yabancı dili öğrenebilmiş, fen ve 
sosyal bilimlerde yeterli beceri ve davranışlar edinmiş; bu ülkenin bayrağına, yurduna âşık; kısaca, 
Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine sadık, cumhuriyetin çağdaş bekçilerini, yirmibeş yıldan 
beri, daha doğrusu cumhuriyet kurulduğundan beri yetiştiriyoruz; yalnız, yirmibeş yıldan beri de, 
bunları, zorunlu, bir anlamda fiilen uyguladığımız ve kesintisiz 8 yıllık ilköğretimle yetiştiriyoruz. 

1973 yılı sonrasında, meslekî teknik liseler bünyesinde -kız teknik liseleri hariç, 1991-1992 
öğrenim yılına kadar- ortaokul düzeyinde bir yapılanma yoktur. Bu uygulama da, ortaokul düzeyi
nin ilköğretimin bir parçası olarak kabul edildiğinin somut bir göstergesidir. 1996-1997 öğrenim 
yılında, erkek teknik liselerinin orta bölümüne devam eden öğrenci sayısı 3 binden azdır; kız tek
nik liselerinin orta bölümlerine devam eden öğrenci sayısı 22 bindir; ticaret ve turizm liselerinin 
orta bölümündeki öğrenci sayısı 6 bindir. Demek ki, yirmibeş yıldır, bütün iktidarlarımız, bilinçli 
bir şekilde, bu meslekî teknikokulların ortaokullarının ilköğretimin bir parçası olduğunu kabul et
miş ve bu bölümleri açıp öğrenci almamıştır; bunun bir tek istisnası vardır. Bu uygulamalar, 1973 
yılında çıkarılan ve hükümetler tarafından uygulanan kanunun ruhuna uygundur, Buna karşılık, 
imamrhatip liselerinin ortaokullarındaki yapılanma, bu temel anlayışın dışına taşırılmış ve 1972-
1973 öğrenim yılında bu ortaokullarda 17 bin öğrencimiz varken, 1996-1997 öğrenim yılındabu sa
yı 310 bine yaklaşmıştır. 

Bütün bu resmi, çizdiğim bir bütünlük içinde gördüğünüz takdirde, devletimiz ve hükümetle
rimiz, 1973 yılında bu Parlamentoda alınan kararı -meslekî teknikeğitim dahil- tutarlı bir biçimde, 
8 yıllık eğitimin ilköğretim düzeyinde olacağı bilinciyle uygulamış, bir alanda o kuralı ihlal etmiştir. 

İlköğretimin zorunlu 8 yıl program bütünlüğünün de kesintisiz olması, pedagojik gerçeklere 
dayanmaktadır. Zira, 6-14 yaşları arasını kapsayan bu dönem, insanın çocukluk dönemidir; bu dö
nemde çocuk, bir yandan öğrenmeyi öğrenirken, diğer yandan da fizikî yapısını sağlıklı bir temele 
oturtur. Bu nedenle, 6-14 yaşları arasında verilecek eğitimin merkezinde çocuğun kendisi bulun
malı ve verilecek eğitim, çocuğun yeteneklerini geliştirme, öğrenmenin yollarını öğrenme, bilgiyi 
ve çağdaş teknolojiyi tanıma ve kullanmaya başlama, yaşamla ilgili becerileri fark etmesini sağla
ma, toplum içinde birlikte hareket edebilme, demokrasi kültürünü edinme konulan etrafında top
lanmalıdır. 

Bu tasarıyı eleştirenler "bu yasayla, imam-hatip okullarının ve Kur'an kurslarının kapatılaca
ğı ve çıraklık sisteminin son bulacağı" iddialarını ileri sürmektedirler. Bütün bu iddialar, tümüyle 
asılsızdır. 1973 yılından beri uygulayageldiğimiz programın bir sonucu olarak, tüm liseler ile mes
lek liseleri ve teknikokulların orta-kısımlarının 1 inci sınıflarına, bu yıldan başlanarak, öğrenci alın
mayacaktır. Diğer bir deyişle, bir okulu hedef alan bir uygulama yoktur; ancak, kazanılmış hakla
rı korunmak üzere, bu yıl açılmış bulunan müsabaka imtihanlarını kazanan yaklaşık 46 bin öğren-
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ci, bu tür okulların ortaokullarının hazırlık sınıflarına kaydolabilecektir. Bu çerçevede, Anadolu 
imam-hatip liselerinin orta kısımlarına da 8 100 öğrenci kaydolacaktır. Ayrıca, halen, bu meslekî 
teknik liselerin ortaokullarının 2 ve 3 üncü sınıflarına devam eden öğrenciler, eğitimlerini bu okul
larda tamamlayacaklardır. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, son 3 dakika içindesiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Hayhay efendim. 

Şimdi, bu tasarının bünyesinde bulunan finansman kaynaklarıyla, 55 inci Hükümet, ilköğre
timde hangi reformları yapacaktır, onun üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Bu tasarıyla, üç yıl içinde -1997 fiyatlarıyla- ilköğretime 1 katrilyon liranın üzerinde yatırım 
yapılacaktır. Bu, çok büyük bir yatırım hedefidir ve tarihimizde ilk defa bu boyutta bir eğitim se
ferberliği başlamaktadır. 1 katrilyon lirayı aşkın yatırımla, 2000 yılında şunlar gerçekleştirilecek ve 
çocuklarımızın emrine sunulacaktır: 

İlköğretimde okullaşma oranı yüzde 100'e çıkarılacak, 6 yaşın üzerindeki nüfusumuzun orta
lama eğitim süresi 5,7 yıla çıkarılacak, ikili öğretim 2000 yılında ortadan kaldırılacak, birleştiril
miş sınıf uygulaması 2000 yılına kadar son bulacaktır. 

Sınıflardaki öğrenci sayısı 2000 yılına kadar tedricen 30'a indirilecek, bunu sağlamak için 147 
326 derslik inşa edilecektir, 

Tüm ilköğretimde bilgisayar destekli öğretime geçilecek; televizyon programlan dahil, tüm 
iletişim olanakları, ilköğretimin emrine sunulacaktır. 

İlköğretimde öğrencilerin bir yabancı dil öğrenmeye başlamaları sağlanacaktır. 

Bu yıldan başlamak üzere, dargelirli ailelerin çocuklarına parasız beslenme, barınma, ders araç 
ve gereçleri sağlanacak ve geri kalmış yörelerimizde çocuklarımıza, bugüne kadar sahip olmadığı, 
eğitimde fırsat eşitliği verilmiş olacaktır. Eğitimdeki bu fırsat eşitliği, gerice kalmış yörelerde, özel
likle kız çocuklarımıza verilecektir. Kız çocuklarımız, yarının anneleridir, yarının nesillerini yetiş
tirecektir, onları bu eğitimden noksan tutmaya hakkımız yoktur; bu, onlara yapabileceğimiz en bü
yük adaletsizlik olur. 

Halen mevcut 143 yatılı ilköğretim bölge okulu ve pansiyonlu okul sayısı 250 adet artırılarak 
393'e çıkarılacaktır. , 

Bütün bunların yanında, iklim koşullarının uygun olduğu bölgelerde taşımalı öğretim olanak
ları daha da geliştirilecek ve bütün bu ihtiyaçlara cevap verecek öğretmenler yetiştirilecek ve hiz
mete alınacaktır. ' 

Değerli arkadaşlar, çocuklarımız, 21 inci Yüzyılda, dünyanın ileri gelen ülkeleriyle yarışacak
tır. Dolayısıyla, bu çocuklara, bugünden, o ülkelerdeki rakiplerinin eğitim düzeyini vermeye baş
lamak durumundayız. Aslında, bu konuda çok geç kalmış durumdayız; belki yirmi sene geç kalmış 
durumdayız. Aradan geçen zamanı süratle telafi etmek zorunluluğundayız. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP, ANAP, CHP ve DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Şahsı adına, Sayın Muhsin Yazıcıoğlu. 
Buyurun Sayın Yazıcıoğlu. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetin 8 Yıllık 

Kesintisiz Temel Eğitim Yasa Tasarısıyla ilgili olarak söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Sayın 
Başkana ve değerli milletvekillerine saygılar sunuyorum. 
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Hemen sözlerimin başında ifade etmek istiyorum ki, biz, kesinlikle, 8 yıllık eğitime karşı de

ğiliz. Temel eğitimin 8 yıla çıkarılması, elbette, bir ihtiyaçtır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu 
ihtiyacı, bir şekilde mutlaka tamamlayacak ve gerçekleştirecektir; ancak, burada, 8 yıllık eğitimin 
gündeme getirilmesinin tarzı, uygulama biçimi ve niyetleri, Türkiye'yi ciddî şekilde kamplara böl
müş bulunmaktadır. 

8 yıllık temel eğitimin gündeme getirilmesi, eğer sadece eğitim seviyesinin yükseltilmesi ise, 
o zaman, bunu 5+3 tarzında yaptığımız takdirde bir problem kalmamakta ve tartışma orada bitmek
tedir; fakat... (Gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, bir dakika... 

Sayın milletvekilleri, sayın hatibin izlenmesinde, salondaki uğultu engel oluşturuyor; lütfen, 
sükûneti sağlayalım. 

Buyurun Sayın Yazıcıoğlu. 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) - ...amaç bu değil; yani, 8 Yıllık Temel Eğitim Kanun 
Tasarısının getirilmesi, eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve belli dönemlerde tartışılmış olan eğitim 
kalitesinin artırılması değildir; amaç, tek tip insan yetiştirme projesini millete dayatmaktır. İşte, bü
tün mesele de burada ortaya çıkmaktadır. Eğer amaç, tek tip insan yetiştirmekse, bu, demokrasiye, 
çağdaşlığa, ilme ve insan haklarına aykırı bir davranıştır. Tek tip insan yetiştirmek, demokrasiler
de olmaz, ancak komünist ve faşist rejimlerde olur. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 

Tasarı, kesinlikle bir dayatma tarzında gündeme gelmiştir. Biraz evvel, Cumhuriyet Halk Par
tisinin sayın sözcüsü "yirmidört yıldır bu konu gündemdedir; bir dayatma vardır; fakat, bu dayat
ma, 8 yıllık kesintisiz eğitimin çıkarılmaması tarzında bir dayatmadır" diye ifade ettiler. Peki, o za
man, bu dayatmayı şimdiye kadar kimler yapmıştır, hangi siyasî teşekküller yapmıştır; bunun tah
lilini yapmamız gerekmez mi; kim yapmıştır? Zamanında, Adalet Partisi iktidarda olmuştur, daha 
sonra Anavatan Partisi iktidarda olmuştur, Doğru Yol Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve de SHP 
iktidarda olmuştur ve bunların döneminde, bu tasarının, bu acelecilikle, bu kadar kararlı bir şekil
de gündeme getirildiğini hiçbirimiz hatırlamıyoruz. O zaman, dayatma, ya bu siyasî partiler tara
fından, yani hepiniz tarafından getirilmiştir ya da bir başka sebep var; iktidara gelenler, zaman za
man düşünmüş, sonra iktidardan erken gittikleri için belki vazgeçmiş olabilirler; ama, en son gün
deme gelişini, 28 Şubat Millî Güvenlik Kurulu kararlarıyla hepimiz görüyoruz. O zaman, demek 
ki, Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsünün ifade ettiğini doğru kabul edecek olursak, şimdiye 
kadar, kendi iradeleriyle bu tasarının gündeme getirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda bir gay
ret ortaya koymamışlardır. 

Daha evvel, 28 Şubat kararlarıyla gündeme geldikten sonra, birdenbire, Türkiye'de 8 yıllık ke-
. sintisiz eğitim hayata geçirilmezse, memleketimiz batacak, gençliğimiz çağdışı yetişmiş olacak; 
eğer uygularsak, çağdaş olacağız ve her şey çözülmüş olacak, problem bitmiş olacak!.. 

Sayın Anavatan Partililer, daha bundan bir süre önce 5+3 tarzını savunurlarken, şimdi neden 
bu kadar militanca, hatta, siyasî hayatlarının sonu olsa bile bunu yapmaya karar vermişlerdir; bu
nu çok tartışarak yaptıkları kanaatini taşımıyorum. 

Burada ortaya çıkan şey şudur. Millî Güvenlik Kurulu kararlarıyla beraber, bu tasarı millete 
dayatılmıştır. Ensesine silah dayanarak rehin alınmış insanlar gibi, hiçbir tartışma ortaya koyma
dan, ilme, bilime, eğitim uzmanlarına kulak vermeden bu tasarının âdeta alkışlarla hayata geçiril
meye çalışılmasının sebebi, Millî Güvenlik Kurulu kararlarıdır; burada bir dayatma vardır. 

Tasarı, makul ve mutedil bir zeminde tartışılabilir; artıları, eksileri görüşülebilir ve eğitim uz
manlarının eleğinden geçebilir; sonra da, ilk karar verildiği gibi, altyapısı oluşturula oluşturula mil-

- 4 2 -



T.B.M.M. B:135 14 .8 .1997 0 : 2 
letin hayrına bir şekilde gerçekleştirilebilirdi; ama, bir dayatmayla gündeme getirilmiş ve hiçbir za
man, bu konunun uzmanlarına sorulmamıştır. Hatta, tasarı yayımlandıktan sonra ilahiyat fakültele
rinden profesörler getirilmiş; ama, onların görüşlerinin de hiçbir şekilde tasarıya yansımadığını gö
rüyoruz. 

Tabiî, tasarı bu şekilde gündeme geldikten sonra, Türkiye, enteresan bir tartışmaya girmiştir. 
Bize göre, 8 yıllık kesintisiz temel eğitimin sebeplerinden birisi, Anadolu çocuklarının eğitim ya
rışında devre dışı bırakılmasıdır; Anadolu çocuklarının önünün kesilmesidir; gerek imam-hatip li.-
seleriyle gerek çıraklık okullarıyla ve gerek Anadolu liseleriyle, Anadolu çocuklarının önü açıl
maktaydı; bunun önünü kesmek istemektedirler ve bu sebeple, aslında, milletin talepleri, ihtiyaçla
rı,dinî gerekleri dikkate alınmaksızın... 

BAŞKAN-Sayın Yazıcıoğlu, son 2 dakikanız. 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) - ...eğitimde pedagojik açıdan da hiçbir formasyon dik
kate alınmaksızın hazırlanan bu dayatmayla getirilmiş olan açmazd, şöyle bir manzara ortaya çık
mıştır: "Ben, imam-hatiplerimi yaptırdım ve onun yaşatılmasını istiyorum" diyenler, Anadolu lise
lerinin kapanmasını istemeyenler, çıraklık okullarıyla ilgili endişelerini ifade edip yürüyenler, çağ
dışı, cumhuriyet düşmanı, karanlık insanlar, karanlık çağın insanları ve yarasalar olarak takdim 
edilmiştir. Bunu, o kendi inançları, değerleri için yürümüş olanlar adına, birtakım kaygılarla yürü
müş olanlar adına esefle karşıladığımı huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. (BBP, RP, DYP ve 
MHP sıralarından alkışlar) 

Tabiî, bu yürüyüşler dolayısıyla birtakım provokasyonlarla karşı karşıya kalınmıştır. İşte, bir 
sayın Cumhuriyet Halk Partili, basın toplantısı yaparak, bu yürüyüşü yapanlara "yaşasın laiklik" di
ye karşı çıkmış olanı "kahraman" ilan etmiştir; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk'ün resmini elinde taşımış olan birisini "kahraman Türk kızı" diye ilan etmiştir. Ne
ye göre ilan edilmektedir; neye göre kahramandır? Yürüyenler, bu Ulkeninin düşmanları mıdır; baş
ka ülkeden gelmiş insanlar mıdır; müstemleke çocukları mıdır? Nedir ki, onlara karşı, bu devletin 
kurucusunun fotoğrafını göstermek kahramanlık olmuş oluyor? (BBP, RP ve DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Kaldı ki "yaşasın laiklik" diye bağıran kıza, hanımefendiye... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, mikrofon 1 dakika sonunda kapanacak. 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

... Cumhuriyet Halk Partisi ödül vermiştir ve bu hanımefendinin, devrimci komünist partisi 
üyesi olduğu ortaya çıkmıştır. (BBP, RP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Peki, so
kaklarda kızıl bayraklarıyla, âdeta resmî üniformalarla yürüyüş yapmış olanlara, Türk bayrağını 
yırtmış olanlara karşı aynı hassasiyeti niye göstermediniz? (BBP, RP ve DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Türk bayrağını indirirken, Türk bayrağını korumaya çalışan İstanbul'daki vatan
daşımıza, niçin ödül vermediniz? Bunlar ayıp şeylerdir. Vatandaşımızı, milletimizi kamplara böl
mek "laik-laik olmayan" diye ayırıp, burada, inancını, imanını, değerlerini savunmak isteyenlere, 
böyle müstemleke çocukları gibi hakaret etmek, tahkir etmek kimseye yakışmaz. Bu ulkeninin va-
tanlaşmasını, onların dedeleri, Çanakkale'de yapmışlardır. (BBP, RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yazıcıoğlu. 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) - Ben, hepinize, bu vesileyle saygılarımı sunuyorum. 
(BBP, RP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

(CHP sıralarından Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'na laf atmalar; RP sıralarından 
"Yuh" sesleri, gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, lütfen... 

Sayın Milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. ' 
Şimdi, soruların işlemine başlayacağız. Genel Kurulun 13.8.1997 tarihli 134 üncü Birleşimin

de aldığı karar uyarınca, tasarının gerek tümü gerekse maddeleri üzerinde yöneltilecek sorular, kı
sa, gerekçesiz ve yazılı olarak, en geç konuşmalar bitinceye kadar Başkanlığa verilmiş olmalıydı. 
Soru ve cevap işlemleri de grupların konuşma süreleriyle sınırlı olacaktı. 

Şimdi, tasarının tümü üzerinde yöneltilmiş olan 57 adet sorunun işlemine başlıyoruz. 
Soru ve cevap süresi 20 dakikadır. 
Bu arada, soruları okuyacak sayın Divan üyesi arkadaşımın, sorulan yerinde oturarak okuma

sını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oturarak okuması kabul edilmiş
tir. (RP ve DYP sıralarından "ayakta okusun, ayakta..." sesleri) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Genel Kurul karar aldı. Genel Kurulun kararı üzerine uğul
tu çıkarmak bir işe yaramayacak. 

Birinci soruyu okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 
14.08.1997 

Kâzım Arslan 
Yozgat 

1.-Gelişmiş ülkelerde, kesintisiz ve yönlendirmesiz temel eğitim örneği var mıdır? 
2.- Bu tasarının kanunlaşması ile özel kabiliyeti olan öğrenciler köreltilmeyecek midir? 

: BAŞKAN - Sayın Hükümet, şimdi cevaplayacak mısınız; yoksa, yazılı olarak mı cevap vere
ceksiniz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Cevaplıyorum Sayın Başkan. 
Bu tasarının yasalaşmasıyla, yetenek sahibi hiçbir öğrencimizin geleceği kapanmayacaktır; 

aksine, önleri son derece açılacaktır. Üç yılda yapılacak 1 katrilyonluk yatırımla, ilköğretim okul
larının bünyesine çağdaş teknolojiler konulacaktır. Güneydoğu ve geri kalmış yörelerde açılacak 
393'e varan yatılı ilköğretim bölge okullarıyla, ilk defa o yörelerimizde çağdaş eğitimi, kız ve er
kek tüm çocuklarımıza iletebileceğiz ve ülkemizin tümünde, hem eğitimde hem de fırsatta eşitlik 
sağlanacak. Bugün, o imkânı Vermediğimiz birtakım çocuklarımızı, okula gidemedikleri için yete
neklerini sergileme imkânını bulamayan çocuklarımızı da keşfedip topluma kazandırma imkânını 
bulacağız. 

Saygılar sunuyorum. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - İkinci soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Başkanım, aracılığınızla, Millî Eğitim Sayın Bakanına, aşağıdaki sorulan sormak isti

yorum. 
1.- Halkın büyük bir kısmının kesintisiz eğitime karşı olduğu halde, bu kanunu uygulama im

kânı olacak mı? 
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2.- Türkiye'nin önemli bir bölümünde, tek odada tek öğretmenle görev yapılmakta; kısa za

manda bu eksikliğin giderileceğine inanıyor musunuz? 

Faruk Ekinci 
Ankara 

BAŞKAN - Sayın Bakan... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Devletimizin, bugüne değin, bir okulda bir veya iki öğretmenle beş sınıfı okutması, hepimizin 

ortaklaşa üzülüp, bugüne kadar çözemediğimiz için yeis duymamız gereken bir gerçektir. 

55 inci Hükümet bir iddiayla ortaya çıkıyor "eğitimde seferberlik yapıp, 2000 yılına kadar bu 
tür eğitimi kaldıracağım" diyor. Buna, toplumun her tarafından destek geliyor, çocuklarımıza fır
sat eşitliği geliyor. (RP sıralarından "nereden destek geliyor" sesleri; gürültüler) Hep beraber bu 
uygulamayı alkışlamamız gerekir. 

Saygılar sunuyorum. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Üçüncü soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, delaletinizle, Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından -tasarının tümü 
üzerindeki görüşmeler bittiğinde- cevaplandırılmasını arz ederim. 

İsmail İlhan Sungur 
Trabzon 

1.- Şu anda Türkiye'deki ilköğretim okullarındaki toplam öğretmen açığı ne kadardır? 

2.- Bu kanunla, yeni açılacak altıncı sınıflar için ne kadar yeni öğretmene ihtiyaç olacaktır? 
3.- Mevcut ve altıncı sınıflarla birlikte ortaya çıkacak toplam öğretmen açığını hangi yollarla 

kapatmayı düşünüyorsunuz? 

4.- Mevcut ilköğretim okullarının kalitesi hakkında, yapılan teftişlerde belirtilen şikâyetler ne
lerdir? 

BAŞKAN - Sayın Bakan... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, lütfen kısa cevap veriniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Hay hay efendim; yalnız, sual
ler çok uzun, dört suale çok kısa cevap vermem mümkün değil. (ANAP sıralarından "yazılı cevap 
veriniz" sesleri) 

Şu anda, bu yılki ihtiyacımızı karşılamak üzere 8 100 branş öğretmenine ihtiyacımız vardır. 
Bu ihtiyacımızı karşılayacağımız temel kaynaklar: 

1.- Genç emekli olmuş tüm öğretmenlerimizi geriye, hizmete davet ediyoruz. 

2.- Eğitim fakültelerini bitirmiş olan tüm öğrenciler için kadrolarımız serbesttir; bu kadroları
mız onların emrine verilecektir. 

3.- Bugün, birçok öğretmen, yanlış politikalar sonucunda idarî kadrolarda istihdam edilirken, 
bu öğretmenlerin eğitim hizmetine dönmeleri sağlanacaktır. (DSP sıralarından alkışlar) 

4.- Ek ders ücretleri çağdaş düzeye getirilmek suretiyle, öğretmenlerimizin atıl kapasiteleri ço
cuklarımızın emrine sunulacaktır. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar, RP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar [!]) 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, kaç öğretmen açığı olduğu soruldu; ama, cevap 

verilmedi... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, arkadaşımız din

lememiş; bu yılın ihtiyacı için 8 100 açık olduğunu, onu da bu kaynaklardan karşılayacağımızı ifa
de etmiş bulunuyorum. ' 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sadece, Kayseri'de 900 öğretmen açığı var; nasıl sığacak 8 bin 
taneye... Bu rakamlar doğru değil... (DSP sıralarından "otur" sesleri) 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, siz beyanınızı yaptınız. 
Diğer soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
talep ediyorum. 

Arz ederim. 14.8.1997 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 
Soru: Ben, bir Müslüman olarak, ilkokul çağındaki çocuğumun da Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an 

kursunda öğrenmesini istiyorum. Halbuki, tasarının 4 üncü maddesi, bu imkânı 5 inci sınıftan son
ra ve yalnız yaz tatillerinde vermektedir. Benim çocuğum, 5 inci sınıftan önce ve yıl içinde ve her 
zaman Kur'an-ı Kerim'i nerede ve nasıl öğrenebilecektir? 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Türk ailesinin geleneğinde, asırlardan beri, iyi ahlak ye itikat aile ocağında verilir. Dolayısıy

la... (RP sıralarından "Vay... Vay..." sesleri, gülüşmeler) 
SÜLEYMAN METİN KALKAN (Hatay) - 8 yıllık eğitimi de evde verin... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Efendim, Türk ırkı, milletimiz, 

Müslümanlığı seçtiğinden beri, asırlardır imam-hatip okulları ve Kur'an kurslarından önce, itikadı
nı ve iyi ahlakını aile yuvasında almıştır. (DSP, ANAP, DTP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar, RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar [!]) Anne ve baba olarak, çocuklarımıza karşı bir 
sorumluluğumuz vardır; evvela, biz, itikadı bütün olacağız, kendi bilgilerimizi çocuklarımıza akta
racağız; çocuklarımıza aktarırken noksanlarımız varsa, evvela kendi noksanımızı tamamlayıp o 
noksanları gidererek çocuklarımızın ihtiyacına cevap vereceğiz; ondan sonra, uygun çağa geldiği 
vakit Kur'an kursuna da imam hatip lisesine de istedikleri gibi gidecekler. (DSP, ANAP ve CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Yeni soruyu okutuyorum. (RP ve DSP sıralarından gürültüler) 
MUHAMMET POLAT (Aydın) - Sayın Bakan... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Anne babaları bugüne kadar ye-
tiştirmediyse, bu hepimizin ortak kusurudur. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen... 
Değerli arkadaşlarım, süreyi durdurdum... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Anayasanın 24 üncü maddesi ne oldu? Bu bir eğitim ve öğre
tim meselesidir, keyfî, bir mesele değildir... (DSP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN - Sayın Kapusuz... 
SALİH KAPÜSUZ (Kayseri) - Sayın Bakanın keyfi ifadeleriyle bir kurum.... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, siz grup başkanvekilisiniz, katılmadığınız bir Genel Kurul kara

rı var, Başkanlık Divanında idiniz. Şu an, bu yaptığınız biçimde bir usulümüz yok. Soruları okuya
cağız ve Sayın Bakan yazılı ya da sözlü cevap verecek. Onun için, bu cevaplarla tatmin olabiliriz, 
olmayabiliriz; yeniden Sayın Bakana yazılı ve sözlü soru sorma hakkımız var. Bundan sonra bu tür 
müdahaleler olursa süre açıkken bu müdahaleleri yapmak zorunda kalacağım. Ne kadar sessiz olur
sak, o kadar çok arkadaşımızın sorusunu işleme koyma fırsatını bulacağım. Bu müdahaleler, şu an 
arkadaşlarımızın sorularının işleme girmesini önlüyor ve soru sahibi arkadaşlarımıza haksızlık olu
yor. Lütfen... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Sayın Kapusuz, böyle bir usulümüz yok... 
SALİH KAHPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, peki ama, yerimden sizin şu açıklamayı... 
BAŞKAN - Hayır, şu an değil, bu işlem bitince... Sayın Kapusuz, soruların süresini kullanı

yorsunuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bakın, Sayın Başkan; burası Genel Kuruldur. Genel Kurulda 

bir milletvekili zatıâliniz vasıtasıyla bir sual sormuştur. İlkokul çağındaki çocuğunun Kur'an öğre
timiyle ilgili hangi... (DSP sıralarından gürültüler) Kur'an'ı hangi müesseselerin öğreteceğini soru
yor, Sayın Bakan, bizim örfümüzden gelen, ailelerimizden gelen eğitimden, itikattan istifade edi
leceğini söylüyor. Biz, bunun müessese olarak nerede yapılacağını öğrenmek istiyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, tatmin olmadıysanız, bu soruyu tekrar sorabilirsiniz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Peki, tekrar soruyorum... 
BAŞKAN - Hayır, şu süreç içerisinde soramazsınız. Şu an, bu müdahalenizle, en az üç veya 

dört arkadaşın sorusunun okunmasını önlediniz. 
Buyurun; soruları okumaya devam edin: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak cevaplandırılmasını delaletinizle arz ederim. 

14.8.1997 
Naci Terzi 
Erzincan 

Eğitim reformu diye takdim ettiğiniz tasarıyla ilgili, üniversitelerden, ilahiyat fakültelerinden, 
Diyanet İşleri Başkanlığından ve millî eğitim camiasından, bünyemize ve altyapımıza uygun olup 
olmadığına dair elinizde yaptırdığınız raporlar var mı? Varsa, açıklar mısınız? 

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; biraz evvel de söyledim; yıllardır bu ülkede millî eğitim şûraları yapılır ve eğitim konusunda
ki bu çalışmalara, toplumun her katmanından katkı gelir ve 15 tane millî eğitim şûrasında, bütün 
toplumun görüşleri yansıtılmıştır. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Batı çalışma grubunun(î).. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Bu eğitim şûralarının hazırlığın

dan önce, şûra safhasından önce, bütün bu kurumlarla temas edilir, bütün bu kurumların katkısı 
sağlanır ve o katkılar, nihaî, rafine edilmiş şeklini şûralarda alır ve onun dışında, kalkınma planla
rının hazırlanmasında, bu Meclisin tartışmalarında, bütün bu görüşler buraya yansır. 
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Bütün bu hazırlıkların çerçevesinde -biraz evvel de söyledim- 1973 yılında başlayan yasal bir 

uygulama; fiilî bir uygulama da, 1971 yılından beri hem pedagojik hem bilimsel hem de uygulama 
yönüyle yapılagelmiştir. 

Biraz evvel kürsüden arz ettim: 1973 yılından bugüne 6 400'e yakın okul, kesintisiz ilköğre-
nim verecek şekilde kurulmuştur ve bütün hükümetlerin bunda katkısı vardır ve ortak paydamızdır 
bu. 

Saygıyla sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Diğer soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma Sayın Bakanın sözlü olarak cevap vermesini delaletlerinize arz ederim. 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

1.- Konservatuvar, bale ve müzik eğitimiyle ilgili muafiyetin, Eğitim Yasasının 33 üncü mad
desine isnat ettirildiğini biliyoruz. Özel durumu arz ettiği ifade edilen bu branşların yanında, 
Kur'an öğretiminin de bir özellik arz ettiğini kabul ediyor musunuz? 

2.- İmam-hatip liseleri 4 yıl iken, bir 5 inci sınıf ilave ederek, talebelerin bu okula yönelişinin 
tamamen önlenmesini mi kastediyorsunuz? 

3.- İmam-hatip lisesi mezunlarının, alan tahdidi olmaksızın her istediği sahada yükseköğreni
me devamına imkân tanıyacak mısınız? 

4.- İmam-hatip liselerine müracaat eden tüm öğrencileri, tahdit olmaksızın kabul etmeyi düşü
nüyor musunuz? 

5.- 4 üncü maddeyle, gece ve yaz kursları ye tamamen Kur'an öğreniminin sınırlandırıldığı, 
12 yaşından küçük çocuklara yasaklandığını biliyor musunuz; bunu, halka nasıl izah edeceksiniz? 

6.- 8 yıllık kesintisiz eğitimin temel amacı, Kur'an kurslarını, hafızlık müessesesini ve imam-
hatipleri kapatmak mıdır, değilse; buna, hangi nedenle, 70 yılın devrimi adını veriyorsunuz? 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Millî Eğitim Temel Kanununun 32 nci maddesi, imam-hatip liselerini düzenlerken, bu eğiti

min nasıl yapılacağını bütün ayrıntısıyla belirlemiştir. Dinî eğitim esasını da tanzim eden bu mad
denin hemen arkasından gelen 33 üncü maddede de, güzel sanatlar eğitimi düzenlenmiştir. Yani, 
Temel Eğitim Kanunu, her iki alanı da, zamanında, bütün boyutlarıyla incelemiş, hangi eğitimin ne 
düzeyde verileceği tartışılmış ve bu tartışmalar sonucunda, bu maddeler 1973 yılında yasamıza gir
miş. 1973 yılından bu yana 24 yıldır uygulanıyor ve bu uygulamalar çerçevesinde, ne toplumda ne 
eğitim camiasında hiçbir tartışma yoktur. Bunlar, yerine oturmuş ve bizim Hükümetimizin, önünü
ze getirdiği yasa tasarısıyla herhangi bir değişiklik getirmediği uygulamalardır. 24 yıldır uygulanan 
bu uygulamaları, Hükümetimiz de aynen uygulamaya devam edecektir. 

Cevaplayamadığım diğer bölümlerini de yazılı olarak cevaplayacağım. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Diğer soruyu okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sualimin, delaletinizle Millî Eğitim Bakanına tevcihini saygılarımla arz ederim. 
14.8:1997 

Şaban Şevli 
Van 

Sual: 8 yıllık zorunlu eğitimin kesintisiz olmasında ısrar edilmektedir. Eğer, bu eğitim kesin
tili olursa, ülkemizde ne gibi sıkıntılara ve krizlere sebep olur? 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli üyeler; 8 

yıllık kesintisiz eğitim tercihiyle, 1973 yılından bu yana çeşitli hükümetler tarafından açılan 8 yıl
lık ilköğretim okulları sayısında 6 400'e ulaşıldığı ve bu okullarda, halen 4,1 milyondan fazla ço
cuğumuzun okutulduğu bir gerçektir ve bütün ilköğretim kademelerinde müstakil ortaokullar da
hil, yıllardır bir program bütünlüğü içerisinde bu uygulanmaktadır. Bu uygulamadaki geçici mad
de düzenlemesini ortadan kaldıran ve bu türdeki eğitimin çocuklarımızın yüzde 90'ına ulaşmış ol
masını tescil eden bir tasarı gelmiştir; onun ötesinde uygulamaya yönelik bir değişiklik yoktur. Za
ten, fiilen, bu, kesintisiz olarak uygulanıyor, diploma iki kademede veriliyordu; 1973'te çıkarılan 
kanunun öngördüğü iki diplomanın ortadan kaldırılması keyfiyeti bu kanunla kazandırılacaktır. 

Kürsüden biraz evvel işaret ettim, 23 yıldır uygulanan ve tartışılmayan konuları, bugün tartış
makla toplumun zihinlerini karıştırmaktan öteye hiçbir hizmet üretmiyoruz. 

Saygıyla sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Diğer soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Milletimizin ve dünya Müslümanlarının manevî hayatında önemli bir yer tutan hafızlık mües
sesesi ne olacak? 

Bir öğrencinin hafız olabilmesi için en asgarî iki yıl gerekmektedir. Çocuğunun hafız olması
nı isteyen bir vatandaş, çocuğuna hafızlık eğitimini ne zaman aldıracaktır? Net ve kesin, ayrıntılı 
yanıtını beklediğimi arz ederim. 

Saygılarımla. 
' Cemalettin Lafçı 

Amasya 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) -Teşekkürler Sayın Başkan. 

Kanun tasarısının 4 üncü maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığınca açılacak bu tür kurslara ilköğ
retimin 5 inci sınıfını tamamlayan öğrencilerin katılabileceklerini ifade etmektedir; dolayısıyla, ha
fızlık müessesesine de, çocukların uygun yaştan itibaren başlama şansını korumaktadır. Mevcut uy
gulama da esasen budur; bu uygulama değiştirilmemektedir. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Diğer soruyu okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sualimin, delaletinizle, Millî Eğitim Bakanına tevcihini arz ederim. 
Mehmet Bedri İncetahtacı 

Gaziantep 
Soru: 
8 yıllık kesintisiz eğitime geçerken, şu an eğitim veren ilköğretim okullarının diğer okullarla 

arasında bir verimlilik analizi yapılmış mıdır; yapılmışsa, bu analiz raporu, ne zaman ve hangi sa
yıyla yayınlanmıştır? 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli üyeler; 

millî eğitimimizin uygulamaları, başarı ve başarısızlıkları, her millî eğitim şûrası öncesinde, uz
manlar tarafından azamî tartışılır, komisyonlar kurulur, bu komisyonların bulguları uzmanlar tara
fından değerlendirilir; burada, sadece millî eğitim camiası değil, üniversite, aileler, bu anlamda ve
liler, toplumun iş kesimleri dahil her bölüm, millî eğitimimizin başarı ve başarısızlıklarını eleştiri
ye tabi tutarlar. Bu eleştiriler sonucunda ortaya çıkan eser uygulamaya yön verir; o uygulamalar so
nucunda ortaya çıkan durum yeni bir millî eğitim şûrasıyla değerlendirilir. Sistem, 15 eğitim şûra
sından bu yana kendi içerisinde özeleştirisini yapan ve bu özeleştirilerden yararlanarak kendini ye
nileyen bir sistemdir. O nedenle, 15 millî eğitim şûrasının gerisinde yatan tüm araştırmalar bu sis
temin etkinlik ve verimliliğini net bir biçimde ortaya koymaktadır ve bunların sonucunda, zaten, 
ülkemizde, 4 milyondan fazla çocuğumuzun, 8 yıllık program bütünlüğü içerisinde veren, tek ka
demede toplayan okullara yönlendirilmesi, 24 yıldır 364 misli büyütülerek gerçekleştirilmiş ve uy
gulamaya konulmuştur. Bütün bu gerçekler de gösteriyor ki, ülkemizde özeleştirilerin ve doğrula
rın tespitinin sonucunda bütün iktidarlar tarafından bu benimsenmiş ve uygulanmıştır. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Son soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Başkanım, delaletinizle aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından ce

vaplandırılmasının teminini arz ederim. 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Soru: Bünyesine dahil olmaya çalıştığımız Avrupa Topluluğunda ilköğretim kesintilidir. Dün

ya hâkimiyetini elinde tutan Amerika Birleşik Devletlerinde de eğitim kesintili ve yönlendirmeli 
olarak sürdürülmektedir. Dünyada gelişmiş ülkelerde de eğitimin zorunlu bölümünün kesintili ol
duğunu görüyoruz. 

Bütün bu gerçekler, gerek ilmen gerekse örfen kabul edilerek uygulanmaka iken neden ve ni
çin ülkemizde zorunlu ilköğretim kesintisizdir? 

BAŞKAN - Sayın Bakan; buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, suali duyma fır

satı olmadığı için, metinlerden alıp, yazılı cevjap vereceğim. 
• J ' 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, tasarının maddelerine geçilmesinin açıkoylama şeklinde yapılmasına da

ir önerge vardır; önergeyi okutup, imza sahiplerini arayacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 376 sıra sayılı Kanun Tasarısının maddelerine geçmek için yapılacak oy
lamanın açıkoylamayla yapılmasını arz ve talep ederiz. 

BAŞKAN - Muhammet Polat?.. Burada. 
Naci Terzi?.. Burada. 
Kâzım Arslan?.. Burada. 
Kâzım Ataoğlu?.. Burada. 
Mustafa Baş?.. Burada 
Teoman Rıza Güneri?.. Burada. 
Alaattin Sever Aydın?.. Burada. • . ' • 
Temel Karamollaoğlu?.. Burada. 
Şaban Şevli?.. Burada. 
Abdullah Örnek?.. Burada. 
Kemalettin Göktaş?.. Burada. 
Cemalettin Lafçı?.. Burada. 
Kemal Albayrak?.. Burada. 
İlyas Arslan?.. Burada. 
Mehmet Aykaç?.. Burada. 
Mi kail Korkmaz?.. Burada. 
Hüseyin Arı?.. Burada. 
Salih Katırcıoğlu?.. Burada. 
Tevhit Karakaya?.. Burada. 
Celal Esin?.. Burada. 
Metin Kalkan?.. Burada. 
Avni Doğan?.. Burada. 
Yeterli imza sahibi burada. 
Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekillerinin kürsüye konacak oy kutusuna oy pusula

sını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak "kabul", "ret" veya "çekim
ser" şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. (RP sıralarından gürültüler, "sayın" sesleri) 

Değerli arkadaşlar, Divan Üyesi her iki arkadaşın da, benim de oylama konusunda hiçbir te-
reddütümüz yok. Divan Üyesi arkadaşlarımız da, biz de, burada görev yapan bütün arkadaşlar bi
liyorlar; salonun şeklinden, aşağı yukarı, bu tür oylamalarda tek tek saymayı... (RP sıralarından 
"Localardakiler sayılmadı" sesleri) Farkındayız efendim; 10 kadar oy vardı orada. Lütfen itiraz et
meyin. 

Açık oylama, oy kutusu sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. Kutular sıralar 
arasında dolaştırılsın. 

(Oylar toplandı) 
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BAŞICAN - Oyunu, kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) \ 

BAŞICAN - Sayın milletvekilleri, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, 
Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemler
den Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun Tasarısının maddelerine geçilmesi konusunda
ki açık oylama sonuçlarını açıklıyorum: 

Oylamaya katılan sayın milletvekillerinin sayısı 511; kabul 273, ret 238; böylece, tasarının 
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU, 
ÇIRAKLIK VE MESLEKÎ EĞİTİM KANUNU, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞ

KİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KÂĞIT VE İŞLEMLERDEN EĞİTİME 

KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9 uncu madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İlköğretim kurumlan sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve 
bitirenlere ilköğretim diploması verilir." 

BAŞKAN - Madde üzerindeki görüşmelere geçmeden önce, gruplar ve şahıslar adına söz ta
leplerini söylüyorum: 

Gruplar adına; Cumhuriyet Halk Partisi Algan Hacaloğlu. 

Şahısları adına, Hasan Gülay, Necati Albay, Yaşar Canbay, Hayati Korkmaz, Sıtkı Cengil, Or
han Kavuncu, Ahmet Doğan, Sıddık Altay, Mehmet Ekinci, Ahmet Denizolgun, Muhammet Polat, 
Musa Okçu, Suat Pamukçu, Mustafa YUnlüoğlu, Altan Karapaşaoğlu, Hasan Çağlayan, ZUlfikar 
Gazi, Naci Terzi, Lütfü Esengün, Ömer Özyılmaz, Aslan Polat, Bedri İncctahtacı, Metin Kalkan, 
Mehmet Sılay, Mustafa Köylü, Mehmet Emin Aydınbaş, Ekrem Erdem, Yusuf Pamuk, Mehmet Ali 
Şahin, Osman Yumakoğulları, Hasan Dikici, Avni Doğan, Hayrettin Dilekcan, Abdullah Özbey, 
Zeki Ünal, Selahattin Beyribey, Zeki Karabayır, Memduh Büyükkılıç, Recep Kırış, Mikail Kork
maz, Veysel Candan, Ahmet Derin, Metin Perli, Süleyman Hatinoğlu, Sabahattin Yıldız, Salih Ka-
tırcıoğlu, Hasan Öz, Nezir Aydın, Cevat Ayhan, Latif Öztek, Musa Uzunkaya, Ahmet Aydın, Me-
met Emin Aydın, Mahmut Işık, Nevzat Yanmaz, Muhsin Yazıcıoğlu, Hanefi Çelik, Fethullah Er-; 

baş, Abdullah Örnek, İsmail Durak Ünlü, Necmettin Aydın, Gökhan Çapoğlu, Rıza Güneri, İsma
il Köse, Sıddık Altay. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun. (CHP sıralarından al
kışlar) 

CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye'nin birçok alanda yapılanmaya, reforma ihtiyacı var. Türkiye'nin barışının, demokra
sisinin, sosyal devlet yapısının, ekonomisinin yeniden yapılanmaya, iç kanamasının giderilmeye ve 
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yeni bir çağa taşınmaya ihiyacı var; ama, bunların hepsinin temelinde, ardında, bir temel alanda, 
Türkiye'nin büyük bir reforma ihtiyacı var; o da, eğitim alanı. Türkiye'nin eğitim alanında üç re
forma ihtiyacı var; ilköğretimde reforma ihtiyacı var, meslekî eğitimde reforma ihtiyacı var ve yük
seköğrenimde reforma ihtiyacı var. İlköğretim reformunu yapmadığınız sürece onun üstüne diğer 
reformları da çatmanız, o çatıyı sağlıklı kurmanız mümkün değildir. Türkiye, önümüzdeki projey
le böyle bir fırsatı yakalamıştır. Türkiye, bu projeyle; yani, 8 yıllık zorunlu kesintisiz temel eğitim
le, eğitimde içine itilmiş olduğu, içinde bulunduğu dünyanın üçüncü liginden ön saflara geçmek; 
çocuklarının geleceğe yönelik eğitimde önünü açmak ve çocuklarına yeni bir umut, yeni bir gele
cek yaratmanın fırsatını yakalamıştır. Türkiye, artık üçüncü ligde kalmanın ayıbını taşıyamaz. Ata
türk'ün cumhuriyetini emanet ettiği çocuklarımıza, bu ayıbı daha fazla taşıyamaz. Bu proje, böyle 
bir anlayışla önümüzdedir. Bu proje, Türkiye'nin ulusal bütünlük projesidir. Bu proje, Türkiye'nin 
uluslaşma projesidir. Bu projeyle, çocuklarımız, ortak kültürde kucaklaşacaklar, sevgiyle bir araya 
geleceklerdir.. 

AHMET DOĞAN (Adıyaman) - Üç sene sonra ne hale geldiğini göreceksin!.. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bu projeyle, eğitimde fırsat eşitliğine yeni ufuklar açı

lacaktır. Bu projeyle, kız çocuklarımıza eğitim hakkı fiilen sağlanmış olacaktır. Bu projeyle, çocuk
larımızın bilgi çağına geçişlerinde önlerine kurulan tuzaklar aşılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Atatürk'ün öncülüğünde Mustafa Necatiler, Hasan Ali Yüceller, Ton-
guçlar ve onların yiğit kadrolarıyla, inançlı kadrolarıyla... 

AHMET DOĞAN (Adıyaman) - Hangi inanç?.. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - ...cumhuriyeten kuruluş yıllarında atılmış olan Türki
ye'nin eğitim ve kültür alanındaki temellerini, bugün, bu yeni yasa tasarısıyla yeni boyutlara taşı
manın ortak çalışması içindeyiz. Laik cumhuriyeti kuranlar, bir taraftan ulusal bağımsızlık savaşı
nı verirken, diğer taraftan 1921'de Birinci Maarif Kongresini toplayarak, maarif alanında, eğitim
de kurtuluş savaşını başlatmışlardı ve böylelikle, eğitimin, dinci, ırkçı, bağnaz, sekter, radikal ku
şatmadan kurtarılmasının zeminini hazırlamışlardı. 

Bugün, 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimle bu fırsatı tekrar elde edebilme zemini yakalanmıştır. 

Ben, buradan Sayın Bakanımıza seslenmek istiyorum: Sayın Bakan, bu fırsatı iyi değerlendi
riniz ve çocuklarımızın, ülkemizin, ulusumuzun önünü açacak, toplumumuzu bilgi çağına taşıma
nın temellerini oluşturacak; ama, daha önemlisi, Türkiye'yi laik, demokratik cumhuriyetin değer
leriyle, Atatürk ilkeleriyle, çağdaşlıkla, barışla, insan haklarıyla, insan sevgisiyle bütünleştirecek, 
kucaklaştıracak ve çocuklarımızı, böyle bir güce, bütünleşmenin, yapılanmanın öncü kadroları ha
line dönüştürecek bu projeye eğer sahip çıkarsanız, sizin de yeriniz Mustafa Necatilerin, Hasan Ali 
Yücellerin yanı olacaktır. (RP sıralarından "Allah korusun" sesleri) Biliniz ki, böyle bir davada, 
Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman, sizin arkanızda olacaktır. Doğru adım attığınız sürece, Cum
huriyet Halk Partisi, bu devrim nitelikli projeyi daima savunacaktır. 

Ülkemizde teokratik devlet kurma özlemi içinde, siyaseti camie, dini siyasete taşıyanlara, di
ni eğitim veren eğitim kurumlarıyla taban oluşturma, geliştirme ve siyasal İslamı yaşama geçirme 
arayışlarına karşı, Cumhuriyet Halk Partisi, bugüne değin olduğu gibi, komisyonlarda olduğu gibi, 
daima kararlı mücadelesini sürdürecektir. Bundan emin olabilirsiniz Sayın Bakan. (CHP ve DSP 
sıralarından alkışlar, RP sıralarından alkışlar [!]) 

Değerli arkadaşlarım, bir siyasetçi, yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızı karşısına alı
yor "ülkemizde 8 yıllık kesintisiz bir eğitimi müjdeliyorum size; hayırlı olsun. Her evladımız 8 yıl 
okuyacak; daha sonra çıraklık eğitimine, teknik okul eğitimine geçilecek" diyor ve devam ediyor 

- 5 3 -



T.B.M.M. B : 1 3 5 14 .8 .1997 0 : 2 
"olay, sadece 8 yıl değil, olay, sadece 8 yıl kesintisiz olması konusudur. Bu kadar net söylüyorum; 
sadece 8 yıl değil, 8 yıl kesintisiz olacaktır diyorum. Ben bir şey söyledikten sonra dönmem" diyor 
ve sonra kalkıp dönüyor değerli arkadaşlarım ve kendi partisinin grup sözcüsünün zehir zemberek 
konuşmasından sonra, kalkıp bu konuşmaya; yani "bu tasarıya her bakımdan karşıyız" diyen ken
di partisinin grup sözcüsüne de oturup alkış tutuyor. Sayın Çiller, merak ediyorum, bundan sonra 
çocuklarımızın suratına hangi yüzle bakacaksınız?!. 

ÎSMAİL KARAKUYU (Kütahya) - Hâlâ anlayamamışsın... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Refah Partisi sözcüsü "kesintisiz 

temel eğitim hiçbir Batılı ülkede, hiçbir çağdaş ülkede yoktur" dedi. (RP sıralarından "Doğru" ses
leri) Bu, doğru değildir; bu, yalanın büyüğüdür; bunu siz de biliyorsunuz. Bu, gerçekleri çarpıtmak
tır, çocuklarımızı kandırmaya çalışmaktır. (RP sıralarından gürültüler) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bu kitap, OECD ülkelerinin eğitim raporu; anlarsanız okuyun. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bugün, İsveç ve Finlandiya'da 8 yıl, Portekiz ve Dani

marka'da 9 yıl, İspanya ve Polonya'da 8 yıl, Norveç'te 10 yıl kesintisiz, kademesiz temel eğitim 
yapılmaktadır. (RP sıralarından gürültüler) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - OECD raporu; okumayı unutma. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Refah Partisi, dünyanız o kadar; siz, sadece Gana'yı ve 

Uganda'yı biliyorsunuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Okumayı biliyorsanız, buyurun... 
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, 2 dakikanız var. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, diğer Batı Avrupa ülkelerinde de... 
SALİH KAPUSUZ (Kayserj) - Ezbere konuşmayın... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - ...asgarî 6 yıldan başlamak üzere, sonra kademeli temel 

eğitim vardır; ama, hiçbir ülkede ilköğretimde, temel eğitimde meslek eğitimi yoktur. Hiçbir ülke
de temel eğitim içinde çıraklık eğitimi yoktur; çocuklarımızı kandırmayınız. Çocuklarımız ilköğre
timi aldıktan sonra, eğer dinî eğitim alacaklarsa, meslekî eğitim alacaklarsa, bunu arzu ediyorlarsa 
yönlendirilecekler ve 8 yıldan sonra, geçiş yılından sonra meslek eğitime de gidebilecekler, imam-
hatip liselerine de gidebileceklerdir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Niye önce yok, niye önce yok!.. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Dün gece, Refah Partili bir milletvekili, bu kürsüden 

"bu yasa tasarısıyla rejimin bekçilerini yetiştireceksiniz" dedi. Bu yüce çatı altında, hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bu düzenden bahset!.. Çarpık düzenden bahset!.. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Değerli milletvekillerinin ve bizi izlemekte olan değer

li yurttaşlarımızın hiçbir kaygısı olmasın. 
T. RJZA GÜNERİ (Konya) - Hacaloğlu, çarpık düzenden bahset!.. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Silopi'den Edirne'ye kadar, Ardahan'dan Anamur'a ka

dar, tüm çocuklarımız, 8 yıllık kesintisiz eğitimle laikliğin, cumhuriyetin, demokrasinin, çağdaşlı
ğın, barışın bekçileri olarak yetişecektir. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Atatürk, ilke 
ve devrimlerinin bekçileri olarak yetişecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak size söz veriyoruz. 
Bu yasa tasarıyla, çocuklarımız, böyle bir rejimin düşmanı değil, yürekli bekçileri olacaktır. (CHP 
ve DSP sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafınaan kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, mikrofon 1 dakika içerisinde kapanacaktır. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Hepinize, saygılarımı sunuyorum. (CHP ve DSP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Nevzat Ercan; buyurun. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Zabıtlara doğru geçmesi açısından bir şey ifade edebilir mi
yim? 

BAŞKAN - Buyurun. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Dün akşam konuşan arkadaşımız "bu çarpık düzenin bekçile
ri" ifadesini kullanmıştır; Sayın Hacaloğlu, buna dikkat etmemiş galiba. 

Bir diğer husus da, OECD raporu; açıkça ortadadır. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Ercan, buyurun. 

DYP GRUBU ADINA NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Yüce Heyetinizi, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Yüce Parlamento, tarihî bir günü yaşamaktadır."Cumhuriyetin en büyük eğitim öğretim refor
mu ve mega proje" diye takdim edilmek istenen; ancak, örneğine geri kalmış ülkelerde -Somali gi
bi, Kenya gibi, Bolivya gibi- rastlanabilen bir tasarıyı müzakere ediyoruz. 

Doğru Yol Partisi, eğitimle ilgili sorunların, kısır siyasî ve ideolojik çekişmelerin uzağında, 
her türlü dayatmacılığın dışında, demokratik perspektiften ve dünyanın yönelişiyle, Türkiye'nin ih
tiyaçları doğrultusunda ele alınmasını ve çözümlenmesini istemekte ve savunmaktadır. 

Doğru Yol Partisinin eğitim felsefesinin hareket noktası, bireydir. Eğitim, hızla değişen ve çe
şitlenen dünyada bireysel yeteneklerin en verimli ve aktif biçimde gelişeceği ortamı sağlamalıdır. 
8 yıllık zorunlu eğitime kimsenin itirazı yoktur, mümkünse, bu 11 yıl olmalıdır. Bu noktada, siya
setin tabanında, tavanında, toplumda bir anlaşmazlık, uzlaşmazlık mevcut değildir. 

Esasen, bu konu, 24 yıl önce yasal olarak çözümlenmiş bir konudur. Hal böyleyken, belirli ke
simlerin 8 yıllık zorunlu eğitime karşı olduğu gösterilmek istenmektedir. Bu, siyasî aldatma amacı 
güden, basit bir çarpıtmadır. Doğru Yol Partisi, hazırladığı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı baş
ta olmak üzere, görev aldığı son üç hükümette de, ısrarla 8 yıllık zorunlu eğitimi hükümet politi
kası olarak savunmuştur; bugün de bu çizgiyi kararlılıkla sürdürmektedir. 

Zorunlu eğitimin süre olarak uzatılması, ülkemizin geleceği açısından gerekli ve hayatî bir 
projedir; ancak, bu projenin uygulanmasıyla, son yıllarda önemli bir gelişme gösteren ve erken yaş
larda başlaması gereken yabancı dil eğitimi, sanat ve meslek eğitimi ile din eğitimi ve öğretimi za
rar görmemelidir. İşte, tartışılan ve karşı çıkılan nokta burasıdır. 

Doğru Yol Partisi, yönlendirmeli 8 yıllık zorunlu eğitimi savunmaktadır. Yönlendirme, birey
sel nitelikleri önplana çıkaran, öğrencinin yetenekleri ve eğilimleri istikametinde seçenekler sunan 
bir sistemdir. Çağdaş, ileri ülkelerin tamamında, zorunlu eğitimde yönlendirme sistemi uygulan
maktadır. Yönlendirme ve kademe olmaksızın 8 yıllık eğitim, geri kalmış ülkelerin eğitim modelidir. 

Getirilen tasarı, demokrasinin iliği, hayat iksiri olan çoğulculuk, farklılık ve çeşitlilik yerine, 
tek tipliliği esas almaktadır. Amaç, tek tip insan yetiştirmektir. Bu sistem, demokrasiye kökünde 
aykırı olduğu gibi, çağın ihtiyaçlarına da aykırı bir sistemdir. 
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Değerli milletvekilleri, kesintisiz eğitim kavramı, pedagojik bir kavram değildir, eğitim litera

türünde yeri yoktur. Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitim sistemleri, kesintili, kesintisiz şekliyle ele 
alınamaz ve tartışılamaz, tartışılmamıştır da zaten. Kesintisiz kavramı, tek çatı ve tek idare altında, 
yönlendirmeye yer vermeyen tek tip programa, göre, 8 yıllık eğitimin bölünmeden sürdürülmesi 
şeklinde anlaşılmakta ve maalesef, öyle anlatılmak istenmektedir. Bilimsellikten uzak, ülke imkân 
ve ihtiyaçlarını dikkate almayan, ideolojik olmanın ötesinde, savunulabilir bir gerekçesi bulunma
yan bu anlayış, hem çocuğun bedensel, ruhsal, zihinsel gelişme evrelerine hem de eğitimi araç ya
parak kalkınmalarını gerçekleştirmiş ve gelişmelerini sürekli hale getirmiş ileri ülkelerdeki uygu
lamalara ters düşmektedir. Gerçekten de, Avrupa Birliğine dahil ülkeler ile Amerika, Kanada, Ja
ponya, Kore, Avustralya gibi kalkınmış ülkelerde zorunlu eğitim süresi 8-12 yıl arasında değişmek
te; ancak, bu dönemde, kademeli yönlendirmeli sistem uygulanmakta, mekân ve program çeşitlili
ği ele alınmaktadır. Böylece, zorunlu eğitimle, öğrencilere temel eğitim vermenin yanında, onların 
yeteneklerinin geliştirilmesi ve meslekî hayata hazırlanmaları güvence altına alınmaktadır. 

Esasen, kesintisiz, yönlendirmeyi engelleyen bir kavram olarak algılanmamalıdır; çünkü, ke
sintisiz eğitim, aralıksız, ara vermeden yapılan eğitim demektir; ama, bundan, aynı mekânda, aynı 
çatı altında, tek tip programla yapılan eğitim asla anlaşılmamalıdır. 

Genel Başkanımız Sayın Çiller'in kullandığı, kimi parti söylemlerinde dile getirilen bu kav
ram, bütün atıflarını Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına yapmaktadır. Bu planda, sınırları, muh
tevası ve kıyaslamaları nasıl yapılmış ise, biz, o şekil eğitimi savunuyoruz. Demagojiye gerek yok
tur. Parlamentonun onayladığı resmî planlar alenîdir, vesikalıdır, tahrif olunamaz. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Doğru Yol Partisinin iktidar olduğu 1994 döneminde ha
zırlanmıştır, 1995'te Yüce Parlamentonun onayından geçmiştir; Sayın Çiller Başbakandır. Orada, 
ilköğretim okullarının ikinci kademesinden itibaren yönlendirmeye işlerlik kazandırılacağı öngö
rülmüştür. İşte, vesika ortadadır; 53 üncü Hükümet Programı... 53 üncü Hükümet Programında da 
zorunlu eğitim, yönlendirmeli ve kademeli olarak öngörülmüştür, 54 üncü Hükümet Programında 
da aynı ibareler yer almaktadır. 

Değerli milletvekilleri, halen dünyadaki mevcut ülkelerden 168'inde zorunlu eğitim, kademe
li, yönlendirmeli olarak uygulanmaktadır. İleri ülkeler, temel eğitimi 4,5 veya en fazla 6 yılda ver
mektedirler. Temel eğitimden sonra öğrenci, ilgi, istidat ve kabiliyetine göre değişik mesleklere 
yönlendirilmekte ve zorunlu eğitimin kalan süresini ilgi, istidat ve kabiliyetine göre seçtiği ve gön
derildiği okulda tamamlamaktadır. Ne yazık ki, bizde, zorunlu eğitim süresiyle temel eğitim süre
si birbirine karıştırılmaktadır. Oysa, temel eğitim, zorunlu eğitimin ilk parçasıdır. Zorunlu eğitimi, 
tamamen temel eğitim veya ilkokul olarak uygulamak, öğrenciyi, boş yere 8 yıl oyalamaktır. 

Değerli milletvekilleri, hiç inkâra, tevile gerek yok; getirilen bu tasarı, bir tek şeyi amaçlamak
tadır, o da, imam-hatip okullarının orta kısmını kapatmak ve Kur'an kurslarımızı devredışı bırak
maktır. 

Siz, bu amacı gizlemeye çalışıyorsunuz; ama, buna karşı koyanlara da tahammül edemiyorsu
nuz. Balanız, Sayın Başbakan, yönlendirmesiz 8 yıllık zorunlu eğitime karşı olanları kimlere ben
zetiyor: Güneşten huzursuz olan yarasalara... 

Siz, önceki Mesut Yılmaz olarak -kendisine söylüyorum- 10.3.1996 tarihinde, Meclis kürsü
sünde 8 yılı savunurken güneş ışığından çok mu huzursuz olmuştunuz? (DYP ve RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Yönlendirmeli ve kademeli olarak 8 yılı savunurken, acaba, güneş ışığın
dan çok mu rahatsız olmuştunuz? Aradan geçen bir yıl içinde, şimdi size soruyorum, hangi evrim 
veya devrimle gözünüzdeki yarasa perdesini açtınız? (DYP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri,' al
kışlar) 
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Bakınız, Sayın Yılmaz'ın 53 üncü Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanı olarak bu kürsüden, 

Hükümet Programıyla ilgili getirilen eleştirilere verdiği cevabın bir bölümünü, 10.3.1996 Pazar 
günkü 21 inci Birleşim tutanağından aynen okuyorum: 

BAŞKAN - Sayın Ercan, 2 dakikamız kaldı. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) -"Bugün, Türkiye'de uygulanmakta olan bir sistem var; 5 yıl
lık bir ilköğretim veriliyor; ondan sonra, 3 yıllık ortaokul var; ondan sonra, 3 yıllık lise var. Şimdi 
biz ne yapıyoruz; ilkokulla ortaokulu birleştiriyoruz, zorunlu ilköğretimi 8 yıla çıkarıyoruz; ama, 
netice itibariyle, bugün uygulanan sistemin üzerine getiriyoruz bu yeni uygulamayı. Bunu iki ka
demede düşünüyoruz: Birinci kademe, bugünkü ilkokul eğitimine tekabül eden, 8 yıllık zorunlu 
eğitimin ilk 5 yıllık dönemidir, ilk kademesidir; orada, herkese, standart eğitim verilecektir. Ondan 
sonraki ikinci kademede yönlendirme yapılacaktır." 

Vaktimin yokluğu nedeniyle atlayarak okuyorum: "Biz diyoruz ki, zorunlu temel eğitimin 
ikinci kademesinden başlamak üzere yönlendirme yapılacaktır. Neye göre yönlendirme yapılacak; 
eğer çocuk, ortaöğretimde, imam-hatip okuluna gidecekse, din derslerine yönlendirilecek; meslekî 
okula gidecekse, meslek derslerine yönlendirilecek; sanat okuluna gidecekse, sanat derslerine yön
lendirilecek. (ANAP sıralarından alkışlar)" Hani alkışlar, nerede?!. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

Bu arada Sayın Deniz Baykal, müdahale ediyor, "Piyasa talebine göre yönlendirilecek!.." di
yor. Bakınız, Başbakan, Baykal'a ne cevap veriyor: "Biz, bu meselede, sizinle anlaşamayız Sayın 
Baykal; çünkü, biz, ne din eğitimini öcü olarak gören bir anlayışa sahibiz, ne de başka bir parti gi
bi, dini istismar ederiz." 

Değerli milletvekilleri, bu sözlerin sahibi dünkü Mesut Yılmaz bugün aksini söylüyor. Hangi 
Mesut Yılmaz doğru söylüyor; önceki Mesut Yılmaz mı doğru söylüyor, şimdiki Mesut Yılmaz mı 
doğru söylüyor? (DYP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar" 

Sizi, tutup tutup uçuran medyanın "(U) dönüşü yaptı" diyecek dil ve kalem kuvvetinin kalma
dığını biliyoruz; ancak, bu çelişkiyi millete nasıl izah deceksiniz? Bakınız, belleğinize iyi yerleşti
rin, altını çiziyorum, bu (U) dönüşünüzü... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) • 
BAŞKAN - Sayın Ercan... ' . 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - ...Hükümet olmak için ödediğiniz diyetten, ve dayatmaya bo-, 
yun eğmekten başka bir şeyle izah edemezsiniz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. ^ 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Refik Araş; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA REFİK ARAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hu

zurlarınıza, 8 Yıllık Zorunlu Kesintisiz Eğitim Yasa Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Anavatan 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek için çıkmış bulunuyorum; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan, Bakanlar Kuruluna 21 Temmuz 
1997 tarihinde sunulan ve şimdi Mecliste müzakeresini yapmakta olduğumuz tasarıyla, ilköğretim 
ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ve Millî Eği
tim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması ve son olarak da 
finansmanıyla ilgili konu üzerinde tartışıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 42 nci maddesinde "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkın
dan yoksun bırakılamaz. 
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Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esas

larına göre, madde devletin gözetim ve denetimi altında yapılır" denilmekte ve madde, eğitim ve 
öğretim hürriyetinin, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmayacağı hükmünü içermektedir. 

Öte yandan, yine, Anayasanın 24 üncü maddesi "Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gö
zetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında 
okutulan zorunlu dersler arasında yer alır" denilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Birliği ülkelerinde asgarî süre ortalama 9 yıl civarındadır. Bu 
aşamada, ülkemizin tüm bölgelerinde, Öğretim Birliği Yasası çerçevesinde, 8 yıllık zorunlu ilköğ
retim olarak uygulamaya geçilmesi, bir taraftan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planıyla öngörülmüş, 
öte yandan da 15 inci Millî Eğitim Şûrası kararlarıyla ortaya konulmuştur. Gelişen ve değişen dün
ya şartlarına uygun, çağdaş ve demokratik bir eğitim ortamı içerisinde çocuklarımızın yetiştirilme
sinin 5 yıllık zorunlu eğitimle gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatiyle, tasarının 1 inci 
maddesiyle, zorunlu eğitimin kesintisiz 8 yıla çıkarılması öngörülmektedir. 

Yasa tasarısıyla, öğrencilerin, ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre, hangi mesleklerin kendileri
ne neler kazandıracağı konusunda, ilköğretimin son ders yılının ikinci yansında etkin bir rehberlik
le bilgilendirilmeleri, meslek seçimlerini etki altında kalmaksızın kendi özgür iradeleriyle ve bi
linçli olarak yapabilmeleri ortamı hazırlanmaya çalışılmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk toplumunun millî ve manevî değerlerini muhafaza 
ederek, çağın şartlarına uyan, Atatürk inkılaplarına bağlı, laik, cumhuriyetçi ve demokrat bir top
lum olması yolunda ve 1973 yılındaki hedefin 24 yıl sonra gerçekleştirilmesini hedef alan 8 yıllık 
zorunlu ilköğretim uygulamasını gerçekleştirebilmek, bu yasayı düzenlemekle mümkün hale gir
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, üzerinde konuştuğumuz yasa tasarısının 1 inci maddesinde "ilköğretim 
kurumlarında 8 yıl süreyle kesintisiz eğitim görenlere ilköğretim diploması verilecektir" deniliyor. 
Yani, eskiden, 5 yılın sonunda verilen ilkokul diploması ve ortaokul son sınıfı bitirildiğinde veri
len ortaokul diploması uygulaması ortadan kalkmakta, sadece bir ilköğretim diplomasının verilme
si söz konusu olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde fiziksel birtakım eksiklikler bulunduğujçin 8 Yıllık Zorun
lu Kesintisiz İlköğretim Yasa Tasarısının uygulanamayacağı ileri sürülmektedir, Plan ve Bütçe Ko
misyonumuzda da değerli milletvekili arkadaşlarımız bunları dile getirdiler; ancak, hiçbir reform 
kolay başarılmamıştır. Ülkemizde -Plan ve Bütçe Komisyonunda da arz etmiştim- elektriğin, su
yun, yolun, telefonun, televizyonun, hatta yeterli öğretmenin ve de okulun bulunmadığı bir dönem
de, müfredatı değil, koca Türk toplumunun bir gecede, alfabesini değiştirme kararını alabilenlerin 
sayesindedir ki, bugünün medenî Türk Devleti ve de Türk toplumu yaratılmıştır. Göreceksiniz ki, 
Türk toplumu, iddiaların aksine, bu 8 Yıllık Zorunlu İlköğretim Yasa Tasarısını fevkalade bir şe
kilde benimseyecek ve maddî ve manevî desteğini bu konu için ortaya koyacaktır. 

Değerli milletvekilleri, arz etmeye çalıştığım nedenlerle, biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, 
yasa tasarısının tümüne ve şimdi üzerinde tartıştığımız 1 inci maddesine olumlu oy kullanacağız. 
Birbirimizi kırarak, birbirimizi suçlayarak bir sonuca varmamız mümkün değil; hepimiz bu ülke
nin insanlarıyız. Biraz evvel konuşan sayın konuşmacı "efendim, Mesut Yılmaz bir sene evvel şöy
le diyordu, bir sene sonra böyle diyor" diye ifade etti. 

ABDULLAH GENCER (Konya) - Yalan mı?.. 
REFİK ARAŞ (Devamla) - Dinlerken, aklıma şu geldi: Belki de, geçen 11 ayı başka türlü de-

ğerlendirseydiniz ve de kendi elinizle iktidarı bırakıp gitmeseydiniz, bu yasa tasarısını siz getirip 
savunuyor olabilirdiniz. (RP sıralarından gürültüler) Esasen, bunu öyle yapacağınızı da, zaten, at
tığınız imzalarla ispatlamıştınız. 
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Ben, fazla polemik yapmak istemiyorum. 1 inci maddeyi desteklediğimizi ve müspet oy kul

lanacağımızı arz eder, hepinizi saygılarımla selamlarım. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Gruplar adına başka söz talebi var mı? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Refah Partisi Grubu adına ben konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan. 

Buyurun Sayın Ayhan. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Ayhan titiz bir araştırmacı... 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; söz
lerime başlarken hepinizi hürmetle selamlarım. Başkana da, teveccühkâr ifadesi sebebiyle teşekkür 
ederim; ama, 10 dakikaya ne sığdırılabilir, hangi araştırma getirilebilir, takdirlerinize arz ediyorum. 

Muhterem üyeler, tasarının konusu, 8 yıllık mecburî eğitim. 1 inci madde, 8 yıllık kesintisiz 
eğitimle ilgili. Türkiye şartlarında 8 yıllık kesintisiz eğitim gerekli mi; çünkü, biz, kararları Türki
ye'ye göre vermemiz lazım. Diğer ülkelere bakıyoruz, Belçika'da, Almanya'da hep kesintili eği
tim. Bakın, burada, Belçika Sefaretinden aldığımız Belçika ile ilgili bilgiler var... 

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Hacaloğlu dinliyor mu acaba? 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Hacaloğlu çok iyi biliyor, kendisiyle komisyonda 10 gün be

raber çalıştık. 
Değişik gelişmiş ülkelerde 12 yaşında mesleğe yönelmeyi başlatanlar var, 15 yaşında başla

tanlar var; ama, hep kesintilidir. Arz etmek istediğim budur. Tek tip insan yerine, ilkokul 5 inci sı
nıftan sonra mesleğe yöneltme var. Türkiye, nedense ille de kesintisiz olacak diyor. Biz, Refah Par
tisi olarak ve diğer partilerdeki arkadaşlar olarak 8 yıllık eğitime taraftarız; ama, bırakalım, 5 inci 
sınıftan sonra çocuklar istidatlarına göre, kabiliyetlerine göre meslek edinsinler; aileleriyle beraber, 
uyum içinde kendilerini geliştirsinler. Yoksa, zorunlu eğitim 8 yıl olsun, 10 yıl olsun, buna itirazı
mız yok. Bütün ihtilaf, kesintisiz olmasındandır, bu dayatmaya karşıdır. 

Kesintisiz 8 yıllık eğitim olursa ne olacak? Çıraklık okulları kapanacak; çocuklar, 15 yaşına 
kadar çıraklık okuluna gidemeyecek, meslek okullarının orta kısımları kapanacak, imam-hatip 
okullarının orta kısımları kapanacak, Kur'an kursları kapanacak, bindörtyüz yıllık hafızlık müesse
sesi engellenecek, aileler perişan olacak ve bütün bu perişanlığın maliyeti de Türkiye'ye 2 katril
yon liradır. Sayın Bakan "1 katrilyon 8 trilyon" dedi; ama, biz muhtelif hesaplar yaptık. Meselenin 
bütününe baktığınız zaman, 200 bin dershane, 200 bin öğretmen, dershanelerin bilgisayar ve diğer 
eğitim teçhizatıyla teçhiz edilmesini alt alta yazdığınız zaman bu projenin maliyeti 2 katrilyon li
radır; bunu da üç yılda toplayacağız. Kimden?.. Milletten toplayacağız. Bu eğitim için, milletten, 
aile başına 150 milyon lira vergi alacağız, fert başına 30 milyon vergi alacağız. 

Sayın Maliye Bakanı getirdi; bunun içinde vergiyle ilgili madde de var; çeşitli tüketim mad
delerine zam... "Efendim, vergi değil..." Vergidir; bu, vasıtalı vergidir, hizmetlerin üzerine konu
lan ödemelerdir; vatandaş, 2 katrilyon lira ödeyecek. 

Şimdi "Kur'an kursları kapanacak, imam-hatiplerin orta kısımları kapanacak" dedim. Sayın 
Başbakan, muhtelif seyahatlerinde "hayır, Kur'an kursları kapanmayacak, imam-hatip okulları ka
panmayacak" diyor. 

Muhterem arkadaşlar, bakın, işte, burada, Sayın Başbakanın ifadesi. Bu, 11 Ağustos 1997 ta
rihli Nevvs Week Dergisi; kameralar neredeyse, çeksin. Meclisin Kütüphanesinden aldım. Bunun 
19 uncu sayfasında Sayın Yılmaz'la ilgili bir demeç var. Görüyorsunuz, burada, Başbakan Sayın 
Yılmaz'in da fotoğrafı var. 
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Bakın, burada Nevvs Week muhabiri soruyor; diyor ki: "Binlerce insan, son günlerde, sizin 

eğitim kanun tasarınızı protesto ediyor, bunun mahiyeti nedir?" 

Sayın Başbakanın cevabı; kendi ifadesidir, bizzat ağzından çıkan sözler: "We intend to incre-
ase basic secular education from five to eight years. Laik eğitimi 5 yıldan 8 yıla çıkaracağız. The 
main opposition comes from fundamentalists. Ve Anamuhalefet de fundamentalistlerden geliyor." 
Fundamentalizm ne demekse, onu sormak lazım. 

Asıl bu cümle mühim: "If the bili passes, the Koran schools vvill be closed. Bu kanun geçer
se, Kur'an okulları kapanacaktır." Başbakanın kendi ifadesi. (RP sıralarından "Doğru" sesleri) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - İşte özü bu... 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Şimdi, Kur'an okullarını, Kur'an kurslarını alın, imam-hatip 
okullarını alın... Mesele budur işte; buyurun, değerlendirin. 

Muhterem arkadaşlar, bu eğitim tasarısı geçtiği takdirde, reform meform bir tarafa, bunun ga
yesi, Türkiye'de, halkın dinî hayatının gelişmesini önlemektir. 

Şimdi, vakit yok; 10 dakikanın 5 dakikası geçti. 
AHMET KABİL (Rize) - Yanlış değerlendiriyorsun... 

GEV AT AYHAN (Dev,amla) - Yanlış değerlendirmiyorum. Sayın Kabil, bunları sizinle saat
lerce konuşuruz. Sayın Kabil, sonra, Rize'ye hesap veremeyeceksiniz. (RP sıralarından alkışlar) 

Bakın, Batı Çalışma Grubunun burada, önümde raporu var; deniliyor ki: "Türkiye'de dinî eği
limi olan, hassasiyeti olan insanların oy oranı artıyor. 2000 yılında yüzde 34 olacak, 2005 yılında 
yüzde 67 olacak. Mutlaka bunu azaltmamız lazım, düşürmemiz lazım. Onun için -bunun neticesi 
olarak- dinî eğitimin zayıflatılması lazım." Eh, yüzde 28'le tek parti iktidar olacağına göre, islamî 
eğilimi, hassasiyeti, dinî hayatın güçlenmesini isteyen vatandaşların eğilimi neticesinde yüzde 34 
oy alırsa, bu eğilimdeki siyasî partiler -bir veya üç, neyse- dayanışma halinde tek başına iktidar 
olur, yüzde 67 alırsa Anayasayı değiştirir, felaket olur. Ne olur; irtica hortlar... 

Yine, burada, aynı merkezin raporu var: "1946'dan sonra siyasî partilerin ihmaliyle, yanlış tu
tumuyla, hatasıyla, Türkiye'de irtica hortladı" deniliyor. 

Şimdi, siz kimden yanaşınız; 1946-1950 öncesi, tekparti sultasının ezanı yasak eden, Kur'an 
eğitimini, dinî eğitimi yasak eden diktatörlük dönemine mi döneceksiniz, yoksa, 1946'dan beri, 
adım adım, Halk Partisi içinde başlayıp, vatandaşın tazyikiyle, rahmetli Menderes'le 1960 sonrası 
ve rahmetli Özal'la, fevkalade gelişen, manevî hayatın yollarını açan bir ufku mu kapatacaksınız? 
Siz, kimden yanaşınız; bunu söyleyin değerli arkadaşlar. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Yani, bizim, burada, bir kanunun, şu maddesi şudur, bu maddesi... Ama, ben, size arka planı 
söylüyorum. Bakın, bunu, dikkatli müşahitler ortaya koyuyorlar. Burada vaktim yok. Geçenlerde, 
Temmuz ayında, Ekonomist Dergisinde -iktisadî ve içtimaî meselelerde fevkalade ağırlığı olan 150 
yıllık bir dergidir- Türkiye'yle ilgili üç sayfalık fevkalade mufassal bir yazı çıktı. Yazı, bu geliş
meleri değerlendiriyor; "Generaller ve demokrasi" diye başlamış, "Türkiye'de demokrasi nereye 
gidiyor" diye soruyor ve sonunda "milleti bölüyorsunuz ey Türkiye'nin idarecileri; bir tarafta, 19 
uncu Asırdan kalma, maddeci, materyalist laiklik anlayışı, bir tarafta, dinî hayata sahip olmak iste
yen vatandaş kitlesi... Bir uçurumun iki tarafında, uzlaşmaz bir tavır içerisindesiniz; bundan vaz
geçin" diyor. Ekonomist söylüyor bunu, Batılı bir gözlemci... 

NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sizin için söylüyor... Sizi kastediyor... 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Beraber konuşuruz günlerce; buyurun, ben hazırım. 
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Diyor ki Ekonomist: "Bakın, 19 uncu Asrın maddeci, materyalist laiklik anlayışı Batı'da yok, 

Avrupa'da yok, Amerika'da da yok. Bugün, artık, milletlerin saadeti için, uzlaşabilecekleri mese
leler üzerinde -bunların dinî veya ladinî olduğuna bakılmaz- millete saadet verecek olan meseleler
de uzlaşma olur. Yapmayın; bu, dine karşı bu katı, uzlaşmaz tavrınızı terk edin. Yoksa, Türkiye, 
Avrupa camiasından da kopar, demokratik camiadan da kopar." Muhterem arkadaşlar, işte, manza-
rai umumiye bu... 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, son dakikanız... 

CEVAT AYHAN (Devamla)-Bitiriyorum, lütfederseniz... 
Türkiye, demokrasinin, hukukun hâkimiyetinin esas olacağı bir ülke mi olacak, yoksa, birta

kım omuzu kalabalıkların dayatma noktası mı olacak? (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Evet, sizin Hükümetiniz, bu dayatmalarla geldi. 4 üncü maddeyle ilgili bir küçük değişiklik yap
mışlar -ihtiyaca uygun değildir- ve Sayın Yılmaz, kendi arkadaşlarına "siyasî hayatım pahasına da 
olsa bu değişikliği destekleyeceğim" diyor. Neden korkuyor; kendisini destekleyen ve getirenler
den korkuyor. Böyle demokrasi olmaz! 

28 Şubatta bizim Hükümetimize dayatma olduğu zaman, Sayın Başbakan, parti başkanlarını 
ziyaret etti ve "gelin, demokrasi adına dik duralım" dedi. "Hayır, sen ezil" dediler. Bakın, biz bı
raktık... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, 1 dakika sonra mikrofon kapanacak. 
CEV AT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum. 
...şimdi, siz eziliyorsunuz. Size acıyoruz. Sayın Mesut Yılmaz'ın siyasî hayatı bitti. Bir taraf

ta dayatmacılar bir tarafta sandık; iki ateş arasında; Allah yardım etsin muhterem arkadaşlar. 

YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Allah size yardım etsin. 

CEV AT AYHAN (Devamla) - Onun için, yolunuz felakettir; hem demokrasi için hem hukuk 
için hem millet hayatı için... 

Söyleyecek çok şeyimiz var. On günlük fevkalade yüklü Komisyon çalışmalarında, bunların 
hepsi zabıtlara geçti; bunların hepsini konuşuruz. Biz, sizi seviyoruz; beraber, tekrar tekrar da ko
nuşacağız. Gittiğiniz yol yanlıştır. Millete karşı harp edilmez; millet, bunları aşar geçer. Millet, 27 
yıllık Halk Partisi diktatörlüğünü rahmetli Menderes'le aştı geçti ve "artık yeter, söz milletindir" 
dedi ve evet, söz milletindir. Söz, milletin seçtiği Meclisindir. Söz, Meclisin desteklediği hükümet
lerindir. Biz, sizi desteklemeye hazırız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CEV AT AYHAN (Devamla) - Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Ziya Aktaş. (DSP sıralarından alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA A, ZİYA AKTAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli üyeler; görüştü
ğümüz bu yasa tasarısı, ülkemizin geleceğinin daha başarılı olmasını amaçlayan ilköğretimin veya 
temel eğitimin yeniden düzenlenmesini öngören bu yasa tasarısı, gençlerimizin, ülkemizin, halkı
mızın yararınadır ve çok önemlidir. 

Arkadaşlar, günler ve geceler boyu süren Plan ve Bütçe Komisyonundaki çalışmalar sırasında 
ve bugün yapılan görüşmeler sırasında, Refah Partili bazı arkadaşlarımız, zaman zaman, halktan ve 
haktan yana olmaktan bahsettiler. (RP sıralarından "her zaman, her zaman" sesleri) Biz Demokra-
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tik Sol Partililer, halktan ve haktan yana olmayı, Genel Başkanımızdan, Sayın Ecevit'ten öğrendik. 
(DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Haksızlıklara, hele hele, halkımıza karşı yapılan hak
sızlıklara karşı çıkmayı da her zaman görev bildik, görev biliyoruz. 

Refah Partili arkadaşlarımız, bilerek veya bilmeyerek, halkımıza haksızlık ediyorlar. Halkımı
za haksızlık ediyorlar; çünkü, önerilen bu yasanın örneğinin, Amerika ve Avrupa dahil, dünyanın 
hiçbir yerinde olmadığını; olsa olsa, Afrika'nın, kendilerinin bildikleri birtakım'yerlerinde olabile
ceğini söylüyorlar. • 

T. RIZA GÜNERİ (Konya) - Bilimsel söylüyoruz. 
A. ZİYA AKTAŞ (Devamla) - Hem de bilimsel tavırlarla, uzmanca tavırlarla söylüyorlar ve 

halkı yanıltıyorlar. Asıl önemlisi, yapılmak isteneni anlamazdan, görmezden gelerek, gerçek dine 
karşıymış gibi de göstererek, halkımızın inancıyla, kutsal din duygularıyla oynayarak, çoğu zaman 
yaptıkları gibi, siyasal çıkar için kullanmaya çalışıyorlar. (DSP sıralarından alkışlar) 

Refah Partililer, dini, siyasete; siyaseti de dine, hatta cami ve okullara, ortaokul ve liselere so
kuyor ve buna dayatıyorlar. 

ABDULLAH GENCER (Konya) - Niyetinizi açık söyleyin. 
BAŞKAN - Sayın Aktaş, lütfen, Genel Kurula hitap edin. 

A. ZİYA AKTAŞ (Devamla) - Biliyorsunuz, ilk üyeleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu 
OECD diye bir kuruluş var. Aslında, bu kuruluşun yayınlarını, az önce, Sayın Kapusuz'un elinde 
de gördüm. Bakınız, Kuzey Amerika, Pasifik ülkeleri, Avustralya, Japonya ve Avrupa'daki ülke
lerle birlikte 28 ülkeye ek olarak, son yıllarda Rusya Federasyonu ve Kore de katılıyor bu kurulu
şa ve böylece 30 ülkeden oluşan bir uygar ülkeler topluluğu meydana çıkıyor. 

OECD dediğimiz bu kuruluşun, 1996 yılında yayınladığı yeni sayılabilecek bir raporda, 
OECD ülkelerindeki, yaşlara göre, öğrencilerin, çocukların -anaokulundan üniversitenin üst düzey
lerine kadar- yıllara göre eğitim yapıları, modelleri gösterilmiş., Raporda bunu bulabilirler. 

Şimdi, bakınız, bütün bu modelleri dikkatle incelediğinizde, Türkiye için önerilen bu yasada
ki modelin; yani, kesintisiz eğitim modelinin, bunlara aykırı olmadığını; hatta, kimisiyle aynı, ki-
misiyle bir yıl eksik bir yıl fazla; yani, 7 yıl veya 9 yıl gibi olduğu görülür. Şimdi sayıyorum, izle
yin beni: Avustralya'dan, Kanada'nın bir bölümüne kadar ve Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İspan
ya, İsviçre, Macaristan, Norveç, Polonya ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde de bulunduğu görül
mektedir. Diğer tüm ülkelerde de zorunlu eğitimin 8 yıl ve daha fazla olduğunu diğer konuşmacı
lar söyledi. 

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Kesintili... Onlarda kesintili... 

ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) - Kesintili onlar, kesintili... 

A. ZİYA AKTAŞ (Devamla) - Özellikle kesintisiz olduğunu söyledim, saydığım ülkelerde 
kesintisiz; rapora bakınız, rapor burada, raporu inceleyin; kopyalar burada. (RP sıralarından gürül
tüler) 

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Rapor burada da var, 
A. ZİYA AKTAŞ (Devamla) - Refah Partililer ve yandaşları, özellikle İstanbul ve Ankara gi

bi büyükşehir belediye başkanları ve hatta bazı ilçe belediye başkanları halkımıza haksızlık ediyor. 
(RP sıralarından gürültüler) 

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Nasıl haksızlık ediyorlar? 

A. ZİYA AKTAŞ (Devamla) - Dinleyin... 
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Zira, çoğu yoksul veya dargelirli ailelerin çocuklarına burs, barınma, beslenme ve giyim vere

rek, onların, imam-hatip okullarına veya Kur'an kurslarına gitmelerini sağlamaya, Türkiye'de bir 
din sınıfı yaratmaya çalışmaktadırlar. (RP sıralarından "Yuh!" sesleri, gürültüler) 

ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) - Yalan söylüyorsun. 

KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Yuh!.. Yuh sana! 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen dinleyelim. 

A. ZİYA AKTAŞ (Devamla) - Ekmeğinden suyuna, otobüsüne, elektriğine, gazına, kömürü
ne kadar hemen her şeye zam üstüne zam yapan bu belediyeler... (RP sıralarından "Yuh!" sesleri, 
gürültüler) 

KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Yuh!.. Ayıp... Ayıp sana... 

A. ZİYA AKTAŞ (Devamla) - Çoğu azgelirli fakir halkımızın sırtından, kendi yandaşı şirket
lerle beraber, bazı öğrencilere, bir kısım öğrencilere; ama, dikkatinizi çekiyorum, tüm öğrencilere 
değil, sadece bir bölüm öğrencilere, din ağırlıklı okul öğrencilerine destek çıkıyorlar. (RP sıraların
dan "Yuh!" sesleri, gürültüler) 

KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Yuh!.. Ayıp sana... 

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Ayıp... Ayıp... 

A. ZİYA AKTAŞ (Devamla) - Maddî yönden çaresiz çocuklarımızı kendilerine göre yönlen
dirmektedirler; böylece, çocuklarımızın geleceklerini karartmaktan çekinmemektedirler... 

KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Ayıp be!... İstanbul Belediyesinin Genel Sekrete
riydim... Yalan söylüyorsun!.. Öğrencilerden fakir olanlarına burslar verilmiştir; okul tefriki yapıl
mamıştır. 

LÜTFİ YALMAN (Konya) - İstanbul Belediyesine iftira atıyorsun; ayıp be!.. Burada yalan 
beyanlarda bulunuyorsun. İftira ediyorsun milletin huzurunda... 

BAŞKAN - Sayın Emmioğlu... Sayın Yalman... 

A. ZİYA AKTAŞ (Devamla) - Yine, OECD bünyesinde yapılan bir çalışmanın geçen yıl ya
yınlanan raporunda, ayrıntısını gösteremeyeceğim; fakat, bakın, OECD ülkelerinde verilmekte olan 
derslerin ortalama yüzdeleri sayılmış; okuyorum size: Bizdeki Türkçe benzeri okuma-yazma dersi 
yüzde 17; matematik yüzde 13; fen yüzde 11; sosyal bilgiler yüzde 13 ve devam ediyor... 

Bakınız, din dersi yüzde 3. Bizim, imam-hatip okulları dışındaki normal okullarımızda din 
dersi için ayrılan sürenin yüzde 7 olduğu hesaplanmış. Buyurun, yine o rapordan okuyabilirsiniz... 

BEKİR SOBACI (Tokat) - Orada kiliseler kapalı Sayın Aktaş; kiliseleri satıyorlar Avrupa'da; 
haberiniz var mı? 

A. ZİYA AKTAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yine, son birkaç yıl önce yapılmış olan 
bu araştırmanın sonuçları geçen yıl yayınlandı -buna, aslında, Türkiye'nin neden katılamadığını bi
lemiyorum- OECD ülkelerinin 25'i arasında matematik ve fen dersleri bakımından, 8 inci sınıf öğ
rencileri arasında bir yarışma tertiplendi. Bununla, şunu söylemek istiyorum: Artık, ülkeler, çağdaş 
ülkeler, gelişmiş ülkeler, çağımızdaki ülkeler matematik ve fen bilgileriyle yarışıyorlar... 

T. RIZA GÜNERİ (Konya) - Karşı değiliz. 
A. ZİYA AKTAŞ (Devamla) - Bizim çocuklarımızın, diğer ülke çocuklarından akıl ve yete

nek bakımından eksiklikleri olduğuna inanmıyoruz; aksine, fırsat verildiğinde Anadolu çocukları
nın yurt dışında da nasıl başarılı olduklarını yakından bilenlerdeniz... 
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T. RIZA GÜNERİ (Konya) - Kapattığınız okullar içerisinde var onlar. 
A. ZİYA AKTAŞ (Devamla) - Türklerin, Anadolu'ya gelmeden önccld bin yıllık birikimleri 

yanında, Anadolu'da en az beş-altı bin yıl öncesinden başlayıp, herbiri üstüne bina edilen uygar
lıkların, insanımıza, bu toprakların kiracısı değil, gerçek sahibi olan Anadolu insanına aktardığı 
kültür ve hayat görüşünün genlerimize kadar işlediğine inanıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Aktaş, son dakikanız. 
RAMAZAN YENİDEDE (Denizli) - Onun için mi Anadolu çocuklarını okumaktan men edi

yorsunuz?!. 
A. ZİYA AKTAŞ (Devamla) - Bu nedenle, en ufak bir köydeki, dünyadan habersiz gibi gö

rünen yaşlı dedenin veya ninenin bilgeliğini, onun olgun dünya görüşünü açıklamanın başka yolu 
yoktur. , 

Refah Partili arkadaşlarımız, halkımıza, çocuklarımıza haksızlık ediyorlar; çünkü, kendisinden 
sonra bize, aklın ve ilmin rehberliğini miras bırakan Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyi
ni aşma hedefinin karşısına dini dayatmaya çalışıyorlar. (RP sıralarından gürültüler) 

MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) - Siz ne biçim Atatürkçüsünüz?!. 
A. ZİYA AKTAŞ (Devamla) - Halbuki, az önce de söylediğim gibi, bu yasada, dine karşı bir 

tavır, bir dayatma yok. Biz, inancın, çocuklarımızın yüreğine yerleşmesini; sevginin, Allah sevgi
si, kul sevgisi ve doğa sevgisinin onların yüreklerinde yeşermesini istiyoruz. (DSP sıralarından al
kışlar) O pırıl pırıl beyinlerini çağdaş bilgilerle donatalım, böylece insanımızın sürekli bir geliri, 
işi ve aşı olsun, bir başka kula muhtaç olmasın istiyoruz. 

Bu görüş ve düşüncelerle hepinizi saygılarla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aktaş. 
MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) - Her caminin yanına bir kilise yaptırın, kurtulun... 
BAŞKAN - Sayın Korkmaz... 
Demokrat Türkiye Partisi Grubu adına Sayın Mahmut Yılbaş; buyurun. 
DTP GRUBU ADINA MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 1 inci maddesini vesile addederek tekrar bir konuşma 
yapma ihtiyacı duydum. 

Konu, fevkalade ciddî: Sizden ve bizi ekranları başında izleyen vatandaşlarımızdan özür dile
yerek aklıma gelen bir Nasrettin Hoca fıkrasını anlatmak istiyorum: 

Hepinizin malumudur; Hocaya, iki komşusu gelir şikâyet eder, ikisine de "haklısınız" der; ha
nımı buna şahit olur, sorar "Hoca, bu ne haldir?" der, hanımına da, "Hanım, sen de haklısın" der... 

Değerli arkadaşlarım, burada yapılan tartışmalar, hemen hemen 200 yıldır -sabahki konuş
mamda ifade ettiğim gibi- bu ülkede yaşayan insanlar tarafından ve zaman zaman da, çok ciddî bo
yutlara vararak, toplumda büyük yaralar meydana getirerek yaşanmıştır. Bunu, tarih, acı olarak 
kaydeder. Aradan bunca yıl geçtikten sonra, birbirimizi daha iyi anlamak, birbirimizi daha iyi de
ğerlendirmek, birbirimize daha anlayışla yaklaşmak mecburiyetindeyiz. 

Sabah ifade ettim; bu, sadece, basit bir fikir ayrılığı değil. Diğer toplumlar gibi, Batı karşısın
da kendisini, bir anda, her alanda zayıf bulan Türk toplumunun Batı karşısındaki bu zafiyetini gi
dermek için, ondan başlattığı iktibaslarla, edindiği yeni kültürle kendi yeni kültürü arasındaki bir 
çatışmadır. Biz, ne kadar birbirimize anlayışla yaklaşırsak, bu problemi, daha az çatışır halde, biz
den sonra gelecek olan jenerasyonlara, nesillere intikal ettirme vazifesini, görevini yerine getirmiş 
olacağız. Bu, burada kalmayacak; bundan sonraki nesillerde de, bu olay, azalan bir seyirde, bir fi
kir ihtilafı olarak devam edecektir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısıyla... Gerçeği ifade etmek gerekirse, sizin gibi toplu

mun içinden gelen bir ferdim. Toplum hayatında nelerin olup bittiğini çok yakından bilen bir insa
nım ve o olup bitenlerde, oluşumlarda, zaman zaman tedbir alan, zaman zaman yasaları uygulayan 
bir görevde, yıllarca -25 yaşında başlayarak ta 56 yaşına kadar- bu olayın içerisinde bulundum. Ne 
birimizin anlattığı gibidir tablo ne de öbürümüzün ifade ettiği gibidir tablo. Bütün marifet, bizim, 
biraz evvel ifade ettiğim gibi, meselemizi, biraz daha az tartışılır halde, bizden sonraki nesillere in
tikal ettirmektir. Birbirimize sabır göstermek, birbirimize anlayış göstermek mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, orta yerde realiteler var. Bu kanun tasarısıyla, Anayasamızda yer almış 
olan ve zorunlu hale getirilmiş olan din öğretimi, ilköğretim okullarında, eskisi gibi devam edecek
tir. Ancak, eğitim konusunda kesintisiz 8 yılla birlikte, gönül isterdi ki... 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Niye kestiniz?.. 

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - ...5 yıldan sonra yönlendirmeyle, sadece din eğitimi konu
sunda değil, diğer alanlarda da, çocuklarımızın, 8 yıldan sonraki eğitimlerine hazır hale getirilme
sini, bu yasa tasarısıyla sağlamış olalım. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Önergelerimizi destekleyin o zaman... 

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Bu eksiklik, biraz sonra burada değerlendirilecek olan 4 ün
cü maddeyle giderilmeye çalışılmıştır. Bu uygulama yeni değildir, Diyanet İşlerinin çıkarmış oldu
ğu yönetmelikle, zaten Kur'an kursları faaliyet halindedir. Elimdeki rakamlara göre, Türkiye'de, şu 
anda 4 500'ün üzerinde Kur'an kurslarında, 200 bine yakın çocuğumuz, kimileri bir yıl, yüzünden 
Kur'anı okuma; diğerleri de, iki yıl eğitimle, hıfz; yani, hafızlık eğitimi görmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, lütfen, burada, birbirimize yaklaşımımız, birbirimize karşı koyduğumuz 
tavır, aynen toplumumuza yansıyor. Toplumumuz, bizlere bakarak, bu olaylara bir de kendi değer
lendirmelerini katarak, bir huzursuzluk kaynağı haline dönüştürülme tehlikesiyle karşı karşıya ka
lıyor. Bu, her şeyin sonu değildir, 200 yıldır devam etmiştir, devam edecektir, azalan bir ihtilaf ve 
ihtilat halinde devam etmektedir. 

Mümkün olduğu kadar, birbirimize anlayışla yaklaşıp, bu kanun tasarısının, burada, en az fi
kir ayrılığıyla kanunlaşması temennisiyle, Demokrat Türkiye Partisi Grubu ve şahsım adına, hepi
nize saygılarımı sunuyorum. (DTP, ANAP, DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yılbaş. 

Madde üzerinde gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şahsı adına, Sayın Hasan Gülay. 

Buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 

HASAN GÜLAY (Manisa) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi, saygıy
la, sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 55 inci Cumhuriyet Hükümeti tarafından hazırlanan 8 Yıllık Kesinti
siz Zorunlu Temel Eğitim Yasa Tasarısı, ülkemizin pozitif eğitim ve din eğitimi veren çok değerli 
profesörleri ve eğitimcilerinin içerisinde bulunduğu bir heyet tarafından, Millî Eğitim Bakanlığının 
öncülüğünde hazırlanan bir temel eğitim reform tasarısıdır; bu tasarı, gençlerimizi 21 inci Yüzyıla 
hazırlama tasarısıdır; bu tasarı, bugünün ve yarının Türk gençliğine, bu Yüce Meclisin, 20 nci Dö
nem Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir ödevi ve armağanıdır; bu tasarı, halka siyasette hiçbir şey 
vermeyen, veremeyen bazı siyasal partilerin ve onların liderlerinin, bazı siyasetçilerin -onlar ken
dilerini, Türk Halkı da, onları çok iyi bilir- yüce dinimizi ve Yüce Allah'ı, siyaset uğruna istismar 
etmelerinin ellerinden kesinlikle alınması tasarısıdır; bu tasarı, pozitif ve dinî eğitim yapan ve ya-
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pacak olan bugünün ve yarının Türk gençliğinin 21 inci Yüzyıla, birbirleriyle kardeşçe kaynaştıra
rak hazırlanmasını amaçlayan bir tasarıdır; bu tasarı, Büyük Atatürk'ün, bizlere, sizlere ve bütün 
Türk gençliğine ödev ve görev olarak verdiği çağdaş medeniyet seviyesine erişme ve hatta geçme 
tasarısıdır; bu tasarı, 59 yıl önce fizikî olarak kaybettiğimiz; ama," verdiği ödev ve görevler her za
man ilkemiz ve amacımız olan, bu Yüce Meclisin de kurucusu olan Büyük Atatürk'e ve ulusumu
za daha layık gençlik yetiştirmeyi hazırlamayı amaçlayan bir tasarıdır; bu tasarı, Yüce Allah'ın ve 
yüce dinimizin, seçim meydanlarında ve Yüce Mecliste bir daha istismar edilmesini önlemek, bu
nu da siyaset zanneden bazı siyaset bezirganlarının ellerinden bu silahın kesinlikle alınması tasarı
sıdır; bu tasarı, bazı siyasal partilerin ve onların liderlerinin, siyaset uğruna gençlerimizi kullanma
larını önlemeyi amaçlayan bir tasarıdır. 

RAMAZAN YENİDEDE (Denizli) - Manisalılar dinliyor... 

HASAN GÜLAY (Devamla) - Bu tasarı, Büyük Atatürk'e ve onun kurduğu demokratik ve la
ik cumhuriyete layık olma tasarısıdır; bu tasarı, bugünün biz siyasetçilerinin, bugünün ve yarının 
gençliğine layık olma tasarısıdır ve bu tasarı, yarınımızın tek güvencesi, biricik güvencesi olan 
Türk gençliğini 21 inci Yüzyıla hazırlama, onların şahsında da halkımıza saygının ve ödevimizin 
gereğidir. 

Hiç endişeniz olmasın, bu yasadan sonra, ilk 8 yılda, çağın bilgilerini ve yüce dinimizin bilgi
lerini alarak, mezun olacak olan Türk gençliği, bu yasayı bugün anlamayanları da eğitecektir. 

Sözlerime son verirken, 8 Yıllık Zorunlu Kesintisiz Temel Eğitim Yasa Tasarısının, başta 
Türk gençliğine, halkımıza ve ülkemize hayırlı olması dileklerimle Yüce Meclise saygılar sunuyo
rum. (DSP, CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

RAMAZAN YENİDEDE (Denizli) - İdam fermanıdır... 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gülay. 

Komisyonun söz talebi var mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Yok efendim. 

BAŞKAN - Hükümetin?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Yok efendim. 

BAŞKAN - Şahsı adına son konuşma Sayın Necati Albay'ın. (DSP sıralarından alkışlar) 

NECATİ ALBAY (Eskişehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kısa adı 8 Yıllık Kesinti
siz Temel Eğitim Yasa Tasarısı olan tasarının 1 inci maddesi üzerinde kişisel görüşlerimi belirtmek 
üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, eğitim, bir toplumun en önemli faaliyetlerindendir. Eğer, bir toplum, millet ol
mak ve gelişmek istiyorsa, çağdaş değerlere göre, insanına önem vermek zorundadır; bu da, ancak, 
eğitimle olur. Eğitim sistemimizin temelleri, Yüce Önder Ulu Atatürk tarafından atılmış olup, ilke
leri, millî, demokratik, çağdaş ve laiklik olarak tespit edilmiştir. 

Millî eğitimin en önemli basamağı olan ilköğretim ise, iyi insan, iyi yurttaş yetiştirmenin araç-
larındandır. Bugün, yasalara göre, ilköğretim 8 yıldır. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
22 nci maddesi ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3 üncü maddesinde "ilköğretim ça
ğı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ, çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonun
da başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter" denilmektedir. Ancak, 
222 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine göre, ortaokullar planlı bir şekilde ve yeterli düzeyde 
yurt sathına yaygınlaştırılmadığından, bugüne kadar ilköğretimin sadece ilkokul bölümü mecburî 
olarak sürdürülmüştür. Bu kanun 5.1.1961'de yürürlüğe girmiş, aradan 36 yıl geçmiştir. Bu kadar 
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süre geçmesine, Türkiye'nin her alanda gelişmesine ve "21 inci Asır Türk asrı olacaktır" diye id
dia etmemize rağmen, bugün dünyada mevcut 117 ülke arasında, 21 inci Yüzyılda, Avrupa'da, 
Amerika'da, bütün dünyada, bilgisiyle, müteşebbisliğiyle temsil edecek çocuklarına, gelişmişlik 
düzeyi bakımından en sonlarda olan Benin, Angola gibi adı sanı duyulmamış yedi sekiz ülkeden 
birisi gibi, 5 yıllık temel mecburî eğitim veren bir ülke olma ayıbından Türkiye'miz maalesef kur
tulamamıştır. 

Bugün gelişmiş ülkelere baktığımızda, bütün bu ülkelerdeki zorunlu temel eğitim 12 yıl, 11 
yıl, 10 yıl veya 9 yıl gibi sürelere dayanmaktadır. 55 inci Hükümetimiz, zorunlu ilköğretimin 8 yi-. 
la çıkarılması için, yeniden, ilgili kanunlarda değişiklik teklifleri yaparak, Yüce Meclisin takdirle
rine sunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve 
Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına göre, 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"İlköğretim kurumları 8 yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bi
tirenlere de ilköğretim diploması verilir." Böylece, ilkokul ve ortaokul kavramları, ilköğretim kav
ramı olarak bütünleştirilmiştir. Tabiî, bugüne kadar verilen ilkokul diploması da, ortaokulu bitirin
ce verilen ortaokul diploması da ortadan kalkarak, 8 yılın sonunda, tek diploma olarak, ilköğretim 
okulu diploması verilecektir. 

İlköğretim, çocuğun tanıma; ortaöğretim, yönlendirme çağıdır. Dünyanın gidişatına baktığı
mızda, artık, çok bilgili, becerikli insanlardan oluşan toplumların, 21 inci Yüzyılda ayakta kalabi
lecekleri ve diğer toplumlarla rekabet edebilecekleri gerçeği ortaya çıkmaktadır. Atatürk'ün bizle
re hedef gösterdiği millî kültürümüzü, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak da, ancak çok 
bilgili insanlar seviyesinde gerçekleştirilebilir. Bu da, ancak, çocuğun, ilköğretim çağında iyi tanı
narak, takiben yönlendirmenin çok iyi yapılmasıyla mümkün olabilecektir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) , 
BAŞKAN - Sayın Albay, mikrofon bir dakika içerisinde kapanacaktır. 
NECATİ ALBAY (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ülkemizin kalkınması, her birimizin ar

zusu, isteğidir. Dolayısıyla, kalkınmışlık, bilgiyle olur. Ülkemiz gençlerini çok daha iyi ve bilgili 
yetiştirebilmek için, 8 yıllık eğitim tasarısı, bu Meclisin önüne gelmiş bir fırsattır. Bu tasarıyı de
ğerlendirelim ve ülkemizin yarınını aydınlıklara kavuşturalım. 

Saygıyla selamlıyorum. (DSP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekileri, 1 inci madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, madde üzerinde yöneltilmiş sorulara geçiyoruz. 
Soru-yanıt işleminin süresi 10 dakikadır. Soru ve yanıt arasında bir eşitlik sağlayabilmek için, 

ilk 5 dakikada soruları okutacağım, ikinci 5 dakikada da Sayın Bakandan yanıtlayabileceklerine, 
yanıtlamayı uygun gördüklerine yanıt vermesini isteyeceğim. 

Soruları okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın Başkan, delaletinizle, görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesi hakkında, Sayın Ba
kana aşağıdaki soruyu tevcih ediyorum. 

Sayın Bakan, kesintisiz eğitim, dünyada hangi ülkelerde kesintili, hangi ülkelerde kesintisi/. 
uygulanmaktadır? 

Arz ederim. 
Cemalettin Lafçı 

Amasya 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 

14.8.1997 
Kâzım Arslan 

Yozgat 

1- Halkın büyük çoğunluğu zorunlu eğitimin kesintili olarak uygulanmasını isterken, neden bu 
taleplere kulaklarınızı tıkıyorsunuz? 

2- Şayet, böyle olmadığını iddia ediyorsanız, o halde, bu yasayı referanduma götürmekten ne
den kaçınıyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Delaletinizle, Sayın Bakana arz ediyorum: Ülkemizde, 8 yıllık İlköğretim uygulaması yıllar
dır yapılmaktadır. 6 400'ü aşan ilköğretim okulu vardır. Reform olduğu iddia edilen bu tasarı ko
misyona arz edildiği ve görüşüldüğü 92 saatlik süre içinde üç defa sorulan, ancak cevaplanmayan 
ilköğretim uygulaması ile 5+3 uygulamasını karşılaştıran bir verimlilik analizi yapılmış mıdır? Ba
kanlığın elinde böyle bir araştırma var mıdır? 

Sorumuzun Genel Kurulda net olarak cevaplanması ve verimlilik analizini gösteren rapor ve
ya kitabın Genel Kurula arz edilmesini talep ediyorum. 

SaitAçba 
Afyon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Millî Eğitim Bakanımıza şu soruyu sormak istiyorum: 
Gelişmiş ülkelerde, çoğunlukla, eğitimde kesintili esasken, bu millete her zaman gelişmiş ül

keleri misal gösterirken, zorunlu eğitim konusunda niçin örnek olmuyorsunuz? Yoksa, laikliği, din 
düşmanlığı şeklinde mi anlıyorsunuz? 

Abdullah Arslan 
Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 376 sıra sayılı Yasa Tasarısının 1 inci maddesiyle ilgili olarak, Başkanlı
ğınız delaletiyle, Millî Eğitim Bakanımızdan aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Soru : Tasarının 1 inci maddesiyle getirilen düzenleme azınlıkların çocuklarına da uygulana
cak mıdır? , 

Teşekkür ederim. 
Ahmet Tekdal 

Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Delaletinizle, Sayın Bakana, 1 inci maddeyle ilgili şu soruyu sormak istiyorum: 

5 + 3 sistemini kabul etseniz ve imam - hatiplerin orta kısmı kapanmasa ve orada, diğer orta
okullarda gerekli olarak okutulan Kur'an ve Arapça eğitimine devam edilse olmaz mı? 

Aslan Polat 
Erzurum 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Delaletinizle, sorumu Sayın Bakana sormak istiyorum. 

Remzi Çetin 
Konya 

Eldeki verilere göre çağ nüfusunun yüzde 75'i ortaokulda okumaktadır. Böylece 8 yıllık eği
tim fiilen büyük oranda gerçekleşmiş durumda iken, bütün eğitim sistemini tahrip eden bu bilim di-' 
şı uygulamaya niçin gerek duydunuz? 

Parlamentoya bir dayatmanın olduğunu kabul ediyor musunuz? 

BAŞKAN - Soruların okunma işlemi tamamlanmıştır. 

Şimdi, Sayın Bakandan yanıtları rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Kesinti ve kesintisizlik konusunu anlamlı bir şekilde tartışabilmek için, herşeyden evvel, bu

rada dikkat etmemiz gereken, fizikî mekân değil, konunun esasına yönelik olan program bütünlü
ğüdür. Dünyanın hemen her tarafında, zorunlu eğitim süresince program bütünlüğü gözetilir; prog
ramlar itibariyle, aynı ders kapsamları okutulur, çocukların becerilerinin gelişmesinde gözlemlenen 
farklılıklara göre aynı derslerin farklı dozajda verilebilmesi gündeme gelebilir; ama, hiçbir zaman, 
bir grup çocuğa başka bir program bir başka grup çocuğa bir başka program uygulaması, zorunlu 
eğitim süresince, ilköğretim düzeyinde uygulanmaz. O nedenle, dünyanın her tarafında, zorunlu il
köğretimi 7-8 yıla getiren ülkelerin tümünde program bütünlüğünün uygulanmasına kesinlikle ri
ayet edilir. 

"Reform olduğunu iddia ettiğiniz tasarıyla" deniliyor. Bu tasarıyla yapılan, 1973 yılından be
ri uygulanan ve tercihi yapılmış olan uygulamaya nihaî ismini koymaktır, geçici maddeleri yürür
lükten kaldırmaktır. Zaten, kürsüden de izah ettiğim gibi, 8 yıllık uygulamayı, okullarımızda, yay
gın bir şekilde kesintisiz olarak, program bütünlüğü içerisinde uygulamaktayız. Bunun ismini ko
yuyoruz; bu bir. 

İkincisi, reform niteliği, biraz evvel de söylediğim gibi, 74 yıldır uyguladığımız eğitim yatı
rımlarındaki kifayetsizlik nedeniyle sınıfların 60-70 kişiye ulaşmış olması; artı, belirli yörelerdeki 
çocuklarımıza tam ulaşamama; artı, çağın teknolojisini çocuklarımıza götürememe gibi konularda
ki açığımızı kısa sürede kapatıp, eğitimde hem fırsat hem de olanak eşitliğini özellikle gerice kal
mış yörelerimizde yayabilmektir ve bugün, eğitim teknolojisi olarak kullanılan bilgisayarın yanın
da video, televizyon ve uzaktan eğitim imkânlarını da çocukların ve öğretmenlerin hizmetine koy
mak suretiyle, bugün verebildiğimizden çok daha yoğun bir eğitimi ve kapsamlı eğitimi, öğretmen
sizlikten kaynaklanan sorunları aşarak verebilmektir. ' 

Bu boyutlarıyla, artı sınıfları, tedricen uygar ülkelerde olduğu gibi ve çocuklarımızın çoktan 
hak ettiği gibi, öğretmenlerimizin de çoktan hak ettiği gibi, 30 kişiye indirebilmektir. 

"Aynı çerçevede, azınlıkların çocuklarına uygulanacak mı" deniliyor. Bu çıkaracağımız yasa, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olan çocukların arasında ayırım gözetmez, Türkiye Cumhuriye
ti vatandaşı olan çocuklara istisnasız uygulanır. Zaten, Anayasamızın 42 nci maddesinde nelerin, 
nasıl düzenleneceğine ait açık bir hüküm vardır; zabıtlara geçmesi bakımından da, burada okumak
ta fayda görüyorum. Anayasamızın 42 nci maddesinin son fıkrası aynen şöyledir: "Türkçeden baş
ka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve 
öğretilemez." Dikkat edin, bu "yabancı dil öğrenilmez" anlamında değildir; ana dilleri olarak oku
tulamaz ve öğretilemez. O nedenle, ilköğretimde yabancı dil okutulması imkânımız vardır, bunun 
önünde hiçbir engel yoktur. 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen toparlayalım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 

Yine 42 nci maddede "eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı 
dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir" denilmektedir. Ka
nunlarımızda bu hüküm vardır, milletlerarası antlaşmaların hükmü saklıdır. 

Dolayısıyla, sorduğunuz sualin cevabı, Anayasamızın 42 nci maddesinin son fıkrasında yer al
maktadır. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, maddeyle ilgili önergelerin işlemine başlıyoruz. 

Madde, tek fıkradır... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, cevaplandırılmayan sorular ne olacak? 

BAŞKAN - Sayın Bakan, yazılı cevap verecekler herhalde. 
Madde üzerinde, 2'si Anayasaya aykırılık olmak üzere, 6 adet önerge verilmiştir. 
Anayasaya aykırılık önergelerinden yalnızca birini işleme koyacağım. 

Önergeleri, geliş sırasına göre okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen görüşülmekte olan 376 sıra sayılı "İlköğretim ve Eğitim Kanununda" Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesindeki "bitirenlere" kelimesinin "mezun olanlara" 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Halil Çalık 
Kocaeli 

Ziya Aktaş 

İstanbul 
Necati Albay 

Eskişehir 

Yüksel Aksu 
Bursa 

Ali Günay 

Hatay 

Mahmut Erdir 
Eskişehir 

Çetin Bilgir 
Kars 

Tahsin Boray Baycık 

Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1/620 sıra sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Mes
lek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Hasan Çağlayan 
Çorum 

Lütfi Yalman 
Konya 

Nevzat Yanmaz 
Sivas 

Hanefi Çelik 
Tokat 

Mehmet Ekici 
Ankara 

Recep Kırış 

Kayseri 
Orhan Kavuncu 

Adana 

Madde 1.- 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9 uncu maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
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"İlköğretim kurumlan 5 yıllık birinci kademe ile 3 yıllık ikinci kademeden meydana gelir. Bi

rinci kademenin son sınıfını bitirenlere ikinci kademeye geçiş yapmayı sağlayan bir belge, ikinci 
kademenin son sınıfını bitirenlere de ilköğretim diploması verilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1/620 sıra sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanu

nu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısının çerçeve 1 inci maddesini de
ğiştiren 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının "İlköğretim kurumları 9 yıllık okullardan oluşur. Bu okullar, 5 yıllık ilkokul, 2 yıllık or
taokul, 2 yıllık yönlendirmeli hazırlık okullarından oluşur" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Musa Demirci 
Sivas 

Tevhit Karakaya 
Erzincan 

Arif Ahmet Denizolgun 
Antalya 

Hasan Hüseyin Ceylan 
Ankara 

Mehmet Sıddık Altay 
Ağrı 

Ömer Özyılmaz 
Erzurum 

Avni Doğan 
Kahramanmaraş 
Abdüllatif Şener 

Sivas 
Sait Açba 

Afyon 
Fethi Acar 
Kastamonu 

Ahmet Çelik 
Adıyaman 

Bekir Sobacı 
Tokat 

Sıtkı Cengil 
Adana 

Şaban Şevli 
Van 

Latif Öztek 
Samsun 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Nezir Aydın 
Sakarya 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Naci Terzi 
Erzincan 

Nedim İlci 
Muş 

İsmail Kahraman 
İstanbul 

Mi kail Korkmaz 
Kırıkkale 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Nurettin Kaldırımcı 
Kayseri 

Lütfi Doğan 
Gümüşhane 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Abdullah Arslan 
Tokat 

Celal Esin 
Ağrı 

Ersönmez Yarbay 
Ankara 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Mustafa Bayram 
Van 

Saffet Benli 
İçel 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Muhammet Polat 
Aydın 

Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Diyarbakır 

Cemalettin Lafçı 
Amasya 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Ahmet Doğan 
Adıyaman 

Bülent Arınç 
Manisa 

Yakup Budak 
Adana 

Hüseyin Olgun Akın 
Ordu 
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Osman Yumakoğulları 

İstanbul 
Mehmet Aykaç 

Çorum 

Kemalettin Göktaş 

Trabzon 

Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Musa Okçu 

Batman 

Seyyit Haşim Haşimi 

Diyarbakır 

Metin Kalkan 

Hatay 

Nurettin Aktaş 

Gaziantep 

Kahraman Emmioğlu 

Gaziantep 
Ahmet Nurettin Aydın 

Siirt 

135 
Lütfi Yalman 

Konya 
Turhan Alçelik 

Giresun 

Zeki Ergezen 

Bitlis 

Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 

Ömer Naimi Barım 

Elazığ 

Yakup Hatipoğlu 

Diyarbakır 

Mehmet Sılay 

Hatay 

Bedri İncetahtacı 

Gaziantep 

Hüseyin Kansu 

İstanbul 

14 .8 .1997 
İsmail Özgün 

Balıkesir 
Hüseyin Yıldız 

Mardin 

Abdulhaluk Mutlu 

Bitlis 

Hasan Belhan 

Elazığ 

Sabahattin Yıldız 

Muş 

Naci Terzi 

Erzincan 

Mustafa Köylü 

İsparta 

Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 

Memet Eniin Aydın 

Siirt 
Mustafa Kemal Ateş 

Kilis 

0 : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 1 in
ci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Gölhan 

Ankara 

Tayyar Altıkulaç 

İstanbul 

Turhan Güven 

İçel 

Saffet Arıkan Bedük 

Ankara 

Hali t Dağlı 

Adana 

Ahmet İyimaya 

Amasya 

Necmettin Cevheri 

Şanlıurfa 

Abdülbaki Ataç 

Balıkesir 
Madde 1- 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9 uncu maddesinin 

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İlköğretim kurumları 8 yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda, kesintisiz eğitim yapılır ve bi
tirenlere ilköğretim diploması verilir. 8 yıllık kesintisiz eğitimde, birkısım derslerini yabancı dille 
yapan okullar ile Anadolu liseleri ve yetenek geliştiren okullar, özel eğitim kurumlan ve meslekî, 
teknik, dinî eğitim veren okulların bünyelerindeki ilk ve ortaokullar kapatılmaz. Bu okulların öğ
rencileri, zorunlu öğrenimlerini bu kurumlarda tamamlar. İlköğretim okullarındaki müfredat, bu 
okullarda da, bu kanunun Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükte olan Yedinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planının yönlendirmeyle ilgili ilkeleri doğrultusunda düzenlenmiş olarak uygulanır." 
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Ömer Vehbi Hatipoğlu Ömer Özyılmaz 

Diyarbakır Erzurum 

Cemalettin Lafçı Avni Doğan 

Amasya Kahramanmaraş 

Mustafa Ünaldı Abdüllatif Şener 
Konya Sivas 

Fikret Karabekmez . Sait Açba 
Malatya Afyon 

Cevat Ayhan Fethi Acar 
Sakarya Kastamonu 

Ahmet Doğan Ahmet Çelik 

Adıyaman Adıyaman 

Bülent Arınç Bekir Sobacı 

Manisa Tokat 

Yakup Budak Sıtkı Cengil 

Adana Adana 

Hüseyin Olgun Akın Osman Yumakoğulları 
Ordu 

Mehmet Aykaç 
Çorum , 

Kemalettin Göktaş 

Trabzon 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Musa Okçu 
Batman 

Seyyit Haşim Haşimi 
Diyarbakır 

Metin Kalkan 
Hatay 

Nurettin Aktaş 
Gaziantep 

Kahraman Emmioğlu 
Gaziantep 

İstanbul 
Turhan Alçelik 

Giresun 
Zeki Ergezen 

Bitlis 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Ömer Naimi Barım 

Elazığ 

Yakup Hatipoğlu 
Diyarbakır 

Mehmet Sılay 
Hatay 

Bedri İncetahtacı 
Gaziantep 

Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Ahmet Nurettin Aydın Mustafa Kemal Ateş 

Siirt Kilis 
BAŞKAN - Sayın miletvekiUeri, şimdi okuyacağımız önerge, Anayasaya aykırılık önergesi

dir; İçtüzüğümüz gereği, okunduktan sonra, öncelikle işleme konulacaktır. 

14.8.1997 
İsmail Kahraman 

İstanbul 
Mikail Korkmaz 

Kırıkkale 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Nurettin Kaldırımcı 

Kayseri 
Lütfi Doğan 
Gümüşhane 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Abdullah Arslan 
Tokat 

Celal Esin 
Ağrı 

Lütfü Yalman 
Konya 

Hüseyin Yıldız 
Mardin 

Abdulhaluk Mutlu 
Bitlis 

Hasan Belhan 
Elazığ 

Sabahattin Yıldız 
Muş 

Naci Terzi 
Erzincan 

Mustafa Köylü 
İsparta 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

Mehmet Emin Aydın 
Siirt 

İsmail Özgün 
Balıkesir 

0 : 2 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1/620 esas sayılı Tasarı aşağıdaki belirtilen hususlardan insan haklarını ih
lal etmektedir. 

1- Gelişim psikolojisi bilimi 5, 6, 7, 8 yaş çocuğu ile 15 yaş delikanlısını bir arada, aynı çatı 
altında tutmanın, aynı okul bahçesini, aynı lavaboyu, tuvaleti ve kantini kullandırmanın her iki ta
rafta da kişilik sapma ve kaymalarını meydana getireceği belirtilmektedir. 

Esasen, okul kademelerinin anaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite biçiminde şekillendi
rilmesi, insan gelişmesinin zihinsel, fiziksel, sosyal, duygusal gelişiminin niteliklerinden kaynak
lanmaktadır. Bunun için, hem ülkemiz hem de maddeten gelişmiş çağdaş, batılı ülkelerin tamamı 
örgün eğitim sistemini buna göre düzenlemişlerdir. 

Tasarının 1 inci maddesi, hem eğitim sistemimizdeki yılların bu birikimi ve tecrübesini alt üst 
edecek hem de çocukların bireysel haklarını ihlal edecektir. Halbuki, çocukluğun ilk basamağmda-
kilerle erişkinliğe adım atmış olanları kendi kişiliklerini rahatça serilip açılmaları ortamlarda eği
tim öğretime tabi tutmak, aklin, bilimin, tecrübenin ve hukukun gereğidir. 

2. Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesi, çağdışı bir anlayışla, 8 yıl tek tip eğitim uygu
laması, ayrıca yönlendirmeyi de 16 yaşından sonraya bırakmayı öngörmektedir. 16 yaşından sonra 
insanın meslek adamı olamayacağı apaçık bir gerçektir. Bu durumun, hem ülkemizde sanayileşme 
olgusunu engelleyeceği hem meslek dallarının gelişmesini olumsuz yönde etkileyeceği, her şeyden 
önemlisi de, kişinin, zamanında bir mesleğe yönelme hakkını ihlal edeceği izahı gerektirmeyecek 
kadar açıktır. Halbuki, Anayasanın 27 nci maddesi "herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve 
öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir" der. 

Görüşülmekte olan bu kanun tasarısının 1 inci maddesinin, kişinin meslek edinme ve ülkemi
zin de sanayileşme olgusuna ket vuracağından, kişi hak ve hürriyetleri ile toplumun gelişmesini en
gelleyeceği gözlenmektedir; bundan dolayı da Anayasaya aykırıdır. 

3 - Ana babanın reşit olmayan çocuklar üzerinde yetkilerinin bütününe velayet hakkı verir. Ve
layet hakkı, koruma amaçlı mutlak haklardandır. Bu, Medenî Kanunun 264, 265, 266 ve 268 inci 
maddeleri, çocuğun kanunî mümessili olan ana babaya, onu temsil etme, ad koyma, dinini seçme 
ve bu doğrultuda eğitim hakkı verdiği gibi, asıl üzerinde durmak istediğimiz, ana babanın çocuğu
nun herhangi bir mesleğe yönlendirme ve meslekte yetişmesini sağlama hakkım verir. Öyle ki, Me
denî Kanunun 266 ncı maddesi, ana babanın bu husustaki hak ve yetkilerini sınırlayan her türlü 
sözleşmeyi geçersiz sayar. Uluslararası hukuk da bu doğrultuda tanzim edilmiştir. 

Bütün bunlara rağmen, görüşülmekte olan tasarının I inci maddesi, ana babanın mutlak koru
ma hakkı olan ve asla sınırlandırılamayan çocuğa meslek seçme hakkını elinden almaktadır. 

Yukarıdan beri sıraladığımız, kişilerin maddî ve manevî varlığını, yeni kişiliğini koruma ve 
geliştirme hakkı, meslek edinme ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hakkı ile ana babaların 
velayet hakkı, Anayasamızın 12 nci maddesinde ifadesini bulan ve "herkes, kişiliğine bağlı, doku
nulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir" dediği temel haklardandır. 
işte, Anayasanın 5, 12 ve 13 üncü maddelerine aykırı olan bu tasarının 1 inci maddesini reddetme
yi Yüce Meclisten arz ederiz. 

Ömer Özyılmaz Lütfi Yalman Lütfü Esengün 

Erzurum Konya Erzurum 
Mehmet Emin Aydınbaş Mustafa Kamalak Şeref Malkoç 

İçel Kahramanmaraş Trabzon 
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Mehmet Sıddık Altay Mehmet Aykaç Turhan Alçelik 

Ağrı Çorum Giresun 
Hüseyin Yıldız Kemalettin Göktaş Zeki Ergezen 

Mardin Trabzon Bitlis 
Abdulhaluk Mutlu Hüsamettin Korkutata Kâzım Ataoğlu 

Bitlis Bingöl Bingöl 
Hasan Belhan Musa Okçu Ömer Naimi Barım 

Elazığ Batman Elazığ 
Sabahattin Yıldız Seyyit Haşim Haşimi Yakup Hatipoğlu 

Muş Diyarbakır Diyarbakır 
Naci Terzi Metin Kalkan Mehmet Sılay 
Erzincan Hatay Hatay 

Mustafa Köylü Nurettin Aktaş Bedri İncetahtacı 
İsparta Gaziantep Gaziantep 

Mehmet Ali Şahin Kahraman Emmioğlu Hüseyin Kansu 
istanbul Gaziantep İstanbul 

Memet Emin Aydın Ahmet Nurettin Aydın Mustafa Kemal Ateş 
Siirt Siirt Kilis 

İsmail Özgün Ömer Vehbi Hatipoğlu Ömer Özyılmaz 
Balıkesir Diyarbakır Erzurum 

İsmail Kahraman Cemalettin Lafçı Avni Doğan 
İstanbul Amasya Kahramanmaraş 

Mikail Korkmaz Mustafa (İnaldı Abdüllatif Şener 
Kırıkkale Konya Sivas 

Fikret Karabekmez Sait Açba Nurettin Kaldırımcı 
Malatya Afyon Kayseri 

Cevat Ayhan Fethi Acar Lütfi Doğan 
Sakarya Kastamonu Gümüşhane 

Ahmet Doğan Turhan Alçelik Ali Oğuz 
Adıyaman Giresun İstanbul 

Bülent Arınç Bekir Sobacı Abdullah Arslan 
Manisa Tokat Tokat 

Yakup Budak Sıtkı Cengil Celal Esin 
Adana Adana Ağrı 

Hüseyin Olgun Akın Osman Yümakoğulları Hasan Çağlayan 
Çorum ( Ordu İstanbul 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Katılmı

yoruz efendim. 
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BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN-Önerge sahibi?.. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Esengün, süremiz 5 dakikadır. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan tasa-
nnını 1 inci maddesinin Anayasaya aykırı olduğuna dair vermiş olduğumuz önergemizle ilgili gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi, saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bugün 14 Ağustos... Normalde Meclis tatilinin üzerinden birbuçuk ay 
geçti; ama, okulların açılmasına onbeş gün var. Bu tasarıyı 1 Ekimde, yeni yasama yılında pekâlâ 
görüşebilirdik. Niye yaz ortasında tatil ihlal edilerek, gece, sabahlara kadar çalışılarak ille de yasa
laştırılmak isteniyor; bir tek sebebi var: onbeş gün sonra okullar açılacak, okullara kayıtlar yapıla
cak; kayıt yapılırken, okullar açılırken imam-hatip okullarının orta kısmı kapansın, ortaokullar ka
pansın, bu sene, bu okullarda tedrisat yapılmasın. Bütün bu aceleciliğin, bütün bu gece yarılarına 
kadar çalışmanın altında imam-hatip okulu düşmanlığı yatıyor. 

Hükümete sesleniyorum, bakınız, üç dört gün önce üniversite giriş imtihanlarının sonuçları 
açıklandı. Eğer, elinizde imkân varsa, marifetiniz varsa, gelin, şu üniversite kapısında bekleyen 1,5 
milyon insanın, gencin derdine çare bulun. Okul kapatmak marifet değil. Eğer imkânınız varsa, ma
rifetiniz varsa, şu, üniversiteyi kazanamayan gençlerimizin derdine çare bulun; ama, siz onunla 
meşgul değilsiniz, sizin bir tek amacınız var; Türkiye'de dinî eğitimi engellemek, tabiatıyla, bera
berinde, çıraklık eğitimini, sanat ve bilim eğitimini de engellemek. 

Muhterem arkadaşlar, getirilen maddeyle, İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9 uncu maddesi
nin birinci fıkrasındaki "ilköğretim okulları, 5 yıllık ilkokullar ve 3 yıllık ortaokullardan meydana 
gelir. İlkokulun son sınıfı bitirildiğinde ilkokul diploması, ortaokulun son sınıfı bitirildiğinde orta
okul diploması verilir" şeklindeki hüküm "ilköğretim kurumları 8 yıllık okullardan oluşur. Bu 
okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir" şeklinde değiştiril
mektedir. 

Bu getirilen hükümle, kesintisiz, yönlendirmesiz, tek düze, 8 yıllık eğitim öğretim gelmekte; 
ortaokullar kapanmaktadır. Kimse kendini aldatmasın ve bu tasarıyla, imam-hatiplerin orta kısım
larının kapanmadığını iddia etmesin. Bu maddeyle, hem imam-hatiplerin ve diğer liselerin orta kıs
mı kapanmakta hem de Kur'an kursları, 15 yaşından küçük öğrenci alınmayacağı için fiilen çalışa
maz hale getirilmektedir, kapatılmaktadır. 

3 üncü maddeye koyduğunuz; 1997-1998 öğretim yılında öğrenci alınmayacağına dair hüküm, 
bu iddianızın aksini ispat eden kendi belgenizdir, 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın başlangıç kısmında, her Türk vatandaşının maddî ve ma
nevî varlığını geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu yazılıdır. Yine, Anayasanın 2 nci 
maddesinde 'Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir" denmektedir; yi
ne, 17 nci maddede "herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sa
hiptir" hükmü vardır; 24 üncü maddede din ve vicdan hürriyeti teminat altına alınmaktadır; ama, 
getirilen bu tasarı, öğrencilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın maddî ve manevî varlıklarını 
geliştirme haklarını elinden aldığı için Anayasanın "Başlangıç" kısmına, 2 nci maddesine; din eği
timine engel olduğu için 24 üncü maddesine aykırıdır. 

- 7 6 -



T.B.M.M. B:135 14 .8 .1997 0 : 2 
Anayasanın 42 nci maddesine göre, eğitim, çağdaş olmak mecburiyetindedir. Çağdaş diye 

önümüze koyduğunuz tasarı veya uygulamak istediğiniz sistem, Ruanda sistemidir, Zimbabve sis
temidir, Malavi, Somali sistemidir. Avrupa Birliğinde, Amerika'da, Japonya'da zorunlu eğitim var, 
Türkiye'de de olsun, 8 yıl olsun, 11 yıl olsun; ama, kesintisiz, tekdüze, zoraki olmasın; yönlendi
rilsin, ona göre, öğrencilerimiz, belli bir yaştan sonra, istediği mesleğe, istediği konuya geçiş im
kânına sahip olsun. 

Getirdiğiniz bu tasarı, Anayasanın 166 ncı maddesine de aykırıdır. Anayasanın 166 ncı mad
desi, planlı kalkınmayı öngörür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Mikrofon bir dakika içinde kapanacak Sayın Esengün. 

Buyurun. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Daha uzun bir izahata vakit kâfi değil. Şunu arz ediyorum sayın arkadaşlar, bu önergemize ka
bul oyu verin, Anayasa aykırı bu maddeyi reddedin. 

Bu, ararejim ürünü bir uygulamadır; ararejim ürünü bir hükümetin getirdiği bir tasarıdır. Ya
salaşsa dahi ne olacaktır; gelecek sene -inşallah bu tarihlerde- belki 20 nci Dönem içerisinden, bel
ki 21 inci Dönem içerisinden çıkacak yeni hükümetle, bu ararejim hükümetlerinin geçmişte yaptık
ları haksızlıklar, Anayasa aykırılıklar nasıl düzeltildiyse; yine, gelinecek, yine her şey yerine otur
duğunda, demokrasi, bütün kurum ve kuruluşlarıyla işlemeye başladığında, bu ararejim hükümet
lerinin yaptığı yanlışlıklar da tek tek düzeltilecek; bunu, böyle bilesiniz. Sandıktan kaçmayın; ge
lin, seçime gidelim; milletten de boyunuzun ölçüsünü alın. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Esengün, teşekkür ediyorum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Aykırılık derecelerine göre, diğer önergeleri okutuyorum: 

Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının önergesi: 

Kanun tasarısının çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen, 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası: 

"İlköğretim kurumları 9 yıllık okullardan oluşur. Bu okullar, 5 yıllık ilkokul, 2 yıllık ortaokul 
ve 2 yıllık yönlendirmeli hazırlık okullarından oluşur." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 

NACİ TERZİ (Erzincan) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

NACİ TERZİ (Erzincan) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan tasarının 
1 inci maddesindeki, 8 yıllık eğitim süresinin daha fazla yıla çıkarılması üzerine vermiş olduğumuz 
önerge üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Vermiş olduğumuz bu önergeyle, Plan ve Bütçe Komisyonunda ve burada da yapılan tartış

maların altını çizerek, bir yanlışlığı düzeltmek istiyoruz. Vermiş olduğumuz önergede de görülü
yor ki, Refah Partisi, 8 yıllık eğitime karşı değildir... 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Oy ver o zaman... 

NACİ TERZİ (Devamla) - ...ve 8 yıllık eğitim süresinin daha da fazlalaştırılması taraftarıdır; 
ama, insan haklarına, Anayasamıza, hazırlanmış olan ve kanun hükmünde bulunan Yedinci" Beş 
Yıllık Kalkınma Planına, biyolojik ve fizyolojik olarak insan bünyesine, millî bünyemize, halkımı
zın isteklerine dayatmacı şekilde karşı koyduğu için, önümüze getirilen bu tasarıya karşıyız. 

Biz, bu sürenin daha da fazla olmasından yanayız. Bu sürenin 8 yıldan daha fazla olması ve 
bu, 8 yıllık, 9 yıllık eğitim sistemininde, insanımızın, halkımızın isteklerinin ve Batılı çağdaş eği
tim sistemlerinin nazarı dikkate alınarak uygulanması taraftarıyız. 

Şimdiye kadarki millî eğitim tarihimizde görülen millî eğitimdeki olumsuz davranışlar, hep bu 
aceleciliğin eseri olmuştur. Bundan önce, 1990-1994 yılları arasında, yine, bugün görüştüğümüz ta
şandaki gibi pembe tablolar sunulmuş; 30 kişilik sınıflardan, bilgisayarlı sistemlerden söz edilmiş; 
ama, bunların hiçbiri uygulanamamış ve uygulanmadığı görülmüştür. Bilgisayar bulunmuş, sınıf
lar bulunamamış; sınıflar bulunmuş, öğreticisi bulanamamış ve getirilen bu kanunun neticesinde 
okulların önünde yığılmalar meydana gelmiş, gençlerimiz uyuşturucu bağımlılığına yönlendirilmiş 
ve görülen yanlışlıklar üzerine bu kanundan vazgeçilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yapılan yanlışlıkları, halkımız, büyük bir titizlikle seyretmektedir ve bu 
yanlışlıkların sorumluluğunu hepimiz üzerimize almakta ve taşımaktayız. Onun için, bir hoşgörü 
içerisinde, tekrar hatırlatmada bulunuyoruz: Bünyemize, millî tarihimize, halkımıza uygun bir eği
tim sistemini uygulama çabası içerisinde olmalıyız. Bundan önceki yanlışlıkların hesabı belki so
rulmadı; ama, bu tasarıyı büyük dikkat ve titizlikle takip eden milletimiz, eğer, yanlışlıkla ve başa
rısızlıkla sonuçlanırsa -ki, bütün temennimiz ve iddiamız o- buna oy verenleri, müdafaa edenleri, 
gelecekte, hayırla yâdetmeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, tekrar tekrar söylüyor ve dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyoruz ki, bu 
yanlışlıklardan vazgeçelim. Hepimiz, bu milletin temsilcileri olarak, şu anda, bu kürsüleri ve bu 
yerleri işgal etmekteyiz. Onun için, yapılan bu yanlışlıklardan en kısa zamanda vazgeçmeliyiz; in
sanın bünyesine, çağdaş Batılı eğitim sistemine ve kendi bünyemize uygun olan eğitim sistemleri
ni müdafaa etmeliyiz. 

Bunları müdafaa ettiğimiz için vermiş olduğumuz önergede de görüldüğü gibi, biz, her zaman, 
8 yıllık eğitim değil, daha fazla süreyle eğitim taraftarıyız; ama,- tekrar ediyoruz ki, verilecek olan 
bu eğitimde yanlışlık yapılmasın, yanlış sonuçlar alınmasın. Yanlış sonuçlar alınırsa, milletimiz, bu 
tip davranışları artık affetmeyecek ve bunun hesabını soracaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 

2 nci önergeyi okutuyorum: 

Hasan Çağlayan ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Kanun tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

— 78 -



T.B.M.M. B:135 14 .8 .1997 0 : 2 
Madde 1. -5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9 uncu maddesinin 

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İlköğretim kurumları 5 yıllık birinci kademe ile 3 yıllık ikinci kademeden meydana gelir. Bi

rinci kademenin son sınıfını bitirenlere ikinci kademe geçiş yapmayı sağlayan bir belge, ikinci ka
demenin son sınıfını bitirenlere ilköğretim diploması verilir." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mü efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Katılmı

yoruz. 
BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. ' > 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahiplerinden konuşmak isteyen var mı efendim? 
Buyurun Sayın Kırış. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının 1 inci mad

desiyle ilgili vermiş olduğumuz önergenin esası, "tasarıda ifade edildiği gibi, evet, zorunlu eğitim 
8 yıla çıksın; ama, bu, 5+3 şeklinde uygulansın" tarzındadır. 

Muhterem arkadaşlar, bildiğiniz gibi, bu konu, uzunca bir zamandan beri tartışılıyor. Ben de, 
bugün, şahsım ve Büyük Birlik Partisi adına, bu konuda kısaca görüşlerimizi arz etmek ve öneri
miz hakkında bilgi vermek istiyorum. Tekrar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, uzunca bir zamandan beri tartışılan bu konuyla ilgili ortaya çıkan haki
kat şu: Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkmasına kimse karşı çıkmıyor; ama, "bu, 5+3 tarzında olsun ve 
bugünkü mevcut düzen, gerçekten, büyük bir aksama meydana gelmeden devam etsin" deniliyor. 
Eğer, mesele, sadece zorunlu eğitimi 8 yıla çıkarmaksa, bunun böyle olması lazım. 5 yıldan sonra 
ilkokul diploması vermezsiniz, dileyen anadolu liselerinin orta kısımlarına, dileyen herhangi bir 
özel okula ya da çıraklık eğitim merkezlerine, dileyen imam-hatip okullarının orta kısmına gidebi
lirdi; ama, maalesef, bu, böyle yapılmamaktadır ve "kesintisiz 8 yıl eğitim..." diye tutturularak, 
imam-hatip okullarının orta kısmını kapatan, çıraklık eğitim merkezlerini, gerçekten, fevkalade 
fonksiyonsuz hale getiren; onun yanında, hafızlık eğitimini olumsuz etkileyen ve Anadolu çocuk
larının önünü kesen bir düzenleme getirilmiştir ve burada işin en önemli yanı, maalesef -tartışma
lar da zaten o konuyla ilgili yoğunlaşmış bulunmaktadır- Türkiye'deki din eğitiminde halkın önem
li bir ihtiyacını karşılama durumunda bulunan imam - hatip okullarıyla ilgili yanıdır. 

Şimdi, imam - hatip okulları kapatılmıyor diye iktidar ha bire feryat ediyor, imam - hatip lise
leri devam edecek deniyor. Elbette ki, imam - hatiplerin lise kısmı hakikaten devam ediyor; ama, 
diğer ortaokullarla beraber imam hatiplerin orta kısmı kapatılıyor. 

Değerli arkadaşlar, zaten, imam - hatiplerin lise kısmı 4 yıldır, 1 yıl da hazırlık konulmak su
retiyle 5 yıl haline getirilecek ve bir adım sonrasında, imam - hatip liseleri sadece meslek lisesi sa
yılmak suretiyle, imam - hatip lisesi mezunlarının üniversiteye, bütün fakültelere gitmelerine mâni 
olmaya çalışılacaktır; maalesef, niyet budur. Bunu, kimse gizlemesin, kimse saklamasın ve tartış
maları izleyen insanımızın endişeleri de zaten bu konularda yoğunlaşmaktadır. Kimse de milleti bir 
enayi filan zannetmesin; millet, gerçekten, büyük bir dikkatle bu tartışmaları dinliyor, izliyor ve 
kimse milleti kandıracağını, aldatacağını zannetmesin. 

Değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili olarak, bakın, CHP'nin tavrı çok calibi dikkattir. Cumhu
riyet Halk Partisi, ne hikmetse; din eğitimi okullarda verilsin deniyor, hayır, efendim olmaz diyor; 
kardeşim, Diyanetçe verilsin deniyor, o da Anayasaya aykırıdır diyor... Peki, kardeşim, derdiniz ne 
sizin Allah aşkına?! Dinden bu kadar korkmanın, milletin evladının dinî eğitim yapmasından ürk
menin sebebi nedir? 
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AYHAN FIRAT (Malatya) - Korkan yok; suiistimal etme!.. 

RECEP KIRIŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, tartışmalarla ilgili birkaç hususu da burada 
ifade etmek istiyorum. Deniyor ki, efendim, imam - hatip okulları Refah Partisinin arka bahçesi ha
line geldi; Refah Partisi böyle diyor. Refah Partisinin böyle düşünmesi, böyle demesi yanlıştır; 
böyle diyorsa... Ama, Refah Partisi, diyelim ki bu konuda yanlış yapıyor diye bu okulları kapatmak 
mı icap eder?.. Refah Partisi böyle demişse -farz edelim ki dedi- peki, bu okulların suçu ne, kaba
hati ne?.. Bu okullarda okuyan insanların, çocukların suçu, kabahati ne?.. Refah Partisi veya bir 
başka parti, Orta Doğu Teknik Üniversitesiyle ilgili veya bir başka okulla ilgili aynı şeyleri söyle
se, o zaman onları da mı kapatacaksınız?.. Biraz önce konuşan bir arkadaşımız "camiler, siyaset 
odağı haline getirildi" dedi. Peki, o zaman -biz, elbette ki, buna da karşıyız- yarın, camilerin siya
set merkezi olduğu iddiasıyla camileri de mi kapatacaksınız; bunu merak ediyorum! (BBP ve RP 
sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

RECEP KIRIŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, 1 dakika lütfederseniz, cümlemi bağlayayım... 
Değerli arkadaşlar, son olarak, yine, bu tartışmalarla ilgili olarak, hakikaten zorumuza giden 

birkaç hususu burada ifade etmek ve sözlerimi böylece bağlamak istiyorum. 

Sayın Başbakan, bu konuyla ilgili yapmış olduğu konuşmalarda, kendileri gibi düşünmeyen 
insanlara hakaretler yağdırıyor, bunlara "yarasa" diyor, "rejim düşmanı" diyor, "cumhuriyet düş
manı" diyor, her şeyi söylüyor. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Recep, atma!.. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) - Ben, bu sözleri asla kabul etmediğimizi burada ifade ediyorum. 

Bir taraftan millete hakaret edeceksiniz, bir taraftan milletten fedakârlık bekleyeceksiniz... Millete 
hakaret ederek bir yere varılmaz. Bu okullar, bugüne kadar da cumhuriyet okullarıydı, bundan son
ra da cumhuriyet okulları olacak kalacak. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) Cumhuriyet, hepimi
zindir; cumhuriyet, kimsenin inhisarında olan bir kavram değildir. Bunları reddediyor ve Sayın 
Başbakanı, bu konuda, bütün imam-hatip camiasından ve milletten özür dilemeye davet ediyorum. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Hadi be!.. 

RECEP KIRIŞ (Devamla) - Önergemizi de takdirlerinize arz ediyor; saygılar sunuyorum. 
(BBP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kırış. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. ' 
İSMAİL YILmaZ (İzmir) - Öbür tarafta sayılmayan arkadaşlarımız var Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Hiç merak etmeyin; tek oyda bile en ufak tereddüt olsa, sayarız; gözle görünen 

bir gerçek var. , 

Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

Mehmet Gölhan ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Kanun tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 1.-5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9 uncu maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İlköğretim kurumlan 8 yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bi
tirenlere ilköğretim diploması verilir. 8 yıllık kesintisiz eğitimde, birkı sı m derslerini yabancı dille 
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eğitim yapan okullar ile anadolu liseleri ve yetenek geliştiren okullar, özel eğitim kurumlan ve 
meslekî, teknik, dinî eğitim veren okullar bünyesindeki ilk ve ortaokullar kapatılmaz. Bu okulların 
öğrencileri, zorunlu öğrenimlerini bu kurumlarda tamamlarlar, ilköğretim okullarındaki müfredat, 
bu okullarda da, kanunun, Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte, yürürlükte olan Yedinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planının yönlendirmeyle ilgili ilkeleri doğrultusunda düzenlenmiş olarak uygulanır." 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, bu önerge anlaşılmadı. 

RAMAZAN YENİDEDE (Denizli) - Ali Bey, hızlı okuma talimatı mı aldın?.. 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Sayın Başkan, hiçbir şey anlaşılmadı. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu önerge daha önce de okundu. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, önerge sahibi olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bedük. (DYP sıralarından alkışlar) 

Önergeyi tam dinleyemediğini söyleyen arkadaşlar Sayın Bedük'ü sükûnetle dinlerlerse, her
halde problem çözülecek. 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - O zaman, Sayın Kâtip Üye önergeyi biraz yavaş okusun. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İlköğretim ve 
Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde verilmiş 
önergemiz üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetin getirmiş olduğu tasarı, aslında, millî eğitimde yetmiş yıldır 
uygulanmakta olan bir sistemin yozlaştınlmasına neden olmaktadır. Bakın, dikkatle meseleyi, iyi 
tahlil edelim. Millî Eğitim yetmiş yıldır bu sistemi, bu müfredat programını uyguluyor ve bu prog
ramdan kimse şikâyet etmiyor. Rahmetli Atatürk zamanında da imam-hatip okulu açılıyor. Niha
yet 1970'li yıllara geliniyor ve 1973 yılında da, keza, o tarihte kurulan bir koalisyonla, zorunlu eği
tim kabul ediliyor, sonra, geçici maddelerle kaldırılıyor, daha doğrusu ertelenmiş oluyor. 

Değerli milletvekilleri, iki geçici maddeyi; yani, 1739 sayılı Kanunun 9 uncu, 222 sayılı Ka
nunun 2 nci geçici maddelerini kaldırmak suretiyle, aslında, Türkiye'de, zorunlu eğitimi uygula
mak mümkün; ama, nedense, yeni bir kanun tasarısıyla, âdeta, bugüne kadar uygulanmakta olan 
bütün sistemi alt üst ediyoruz ve böylece, Türkiye'de bir kaos yaratıyoruz. Gelin, bu konuyu iyi 
tahlil edelim. 

Bakın, eğer, millî eğitimin ilköğretim safhasını iyi değerlendirirsek, burada mutabakat sağla
yabiliriz. Biz, Doğru Yol Partisi olarak zorunlu eğitimden yanayız, hatta 11 yıla çıkarılmasını isti
yoruz; hatta, 1994 yılında Dünya Bankasına giden Sayın Çiller, 2,5 milyar doları, sırf zorunlu eği
tim için aldı ve uygulamaya da başlandı. Gelin, geçmişle ilgili aldığımız bütün kararları tahlil ede
lim. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, biz temel eğitimi, zorunlu eğitimi, temel eğitim ve 
ikinci kademe; yani, yönlendirme sistemini kabul ettik mi? Ettik. Anayasanın 166 ncı maddesine 
göre, biz, eğer, Planda belirtilen ilke ve hedefler çerçevesinde hareket etmezsek, anayasal suç işle
miş olmuyor muyuz? Orada da bir sıkıntımız var. 
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Değerli arkadaşlar, yine, 53 üncü Hükümet zamanında -özellikle 54 üncü Hükümet Programı

na da girdi- diyoruz ki: Zorunlu eğitim eşittir temel eğitim, artı, ikinci kademe ve yönlendirilmiş 
eğitim. 

Değerli arkadaşlar, bu noktadan hareket etmek suretiyle, 53 üncü Hükümet Programının gö
rüşmeleri sırasında yapılan tenkitlere cevap veren Sayın Başbakanın şu konuşmalarını sizlerin ıttı
laına arz ediyorum. Bakın, ne diyor: "Ne bu konuda Sayın Menderes'in burada dile getirdiği endi
şe geçerlidir ne de Sayın Baykal'ın bize yönelttiği eleştiri haklıdır; çünkü, sayın milletvekilleri, öğ
retimde, temel eğitimde yönlendirmenin yapılması, Temel Eğitim Yasasının emridir. İsterseniz ay
nen okuyayım. Bizim Hükümet Programına aldığımız ifade de, Temel Eğitim Yasasındaki ifade
nin aynısıdır. Kaldı ki, bu, Sayın Baykal'ın da imzasını taşıyan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında da zorunlu temel eğitimin -yani, 8 yıllık zorunlu eğitimin- ikinci kademesinden başlamak 
üzere, ortaöğretimde etkin bir yönlendirme sistemi oluşturularak, ortaöğretimin etkinliği artırıla
caktır." 

Değerli arkadaşlar, biz diyoruz ki, yönlendirmeyle, özellikle, bugün kapatılması öngörülen il
kokuldan sonra kapatılması öngörülen... Bunu, Başbakanımız Sayın Mesut Yılmaz söylüyor ve 53 
üncü Hükümetin tenkitlerine cevap olarak söylüyor... 

Değerli arkadaşlarım, burada üzerinde durmamız gereken nokta şudur: Temel eğitimi, yani il
kokulu, yani 5 yıllık sistemi bitirdikten sonra, eğer, çocukları, kendi fizikî ve zeka konumlarına ve 
çağ durumlarına göre dikkatle değerlendirirsek, o takdirde, din, meslek, sanat, güzel sanatlar, spor, 
yabancı dille eğitim yapan okullar, anadolu liselerinin orta kısımlarını kapatmadan onları hayata 
hazırlama imkânı vardır. Bakın, ilköğretim, köy okullarında 8 yıla çıktığı takdirde, 5 yıldan sonra, 
eğer, aynı tipte, aynı modelde insan yetiştirirseniz, o takdirde, o çocukları bir boşlukta bırakırsınız, 
hayata hazırlamamış olursunuz; ama, eğer yönlendirirseniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bedük, mikrofon 1 dakikada kapanacak... 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Devamla) - ...o takdirde, bu çocukları, kendi meslekleri itibariy
le hayata hazırlamış olursunuz; sanatı öğretmiş olursunuz, lisanı öğretmiş olursunuz. 

işte bizim önergemiz şu: "İlköğretim kurumları 8 yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesin
tisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir. 8 yıllık kesintisiz eğitimde, birkısım 
derslerini yabancı dille yapan okullar ile anadolu liseleri ve yetenek geliştiren okullar, özel eğitim 
kurumları ve meslekî, teknik, dinî eğitim veren okulların bünyesindeki ilk ve ortaokullar kapatıl
maz. Bu okulların öğrencileri, zorunlu öğrenimlerini bu kurumlarda tamamlarlar, ilköğretim okul
larındaki müfredat, bu okullarda da, bu kanunun Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte, Yedinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planının yönlendirmeyle ilgili ilkeleri doğrultusunda düzenlenmiş olarak aynen 
uygulanır" diyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) 

işte, önergemiz, Sayın Başbakanın 53 üncü Hükümette söyledikleridir. 

Teşekkür ediyorum; saygılar sunuyorum. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bedük. 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

4 üncü önergeyi okutuyorum... 

HALİL ÇALIK (Kocaeli) - Sayın Başkan, önergeyi geri çekiyorum. 
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BAŞKAN - Önerge geri çekilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki Geçici 
Madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 10. — İlköğretimin altı, yedi ve sekiz sınıf öğrenimini ortaöğretim kurum
lan bünyesinde yapmakta olanlar ile çıraklık eğitim merkezlerindeki öğrenciler, eğitimlerini bu 
kurumlarda tamamlarlar. 1997-1998 ders yılı başından itibaren bu sınıflara hiçbir şekilde öğrenci 
alınmaz. 

Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıflarında başarılı olanlar ile 
1997-1998 öğretim yılında okumaya hak kazananlar da zorunlu eğitimlerini bu okullarda tamam
larlar." , 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahısları adına söz isteminde bulunan üyeleri okuyorum: Ahmet 
Aydın, Enis Sülün, Mehmet Altan Karapaşaoğlu, Latif Öztek, Sıtkı Cengil, Orhan Kavuncu, Ah
met Doğan, Sıddık Altay, Mehmet Ekici, Arif Ahmet Denizolgun, Alaattin Sever Aydın, Musa 
Okçu, Suat Pamukçu, Mustafa Yünlüoğlu, Süleyman Hatinoğlu, Hasan Çağlayan, Zülfikar Gazi, 
Ömer Özyılmaz, Aslan Polat, Necati Albay, Mehmet Bedri İncetahtacı, Turhan Alçelik, Süleyman 
Metin Kalkan, Mehmet Sılay, Mustafa Köylü, Mehmet Emin Aydınbaş, Ekrem Erdem, Yusuf Pa
muk, Mehmet Ali Şahin, Osman Yumakoğulları, Hasan Dikici, Hayrettin Dilekcan, Abdullah Öz-
bey, Zeki Ünal, Yusuf Selahattin Beyribey, Memduh Büyükkılıç, Recep Kırış, Mikail Korlatıaz, 
Veysel Candan, Ahmet Derin, Yaşar Canbay, Sabahattin Yıldız, Salih Katırcıoğlu, Hasan Öz, Ne
zir Aydın, Cevat Ayhan, İsmail Köse, Musa Uzunkaya, Memet Emin Aydın, Mahmut Işık, Nevzat 
Yanmaz, Muhsin Yazıcıoğlu, Fethullah Erbaş, Abdullah Örnek, İsmail Durak Ünlü, Necmettin Ay
dın, Teoman Rıza Güneri. 

1 Şimdi, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Yusuf Bacanlı. 

Buyurun Sayın Bacanlı. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA YUSUF BACANLI (Yozgat) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıde

ğer üyeleri; 8 Yıllık Zorunlu Eğitim Kanun Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi 
Grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu nedenle, Yüce Meclisin saygıdeğer üyelerini 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, konuşmama, Atatürk'ün bir sözüyle başlamak istiyorum: "En mühim, en esas
lı nokta, eğitim meselesidir. Eğitimdir ki, bir milleti, ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet ha
linde yaşatır ya da bir milleti, esaret ve sefalete terk eder." 

Gelişmenin, millî, demokratik ve laik bir ülke olmanın şartı, ülke gerçeklerini dikkate alan, 
toplumun değer yargılarına ters düşmeyen çağdaş bir eğitimdir. Gelişmemizi belirleyen, gelenek
lerimizi yaşatan, çağdaş değerlerle kaynaştıran eğitim sistemimize, millî, manevî ve çağdaş boyut
lar kazandırmak, insanımızı, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına göre yetiştirmek istiyorsak, millî 
birlik ve beraberlik duygularını geliştirmeye, her şeyden önce vatan ve millet duygularını geliştir
meye, vatan ve millet sevgisini yüceltmeye, bilgiye, sevgiye, saygıya önem vermeliyiz. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; eğitim ve öğretimi ilgilendiren bir kanun tasarı
sının görüşülmesinde, Plan ve Bütçe Komisyonunun esas komisyon olmasını, ihtisas komisyonu 
olan Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun tali komisyon olmasinı kabul etmek 
mümkün değildir. 1973 yılında hedeflenen; ancak, altyapı yetersizliği nedeniyle geçici olarak erte-
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lenen 8 yıllık zorunlu ilköğretim uygulaması, yirmidört yıl bekletilmesine rağmen; ihtisas komis
yonu olan Millî Eğitim Komisyonuna, Hükümet tarafından hazırlanan kanun tasarısının görüşül
mesi için Meclis Başkanlığından istenen on günlük eksürenin verilmemesini, tasarının, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda görüşülerek Meclis Genel Kuruluna gönderilmesini ve yangından mal kaçı
rır gibi görüşülmesinin sağlanmasını, acaba, Hükümete empoze edilen dayatmacı, emrivaki bir ta
limat olarak mı görmekteyiz?.. 

Diğer yandan, ülkenin sorunlarının, kördüğümü kesen İskender'in kılıcıyla çözümleneceğini 
sananlar, çok yanılmaktadırlar. Kılıçlar, sorunları çözmez, örtünün altına iter. Örtünün altındaki si
lahlar da en etkili olan silahlardır. 

Sayın Başkan, Sayın Başbakan Mesut Yılmaz, ilahiyat fakültesi dekanları, İslam bilginleri ve 
Diyanet İşleri eski başkanlarına verdiği yemeği ve yaptığı görüşmeyi, 8 yıllık zorunlu eğitimle il
gili kanun tasarısı verilmeden önce yaparak, bu değerli insanların fikirlerinden yararlanarak kanun 
tasarısını verebilirdi. Yine "öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" diyoruz; ama, yasa ta
sarısı hazırlanırken, her gün, bir doktor, bir hâkim, bir milletvekili, bir başbakan, bir cumhurbaşka
nı yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimizin fikirleri alınmıyor. Acaba, öğretmenlerimizi, sadece 24 
Kasım Öğretmenler Gününde mi hatırlamalıyız?!. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "eğitimde reform" diyorlar, "eğitimde devrim" diyorlar; 
ama, eğitimcileri konuşturmuyorlar. Eğitimciler yerine, siyasetçiler ve konuyla ilgisi olmayanlar 8 
yıllık zorunlu eğitimi tartışıyorlar. 

Öncelikle belirtmemiz gereken husus; laiklik, demokrasi, cumhuriyet, rejim, eğitimin 5 ya da 
8 yıl olmasıyla sallanacak ya da yıkılacak kadar köksüz değildir. Türkiye'de, eğitimin 8 veya 11 
yıl olması, siyasî bir karar niteliğinden çok, teknik ve kültürel ağırlıklı olmalıdır. Politikacı olarak 
vermemiz gereken karar, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasıdır. Halen dünyadaki mevcut ülkeler
den 168'inde, zorunlu eğitim, kademeli; yani, yönlendirmeli olarak uygulanmaktadır. Her ülke de, 
zorunlu eğitim konusunda kendi ihtiyaç ve özelliğine göre bir uygulamayı tercih etmektedir. Bütün 
ileri ülkelerde yönlendirme sistemi uygulanmaktadır; mekân ve program çeşitliliği ele alınmakta
dır. . 

Örnekler verecek olursak, Almanya'da, temel eğitim 4, daha sonra 10, daha sonra da 3 yıldır; 
öğrenciler dördüncü sınıftan itibaren, basanlarına göre üç gruba ayrılıyorlar. Fransa'da, temel eği
tim 5, daha sonra 3 ve daha sonra da 3 yıldır. İtalya'da, temel eğitim 5 yıl ilkokul, daha sonra da 3 
yıl ortaöğretimin birinci kademesidir. İngiltere'de, temel eğitim 6, daha sonra 5 yıldır; öğrenciler 6 
ncı sınıftan itibaren de çok amaçlı ortaöğretim kurumlarına devam ediyorlar. Amerika Birleşik 
Devletlerinde birkısım eyaletlerde temel eğitim 6, daha sonra 4 yıldır. Komşumuz Yunanistan'da 
zorunlu eğitim, 6 yıl ilkokul, 3 yıl da ortaokul olmak üzere 9 yıldır. Yönlendirme, öğrencilerin il
gi, istidat ve kabiliyetlerine göre uygulanmaktadır. 8 yıl sonrasında, öğrenciyi mesleğe yönlendir
mek, psikolojik, sosyolojik, pedagojik ve bilimsel gerçeklere hiç de uygun olmamaktadır; ancak, 8 
yılın, başından sonuna kadar aynı okulda aynı eğitim kalıplarıyla yapılacak anlamı çıkarılmamalı
dır/Bu temel eğitimin yönlendirmeli yönü vardır. Yönlendirme kararını, politikacılar ve konunun 
uzmanı olmayanlar veremez. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, Anayol Hükümeti ve Refahyol Hükümeti programla
rında yönlendirmeli 8 yıllık zorunlu temel eğitim dile getirilmiştir. 

Çağdaş ülkelerde temel eğitim süreci, yönlendirme faaliyetlerini de kapsar. Özel ihtisas gerek
tiren meslek formasyonu, gençlere, eğitimin en erken dönemlerinde verilmeye çalışılmaktadır. 

Türkiye'de temel eğitimin kesintisiz 8 yıla çıkarılması, sadece imam-hatip liselerinin orta kı
sımlarının değil, meslek eğitimi veren diğer okulların kapanmasına da neden oluyor. Yabancı dil-
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le eğitim veren anadolu liselerinin ve kolejlerin kapatılmasıyla, yabancı dil eğitimi de bu darbeden 
nasibini alacak; ortaöğretim kurumlarında teknik personel yetiştirmeye yönelik programların, baş
ta çıraklık eğitimi olmak üzere, kaliteli eleman yetiştiren ortaöğretim kurumlarının devri sona ere
cektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun tasarısıyla, din eğitiminin, Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından verilmesi gerekirken, Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesi yeni bir şey değildir. 
Zaten, Diyanet İşleri Başkanlığının izniyle açılan Kur'an kurslarında bu eğitim verilmektedir. Di
yanet İşleri Başkanlığının kendi kanun ve yönetmeliği gereği yaptığı faaliyetleri burada tekrar et
menin bir manası yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; din eğitiminden korkmayınız; asıl tehlike din eğitimin
de değildir; asıl tehlike dinin, din dışı istek ve arzularda kullanılmasındadır. Siz, gerçek manada 
Kur'an'ın emrettiği İslam Dinini öğretemezseniz, bir boşluk doğar ve bu boşluğu da ehil olmayan, 
layık olmayan insanlar doldurur. Türkiye'de din eğitimi ne istismar edilmelidir ne de gözardı edil
melidir. Tarih, din eğitimini istismar edenleri de, gözardı edenleri de affetmeyecektir... 

AYVAZ GÖKDEMİR (Kayseri) - Laikliği istismar da kötü; onu da söyle. 

YUSUF BACANLI (Devamla) - Elbette, laikliğin istismarı da kötü. 

Zorunlu eğitim, kesinlikle 8 yıla çıkarılmalıdır. Zorunlu eğitimin, kesintili veya kesintisiz ol
ması, hiçbir ülkede münakaşa edilemez... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bacanlı, mikrofon 1 dakika içinde kapanacak. 

YUSUF BACANLI (Devamla) - Zorunlu eğitimin, 8 yıl, 11 yıl veya 12 yıl olmasını tüm par
tili arkadaşlarımız kabul etmektedir; ama, bizim arzumuz, belli bir noktadan itibaren, yönlendirme 
olması, bunun da kararım, siyasetçilerden ziyade, konunun uzmanları ve eğitimcilerin vermesidir. 

Kaldı ki, 23 bin köy okulunda 5 sınıfı bir arada okutan tek bir öğretmen vardır. Zorunlu eğiti
min kesintisiz 8 yıla çıkarılması için 200 bin öğretmene ihtiyaç olduğu söylenmektedir. Eğitimin 
altyapısını hazırlamadan, eğitim ve öğretimin açılmasına bir ay kala, acaba, mucize mi yaratacak
sınız?!. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bacanlı; lütfen... 

YUSUF BACANLI (Devamla) - 1 dakika Sayın Başkan, son cümlem... 
Sayın Bacanlı, teşekkür ediyorum. 

YUSUF BACANLI (Devamla) - Peki, saygılar sunarım. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Birgen Keleş; buyurun. (CHP ve 
DSP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA BİRGEN KELEŞ (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizlere saygılar sunarak konuşmama başlıyorum. 

1970'li yıllardan beri gündemde olan, şûra kararlarına konu olan ve 1983 yılında yapılan bir 
değişiklikle 1739 ve 222 sayılı Yasalara yansıyan bir konuyu tartışmaktayız. 8 yıllık kesintisiz zo
runlu temel eğitim, bugün her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır; çünkü, ekonomik 
güçlükler, gelir dağılımındaki giderek artan dengesizlik 5 yıllık eğitimle birleştiğinde, bu durum, 
çocuklarımızı çok küçük yaşlarda çalışma yaşamına itmektedir. 
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Ama, değerli arkadaşlarım, bu çocuklar, nüfusumuzun yüzde 30'unu oluşturmaktadır ve bu 

oran, gelişmiş ülkelerdeki orandan çok daha yüksektir. Diğer bir deyişle, bu çocukların iyi yetişti
rilmesi, gelişmiş ülkelerdeki çocuklarla her alanda rekabet edecek bilgilerle donatılması ve nitelik
li bir eğitim görmesi, Türkiye'nin sadece bugünü değil, yarını açısından da yaşamsal önemdedir. 
Bir anlamda, çocuklarımızın eğitimi, Türkiye'nin geleceğiyle, 21 inci Yüzyıldaki performansıyla 
özdeşleşmiş durumdadır. 

Konuyu daha da acil hale getiren, 20 inci Yüzyılın son çeyreğindeki gelişmelerdir. Küreselleş
me ve özelleştirme, bütün dünyada ve tek tek ülkelerde benzer sonuçlar yaratmakta, bir yandan, 
zenginle fakirin arasındaki farkı artırırken, öte yandan da, işsizlik oranını yükseltmektedir ve bu
nun sonucunda, çalışma koşulları, iş güvencesi, ücretler sorunlarla karşı karşıya kalmakta, esnek 
üretim yöntemleri, part-time denilen kısmî çalışmalar, ücretlerin azaltılması, sendikasızlaşma gide
rek toplumun gündeminde daha ağırlıklı olarak yer almaktadır. Diğer bir deyişle, ülke içinde ve 
uluslararasında rekabet artmaktadır. Çocuklarımızı, bu koşullarda ne kadar korumasız, ne kadar ça
resiz ve ne kadar dezavantajlı durumda bıraktığımızı anlamak için, okullaşma oranına bakmamız 
yeterlidir. Türkiye'de, 14 yaşındaki çocukların okullaşma oranı yüzde 70'tir. Belçika, Hollanda, 
Almanya, Kanada, Japonya gibi ülkelerde bu oran, yüzde 95 ile yüzde 100 arasında değişmektedir. 
20 milyon çocuğun 12 milyonu 6-14 yaş arasındadır ve 4 milyon çocuk, çalışma yaşamına itilmiş 
durumdadır. Diğer bir deyişle, okullaşma oranından da anlayacağımız gibi, her 3 çocuktan 1 tane
si okul dışındadır; diğerleri de, gelişmiş ülkelerdeki çocuklara nazaran çok dezavantajlı durumda
dır; çünkü, söz konusu ülkelerde eğitim 11-12 yıldır. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi de, Türkiye'yi bu konuda karar almaya zorlayan bir diğer unsurdur. 
Bu sözleşmeye göre, Türkiye, diğer ülkeler gibi, 18 yaşına kadar çocukların esenliği için gerekli 
bakım ve korumayı üstlenmiştir ve bunun gerektirdiği yasal ve idarî tedbirleri almayı taahhüt et
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, incelemekte olduğumuz 8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim Tasarısı, 
çağdaş eğitim ve 21 inci Yüzyıla hazırlanma açısından fevkalade önemli bir tasarıdır; 4 üncü mad
desi hariç... 4 üncü maddesi ise, ters yönde atılmış olan bir adımdır ve Anayasanın 24,42, 136 ve 
174 üncü maddelerine aykırıdır. 

2 nci madde ise, kazanılmış hakların korunmasını güvence altına alan bir maddedir. 222 sayı
lı Yasaya eklenen bir geçici madde ile ilköğretimin 6 ncı, 7 nci sınıflarını, ortaöğretim kurumları
nın 6 ncı, 7 nci sınıfları olarak okuyanlar ve çıraklık okullarında eğitim görenler, eğitimlerini bu 
okullarda tamamlayacaklardır. Tabiî, 6 ncı, 7 nci, 8 inci sınıfta okuyanlar ilköğretim kurumundan 
mezun olmuş olacak, çıraklık eğitim merkezlerinde okuyanlar da, çıraklık eğitimlerini tamamlamış 
olacaklardır. Benzer bir olanak, bazı dersleri yabancı dilde öğreten yabancı liselere de getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yasa tasarısı incelendiği zaman görülmektedir ki, fırsat eşitliği ortadan 
kalkıyor, köylü çocuklar, Anadolu'daki çocuklar yaşamaz hale geliyor, din eğitimi mümkün hal
den çıkıyor, okullar tamamen kapanıyor gibi argümanların hiçbir hakli gerekçesi yoktur. Çıraklık 
okulu kapanıyor, çıraklık eğitiminin verilmesi mümkün olmuyor argümanı da, her türlü dayanak
tan yoksundur; çünkü, çıraklık okulunun kapanmadığı şuradan da bellidir ki, 13 olan yaş sınırı 14 
yaşa çıkarılmaktadır ve çıraklar, eğer bir yıl farkla eğitim göremez hale geliyorlarsa, ben bunu an
lamaktan acizim ve sizin takdirinize sunuyorum; ama, Kanada, Japonya, Almanya, Finlandiya gi
bi birçok ülkede çıraklık yaşanın da 14'le'H arasında olduğunu size hatırlatmak istiyorum. 

6 ncı, 7 nci, 8 inci sınıfta okuyanların bu okullardan mezun olmaları, bir yandan kazanılmış 
hakları koruyacak, öte yandan da, eğitimde sürekliliği sağlayacaktır. Böylece, tıkanıklık olmadan, 
boşluk yaratılmadan, ilköğretim okulları 8 yıllık mezunlarını verinceye kadar, bugün 6,7,8 inci sı
nıfta okuyanlar mezun olacak, böylece, eğitimde bir boşluk, tıkanıklık yaratılmadan, süreklilik sağ
lanmış olacaktır. 

- 8 6 -



T.B.M.M. B : 135 14 .8 .1997 O : 2 
Bu sabah konuşanlar ve Komisyonda konuşan arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisini, di

ne karşı olmakla ve dinî eğitime karşı olmakla sık sık suçladılar; bu suçlamayı şiddetle reddediyo
rum. Cumhuriyet Halk Partisi, dine karşı değil, dinin istismarına karşıdır, sizin gibi siyasî partile
rin dinî duyguları kullanmasına karşıdır. 

LÜTFÎ YALMAN (Konya) - Dinî duygular kullanılmaz, yaşanır. 

BİRGEN KELEŞ (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partisi din eğitimine karşı değildir; din eği
timi yapacağız diye, çocuklarımızın laik cumhuriyetin ilkelerine, Atatürk ilke ve devrimlerine kar
şı koşullandınlmasına karşıdır; Öğretim Birliği Yasasının zedelenmesine, Anayasa maddelerinin 
göz göre göre çiğnenmesine karşıdır. 

Bunları, bu vesileyle tekrar söylemek istedim. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Gruplar adına başka söz talebi?.. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Avni Doğan; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; sözlerime, hepinizi saygıyla selamlayarak başlıyorum. 

Önemli bir gündeyiz, Türk eğitim sistemini içerisinden çıkılmaz bir girdaba sürükleyecek bir 
tasarıyı görüşüyoruz. Tasarının içeriği, tasarıyı hazırlayanların beyanları, tasarının Türkiye'yi sü
rüklediği kaos ortamı ve tasarının savunucularının tavırları dikkate alınırsa, galiba Türkiye'de re
jim değişiyor. 

. Lenin kapıyı kırarak girdi, biz tokmağı çevirerek bu işi gerçekleştireceğiz diyen zihniyet işba
şındadır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Kapının tokmağı tutulmuş ve zorlanmaktadır. 
Allah korusun, eğer, bu kapı açılırsa, Türkiye Suriye tipi bir rejime gidiyor demektir, bu kapı Su
riye tipi bir rejime açılıyor demektir. Bu kapıdan karanlık ve cehalet girecektir. Bu kapıdan yüzde 
10'un yüzde 90'a tahakkümü girecektir. Eğer, hedef 8 yıllık zorunlu eğitim olsaydı, buna kimse iti
raz etmezdi. İlkokulları, ortaokulları, meslek okullarının orta bölümlerini ve hatta ilköğretim okul
larını, bugünkü yapısı itibariyle ortadan kaldırıp, yerine, uygulanması mümkün olmayan bir ucube 
getirilmek isteniyor; Anadolu'nun köylerinde, varoşlarında yetişen çocukların daha lisede önleri 
kesilmek isteniyor. Her köye bir branş öğretmeni göndermek mümkün olmadığına göre, önümüz
deki öğretim yılında, Kars'ın, Kahramanmaraş'ın köylerindeki, varoşlanndaki okullarda okuyan 6 
ncı sınıf öğrencileri, bu öğretim yılında İngilizce öğrenmeyecektir demektir, matematik öğrenme
yecek demektir, fen bilgisi öğrenmeyecek demektir ve üniversite bitirmelerini bekleyeceğiz bun
lardan; tabiî, mümkün olmayacaktır. 

Siz, hiç, bir eğitim reformunun, bir eğitim devriminin Millî Eğitim Komisyonu devre dışı bı
rakılarak yapıldığını duydunuz mu?!. 

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Hayır. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Evet, duyun işte; burada, bu gerçekleştiriliyor. Siz, hiç, dünyada 

"bize on gün zaman ver de, şu tasarıyı İnceleyelim, uzman gözüyle değerlendirelim" diyen Millî 
Eğitim Komisyonuna "hayır" diyebilen'bir Meclis Başkanı gördünüz mü?!. (RP sıralarından "ha
yır" sesleri) Eğer, bu ülkede konu eğitimse, herkes konuşur, askerler konuşur, doktorlar konuşur, 
maliyeciler konuşur, sadece eğitimciler susar; Millî Eğitim Komisyonu susturulmadı mı bu Mec
liste?! (RP sıraların "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri... (DSP sıralarından gürültüler) Siz, bundan anlamazsınız, siz, milletin 
sesinden anlamazsınız; siz, ancak, baleden anlarsınız!.. 
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TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Fena bir anlayış değil... 

AVNİ DOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, biz, burada, eğitim tasarısını görüşmüyo
ruz maalesef, kimse kendini kandırmasın/bir dayatmayı görüşüyoruz; gecenin 2'sinde pijama-
gömlek imzalattırılan bu taslak, Türk eğitim sistemini dinamitleme projesidir. Bu proje, Millî Eği
tim Komisyonu by-pass edilerek önümüze konmuştur. Amaç, gerçekten, Türk çocuklarının 8 yıl 
zorunlu eğitimden geçirilmesi olsaydı, zaten, yirmi yıldan bu yana uygulanan ilköğretim okulu sis
temine geçilerek sorun çözülürdü. Böyle olmadı; çünkü, oraya o meşum zihniyet girdi. Bu zihni
yet, vaktiyle Keban Barajına, Boğaz Köprüsüne karşı çıkan zihniyettir; "elektriği ne yapacaksınız, 
toprağa mı akıtacaksınız?" diyen zihniyettir; halka rağmen, Hakka ve hukuka rağmen olmanın ye
ni bir örneğini buldu bu zihniyet. Eğitim literatüründe olmayan yeni bir kelime keşfettiler; kaypak, 
tehlikeli, yapışkan, karanlık bir kelime "kesintisiz". 

20 bin ilkokula bir öğretmen gönderip 8 sınıfı birden okutturacaklar. Bu, halkın yarım asırdır 
sandıklara gömdüğü bir zihniyetin, halktan, milletten intikam almasından başka bir şey değildir. 
Tek tip insan yetiştirmek gibi Baasçı bir anlayış bu ülkeye dayatılıyor. Peki, nasıl tek tip bir insan 
olacak bu; bilmiyoruz; sosyaldemokrat tip mi, liberal tip mi, yoksa, Hafız Esat tipi mi?! 

Beyler, bu rüya gerçekleşmez. Bu kanun tasarısını Meclisten geçirebilirsiniz, imam-hatip 
okullarını kapatabilirsiniz, Kur'an kurslarını berheva edebilirsiniz; ama, Anadolu insanının idraki 
var oldukça, bu ülkeyi Suriye yapamazsınız. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DSP sırala
rından gürültüler) 

TUNCAY KARA YTUĞ (Adana) - Suriye'yi bırak, biraz da Libya'dan bahset. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) - Ne irtica kampanyalarınız ne de bir türlü içinize sindiremediği
niz demokrasiye sığınmanız, sizi, sizin esas niyetinizitgizlemeye yetmiyor. PKK Şemdinli'de köy 
yakarken, Ekinözü'nde öğretmen öldürürken bile, siz, irticayla uğraştınız. Onun için millet sizi ka
le almıyor, onun için barajlarda sürünüyorsunuz. Böyle kirli kavgaların kışkırtıcıları tarihte hiçbir 
zaman kahraman olamamıştır. Bir Piruz zaferi kazanabilirsiniz; ama, güneşi asla nefeslerinizle sön-
düremezsiniz. 

İkide bir Atatürk'ten bahsediyorsunuz; Allah aşkına, Mustafa Kemal Paşadan böyle bir proje 
çıkar mı? Gelin, şu Mustafa Suphi kafasıyla, Mustafa Kemal kafasını karıştırmayın. (RP sıraların
dan alkışlar) 

A. ZİYA AKTAŞ (İstanbul) - Siz ne anlarsınız Mustafa Kemal'den?! 

AVNİ DOĞAN (Devamla) - Eğer, böyle zavallı bir projeyi destekleyecek bir paşa arıyorsa
nız, kendinize bir Piruz Paşa her zaman bulabilirsiniz. Maalesef, bu ülkede Piruz Paşalar da var. 

İmam-hatipleri kapatacaksınız. Sonrası da var; arkasından vakıfları, hatta partileri ve iktidar 
olacaksınız öyle mi?! Peki, Demokrat Partiyi kapatınca iktidar olabildiniz mi? (RP sıralarından 
"hayır" sesleri) Olamadınız, olamazsınız ve olamayacaksınız. Menderes'i asmak bile yetmedi; ya
zık, yazık darağaçlarının gölgesinde ot bitmiyor. 

Eğer, 8 yıl zorunlu eğitim istiyorsanız, eğer bu isteğinizde samimîyseniz, buyurun; size her 
türlü desteğe hazırız. Şu yapışkan kelimeden vazgeçin, şu demirperdeyi, Afrika'yı, ilkelliği çağrış
tıran "kesintisiz" lafını bir kenara atın, 1940'lı yılların jakobenizmini atın gitsin. Çağdaş dünyaya 
bakalım, hayranlığınızı gizleyemediğiniz Avrupa'ya bakalım, Avrupa'yı örnek alalım; demokrasi 
standartlarını, laiklik anlayışlarını, çoğulcu yapılarını ve eğitim sistemlerini aynen alalım. Olmaz 
diyorsunuz değil mi; eğer, olmaz diyorsanız, biz de sizi millete havale ediyoruz. 
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Nitekim, bu millet Zincirbozan'dan Çankaya'ya yol açan bir millettir; sakini bugün unutmuş 

olsa bile. Netekim, bu millet, Uzunada'dan Başbakanlığa; netekim, bu millet, Mamak'tan TUrkiye 
Büyük Millet Meclisine, idam sehpasından parti genel başkanlığına, genel başkan yardımcılığına 
yol açan bir millettir. İnsanların hafızası nisyan ile malul olsa da, milletlerin hafızası, hele hele bu 
aziz milletin hafızası her zaman aydınlıktır. Milletlerin hafızasında unutmak yoktur, hiçbir şeyi 
unutmazlar; Sayın Baykal'ın "bu tasarı, bu toplumu ulus yapacaktır, millet yapacaktır" dediğini de 
unutmayacak ve günü geldiğinde cevap verecektir, "günaydın, günaydın Sayın Başkan, sen hangi 
aşiretten söz ediyorsun; ben, binlerce yılın tanıdığı en büyük, en şerefli milletim" diyecektir. 

Saygılarımı sunuyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğan. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Ahmet Aydın; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
AHMET NURETTİN AYDIN (Siirt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 8 Yıllık Kesin

tisiz ilköğretim Kanun Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere, şahsım adı
na söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Şubat ayından bugüne kadar süren, 54 üncü Refahyol Hükümetini milletin gözü önünde deği
şik oyunlarla istifa ettirip, akabinde, 55 inci tamsol Hükümetinin kurulmasıyla, konu ivme kazan-, 
di. icraatı döneminde, adına "irtica" dedikleri tek bir harekete rastlanmadığı halde "laiklik elden gU 
diyor, rejim tehlikede" naralarıyla iç ve dış mihrakların hedefi olan 54 üncü Hükümet istifa ettik
ten sonra, 55 inci Hükümet, ilk iş olarak ve temel gayesi olarak, bu halkın reddettiği, ilimle bağ
daşmayan, halkın gerçeklerinden uzak, bir dayatma kanununu önümüze çıkardı. 

Değerli milletvekilleri, bir Siirt Milletvekili, bir bölge milletvekili olarak, hâlâ, Siirt'te 238 
okul kapalıyken, bölgede 3 170 okul öğretime kapalıyken, 117 bin okul çağındaki evladımız okul
dan ve eğitimden mahrumken, kesintisiz 8 yıldan bahsetmek, bence, ibretle izlenecek ve reddedi
lecek bir konudur. Ben, bunu, bölgem ve ilim adına reddediyorum. 

Değerli milletvekilleri, işin en trajik ve dramatik yanı, bu yetmiyormuş gibi, daha Hükümetin 
kuruluşunun hemen akabinde, acımasızca getirilen yüksek zamlar yetmiyormuş gibi, bu maddeyi 
mazeret göstererek, halkın sırtına bir zam paketi daha yüklenmek isteniyor ve şunu çok iyi biliniz 
ki, şu an açlıkla, sefaletle, yoksullukla mücadele eden güneydoğu halkının, bu finansmana, buna, 
bir tek kuruş katkısı olmayacaktır; olamaz da. Güneydoğunun mağduriyeti onlarca yıldır devam 
ederken, sefalet, yokluk, kıtlık diz boyu iken böyle bir maddenin gündeme getirilmesi, bizim hal
kımız için en büyük talihsizliktir. 

BAŞKAN - Sayın Aydın, son dakikanız. 
AHMET NURETTİN AYDIN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, aslında, bunu çok garipse

memek lazım; yani, kişilerin, şöyle bir geçmişlerine bakıp düşündüğünüzde, şu an, hakikaten, Ana
vatan Partisi içerisinde bu maddeden muazzep olan, sıkıntı içerisinde olan çok zevat var; bunları 
biz takdir ediyoruz; ancak, Anavatan Partisinin başındaki Sayın Yılmaz, bir dayatmayla, bir emri
vakiyle, partiyi, hiç istemediği bir mecraya sürüklüyor ve çok övündükleri Sayın Özal'ın misyo
nuyla ilgisi olmayan, halkın fikrine, ibadet hürriyetine set çeken bir anlayışı dayatıyor. Bu, gerçek
ten, geçmişte 163'ü kaldıran zihniyete, tamamen, taban tabana zıt bir anlayıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aydın, mikrofon 1 dakika içinde kapanacak. 
AHMET NURETTİN AYDIN (Devamla) - Burada anlatılacak çok mevzu varken, en son şu

nu ifade etmek istiyorum: Sayın Yılmaz'ın kendi grubuna dayattığı bu ucube, bu hilkat garibesi ta
sarı, bir kara sayfa olarak tarihe geçecek ve geçmişte hizmeti geçen bir partinin belki de kapısına 
kilit vurulmasına vesile olacaktır. 
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Sol partilerin bir hayali, bir hülyası olan ve elli yıldır hülyasını çektikleri bir kanun, Anavatan 

Partisi sayesinde, maalesef, halkın gözleri önünde, çok acı tebessümlerle izlenmekte ve göz göre 
göre, bu halk, âdeta bir isyana, bir tahrike yönlendirilmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aydın. 
AHMET NURETTÎN AYDIN (Devamla) - Bu duygu ve düşüncelerle, yeniden, hepinizi say

gıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Aydın, teşekkür ediyorum. 
Sayın Komisyon, konuşma talebiniz var mı? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ METÎN ŞAHİN (Antalya) - Hayır 

efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HtKMET ULUĞBAY (Ankara) - Hayır efendim. 
BAŞKAN - Şahsı adına son konuşma sırası Sayın Enis Sülün'ün; buyurun. 
ENİS SÜLÜN (Tekirdağ) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ilköğretim ve eğitimle ilgili 

kanun tasarısının 2 nçi maddesi için söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi şaygıy- . 
la selamlıyorum. 

Bu maddeye ilave edilen geçici maddenin esasını şöyle özetleyebiliriz: İlköğretim 6,7 ve 8 in
ci sınıf öğrenimini, ortaöğretim kurumları bünyesinde yapmakta olanlar ile çıraklar, eğitimlerini bu 
kurumlarda tamamlayacaklardır. Yabancı dille eğitim yapan okulların hazırlık sınıfında başarılı 
olanlar ile 1997-1998 öğretim yılında okumaya hak kazananlar, zorunlu eğitimlerini bu okullarda 
tamamlayacaklardır. Özetle; mevcut durum muhafaza edilecek, öğrencilerimizin bu uygulamada 
hakları kaybolmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, çocuklarımızı, ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünde yetiştirmek, hayata 
ve üst öğrenime hazırlamak, 5 yıllık zorunlu eğitimle mümkün olmamaktadır. Avrupa Birliği okul
larında, zorunlu eğitim, 9 yıl olarak belirlenmiştir. Biz de, bunu, Anayasamızın 42 ve 24 üncü mad
delerinde, zaten, kabul etmiş durumdayız. 

Çağımız bilgi çağıdır. Bilgi toplumunda, esas olan insandır. Bütün çabalarımız, şerefli olarak 
yaratılan insanın daha iyi yetişmesini ve daha iyi yaşamasını temin etmektir. Asıl amaç budur. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, söz alabilir mi
yim. 

BAŞKAN - Alabilirsiniz Sayın Bakan. 
Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 2 nci maddeyle yapılan düzen

leme, bu uygulamanın beraberinde getireceği geçiş sürecini tanzim etmektedir. 8 yıllık kesintisiz 
eğitime geçerken, haklı olarak, bugün ortaokul düzeyindeki öğrencilerimizin durumunun ne olaca
ğı yolunda, kamuoyunda, endişeler ve beklentiler vardır. Kazanılmış haklar dediğimiz boyut bura
da düzenlenmiştir. Bu çerçevede, ilköğretimin 6, 7 ve 8 inci sınıflarında okuyanlardan özellikle 7 
nci ve 8 inci sınıfta okuyan öğrencilerimiz, okumakta oldukları okullarda öğrenimlerini tamamla
yacaklardır. Bunlar, kazanılmış haklardır. 
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Bunun yanında, bu yıl 6 ncı sınıfa öğrenci alınmayacağı için, bu durumda, bazı öğrencilerimiz 

de özel duruma sahiptir. Özel duruma sahip olan öğrencilerimiz hangi nitelikli öğrencilerdir? Be
lirli okullarımız, müsabaka imtihanları açmışlardır. Bu müsabaka imtihanları, anadolu liseleri ile 
anadolu imam-hatip liselerinde açılmıştır ve bu açılan imtihanlara yaklaşık 45 binin üzerinde öğ
renci katılmıştır. Özel olarak, buralara öğrenci almak amacıyla açılmış olan imtihanlara giren -bun
lara, aileler ve çocuklar özel bir özen göstererek hazırlandıkları için- bu çocuklarımızın da kazanıl
mış hakları korunmaktadır. Bu boyutuyla bakıldığında, bu 45 bin öğrencimiz -artı, özel okulların 
kendi açtıkları imtihanlara giren öğrencilerimiz- 6 ncı sınıflara veya hazırlık sınıfları varsa, hazır
lık sınıflarına kaydolacaklar ve böylece, 6 ncı ve hazırlık sınıflarını okumak suretiyle, bunlar da, 
kaydoldukları okullarda öğrenimlerini tamamlayıp, o okullardan mezun olmuş olacaklardır. Aynı 
şekilde, çıraklık eğitimini görmeye hak kazanmış olan, yani, bu yıl ve bundan önceki yıllarda ilko
kulu bitiren -çıraklık yaşının sona erdiği 19 yaşma kadar olan dönemde- öğrenciler de, kazanılmış 
haklarını koruyacaklardır. 

Dolayısıyla, bu madde, tümüyle, 1997,1998 ilâ 2000 yılına kadar olan süreç içerisinde, öğren
cilerimize, ait oldukları bölümlerde okullarını tamamlama imkânını sağlamaktadır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, son söz milletvekiline aittir. 
Bu nedenle, şahsi adına söz alanlar içerisinde üçünü sırada bulunan Sayın Altan Karapaşaoğ-

lu'na söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Karapaşaoğlu. (RP sıralarından alkışlar) 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şah

sım adına, konu üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 
Değerli arkadaşlar, son onbeş gündür, gerek komisyonlarda gerekse Genel Kurulumuzda, he

pimizi ilgilendiren, bütün milletimizi ilgilendiren bir konu üzerinde tartışıyoruz; ama, bu tartışma
nın, bir yerler tarafından, birileri tarafından önü kesilmek suretiyle, bir istikamete doğru yönlendi
rildiği görülüyor. 

Biliyorsunuz, bu konunun, önce, Millî Eğitim Komisyonundan geçmesi gerekiyordu; Millî 
Eğitim Komisyonunda yönlendirilmesi, tartışılması gerekiyordu. İhtisas komisyonu olan Millî Eği
tim Komisyonu atlanmak suretiyle, by-pass edilmek suretiyle, tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonuna 
getirildi. Plan ve Bütçe Komisyonunda -adı üzerinde- evvelâ plana uygunluğu aranır, ondan sonra 
da devlet bütçesine uygunluğu aranır. Plan ve Bütçe Komisyonunun görevlerinden birisi de budur. 

Yedinci Beş Yıllık Planda, kalkınma hedeflerinde, plancıların belirttiğine göre, eğitim sistemi
mizde öngörülen uygulama, 8 yıllık, ama, kesintili olmak durumundadır. Halbuki, bugün karşımı
za getirilmiş olan bu tasarıda, kesinti kaldırılıyor. Ayrıca, bütçe açısından da, bütçeye uygunluğu 
yok; bütçe açığını kapatmak için, bu konunun açığını kapatmak için, millete, çeşitli adlar altında 
vergiler ihdas edilmek suretiyle dayatılıyor. 

Değerli milletvekilleri, konu, Öyle geniş bir konu ki, yalnızca bizi ilgilendirmiyor; hatta, bu 
konu bütün dünyayı ilgilendiriyor. Hiç olmazsa, içine girmeye çalıştığımız Avrupa Topluluğundan 
birtakım örnekler almak suretiyle veya yıllardır dostluğumuzu pekiştirdiğimiz, gelişmiş ülke olan, 
dünyayı yönlendirme hevesinde olan Amerika'dan bir örnek almak suretiyle, uygulamalarımızı ya
pabilirdik; ama, buna dahi fırsat bulmamız mümkijn olmadı. Bakın, bugün, Amerika Birleşik Dev
letlerinde, 15 500 civarında eğitim bölgesi vardır; 15 500 bölgede, eğitim, ayrı metotlarla uygulan
maktadır. Ayrıca, yine, Amerika Birleşik Devletlerinde, 25 bin civarında, okul aile birliği ve okul 
yönetiminin birlikte oluşturdukları eğitim dernekleri vardır. Bu eğitim dernekleri, okullarının prog
ramlarını da yaparlar, programların uygulanmasını da denetlerler. 
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Değerli kardeşlerim, bugün, yeryüzünde, ekonomilerini geliştiren ülkeler, daha iyi bir ekono

mi için daha iyi bir okul anlayışındadırlar. Bizim de bu anlayışa gelebilmemiz gerekirdi, bizim de 
insanımızın değerlerini, insanımızın alternatiflerini değerlendirebilmemiz gerekirdi; ama, maale
sef, bir yerlerden dayatılıyor; maalesef, dayatılan konu ise, rejim adına, milletin inancı istikametin
de oluyor. Şunu, asla unutmamamız lazım, asla aklımızdan çıkarmamamız lazım: Bu millet, bin 
yıllık tarihi boyunca, en içten bir şekilde, inancıyla birlikte, örfüyle, gelenekleriyle, ananeleriyle 
birlikte yaşamıştır. Bunları gözardı etmemiz mümkün değildir. Yarın milletin huzuruna çıktığımız
da "benim inancımla oynayan siz misiniz" diye hesap soracaktır. Bunun hesabını, cevabını vermek 
ise, maalesef, ağır olacaktır; bunun faturası da ağırdır, hesabı da ağırdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, 1 dakika içinde lütfen toparlayınız. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; 

henüz, uygulamanın başında bulunuyoruz. Hepinize son defa ihtar ediyoruz ve diyoruz ki... 
YUSUF ÖZTOP (Antalya) - İhtar mı?! 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - ..'.eğitimimiz, 8 yıl olsun, 9 yıl olsun, 10 

yıl olsun, ama, yönlendirmeli olsun; milletimizin çocuklarının alternatiflerini, bilgi ve becerilerini 
yönlendirelim, onları ekonomiye katalım ve güçlü bir ekonominin oluşmasının altyapısını yapalım. 
Gerçi, bu gayretiniz boşunadır. Belki, ülkeye bir yıl kaybettirecektir; ama, bundan sonra gelecek 
olan aklı başında iktidarlar, mutlaka, bu konunun üzerine eğilecek ve hataları düzeltecektir. Bun
dan da emin olunuz. / 

Değerli milletvekilleri, sizleri ve Sayın Başkanımızı saygıyla selamlıyor; inşallah, hayırlı ka
rarlar vermenizi temenni ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karapaşaoğlu. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde 25 adet soru vardır. 
Şimdi, sorular için ayrılan sürenin ilk 5 dakikasını bu soruların okunmasına ayırıyorum. 
Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Delaletinizle aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırılmasını saygı

larımla arz ederim. 
Soru: 15 inci Millî Eğitim Şûrasının alt çalışmaları 13 bölgede yapılmıştır. Yapılan bu bölge 

çalışmalarında, kaç bölgede kesintisiz eğitim yapılması kararlaştırılmıştır? 
Mustafa Baş 

İstanbul 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın Başkan, sorularımın delaletinizle Sayın Bakana tevcihini arz ederim. 
Abdulkadir Öncel 

Şanlıurfa 

1- Zorla uygulamaya konacak bu kanunla, fakir fukara Anadolu insanımızın fırsat eşitliğini 
önlemek, devlet yönetiminde, insanca yaşamada ve iş bulmada önleri kesilecektir. Bu kadar dost
ça uyarımıza rağmen, zulüm kanunundan vazgeçmeyecek misiniz? 

2- İmam-hatiplerin orta kısmında okuyan 306,121 öğrencinin mağduriyetlerini nasıl önleye
ceksiniz? 

• •'. ' - 9 2 -



T.B.M.M. B:135 14 .8 .1997 0 : 2 
3- Anayasa, Medeni Kanun, Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi, Helsinki Nihaî Senedi ve Pa

ris Şartına aykırı bu kanunlardan dolayı, uygar dünyanın ve milletimizin yüzüne nasıl bakacaksı
nız? 

4- Öğretmen ihtiyacını, maddî imkânsızlıkları, biyolojik, pedagojik ve psikolojik imkânsızlık
ları nasıl aşacaksınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına' 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay'a tevcihini arz ederim. 

Yaşar Canbay 
Malatya 

Batı dünyası büyük bir ahlaksızlık batağına saplanmıştır. Bunun sebebi araştırıldığında, din 
eğitiminin ihmal edilmesi gösterilmektedir. Maddî ve manevî kalkınmamız, ancak din eğitiminin 
de ihmal edilmeden yeterince verilmesine bağlıdır. îmam-hatip liselerinin kapatılması, Kur'an 
kurslarının kapatılması, hafızlık eğitiminin engellenmesi, dinî eğitim ve öğretimin önlenmesi, ye
tişecek gençlerimize yapılan bir kötülük değil midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Delaletinizle, Millî Eğitim Bakanının cevaplandırması için aşağıdaki sorumu soruyorum. 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Getirilmekte olan bu kanun tasarısıyla, imam-hatip liselerinin orta kısımları kapatılmakta. Bu
nun ise, 8 yıldan sonraki hazırlık sınıfıyla telafi edilmesini düşünmektesiniz. Böylece, normal lise
lerin 3 yıl olmasına karşılık, imam-hatip liseleri ise, 4 seneden -hazırlık sınıfıyla beraber- 5 yıla çı
kacaktır. Böylece, imam-hatip liselerine giden çocuklarımız diğer liselerde okuyanlara göre, iki se
ne fazla okumuş, yani, iki sene kaybetmiş olacaklardır. 

Bu tatbikatı, Anayasanın eğitimde fırsat eşitliği ilkesini içeren 42 nci maddesine aykırı bulmu
yor musunuz? Neden? 

Ayrıca, imam-hatip liselerini bitiren çocuklarımız, istedikleri branşta okumak üzere üniversi
te imtihanlarına girebilecekler mi? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Millî Eğitim Bakanına soruyorum: 
Benim bölgemdeki kapalı olan okulları ne zaman açacaksınız? Açacaksanız, öğretmen açığı

nı tamamlayacak mısınız? 
Maliki Ejder Arvas 

Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Naci Terzi 
Erzincan 

Kalkınma planlarının yürürlüğe konması ve bütünlüğü koruması hakkında da 3067 sayılı Ka
nuna, Anayasanın 166 ncı maddesine aykırılığı, antidemokratik bir yaklaşımla, Batılı ülkelerde be
nimsenen eğitim ilkeleriyle bağdaşmadığı belli olan bir tasarıda ısrarcı davranmanız niye? 
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BAŞKAN - Soruların okunma işlemi bitmiştir. 
Şimdi, Sayın Bakana, 5 dakika içerisinde verebileceği yanıtları vermesi için, süre tanıyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 15 inci Millî Eğitim Şûrası 13 bölgede yapılmıştır ve tüm böl

gelerde de aynı karar çıkmıştır, kesintisiz eğitim şeklinde. 
ikinci soru, imam-hatip liselerinin orta bölümüne devam eden öğrencilerin mağduriyeti konu

sunda. Buraya devam eden öğrencilerin herhangi bir mağduriyeti yoktur, kazanılmış hakları korun
maktadır. 7 nci ve 8 inci sınıftaki öğrencilerimiz, bu okullarda öğrenimlerini tamamlayacaklar ve 
bu okullardan mezun olacaklardır. Bu yıl açılan imtihanlarla anadolu imam-hatip liselerine giren 
ve kazanan 8 100 öğrenci de, bu haklardan yararlanacaktır. 

Toplumlardaki moral bozukluğu veya ahlakî bozuklukların izahında tek bir faktör yoktur, bir
den fazla faktör vardır. Bunların en önde gelenlerinden bir tanesi işsizlik, diğeri de gelir dağılımın
daki bozukluklardır. Toplumlar, gelir dağılımındaki bozuklukları ve bu arada, işsizlik sorununu çö-
zümlemedikleri sürece, toplumlardaki yıpranma giderek artmaktadır. O nedenle, birden fazla fak
töre dayanan toplumsal bozuklukların çözümü için tek bir faktörle çözüm aramak, olaylara gerçek 
boyutuyla bakmamak anlamına gelir. O nedenle de, tüm toplumlar, bu moral bozukluklarını düzel
tecek önlemleri bir bütün olarak alma uğraşı içerisindedir. Benzeri uğraşlar ülkemizde de mevcuttur. 

İmam-hatip liselerine hazırlık sınıflarının konulmasının, bu okulları 5 yıla çıkaracağı ve bunun 
da caydırıcı olacağı ileri sürülmektedir. Bu, olaya tek boyutuyla bakıştır. Aynı arkadaşımın, diğer 
meslek liselerinin 4 yıl olduğunu, hatta ve hatta, bunlardan erkek teknik lisesinin 5 yıllık sınıflar
dan oluştuğunu göz önünde bulundurması gerekir. O nedenle, önemli olan, okutulan konuların in
sanları hazırladığı mesleklerdir ve o mesleklerin kazançlarıdır. Bugün, 5 yıl olmasına rağmen, be
lirli liselerimize -öğrenci kabul etmekte- önüne konulan imtihanlar nedeniyle, başvuru azlığı var
dır. Bunların önündeki imtihanlar bu yıl kaldırılmıştır. Bundan sonra 5 yıl da olsa, 18 yaşına gel
diğinde bileğine altın bileziğini takabilecek olan gençlerimiz, elbette ki, bu okullara gidecektir. 

Aynı mantıktan hareket edersek, tıp fakülterinin kapatılması gerekir; çünkü, birçok üniversite 
4 yıllık eğitim verirken, 6 yıllık tıp fakültelerine gitmek var. Ayrıca, 4 yıllık ihtisas okulları da var
dır. 10 yıl okumak suretiyle, doktorlar, ancak mesleklerini icra eder hale gelmekteler ve bu da, dok
torluk mesleğine olan talepte herhangi bir düşmeye yol açmamaktadır. 

Bir milletvekili arkadaşımız, vilayetindeki kapalı okulların ne zaman açılacağını sordu. Bu 
çerçevede söyleyebileceklerim şunlar: Güvenlik nedeniyle okulları kapalı bulunan illerimizde, gü
venlik sorunları ortadan kalktıkça okullar açılmaktadır; ancak, buradaki çocuklarımızın eğitimsiz 
kalmamaları için, zaten, bölgede yoğun bir şekilde yatılı ilköğretim bölge okulları ve ayrıca pansi
yonlu okullar açılmaktadır. 

Bu boyutuyla ele alındığında, halihazırda 2000 yılına kadar yürüteceğimiz yatırımlarla, özel
likle ekonomik boyutları itibariyle sıkıntıları olan yerlerde 3 393 yatılı ilköğretim bölge okuluna 
kadar ulaşmayı hedeflemiş bulunuyoruz. Bunun anlamı, önümüzdeki üçbuçuk yıl içerisinde 250 ta
ne yatılı ilköğretim bölge okulunun açılması demektir. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan; diğer soruları yazılı cevaplayacağım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, maddeyle ilgili önergelerin işlemine başlıyoruz. 
Madde iki fıkradır; madde üzerinde, ikisi Anayasaya aykırılık önergesi olmak üzere, dokuz 

adet önerge verilmiştir. Anayasaya aykırılık önergelerinden yalnızca birini işleme koyacağım. 
Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen görüşülmekte olan, 376 sıra sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunuyla İlgili Değişiklik Ya
pılması Hakkındaki Kanun Tasarısının 2 nci maddesindeki "itibaren" kelimesinin "geçerli olmak 
üzere" değiştirilmesi için, gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Halil Çalık Cafer Tufan Yazıcıoğlu Mehmet Yaşar Ünal 
Çetin Bilgir Mehmet Aydın Osman Kılıç 

Necati Albay Mehmet Büyükyılmaz Tahsin Boray Baycık 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (1/620) sıra sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Ka

nunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 2 nci maddesi ile 
5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa eklenen geçici 10 uncu maddenin bi
rinci fıkrasının tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Ömer Faruk Ekinci 

Ahmet Cemil Tunç 

Alaattin Sever Aydın 
Saffet Benli 

Mustafa Bayram 
Zülfükarİzol 

Ömer Özyılmaz 
Avni Doğan 

Abdüllatif Şener 
SaitAçba 
Fethi Acar 

Ahmet Çelik 

Bekir Sobacı 

Sıtkı Cengil 
Osman Yumakoğulları 

Mehmet Aykaç 
Kemalettin Göktaş 

Hüsamettin Korkutata 
Musa Okçu 

Seyyit Haşim Haşimi 
Metin Kalkan 
Nurettin Aktaş 

Kahraman Emmi oğlu 
Ahmet Nurettin Aydın 

Şaban Şevli 

Latif Öztek 

Musa Demirci 

Ersönmez Yarbay 

Ahmet Derin 

Mehmet Sıddık Altay 

Süleyman Metin Kalkan Nezir Aydın 
Hanifi Demirkol Hayrettin Dilekcan 

Hasan Dikici 
Muhammet Polat 
İsmail Kahraman 

Mi kail Korkmaz 
Lütfü Escngül 

Nurettin Kaldırımcı 
Lütfi Doğan 

Ali Oğuz 

Abdullah Arslan 
Celal Esin 

Lütfi Yalman 
Turhan Alçelik 
Zeki Ergezen 

Kâzım Ataoğlu 
Ömer Naimi Barım 
Yakup Hatipoğlu 

Mehmet Sılay 

Azmi Ateş 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 

Cemalettin Lafçı 

Mustafa Ünaldı 
Fikret Karabekmez 

Cevat Ayhan 
Ahmet Doğan 
Bülent Arınç 

Yakup Budak 

Hüseyin Olgun Akın 
İsmail Özgün 

Hüseyin Yıldız 
Abdulhaluk Mutlu 

Hasan Belhan 
Sabahattin Yıldız 

Naci Terzi 
Mustafa Köylü 

Mehmet Bedri İncetahtacı Mehmet Ali Şahin 
Hüseyin Kansu Memet Emin Aydın 

Mustafa Kemal Ateş 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(1/620) sıra sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve 
Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Madde 2.- 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 10.- Ortaöğretim kurumları bünyesindeki ilköğretim 6,7 ve 8 inci sınıfla
rına ait öğretim ile çıraklık eğitim merkezlerindeki ve Kur'an kurslarındaki eğitim ve öğretim, 
2000-2001 ders yılı başına kadar devam eder. 2000-2001 ders yılı başından itibaren bu sınıflara ve 
kurslara ilköğrenimini tamamlamayan öğrenciler alınmaz." 

Hasan Çağlayan 
Hanefi Çelik 

Fethullah Erbaş 

Ömer Faruk Ekinci 

Musa Demirci 

Nezir Aydın 
Hanifi Demirkol 

Azmi Ateş 
Muhammet Polat 

Ömer Özyılmaz 

Avni Doğan 

Abdüllatif Şener 
SaitAçba 

Fethi Acar 

Ahmet Çelik 

Bekir Sobacı 

Sıtkı Cengil 

Osman Yumakoğulları 
Turhan Alçelik 
Zeki Ergezen 

Kâzım Ataoğlu 
Ömer Naimi Barım 
Yakup Hatipoğlu 

Mehmet Sılay 
Mehmet Bedri Incetahtacı 

Hüseyin Kansu 

Recep Kırış 
Mehmet Ekici 
Şaban Şevli 

Latif Öztek 

Mehmet Sıddık Altay 

Saffet Benli 
Mustafa Bayram 

Zülfükarlzol 

Süleyman Metin Kalkan 
İsmail Kahraman 

Mikail Korkmaz 

Lütfü Esengün 
Nurettin Kaldırımcı 

Lütfi Doğan 

Ali Oğuz 

Abdullah Arslan 
Celal Esin 

İsmail Özgün 
Hüseyin Yıldız 

Abdulhaluk Mutlu 
Hasan Belhan 

Sabahattin Yıldız 
Naci Terzi 

Mustafa Köylü 
Mehmet Ali Şahin 

Memet Emin Aydın 
Mustafa Kemal Ateş 

Lütfi Yalman 

Orhan Kavuncu 
Ersönmez Yarbay 

Ahmet Derin 

Ahmet Cemil Tunç 

Hayrettin Dilekcan 
Hasan Dikici 

Nedim İlci 

Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Cemalettin Lafçı 

Mustafa Ünaldı 

Fikret Karabekmez 

Cevat Ayhan 

Ahmet Doğan 

Bülent Arınç 

Yakup Budak 

Hüseyin Olgun Akın 
Mehmet Aykaç 

Kemal ettin Göktaş 
Hüsamettin Korkutata 

Musa Okçu 
Seyyit Haşim Haşimi 

Süleyman Metin Kalkan 
Nurettin Aktaş 

Kahraman Emmioğlu 
Ahmet Nurettin Aydın 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (1/620) sıra sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Ka
nunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 2 nci maddesiyle 
5.1.1961 tarihli 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa eklenen geçici 10 uncu maddenin son 
fıkrasının "Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıflarında başarılı 
olanlar ile bu okullarda öğrenim yapmak isteyenler, sınavlarını kazandıkları takdirde, zorunlu eği
timlerini bu okullarda tamamlarlar" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sıddık Altay 
Ağrı 

Ersönmez Yarbay 
Ahmet Derin 
Lütfi Yalman 

Tevhit Karakaya 
Arif Ahmet Denizolgun 

Azmi Ateş 

Ömer Vehbi Hatipoğlu 

Cemalettin Lafçı 
Mustafa Ünaldı 

Fikret Karabekmez 
Cevat Ayhan . 
Ahmet Doğan 

Bülent Arınç 

Yakup Budak 

Fethullah Erbaş 

Ömer Ekinci 

Muhammet Polat 
Osman Hazer 
Nezir Aydın 

Hayrettin Dilekcan 
Zülfükar İzol 

Ömer Özyılmaz 

Avni Doğan 
Abdiillatif Şener 

Sait Açba 
Fethi Acar 

Ahmet Çelik 

Bekir Sobacı 

Sıtkı Cengil 
Hüseyin Olgun Akın Osman Yumakoğulları 

Mehmet Aykaç 
Kemalettin Göktaş 

Hüsamettin Korkutata 
Musa Okçu 

Seyyit Haşim Haşimi 
Süleyman Metin Kalkan 

Şaban Şevli 

Latif Öztek 
Musa Demirci 

Alaattin Sever Aydın 
Saffet Benli 
Hasan Dikici 

Nedim İlci 

İsmail Kahraman 

Mikail Korkmaz 
Lütfü Esengün 

Nurettin Kaldırımcı 
Lütfü Doğan 

Ali Oğuz 
Abdullah Arslan 

Celal Esin 
İsmail Özgün 

Hüseyin Yıldız 
Abdulhaluk Mutlu 

Hasan Belhan 

Sabahattin Yıldız 
Naci Terzi 

Mustafa Köylü 

Turhan Alçelik 
Zeki Ergezen 

Kâzım Ataoğlu 

Ömer Naimi Barım 
Yakup Hatipoğlu 

Mehmet Sılay 

Nurettin Aktaş Mehmet Bedri İncetahtacı Mehmet Ali Şahin 
Kahraman Emmioğlu Hüseyin Kansu Memet Emin Aydın 
Ahmet Nurettin Aydın Mustafa Kemal Ateş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (1/620) sıra sayılı İlköğretim ve Millî Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel 

Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 2 nci maddesi ile 
5.1.1961 tarihli 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa eklenen geçici 10 uncu maddenin birin
ci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrasının tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Sıddık Altay 

Ersönmez Yarbay 

Ahmet Derin 

Mustafa Bayram 

Alaattin Sever Aydın 

135 
Fethullah Erbaş 

Ömer Ekinci 

Muhammet Polat 

Osman Hazer 

Nezir Aydın 

Arif Ahmet Denizolgun Hayrettin Dilekcan 

Zülfükar İzol 

Ömer Özyılmaz 
Cemal ettin Lafçı 
Mustafa Ünaldı 

Fikret Karabekmez 
Cevat Ayhan 
Ahmet Doğan 
Bülent Arınç 
Yakup Budak 

Azmi Ateş 

Ömer Vehbi Hatipoğlu 

Kâzım Arslan 
Mikail Korkmaz 
Lütfü Esengün 

Nurettin Kaldırımcı 
Lütfi Doğan 

Ali Oğuz • 
Abdullah Arslan 

Celal Esin 
Lütfi Yalman 

Turhan Alçelik 
Zeki Ergczen 

Kâzım Ataoğlu 
Ömer Naimi Barım 
Yakup Hatipoğlu 

Mehmet Sılay 
Mehmet Bedri İncctahtacı Mehmet Ali Şahin 

Hüseyin Kansu 

14.8. 
Şaban Şevli 

Latif Öztek 

Musa Demirci 

Tevhit Karakaya 

Saffet Benli 

Hasan Dikici 

Ahmet Cemil Tunç 

İsmail Kahraman 

Avni Doğan 
Abdüllatif Şener 

Sait Açba 
Fethi Acar 

Ahmet Çelik 
Bekir Sobacı 
Sıtkı Cengil 

0 : 2 

Hüseyin Olgun Akın Osman Yumakoğulları 
İsmail Özgün 

Hüseyin Yıldız 
Abdulhaluk Mutlu 

Hasan Belhan 
Sabahattin Yıldız 

Naci Terzi 
Mustafa Köylü 

Mehmet Aykaç 
Kemalettin Göktaş 

Hüsamettin Korkutata 
Musa Okçu 

Seyyit Haşim Haşimi 
Süleyman Metin Kalkan 

Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 

Memet Emin Aydın Ahmet Nurettin Aydın 
Mustafa Kemal Ateş 
Önergeler eksik oluyor... SALİH KAPUSUZ (Kayseri) 

BAŞKAN - Öyle okunuyor. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hayır; nerenin milletvekili olduğunun da okunması lazım. 

BAŞKAN - Zorunlu değil o. 

ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) - Öyle okunmuyor... Tam okunmuyor... 

BAŞKAN - Tam okunuyor efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, yazıldığı gibi okunması lazım; karşısında illeri 

var, hangi ilin milletvekiliyse okunacak. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, uygulamalarımızda zorunlu değil. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Olur mu efendim!.. 
BAŞKAN - Lütfen... 

Buyurun, devam edin. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (1/620) sıra sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Ka
nunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
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kında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve 
İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 2 nci maddesiyle 
5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa eklenen geçici 10 uncu maddenin 
ikinci fıkrasının "Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıflarında başa
rılı olanlar ve Kur'an kurslarına giriş sınavını kazananlar, zorunlu eğitimlerini bu okullarda tamam
larlar" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Ömer Vehbi Hatipoğlu Ömer Özyılmaz 

Cemalettin Lafçı Avni Doğan 

Mustafa Ünaldı Abdüllatif Şener 

Fikret Karabekmez Sait Açba 

Cevat Ayhan Fethi Acar 

Ahmet Doğan Ahmet Çelik 

Bülent Arınç Bekir Sobacı 

Yakup Budak Sıtkı Cengi 1 

ismail Kahraman 

Mikail Korkmaz 

Lütfü Esengün 

Nurettin Kaldırımcı 

Lütfi Doğan 

Ali Oğuz 

Abdullah Arslan 

Celal Esin 

İsmail Özgün 

Hüseyin Yıldız 

Abdulhaluk Mutlu 

Hasan Bel han 

Sabahattin Yıldız 

Naci Terzi 

Mustafa Köylü 

Mehmet Ali Şahin 

Hüseyin Olgun Akın Osman Yumakoğulları 

Turhan Alçelik 

Zeki Ergezen 
Kâzım Ataoğlu 

Ömer Naimi Barım 
Yakup Hatipoğlu 

Mehmet Sılay 
Bedri İncetahtacı 

Hüseyin Kansu 

Mehmet Aykaç 
Kemalettin Göktaş 

Hüsamettin Korkutata 
Musa Okçu 

Seyyit Haşim Haşimi 
Metin Kalkan 

Nurettin Aktaş 

Kahraman Emmioğlu 

Mehmet Emin Aydın Ahmet Nurettin Aydın Mustafa Kemal Ateş 

İ. İlhan Sungur 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (1/620) sıra sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Ka
nunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve 
İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 2 nci maddesiyle 
5.1.1961 tarihli ve 222 sıra sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa eklenen geçici 10 uncu madde
nin ikinci fıkrasının "Bazı derslerin öğretnimini yabancı dille yapan okullar ile diğer özel ve genel 
okullarda başarılı olanlar, zorunlu eğitimlerini bu okullarda tamamlarlar" olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ömer Vehbi Hatipoğlu Ömer Özyılmaz 

Cemalettin Lafçı Avni Doğan 

Mustafa Ünaldı Abdüllatif Şener 
Fikret Karabekmez Sait Açba 

Cevat Ayhan Fethi Acar 
Ahmet Doğan Ahmet Çelik 

Fethullah Erbaş 
İsmail Kahraman 
Mikail Korkmaz 
Lütfü Esengün 

Nurettin Kaldırımcı 
Lütfi Doğan 
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Ali Oğuz 

Abdullah Arslan 
Celal Esin 

Lütfı Yalman 
Turhan Alçelik 
Zeki Ergezen 

Kâzım Ataoğlu 

Ömer Naimi Barım 
Yakup Hatipoğlu 

Mehmet Sılay 
Bedri încetahtacı 

Hüseyin Kansu 

14 .8 .1957 
Bülent Arınç Bekir Sobacı 
Yakup Budak Sıtkı Cengil 

Hüseyin Olgun Akın Osman Yumakoğulları 

0 : 2 

Mehmet Aykaç 
Kemalettin Göktaş 

Hüsamettin Korkutata 
Musa Okçu 

Seyyit Haşim Haşimi 
Metin Kalkan 
Nurettin Aktaş 

Kahraman Emmioğlu 

İsmail Özgün 
Hüseyin Yıldız 

Abdulhaluk Mutlu 
Hasan Belhan 

Sabahattin Yıldız 
Naci Terzi 

Mustafa Köylü 

Mehmet Ali Şahin 

Mehmet Emin Aydın Ahmet Nurettin Aydın 
Mustafa Kemal Ateş 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım önerge, Anayasaya aykırılık önergesidir, 
öncelikle işleme konulacaktır; bilgilerinize sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının 2 nci maddesi, Anayasanın 10, 11, 27, 42, 17, 2, 5, 166 ncı maddelerine 
açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Sunulan nedenlerle, Anayasaya aykırı 2 nci maddenin reddini ta
lep ediyoruz. 

Hayrettin Dİlekcan 
Ömer Özyılmaz 

Avni Doğan 
Abdüllatif Şener 

Sait Açba 

Fethi Acar 

Ahmet Çelik 
Bekir Sobacı 

Sıtkı Cengil 

Osman Yumakoğulları 
Şeref Malkoç 

Hüseyin Yıldız 

Abdulhaluk Mutlu 

Hasan Belhan 
Sabahattin Yıldız 

Naci Terzi 

Mustafa Köylü 

Mehmet Ali Şahin 

Ahmet Demircan 
îsmail Kahraman 

Mikail Korkmaz 

Lütfü Esengün 
Nurettin Kaldırımcı 

Lütfı Doğan 

Ali Oğuz 
Abdullah Arslan 

Celal Esin 

Lütfı Yalman 
Mehmet Aykaç 

Kemalettin Göktaş 
Hüsamettin Korkutata 

Musa Okçu 

Seyyit Haşim Haşimi 
Süleyman Metin Kalkan 

Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 

Memet Emin Aydın Ahmet Nurettin Aydın 
Hasan Çağlayan 

Ömer Vehbi Hatipoğlu 

Cemalettin Lafçı 

Mustafa Ünaldı 

Fikret Karabekmez 

Cevat Ayhan 

Ahmet Doğan 
Bülent Annç 

Yakup Budak 
Hüseyin Olgun Akın 

Mustafa Kamalak 

Turhan Alçelik 

Zeki Ergezen 
Kâzım Ataoğlu 

Ömer Naimi Barım 
Yakup Hatipoğlu 

Mehmet Sılay 

Mehmet Bedri İncetahtacı 

Hüseyin Kansu 

Mustafa Kemal Ateş 

İsmail Özgün 
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BAŞKAN-Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önerge sahipleri?.. 

HAYRETTİN DİLEKCAN (Karabük) - Konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

HAYRETTİN DİLEKCAN (Karabük) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 
olan tasarının 2 nci maddesinin Anayasaya aykırı olması nedeniyle söz almış bulunuyorum. 

Bu kanun tasarısı, Genel Kurula gelmeden önce, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Komisyon 
üyesi arkadaşlarımız, özellikle muhalefet gruplarına mensup arkadaşlarımız "getirilen tasarı, ne ül
ke gerçeklerine ne insanlarımızın ihtiyaçlarına ne de mevcut hukuk düzenimize uymuyor" diyerek, 
bu tasarıyı belki Hükümet tarafı insafa gelir de geri çeker diye gayret göstermesine rağmen, maale
sef, Genel Kurulda görüşülmeye devam ediyor. 

Ben, 2 nci maddenin Anayasaya aykırı olduğunu iddia ediyorum. Gerekçelerimizi izah edersek: 

Getirilen tasarının 2 nci maddesinde, yabancı dille öğretim yapan okulların dışındaki ortaokul
ların hiçbirine, bu sene, yani 1997-1998 öğretim yılında öğrenci alınmayacağı belirtiliyor. 

Şimdi, Türkiye'de bu okulların sayısı 389, yani, Anadolu liselerinin sayısı 389; kız meslek li
selerinin orta kısmı, ortaokullarımn sayısı 324; endüstri meslek liselerinin sayısı 21; ticaret meslek 
liselerinin sayısı 30; imam-hatip liselerinin orta kısmının sayısı 601, çıraklık eğitim merkezleri ile 
yaygın öğretim kurumlarının sayısı 5 435, Kur'an kursu sayısı 5 241 ve orta kısmı olan özel lise
lerin sayısı 376'dır; yani, çıraklık eğitim merkezleri ile Kur'an kurslarını bir an için dışarıda bıra
kacak olursak, Türkiye'deki toplam 1 358 ortaokula öğrenci alınamayacak demektir. 

Şimdi, Anadolu liselerine gitmeye niyet etmeyip de, çıraklık eğitim merkezlerine, imam-hatip 
liselerine, ticaret liselerine, endüstri meslek liselerine gitmek niyetiyle ilkokul diplomasını alacak 
öğrencilerimiz, bu okullara gidemeyecektir. Oysa, niyet bakımından, Anadolu liselerine gitmek is
teyen öğrenciler ile bu öğrenciler arasında ne fark vardır? Devlet yatılı okulları imtihanlarını kaza
nan ortaokul öğrencilerinin, daha doğrusu, bu sene ortaokula gitmek için devlet yatılı okulları sı
navlarını kazanan öğrencilerin ne yapacakları, bu tasarıda açık değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Lozan Barış Antlaşmasının 39, 40,41, 42 nci maddelerine göre, ilköğ
retim, ortaöğretim ve lise eğitimi alan azınlıkların hakları vardır; bu haklarla ilgili olarak, tasarıda 
açıklık yoktur. İçhukuktan önde gelen uluslararası anlaşmalara göre verilen haklar, diğer vatandaş
larımızdan esirgenmektedir. Bu husus da, Anayasaya gerçekten aykırılık teşkil etmektedir. 

Medenî Kanunun 23 üncü maddesinde "kimse, medenî haklarını kullanmaktan feragat edemez 
ve men edilemez" denilmektedir; yine, 265 inci maddesinde "anne baba, çocuğun meslekî terbiye
sini sevk ve idare eder" denilmektedir. Medenî Kanunun 266 nci maddesinde "çocuğun dinî terbi
yesini tayin hakkı anne babaya aittir. Buna aykırı hiçbir mukavale, sözleşme hükmü geçerli ola
maz" denilmektedir. 

Yine, Anayasamızın başlangıç hükümlerinde, millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin' 
kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanma yetkisinin Millet Meclisin
de, milletvekillerinde olduğu, başka hiçbir kurumun, bununla çelişir tarzda yetki kullanamayacağı 
ifade edilmektedir. Anayasının 2 nci maddesinde, Türkiye'nin, demokratik, sosyal bir hukuk dev-
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leti olduğu; 5 inci maddesinde, tensel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına engel bütün mânilerin 
kaldırılmasının devletin görevi olduğu; 11 inci maddesinde, kanunların Anayasaya aykırı olamaya
cağı; 17 nci maddesinde, herkesin yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkı
na sahip olduğu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Dilekcan, lütfen toparlayalım. 

HAYRETTİN DİLEKCAN (Devamla) - ...10 uncu maddesinde de, herkesin, ayrım gözetil
meksizin kanun önünde eşit olduğu ifade edilmektedir. 

Bu tasarıyla, vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz arasında ayrım yapan bir Hükümetin, demok
ratik olduğunu, eşitliği, sosyal adaleti, hakkı, hukuku savunduğunu söylemek mümkün değildir. Bu 
tasarıya karşı çıkan vatandaşlarımızın meydanlarda kendi düşüncelerini ifade etmek için tertiple
mekte oldukları toplantılara, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa uygun taleplerine de "ha
yır" demek suretiyle -bu konuda valilere verdikleri talimatla da- ne kadar sosyal adaletçi olmadık
larını göstermek suretiyle, Anayasaya aykırı dayandıklarını zaten görmüş bulunuyoruz. 

Bu nedenle, Yüce Meclisin saygıdeğer üyelerinin, tekrar vicdanlarında bir muhasebe yapmak 
suretiyle, Anayasaya aykırı olan bu kanun tasarısının Meclisten geçmemesi için gereğini yapacak
larına inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dilekcan. 
Anayasaya aykırılık önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önerge kabul edilmemiştir. 
Aykırılık derecelerine göre, madde üzerindeki önergeleri tekrar okutup işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının çerçeve 2 nci maddesiyle 5.1.1961 tarihli 222 sayılıİlköğretim ve Eğitim 

Kanununa eklenen geçici 10 uncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile, ikinci fıkrasının ta
sarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

FethullahErbaş ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
KÂZIM ARSLAN (Yozgat) - Sayın Başkan, önerge sahibi olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Arslan. 
KÂZIM ARSLAN (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; günlerdir, Plan ve Bütçe 

Komisyonundaki müzakerelerden beri bu tasarıyı tartışıyoruz. Muhalefet milletvekilleri olarak, di
limiz döndüğü kadarıyla, bu tasarının yanlış olan yerlerini, uygulamada doğabilecek aksaklıklarını 
anlatmaya çalıştık. Ülke gerçekleri dile getirildi, uygulamada doğabilecek ekonomik ve sosyal zor
luklar dile getirildi, gelişmiş dünya ülkelerindeki tatbikatlar anlatıldı; ama, üzülerek görüyoruz ki, 
Hükümet, bu konuda kararlı, geri adım atmaya niyeti yok ve bu tasarıyı, Komisyonda olduğu gibi, 
Genel Kuruldan da geçirmeye gayret ediyor; görünen o ki, sayısal çoğunluğuyla da buna muvaffak 
olacak. Demek ki, bu kararlılıkları gösteriyor ki, iktidar, dersini iyi çalışmış; Millî Güvenlik Kuru
lundan ve Batı Çalışma Grubundan gerekli dersini almış ve o yüzden de geri adım atması mümkün 
olmuyor. 
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Şimdi, bu 2 nci maddeyle, kazanılmış birçok hak da yok edilmektedir. Az önce konuşan arka

daşım da söyledi, bu öğretim yılında ilkokulu bitirerek diploma alan bir çocuk, eğer Anadolu lise
si sınavlarını kazanmışsa, yabancı dille eğitim veren okulların sınavını kazanmışsa, bir hak elde et
mektedir ve 5 + 3 şeklinde, yani yönlendirmeli şekilde eğitimine devam edecektir; ama, bu sınavı 
kaybeden bir çocuğumuz, bu haktan mahrum olacaktır; belki yarım puanla, belki 1 soru eksik yap
makla, kesintisiz temel eğitime tabi olmaktadır ki, bu da, açıkça bir fırsat eşitsizliğini doğurmakta
dır. Bunu, hiçbir vicdanın kabul etmesi mümkün değildir. İki çocuk aynı sınıfta okuyacak, aynı ha
zırlıkları yapacak; ama, hasbelkader yarım puan veya 1 puan noksan yapmakla geleceği değişecek, 
geleceği bambaşka bir şekilde şekillenmiş olacak. Bu, açıkça bir fırsat eşitsizliğidir ve Hükümetin 
de buna hakkı olmaması lazım. 

Bir kanun çıkarıldığı zaman, bu, gelecek günlere matuf olur; ama, bu kanun tasarısı bu şekil
de yasalaştığı zaman, bir noktada geriye doğru işlemiş olacaktır. Bu sene ilkokul diplomasını alan 
çocuklarımızın bir noktada diplomaları iptal edilmiş gibi bir statü kazanmış olacaktır; çünkü, siz, 
imtihanı kazanan çocukların hakkını koruyorsunuz; ama, başka bir yönde yönlendirilmek üzere ha
zırlık yapmış çocuklarımızın haklarını garanti altına alacak bir uygulamayı bu tasarıya koymuyor
sunuz. 

Şimdi, herkes biliyor ki, sizin kanunlaştıracağınız bu tasarı, ilkokulların 8 yıla çıkmasından 
başka bir maksada hizmet etmeyecek. Bu yasayla öğretim kalitesinin artması mümkün değil; insan
ların, becerilerine göre, mesleklerine göre, meslekî yönlerine göre yönlendirilmesi mümkün değil. 
Sadece ilkokulu 8 yıla çıkarmış olacaksınız; ama, burada vurgu yaptığınız çıraklık eğitiminin gele
ceği ne olacak belli değil; özel öğretim kurumlarının, özel eğitim gereken çocukların durumlarının 
ne olapağı belli değil. Nasıl garanti edebiliyorsunuz ki, aynı okula girecek, 8 yıl aynı okulda aynı 
hocalarla okuyacak ve o okulu bitirebilecek? Biz, kendi tahsil hayatımızdan da biliyoruz, ilkokulu 
zorlukla bitiren arkadaşlarımız vardı, ilkokul 5 inci sınıfa geldiği halde en ufak matematik prob
lemlerini yapamayan, hatta, ismini yazmaktan âciz arkadaşlarımız vardı. Bunlara bir özel öğretim 
de gerekirdi; ama, şimdi sizin getireceğiniz bu yasayla, 5 yılı güç bela tamamlayan bu çocuklar 8 
yılı nasıl tamamlayacaklar? 6 ncı yılda, 7 nci yılda, 8 inci yılda okulu terk etmek durumunda kal
dıkları zaman, bu çocukların hakkı hukuk ne olacak? 

İşte, eğer ülkenin geleceğini düşünüyorsanız, kaliteli bir eğitim düşünüyorsanız, bütün bu ger
çekleri de göz önüne almanız lazım, göz önünde tutmanız lazım. Bizim buradaki gayretlerimizi, en
gelleme olarak gösteriyorsunuz, göstermeye çalışıyorsunuz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, toparlayalım... 

KÂZIM ARSLAN (Devamla) - ...zorbalık olarak göstermeye çalışıyorsunuz. Halkın tepkile
rini görmezlikten geliyorsunuz; tepkilerini göstermesine izin vermiyorsunuz. Peki, halk konuşma
yacak, milletvekili konuşmayacak, kim konuşacak? Siz, dikensiz gül bahçesi mi istiyorsunuz, tep
kisiz bir toplum mu istiyorsunuz? 

Esasen, eğer, söylediğiniz gibi, demokrasiden yana nasibiniz varsa, demokrasilerde toplumdan 
gelen yaygın tepkilere kulak tıkanamayacağını da bilmeniz lazım. / 

Bu sözlerimi ifade ettikten sonra, Genel Kurulu saygıyla selamlıyor, teşekkürlerimi sunuyo
rum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının çerçeve 2 nci maddesi ile 5.1.1961 tarihli 222 sıra sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununa eldenen geçici 10 uncu maddenin birinci fıkrasının tasarı metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

FethullahErbaş ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Konuşacak mısınız?.. 
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yalman. (RP sıralarından alkışlar) 
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kesintisiz 8 yıllık eğitimle 

ilgili yasa tasarısının 2 nci maddesindeki değişiklik önergesi üzerinde söz almış bulunuyorum; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Eğitim sistemleri, bir ülke kalkınmasının temel güvencesidir. Ne pahasına olursa olsun, eği
timde feda edilecek fert yoktur. Eğitim sistemlerini ideolojik kalıplar içerisinde hazırlarsanız eğer, 
yanlış yaparsınız. Eğitim sistemlerini, askerlere hazırlattırırsanız veya onların istediği tarzda hazır
larsanız, yaparsanız; yine yanlış yaparsınız. Eğitim sistemlerini, ekonomistlere, işletmecilere hazır-
latttırırsanız, yine yanlış yaparsınız. 

Değerli arkadaşlarım, işte, bugün bu yanlışlık yapılmaktadır. Hükümet, eğitim cinayeti işle
mektedir. Bu tasarı, bir gece baskınıyla, ansızın, Bakanlar Kurulu önüne getirildi ve imzalattırıldı. 
Cumhuriyet Halk Partisinin ideolojik yapısını yansıtıyor; Demokratik Sol Parti ve Anavatan Parti
si de, maalesef bunu uygulamakla yükümlü. 

Eğitim sistemi, Millî Eğitim Komisyonunda tartışılmadı, Plan ve Bütçe Komisyonunda tartı
şıldı. Meclis Başkanı, maalesef, bir teamül katli gerçekleştirdi; eğitim tarihimiz açısından, gerçek
ten, ne büyük bir talihsizlik. 

Değerli arkadaşlar, eğitim sistemlerinin bir hedefi vardır, bir gayesi vardır; ama, siz, ruhsuz, 
heyecansız ve hedefsiz bir eğitim sistemi meydana getiriyorsunuz. İmam-hatip liselerinin orta kı
sımlarının kapatılması ya da Kur'an kurslarının kapatılması için keşke başka bir yol bulsaydınız, 
hiç değilse, eğitimde kaos meydana getirmezdiniz. 

Bu milletin çocuklarının geleceğiyle oynamamalıydınız; ama, sizlerin asıl başka bir gayeniz 
daha var, Anadolu çocuklarının devlet yönetiminden uzaklaştırılması. 

Değerli arkadaşlarım, bir Başbakan kalkacak, bu milletin evlatlarının okuduğu, Türkiye Cum
huriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullara "cumhuriyetin okulları değil" diyecek; ne büyük 
bir talihsizlik; kınıyorum... 

Yine, bir bakan kalkacak, inançlarına ve geleceklerine ipotek konulmasına tepki gösteren hal
ka "şerefsizler" diyecek, "teröristler" diyecek. Birileri de, inançlı insanlara, imam-hatip liselerinde 
okuyanlara "PKK'dan tehlikeli" demişti; aynı zakkumdan zehirlendiklerini nasıl da belli ediyorlar; 
bunları da kınıyorum. 

Bir siyasî kalkacak, "imam-hatip liselerinde okuyanlar vehhabî oluyor" diyecek, "Suudçu 
oluyor" diyecek, eehel-i cühela olduğunu ortaya koyacak; çünkü, imam-hatip liselerindeki eğitim 
sistemini hiç bilmediğini ortaya koyacak. 

Değerli arkadaşlarım, kişilikleriyle savaşan insanlarla karşı karşıyayız maalesef. 
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Sayın Başbakan, televizyonlarda "imam-hatip okulları halkın yaptığı okullardır, kimse kap

atamaz; kimsenin buna gücü yetmez" diyeceksiniz; meydanlarda "bizim dönemimizde, imam-
hatipler, Kur'an kursları ve camiler kapanmayacaktır, ezanlar susmayacaktır" diyeceksiniz; "kesin
tisiz 8 yıllık eğitim içime sinmiyor" diyeceksiniz; "Sayın Baykal, bu konuda sizinle an
laşamıyoruz" diyeceksiniz; ama, aynı siz "imam-hatip okulları, cumhuriyetin okulları olacak; 
kesintisiz 8 yıl, Sayın Ecevit'in dediği gibi acilen uygulanacak" diyeceksiniz; yani "imam-hatip-
lerin orta kısımları kapatılacak, Kur'an kursları işlevsiz kalacak" diyeceksiniz... Sayın Başbakan, 
siz bunlardan hangisisiniz?.. Kaç yönünüz, kaç yüzünüz ve anlayışınız var?.. Yoksa, çok mu unut
kansınız?! Ama, hayır; siz, öyle bir hocaya talebe oldunuz ki, o "dün dündür, bugün bugündür", 
"yaptımsa yaptım, ne olmuş yani" diyordu. Ne çabuk kavradınız ve yetiştiniz!.. 

RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) - Kaddafi'nin yardımcısı değildi hiç olmazsa... 

LÜTFİ YALMAN (Devamla) - Kesintisiz 8 yıllık eğitimin, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planına, dolayısıyla, Anayasanın 166 ncı maddesine, din ve vicdan hürriyetine, insan haklarına ay
kırı olduğunu siz de biliyorsunuz. Ayrıca, altyapının hiç de hazır olmadığı hususunda sizin arkadaş
larınız arasından eğitim uzmanlarınca bir rapor hazırlandığı halde, buna hiç itibar etmediniz. Köy
lerimizde beş derslikli okul yok, beş Öğretmenli okul yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yalman, lütfen, 1 dakika içinde tamamlayın. 

LÜTFİ YALMAN (Devamla) - Tamam Sayın Başkanım. 
Sayın Bakan yanlış beyanda bulundular. Şu anda bile, Türkiye'de, onbini aşkın branş öğret

menine ihtiyaç var; kesintisiz 8 yılı uygulamaya kalkarsanız, bunu, sizin dörde katlamanız gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, 1973-1995 yılları arasında, 22 yıllık dönem için, Millî Eğitim Bakanlığı 
Perspektif Planında öngörülen derslik sayısı 150 bindi, 150 bin derslik yapılması öngörülüyordu; 
ama, bu 22 yılda, sadece 20 bin civarında derslik yapılabilmiştir. Millî Eğitim Bakanımız tetkik 
ederse, bunu kayıtlardan görebilir. 

Değerli arkadaşlarım, bu eğitim anlayışı, Türkiye'de ancak imam-hatip liselerinin orta kıs
mının kapatılmasını hedefliyor. Zaten, Ali Topuz hedefi gösteriyor "imam-hatip liselerinin orta kıs
mı kapatılmazsa, kesintisiz 8 yılın ne anlamı olacak" diyor. Evet, aslî hedef budur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yalman. 

LÜTFİ YALMAN (Devamla) - Ben de teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, görüşmesini ve oylamasını yapmak durumunda ol
duğumuz 5 ayrı önerge daha vardır; ayrıca, madde üzerinde açık oylama talebi vardır. Çalışma 
süremiz de, aldığımız karar uyarınca, dolmak üzeredir; bu nedenle, önergeleri görüşmek ve oy
lamak için, saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.01 

Q 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Uluç GÜRKAN 
KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Zeki ERGEZEN (Bitlis) 

- © — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 135 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
III. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
5. - İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Ka

nunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 16 Arkadaşının; 222 Sayı
lı İlköğretim ve Eğitim Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 
9 uncu Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Bir gen Keleş'in 
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Geçici Mad
de Eklenmesi ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Yasa Önerisi ve İzmir Milletvekili Kaya Erdem ve 66 Arkadaşının; 1739 Sayılı Millî Eğitim Te
mel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde ve İki Ek Geçici Madde Eklenme
si ve Geçici 2 nci Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Kaya Erdem 
ye 65 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi, Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 9 uncu Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
istanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin 'in; Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve 10 Arkadaşının; Millî Eğitim Temel 
Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/620, 21231, 2/515, 2/719, 2/720, 2/891, 2/895) (S. Sayısı: 376) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
2 nci madde üzerindeki önergelerin aykırılık sırasına göre görüşülmesine devam ediyoruz. 
Şimdi, aykırılık sırasına göre sıradaki önergeyi okutuyorum: 
Kayseri Milletvekili Recep Kırış ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
MADDE 2.- 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki Geçici 

Madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 10. - Ortaöğretim kurumları bünyesindeki ilköğretimin 6, 7 ve 8 inci sı

nıflarına ait öğretim ile çıraklık eğitim merkezindeki ve Kur'an kurslarındaki eğitim ve öğretim 
2000-2001 ders yılı başına kadar devam eder. 2000-2001 ders yılı başından itibaren bu sınıflara ve 
kurslara ilköğrenimini tamamlamayan öğrenci alınmaz." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Katılmı

yoruz efendim. 
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BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri?.. 

ORHAN KAVUNCU (Adana) - Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kavuncu. 
ORHAN KAVUNCU (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun tasarısının 2 nci 

maddesi, 1997-98 öğretim yılında 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ortaöğretim bünyesinde okutan 
okullara öğrenci alınmayacağını ifade etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin 8 yıllık eğitime geçtiği başlangıç yılını 1973 olarak düşünür
sek, 24 yıldan bu tarafa ilkokullarımızın bir bölümü -yaklaşık yüzde 30 kadarı- 8 yıllık eğitime geç
miş, geri kalan yüzde 70'i, 24 yıl içerisinde geçememiştir. Dolayısıyla, bu kanun tasarısı, kabul 
edildiği takdirde, yeni öğretim yılının başlamasına bir ay kadar zaman kalmış olacaktır. Bir ay içe
risinde, ilkokullarımızın henüz 8 yıllık ilköğretim okulu şekline geçmemiş olan yüzde 70 kadarın
da, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci derslikleri açmak, bunun için ders araç-gcreçleri, donanım ve öğretmen 
bulma ihtiyacını karşılamak mümkün olmayacaktır. Bu yüzden, bu sürenin, hiç olmazsa, 2000-
2001 öğretim yılına kadar uzatılması, gerekli altyapının oluşturulması bakımından bir zaman ka
zandırabilecektir. 

Değerli arkadaşlar, din, bir ulusun kültürünün şekillenmesinde en önemli unsurlardan bir ta
nesidir. Hele Türk Milleti için İslam dini, diyebiliriz ki, hayatımızın her döneminde, günlük yaşan
tımızın her devresinde, âdeta, nakış nakış kültürümüzü işlemiş, dolayısıyla, Türk kültürünün en te
mel unsurlarından bir tanesi haline gelmiştir. Bu toprakları vatan yapan, sonra bu vatanı koruyan, 
bu cumhuriyeti kuran Yüce Türk Milleti, manevî gücünü elbette İslamdan almıştır. Şimdi, bu mil
letin kültürel kimliğini, bunun için de vatandaşlık şuurunu vermekle yükümlü olan cumhuriyetimi
zin eğitim kurumları, Türk kültürünün, dolayısıyla, Türklüğün bu topraklarda devamını sağlamak 
için din eğitimini ihmal etmemek zorundadır. 

Çocuk hakları konusunda, merhamet ve şefkat bakımından diyemesek bile, fizikî ortam sağla
ma bakımından, bizden daha ileri durumda bulunan Batılı ülkelerde de çocuklara din eğitimi veren 
okullar, Katolik, Protestan okulları, çeşitli Hıristiyan mezhep ve yollarının okulları olduğunu hepi
miz biliyoruz. Dolayısıyla, Türkiye'de de din eğitiminin 14 yaşından sonra başlaması akılla, man
tıkla bağdaşır bir karar olmayacaktır. Sadece din eğitimi değil, çıraklık eğitimi ve benzeri beceri 
eğitimi gerektiren konularda da çocukların hiç olmazsa 5 inci sınıftan itibaren yönlendirilmesini 
sağlayacak eğitim anlayışını devam ettirmek mecburiyeti vardır. 

O bakımdan, aslında bu beceri gerektiren eğitimlerin, 8 inci sınıftan, yani, 14 yaşından sonra
ya bırakılmasına tamamen karşı olmakla birlikte, İktidarın getirdiği tasarıdaki görüşlerin bir ay içe
risinde uygulamaya geçirilmesindeki zorluğu görerek, bundan rücu etmesini sağlamak amacıyla, 
böyle bir değişiklik önergesi vermiş bulunuyoruz. Önergemizin, Yüce Genel Kurul tarafından ka
bul edilmesini takdirlerinize arz ediyorum. 

Teşekkür ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (BBP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kavuncu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Sayın Başkan, Divan eksik; kâtip üye yok... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Sayın Baş

kan, Divan eksik... 
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BAŞKAN - Arkadaşımız namaza gitmiş efendim... 
Sayın Baş gelmiştir, Divan tamamdır. 
Önergeyi yeniden oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Kanun Tasansının çerçeve 2 nci maddesiyle 5.1.1961 tarihli 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanununa eklenen geçici 10 uncu maddesinin son fıkrasının "bazı derslerin öğretimini yabancı dil
le yapan okulların hazırlık sınıflannda başanlı olanlar ile bu okullarda öğrenim yapmak isteyenler, 
sınavları kazandıkları takdirde, zorunlu eğitimlerini bu okullarda tamamlarlar" olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN-Önerge sahipleri, gerekçeyi mi okuyalım?.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Konuşacağız efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hazer. 
OSMAN HAZER (Afyon) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; sıra sayısı 376 olan, İl

köğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile 
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının görüşülen 2 nci mad
desi için verilen değişiklik önergesi üzerinde, fikirlerimi arz etmek üzere huzurlannızdayım; hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Eğer, 2 nci madde incelenecek olursa, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi tek tip in
san yetiştirme yolunda tasanda yer alan 1 inci maddenin destekçisi olduğu hemen görülür. Halen, 
ortaöğretim bünyesinde bulunan, yeni tasanda ilköğretimin 6, 7 ve 8 inci sınıfları yönlendirmeye 
yönelik eğitim vermektedirler. Bunlara öğrenci alınmaması demek, artık, yönlendirmenin ortadan 
kaldınlması ya da tek elden yürütülmesi anlamına gelmektedir. Zaten, Hükümet, hazırladığı tasa
nda, bunun tek elden yapılacağını 5 inci maddeyle kanunlaştırmak istemektedir. 

Bazı sanat ve meslek dallannda öğrencinin yönlendirilmesi, öğrencinin bedenî ve ruhî geliş
mesiyle yakından alakalıdır. Özellikle, müzik, yabancı dil ve Kur'an öğretimi alanlarına ilgi duyan 
öğrencilerin, bu alanlara yönlendirilme faaliyetlerinin ses ve gırtlak yapısı tamamlanmadan önce 
başlaması gerekmektedir. Ayrıca, spor alanlanna, çeşitli sanat ve meslek dallarına ilgi duyan öğ
rencilerin yönlendirilme faaliyetinin ise, bedensel gelişmeleri belli bir olgunluğa ulaşmadan; yani, 
ergenlik çağına girmeden başlatılması gerekmektedir; bunun için en verimli dönem 12 ilâ 15 yaş
lan arasıdır. 

Söz konusu dönemde isabetli yönlendirilen öğrenci, hedefine hızla ulaşma şansını yakalamış 
olacaktır. Sanki, Hükümet, bu gerçekleri görmezden gelmekte ye yönlendirme dönemini bu yaşla
rın sonuna, yarım öğretim yılı gibi bir zamana hapsetmektedir. Şurası bir gerçektir ki, 15-16 yaşın-

. dan itibaren yönlendirme son derece zorlaşacaktır. Ayrıca, bu konuda başarılı olan öğrencileri is
tisna olarak örnek göstermek de doğru bir yaklaşım değildir. Kaldı ki, bu istisna kişilerin geçmiş
leri araştınlacak olursa, aile ve çevre imkânlanndan yararlanarak bu fırsatı yakaladıkları görülecektir. 
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Görüldüğü gibi, önümüze eğitim reformu diye sunulan bu tasarı, birkısım geleceğimizi değil 
bütün alanlarda ülke geleceğini olumsuz yönde etkileyecek mahiyette hazırlanmıştır. Eğer, yukarı
da zikrettiğimiz bilimsel verileri ve uzman görüşlerini bilmiyorsanız, buyurun, bilimsel veriler doğ
rultusunda vermiş olduğumuz değişiklik önergesini onaylayalım. "Biz, bunları biliyoruz" diyorsa
nız, niyetinizi açıkça ortaya koyunuz, milyonlarca öğrencinin geleceğiyle oynamayınız. 

Burada Hükümetin amacı bellidir; Hükümet, imam hatip liselerinin orta kısımlarının kapatıl
ması akabinde, imam hatip liselerinin lise kısmının kapatılması için elden gelen gayreti gösterecek
tir. Sayın Mesut Yılmaz, Hükümet Programı konuşmasında "imam hatip liselerini cumhuriyet 
okulları haline dönüştüreceğiz" demiştir. Ülkemizde eğitim veren kurumlar, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı ve cumhuriyet okullarıdır. Eğer, aksi bir uygulamadan söz ediliyorsa, bundan önce ikti
dar olduğunuz dönemlerde niye müdahale edilmemiştir? 

Son 50 yılın eğitim reformunu görüştüğümüz ifade ediliyor. Bu görüşmeler sırasında, Sayın 
Mesut Yılmaz'ın alaycı bir ifadeyle güldüğünü görüyorum; bu da, Sayın Yılmaz'ın olaya ciddiye
tini ortaya koymaktadır. Unutmayınız ki, Sayın Yılmaz, son gülen iyi güler... 

Önergemizin kabulünü diler, hepinizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hazer. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Kanun tasarısının çerçeve 2 nci maddesiyle 5.1.1961 tarihli ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununa eklenen geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının "bazı derslerin öğretimini ya
bancı dille yapan okulların hazırlık sınıfında başarılı olanlar ve Kur'an kurslarına giriş sınavını ka
zananlar, zorunlu eğitimlerini bu okullarda tamamlarlar" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Katılmı

yoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri?.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın İlhan Sungur konuşacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Sungur, buyurun. 
İSMAİL İLHAN SUNGUR (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte ol

duğumuz 8 yıllık kesintisiz ilköğretimi öngören kanun tasarısının 2 nci maddesi üzerinde biraz ön
ce okunan değişiklik önergemize ilişkin olarak söz almış bulunuyorum; sizleri saygıyla selamlıyo
rum. 

Çıraklık eğitim merkezlerindeki öğrenciler ile Anadolu liseleri ortaokullarının giriş sınavları
nı kazananlar ve bu okullarda halen okuyan öğrencilere ilişkin bu madde, sanki, bir hak veriyor
muş gibi takdim edilmektedir; aslında, burada belirtilen hususlar, öğrencilerin kendilerinin kazanıl
mış haklarıdır. Zaten bu yasa tasarısının bütününün, eğitim reformuyla uzaktan yakından ilgisi yok-
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tur; çünkü, eğitim bilimi ilkelerine ve ülkemiz şartlarına uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu tasa
rıyla, daha kaliteli ve daha çağdaş bir eğitim hedeflenmemiştir. Bu tasarının Meclisimiz gündemi
ne getirilişindeki zamanlama da çok yanlıştır. Malum çevrelerin desteğiyle ve baskısıyla, Sayın 
Mesut Yılmaz, halkın tepkisine rağmen siyasî hayatını bitirecek bu tasarıyı kanunlaştırmak için hâ
lâ ısrarla inat etmektedir. Bu modeli programına alarak halkın karşısına çıkanlar yüzde 10 seçim 
barajını bile zor aşmışlardı. 

Şimdi, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmesi suretiyle, demokratik hakların ve özgür
lüklerin askıya alındığı ve toplumsal tepkinin küçük gösterilmeye çalışıldığı bugünlerde bu kanun 
tasarısının mimarı olan CHP "bu kanunu çıkarmazsanız Hükümetin kuruluşuna verdiğim desteği 
Çekerim" diyerek, yeni bir dayatma örneği sergilemektedir. 

Sayın milletvekilleri, 8 yıllık kesintisiz eğitimi, kaliteli ve çağdaş bir eğitim olarak yaptırabil
mek için büyük ölçüde fizikî, malî ve öğretmen kadrosu imkânsızlıkları olduğunu hepimiz biliyo
ruz. Şu anda 5 yıllık ilkokul eğitimi bile doğru dürüst yapılamıyor ülkemizde. Zorunlu eğitimin 8 
yıl kesintili olarak uygulandığı ülkelerin Ruanda, Kenya, Arnavutluk, Bulgaristan gibi geri kalmış 
ülkeler olduğunu benden önce konuşan arkadaşlar ifade ettiler. Amerika Birleşik Devletleri, Al
manya, Fransa, İngiltere, Japonya ve benzeri bütün gelişmiş ülkelerde kademeli bir ilköğretim mo
deli uygulanmakta ve program tekliği değil, mekân ve program çeşitliliği esas alınmaktadır. 

Ayrıca, kesintisiz eğitimle, sadece, imam-hatiplerin orta kısımlarının değil, çıraklık eğitim 
merkezleri, Kur'an kursları ve Anadolu liseleriyle özel liselerin orta kısımlarının kapatılmak isten
mesi de çok yanlıştır ve ülkemiz gerçeklerine aykırıdır. Çocuklarını 5 yıldan sonra okutacak malî 
gücü olmayan ve çırak olarak yetiştirmek isteyen aileler neden mağdur ediliyor? 

Esnaf ve sanatkârlarımız, 15 yaşından sonra çocuklara elbecerisi öğretmenin çok zor olduğu
nu, en uygun çağın ise 5 yıllık ilkokul öğretiminden hemen sonra olduğunu vurguluyorlar. Sırf 
imam-hatip liselerinin ortaokullarını ve Kur'an kurslarını kapatabilmek için, bugüne kadar ilköğ
retim okullarından daha kaliteli eğitim veren Anadolu liseleri ortaokulları ile diğer meslekî orta
okullar feda edilerek, zaten sorunlu olan ilköğretimimiz daha da sorunlu hale getirilecek ve ilköğ
retim sistemimiz büyük ölçüde tahrip edilmiş olacak. 

Türkiye'de dindarlığın yaygınlaşmasından bazı arkadaşlarımız rahatsız olabilirler ve bu kanu
nu çıkarmakla da kendilerini ve kendileri gibi düşünen insanları daha mutlu hissettirmiş olabilirler; 
ama, bu kanunu çıkardığınızda 1,5 milyon öğrenciyi, istedikleri okula gidemedikleri için mutsuz 
edeceksiniz. Ailelerini de göz önüne alırsanız yaklaşık 8 milyon vatandaşımızı bir emrivakiyle ta
ciz edeceksiniz ve mutsuz edeceksiniz. Sizleri bir kez daha vicdan muhasebesine davet ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın birçok maddesine aykırı olan bu kanun tasarısı gerici bir 
tasarıdır; çünkü, 1997 yılı şartlarında, Türkiye'de tek tip insan yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu 
olağanüstü ara dönem şartları içerisinde bu kanunu çıkarsanız bile, kısa bir süre sonra, milletin ira
desi gene hâkim olacak ve imam-hatip ortaokulları ile diğer ortaokullar yeniden açılacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bütünüyle ideolojik ve siyasî olan bu kesintisiz 8 yıllık eğitim kanunundan 
vazgeçerek, halkımıza huzur verecek olan uzlaştırıcı 5+3 kesintili modelini kabul edelim. Halkımız 
bizden mutabakat ve uzlaşma istiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Sungur, mikrofon 1 dakika sonra kapanacak. 
İSMAİL İLHAN SUNGUR (Devamla) - Okulların açılmasına bir ay gibi dar bir zaman kal

dığı için, yeterli parayı, şimdi uygulamak istediğiniz yeni zamlarla ve vergilerle temin etseniz bile, 
böyle bir kesintisiz 8 yıllık değişim kanununu sağlıklı ve huzurlu bir şekilde uygulamanız mümkün 
olmayacaktır. 
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Bu nedenlerle, vermiş olduğumuz önergenin kabulünü istirham eder, sizleri saygıyla selamla
rım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sungur. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının çerçeve 2 nci maddesiyle 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununa eklenen Geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının "bazı derslerin öğretimini yabancı 
dille yapan okullar ile diğer özel ve genel okullarda başarılı olanlar, zorunlu eğitimlerini bu okul
larda tamamlarlar" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, Mehmet Aykaç konuşacak. 
BAŞKAN - Bir dakika... 
Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun)- Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri adına, Sayın Mehmet Aykaç; buyurun efendim. 
MEHMET AYKAÇ (Çorum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Günlerdir ülke gündemini meşgul eden; fakat, konuştuğumuz mevzu millî eğitim kanun tasa

rısı olmasına rağmen, Millî Eğitim Komisyonunu devre dışı bırakarak ve Millî Eğitim Komisyonu
nun "görüşülemez" kaydını hiç kale almadan, bir kanun tasarısını, Genel Kurula indirdik. İktidar, 
sayısal çoğunluğuna dayanarak, İçtüzük kural ve kaidelerine de uymadan, Plan ve Bütçe Komisyo
nundan alelacele geçirerek buraya getirmiş bulunuyor. \ ' 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Allah biliyor... 
MEHMET AYKAÇ (Devamla) - Arkadaşlarımız diyecek ki, neden alelacele? Ben, orada, 9 

gün tartışmaları takip ettim. İçtüzükte, her milletvekili, komisyonlarda, kanun tasarı ve teklifleri 
görüşülürken söz ister ve verilir deniliyor. Sayın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımızın kendisi
ne saygılar sunuyorum; ama, oradaki tutumunu beğenmediğimi ifade ediyorum; kifayeti müzake
reyi oylayarak geçirmiştir. Şimdi, oraya dönmüyorum/İşte, ülkemizde, hep böyle, eğitim mesele
sini dahi yaz boz tahtası haline getirdiniz. Bakınız, eğitim meselesi, ülkemizin bugününü, gelece
ğini ilgilendiren en önemli bir meseledir. Bu mesele Komisyonda görüşülmeye başladığı günden 
bugüne kadar, gerçekten, arkadaşlarımız, sizler, hepimiz çok güzel hazırlanarak, burada, çok güzel 
şeyler konuştuk, konuşuyoruz; sizler de güzel hazırlandınız belki; ama, inanmadığınız şeyleri söy
lüyorsunuz. Neden mi? Çünkü, inandığınız şeyleri söyleyecek olsaydınız -Sayın Başbakan da baş
ta olmak üzere- Başbakanın bundan altı ay önce Rize Çay TV'de yaptığı konuşmayı nakzeder bir 
kanun tasarısını buraya getirmezdiniz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, ortada, hepimiz bir siyaset yapıyoruz. Siyaset, bir sanattır. Toplumu iyiye, 
güzele yöneltme, ülkeyi, çağdaş, bilimsel anlayışlara göre yönetme sanatıdır; yoksa, siyaset, birile
rinin dayatmasıyla kanun çıkarmak demek değildir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Tür-
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kiye'de yeni yeni usul ve metotlar icat ediyorsunuz. Şimdi, size soruyorum; iktidarı oluşturan de
ğerli milletvekilleri, bu dayatmayı yapanlar siyasetçiler değiller, biz biliyoruz. Bunların hangi ra
kımlı tepede oturduklarını, rütbe ve namlarının ne olduklarını siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Söyle, söyle... 

MEHMET AYKAÇ (Devamla) - Ancak, milletin karşısına, bu dayatmayı yapanlar çıkmaya
cak. Milletin karşısına, sizler, bizler çıkacağız. Bizim alnımız açık. (ANAP, DSP ve CHP sıraların
dan gürültüler) 

İHSAN ÇABUK (Ordu) - Bizim de açık... 

MEHMET AYKAÇ (Devamla) - Çıkıp diyeceğiz ki, işte, çocuklarınızı, bu yıl, orta kısmın bi
rinci sınıfına, imam-hatip okuluna, Kur'an kursuna kaydettirmeyen kişiler sizin karşınıza gelecek. 
Bunu iddia ediyoruz. 

Evet, burada, bir meseleye de açıklık getirmek istiyorum. Ben, neden imam-hatip lisesi deyip 
duruyorum, neden Kur'an kursu diyorum. Bunu, bir siyasî istismar olarak söylemiyorum, samimî 
olarak söylüyorum. (DSP sıralarından "Bırak, bırak" sesleri, gürültüler) Evet... Size göre öyledir. 
Çünkü, bakınız, ben, imam-hatip lisesi mezunuyum, 1970 yılında imam-hatibe kaydolduğum za
man, ne Refah Partisi, ne Millî Selamet Partisi, ne de Nizam Partisi yoktu; ama imam-hatipler var
dı; o okul, benim mezun olduğum okul; şu anda iki çocuğumun okuduğu okul, ben öğrenci velisi-
yim. Bu yıl 5 inci sınıfa giden çocuğum dedi ki: "Baba ben çok üzülüyorum. Niçin oğlum dedim 
"imam-hatipleri kapatıyorlar, ben oraya gitmek istiyorum" dedi. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından 
"Allah, Allah.." sesleri ve gürültüler, RP sıralarından alkışlar) Bu doğrudur. Evladım, üzülme de
dim. 

Bakınız, evladıma söylediğimi, aziz milletime de söylüyorum. Evladım üzülme; bunlar, bugün 
kapatsalar da; yarın, belki yarından da yakın, biz gelip bu okulları açacağız dedim (RP sıralarından 
alkışlar, ANAP, DSP ve CHP sıralarından gürültüler) ve evladım sevindi. Benim, beşinci sınıfa ge
çen çocuğum, bir defa kapandı mı bir daha açılmaz zannetti... (ANAP, DSP ve CHP sıralarından 
gürültüler) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aykaç, mikrofon bir dakika sonunda kapanacak. 
MEHMET AYKAÇ (Devamla) - Evet, değerli kardeşlerim, çocuğum sevindi "öyle mi baba, 

nasıl olsa ben gelecek sene bitiriyorum ilkokulu, o zaman, siz de iktidara gelirsiniz, açarsınız" de
di. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından "Aaa" sesleri) Oğlum buna inandı, millet de buna inanıyor. 

Şimdi soruyorum, Sayın Bülent Ecevit, bir partinin Genel Başkanıdır, Robert Koleji mezunu
dur, saygı duyarım. Eğer, o okulların başına böyle bir felaket gelse, ilk defa kendisi savunur. Bu
rada imam-hatipler söz konusu olduğunda, onun için ilk defa çıkar bunu ben savunurum. Bunu 
böyle görünüz, bunu böyle biliniz. Bu, siyasî bir mesele değil, eğitim meselesidir. Gelin, akıllıca, 
bilimsel, çağdaş şekilde bu işi gerçekleştirelim. 

Bu yıl, okulların önündeki binlerce insanın okul önlerinden geri döndüğünü gördüğünüz zaman 
ne cevap vereceksiniz diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından "Bravo" seslen, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aykaç. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Son önergeyi okutuyorum: 
Halil Çalık ve Arkadaşlarının Önergesi: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasansınm 2 nci maddesindeki "itibaren" kelimesinin "geçerli olmak üzere" olarak de
ğiştirilmesi için gereğini saygılarımla arz ederim. 

HALİL ÇALIK (Kocaeli) - Sayın Başkan, önergeyi geri çekiyorum. 

BAŞKAN - Önerge geri çekilmiştir. 
Şimdi, maddeyi oylayacağız; yalnız; madde üzerinde açık oylama talebi vardır. 
Açık oylama talebini okutup, imza sahiplerini arayacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 376 sıra sayılı kanun tasansının 2 nci maddesinin açık oylamaya tabi tu
tulmasını arz ve teklif ederiz. 

Kemalettin Göktaş?.. Burada. 
Naci Terzi?.. Burada. 
Abdulkadir Öncel?.. Burada. ı 

Necati Çelik?., Burada. 

Lütfi Yalman?.. Burada. 
Kâzım Arslan?.. Burada. 
Hüseyin Olgun Akın?.. Burada. 
T. Rıza Güneri?.. Burada. 
İsmail Kahraman?.. Burada. 
Abdullah Örnek?.. Burada. 
Şaban Şevli?.. Burada. 
Azmi Ateş?.. Burada. 
Saffet Benli?.. Burada. 
Sacit Günbey?.. Burada. 
Yaşar Canbay?.. Burada. 
Mikail Korkmaz?.. Burada. 
Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Musa Okçu?.. Burada. 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu?.. Burada. 
Bülent Annç?.. Burada. , 
Muhammet Polat?.. Burada. 
Hüseyin Yıldız?.. Burada. 
Aslan Polat?.. Burada. 

İ. Ertan Yülek?.. Burada. 
Mehmet Sıddık Al tay?.. Burada. 
Cemalettin Lafçı?.. Burada. 
Abdullah Gencer?.. Burada. 
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Sayın milletvekilleri, açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapıl
ması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... (DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Sayın Başkan, oylamadan önce bir talebimiz var; gereği
ni yerine getirin. 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Sayın Başkan, niye gereğini yapmıyorsunuz? 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması su

retiyle yapılması kabul edilmiştir. 

Kupalar, sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Sayın Başkan, önergemizi muhatabına bir memurla göndere
mezsiniz; idare amiriyle gönderebilirsiniz. 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Sayın Başkan, İçtüzük çalışmıyor mu?.. Ayıp denilen bir 
şey var!.. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Önergemizi işleme koyun... 
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - İkaz edeceksiniz; bir daha yapmaması için ikaz edeceksiniz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergenizin gereği yapılmıştır. (DYP sıralarından gürültüler) 
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Oyu geçersizdir Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Önergenizin gereği yapılmıştır diyorum; yani, başka nasıl ifade edeyim. 
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Oku, oku... 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Memurla gönderemezsiniz... 
BAŞKAN - Neyi nasıl yapacağıma ben karar veririm; önergenin gereğini de nasıl uygulaya

cağıma ben karar veririm sayın milletvekilleri. (DSP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
(Oyların toplanmasına devam edildi) N 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Sayın Başkan, yanlış yaptınız, külliyen yanlış... Önerge
mizi okuyacaktınız Sayın Başkan... Başka kıyafetle gelen olsaydı yıkardınız burayı; vallahi yıkar
dınız. Önergeyi de oraya gönderiyorsunuz... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilim, ben, hiçbir sayın milletvekilini, bu kürsüde, şu veya bu ne
denle aşağılama hakkına sahip değilim. 

MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Önergeyi okutuyorsunuz orada Sayın Başkan; memurla 
gönderemezsiniz, idare amirleri var, onlara görev yaptıracaktınız; yanlış yaptınız. 

Arz ediyoruz. 
BAŞKAN - Doğru yaptım Sayın Milletvekili... 

(Oyların toplanmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, 

Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Ka-
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nun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemler
den Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin açık oylamasının 
sonuçlarını açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 458 

Kabul : 257 

Ret : 199 

Mükerrer : 2 
Böylece, madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. - 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 6 ncı maddesi
nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Millî Eğitim Sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu 
amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazır
lık sınıfları konulabilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, grupları adına; Anavatan Partisi Grubu adına, Refik Araş; De
mokrat Türkiye Partisi Grubu adına Mahmut Yılbaş; şahısları adına, Yusuf Pamuk, Selahattin Bey-
ribey, Celal Topkan, Memduh Büyükkılıç, Sıtkı Cengil, Orhan Kavuncu, Ahmet Doğan, Sıddık Al-
tay, Mehmet Ekici, Ahmet Denizolgun, Alaattin Sever Aydın, Musa Okçu, Suat Pamukçu, Musta
fa Yünlüoğlu, Altan Karapaşaoğlu, Hasan Çağlayan, Zülfikar Gazi, Ömer Özyılmaz, Aslan Polat, 
Necati Albay, Bedri İncetahtacı, Metin Kalkan, Mehmet Sılay, Mustafa Köylü, Mehmet Emin Ay-
dınbaş, Ekrem Erdem, İsmail Köse, Mehmet Ali Şahin, Osman Yumakoğulları, Hasan Dikici, Hay
rettin Dilekcan, Abdullah Özbay, Zeki Ünal, Süleyman Hatinoğlu, Recep Kırış, Mikail Kormaz, 
Veysel Candan, Ahmet Derin, Yaşar Canbay, Sabahattin Yıldız, Salih Katırcıoğlu, Hasan Öz, Ne
zir Aydın, Cevat Ayhan, Latif Öztek, Memet Emin Aydın, Mahmut Işık, Nevzat Yanmaz, Muhsin 
Yazıcıoğlu, Fethullah Erbaş, Abdullah Örnek, İsmail Durak Ünlü, Necmettin Aydın, Gökhan Ça-
poğlu, Rıza Güneri söz istemişlerdir. 

Şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Refik Araş; buyurun. (ANAP, DSP ve CHP sıra
larından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA REFİK ARAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hu
zurunuza 8 Yıllık Zorunlu Kesintisiz Eğitim Yasa Tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde, Anavatan 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek için çıkmış bulunuyorum; hepinizi, saygılarımla selamlıyo
rum. 

Sayın milletvekilleri; tasarının 3 üncü maddesi, öğrencilerin, ortaöğretimdeki programlara bi
linçli olarak yönelip, ilgi, istidat ve kabiliyetlerine uygun meslek seçimlerinin kolaylaştırılmasını 
amaçlamaktadır. Çocuklarımızın ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirilerek, hayata ve üst 
öğrenime hazırlanması, halen uygulanmakta olan 5 yıllık zorunlu ilköğretimle mümkün olamamak
tadır. 11 yaşındaki ilkokul mezunu bir öğrencinin, çeşitli meslekler hakkında bilgi sahibi olup ile
riye yönelik doğru karar alamayacağı açıktır. Peki, o zaman ne oluyor; daha çok, anne baba ya da 
bir yakınının yönlendirmesiyle okul seçimini yapıyor. İşte, tartıştığımız kanun tasarısının 3 üncü 
maddesiyle, öğrenciler, 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim ile hem 14 yaşına geldiği hem de edindi
ği bilgilerle meslek seçimi konusunda şahsen kendi karar verebilir hale gelmiş olmaktadır. 

Ayrıca, bu 3 üncü maddeyle, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uy
gun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulmaktadır. Tasarıyla, çocuklarımıza daha kaliteli ve ça-
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ğın teknolojisini yakalayan, kısaca, önce öğrenmeyi öğreten, sonra da önlerine açılan ufukta mes
lek seçmeye yönlendiren bir sistemin getirilmesi, bu yolla da çocukların uygun meslekleri kazan
maları, iyi bir demokrasi kültürüyle yoğrulmaları mümkün hale gelmektedir. 

Getirilen bu maddeyle, imam-hatip ortaokullarında verilmekte olan Kür'an ve Arapça dersle
ri, ortaöğretimin önüne konulan hazırlık sınıfında bir yıl süreyle yoğun bir şekilde verilmiş olacak
tır. Hedef, daha yoğun Kur'an ve Arapça dersleri verilmek suretiyle, daha bilgili, daha yetişmiş din 
adamı yetiştirebilmektir; bizim yapmak istediğimiz budur. Şimdi, bu, bazı konuşmacı arkadaşları
mızın iddia ettiği gibi dine karşı olmak değildir herhalde. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Koalisyon Hükümeti, bu Parlamentonun çatısı altın
da, sayın milletvekillerimizin hür iradesiyle oylanmış ve güvenoyu almış bir Hükümettir. (RP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar [!]) Teşekkür ederim. 

Onun için, muhalefete mensup sayın milletvekillerinin, bir reform niteliğinde olan 8 Yıllık Ke
sintisiz Zorunlu ilköğretim Yasa Tasarısının, halkın büyük çoğunluğunca benimsenmediği yolun
daki iddiaları geçersizdir. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Halka gidelim o zaman. Halktan ne diye oy aldınız... 
REFİK ARAŞ (Devamla) - Halkın çoğunluğunu, sadece, sizin çevrenizdeki insanlardan oluş

tuğunu zannetmek büyük bir yanılgıdır. 

ASLAN POLAT (Erzurum)-Tamam işte, referanduma gidelim. 
BAŞKAN - Sayın Polat, lütfen sükûnetle dinleyelim. 
REFİK ARAŞ (Devamla) - Siz iktidar iseniz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı hü

kümeti, milletin temsilcisi sayacaksınız; iktidar değil iseniz, Yüce Meclisin çıkardığı başka bir hü
kümeti milletin temsilcisi saymayacaksınız; hiç böyle bir mantık olur mu?! 

İktidarda olduğunuz sürece "çok uyumlu çalışıyoruz" diye övdükleri insanlan, iktidardan dü
şünce -biraz evvel bir konuşmacı arkadaşımız söyledi- "omzu kalabalık" diye nitelendirmek, yakı
şan bir davranış şekli değildir. 

Milletvekillerinin hür iradelerine imza toplamak yoluyla ipotek koyarak kendilerine göre bir 
rejim kurma yollarına başvuranların, aynı milletvekillerinin Yüce Meclisin Genel Kurulunda ver
diği ak oylarla hükümet kurulmasına "ararejim" diye sataşmaları, aslında, kurmak istedikleri baskı 
rejiminin iflas etmesinin sıkıntısından kaynaklanmaktadır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ararejim, ararejim... 

REFİK ARAŞ (Devamla) - Ararejim, sizin ifadenizle ararejim olmuyor; ararejim olsa, başka 
sonuçlar olur. 

BEKİR SOBACI (Tokat) - Refik Bey, Parlamentonun yapısı değiştirildi. 

REFİK ARAŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, birbirimize bağırmanın, kürsüde konuşan 
hatibe müdahale etmenin hiçbir faydası yoktur. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sen de madde üzerinde konuşmuyorsun ki. 
REFİK ARAŞ (Devamla) r- Biraz evvel, tasarının tümü üzerindeki oylamanın sonuçları orta

da, kabul oyu 274, ret oyu 239; arada tam 35 oy fark var. O halde, millî iradeye saygı gösterecek
siniz; demokrasinin kuralı böyle. Kaldı ki, çıkarılan yasalarda eksiklik varsa -Parlamentodan yeni 
yasa çıkmıyor, zaman zaman, çıkarılan yasaların, üç defa, beş defa, onbeş defa değiştiği olmuştur-
çok önemli bir yasa varsa -millî iradedir- Parlamento tekrar ortaya getirir ve değerlendirir. (RP sı
ralarından gürültüler) 
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Değerli milletvekilleri, 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim, iddia edildiği gibi, birdenbire de or
taya çıkmamıştır. Geçmiş, 33 üncü, 48 inci, 49 uncu, 53 üncü ve 54 üncü Hükümetlerin program
larında da yer almıştır. Öte yandan, muhtelif Millî Eğitim Şûralarında, 8 yıllık kesintisiz ilköğre
tim benimsenmiş ve karar altına alınmıştır. Binaenaleyh, sanki, konu birdenbire ortaya çıkmış gibi 
mütalaa edilip de, lütfen, yanlış değerlendirmeler yapmayalım. 

Arz ettiğim bu nedenlerle, üzerinde çalışma yapmakta olduğumuz tasarının 3 üncü maddesini, 
Anavatan Partisi Grubu olarak destekleyeceğimizi arz ediyorum, hepinize, sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Araş. 
Demokrat Türkiye Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut Yılbaş; buyurun. (Alkışlar) 

DTP GRUBU ADINA MAHMUT YILBAŞ (Van) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekilleri, tasarının 3 üncü maddesi üzerinde, Demokrat Türkiye Partisi Meclis 

Grubunun düşüncelerini sunmak üzere huzurunuzdayım. 
Demokrat Türkiye Partisi Grubu olarak, mümkün olduğu kadar, Genel Kurulumuzun tansiyo

nunu yükseltecek siyasî konuşmalar yapmaktan uzak duruyoruz. Şimdi de, tamamen, hukuk ve ka
nun tekniği bakımından, gördüğümüz bir yanlışlığa veya eksikliğe veyahut da en azından, bizim 
bakış açımız itibariyle bir eksikliğe değinmek için söz almış bulunuyoruz; bu da, belki, Mecliste 
alışılagelmiş bir olay değildir; İktidara mensup, İktidarın ortağı olan bir partinin milletvekilinin bu 
türlü bir konuşma yapması da belki usule uygun değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Eğitim Temel Kanununun 6 ncı maddesine, 3 üncü maddeyle bir 
fıkra ekleniyor; daha doğrusu, ikinci fıkrası değiştiriliyor. Ancak, çoğumuz, burada, sadece, tasarı
da bulunan hükümlere bakarak, Kanunun diğer fıkraları, bentleri konusunda fikrimiz olmadan dü
şünceler orta yere koyuyoruz. 

Bakınız, Millî Eğitim Temel Kanununun, İkinci Bölümünün "Türk Millî Eğitiminin Temel İl
keleri" başlığı altında, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında ne deniliyor: "Fertler, eğitimleri süresin
ce, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara ve okullara yönelti
lerek yetiştirilirler." Değerli arkadaşlarım, bizim anlayışımıza göre, eğitimin başlamasıyla birlikte 
bir yönelme, yöneltme söz konusu oluyor. Bunu dikkate aldığımızda, ikinci fıkra olarak bu tasarıy
la getirdiğimiz hüküm, bu sürekliliğe uygun düşmeyecek bir düzenleme meydana getiriyor. 

Bakınız, ikinci fıkrada ne deniliyor: "Millî eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi ger
çekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının he
deflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir." Bizim anladığımıza göre, bu yönlen
dirme, sadece hazırlık sınıflarında yapılacakmış gibi bir intiba doğuruyor. Birinci fıkra ile ikinci 
fıkrayı yan yana getirdiğimizde, iki fıkra arasında bir tenakkuz söz konusu olmaktadır. 

Ayrıca, yine, Millî Eğitim Temel Kanununun 23 üncü maddesinde -tabiî, biraz sonra, yine bu
rada görüşülecek. Orada da, bu konuya değinme imkânımız olacak; ama, 3 üncü maddeyle alakalı 
olduğu için değinmek mecburiyetinde kalıyorum- ilköğretimin amaç ve görevleri anlatılıyor ve 23 
üncü maddenin birinci fıkrasında deniliyor ki, ilköğretimin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel 
amaçlarına, ayrıca temel ilkelerine uygun olarak; yani, 6 ncı maddede derpiş edilen ve 6 madde ha
linde sıralanmış olan temel ilkelere uymak mecburiyetindedir ilköğretimdeki öğretim, eğitim. Ne
dir o; sürekli bir yönlendirme söz konusudur. 

5 inci maddeyle üçüncü fıkra olarak eklediğimiz maddede hükme bağlanan husus da şudur: 
"İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edebilecek okul ve 
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programlann hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam 
standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır." 

Bu ilave edilen üçüncü fıkra, bizim anlayışımıza göre, değerlendirmemize ve yorumumuza gö
re, Türk millî eğitiminin temel ilkelerini düzenleyen İkinci Bölümün 6 ncı maddesinin birinci fık
rasına uygun düşmemektedir. Bu itibarla, biraz sonra, bir değişiklik önergesi vereceğiz ve 3 üncü 
maddenin ikinci cümlesine "ayrıca" ibaresinin eklenmesini, hukuk tekniği bakımından gerekli gör
düğümüzü ifade ederek, sizlere, dinlediğiniz için, teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sağolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Zeki Ertugay; buyurun efendim. (DYP sı

ralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

konuşmama başlamadan önce, şahsım ve Grubum adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 
Milletler ve ülkeler arasındaki yarışma ve mücadelenin giderek acımasızlaştığı dünyamızda, 

yalnızca yüksek eğitim standardını yakalamış, insan kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren mil
letlerin yaşama hakkı olacaktır. Bu nedenle, ülkemizde gerçek bir eğitim reformu sayılabilecek, 
eğitim satandardını yükseltmeye yönelik her türlü çalışmayı yapmak, yaptırmak, desteklemek he
pimiz için bir millî görev olacaktır. 

Ancak, görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı, Sayın Başbakanın ve Hükümet ortaklarının iddia 
ettikleri gibi, böyle bir ihtiyacı karşılayacak reform niteliği asla taşımamaktadır. Bu yaklaşım, be
raberinde büyük bir eğitim karmaşasını meydana getireceği gibi, milletin değerlerine, inançlarına 
ve çocuklarımızın eğitim hakkına tecavüz sayılabilecek bir anlayışı ortaya koymaktadır. Tasarının 
birçok yönden elle tutulur tarafı bulunmamakla birlikte, zaman azlığı nedeniyle önemli gördüğüm 
bazı hususlara kısaca temas edeceğim. 

Ülkemiz için zorunlu eğitimin en az 8 yıl olması konusunda hiç kimsenin itirazı bulunmamak
tadır. Bu konuda Türk Millî Eğitimi yıllar önce kararım vermiş, millet de bunu benimsemiştir. Tar
tışma, bugünkü tartışmamız bunun uygulanış biçimi üzerindedir. 

Hepinizin çok iyi bildiği gibi, zorunlu eğitim, temel eğitim artı ikinci kademe eğitimden oluş
maktadır. Çağdaş ve demokratik ülkelerde zorunlu eğitimin ikinci kademesinde yönlendirme ağır
lıklı programlar uygulanmaktadır. Doğru Yol Partisi Hükümetleri tarafından hazırlanmış, Sayın 
Profesör Doktor Tansu Çiller'in imzası bulunan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da zorunlu 
eğitim, 8 yıl, kademeli ve yönlendirmeli olarak öngörülmüştür. 

Çağdaş eğitim, toplumun istek ve ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitimdir; arz-talep işidir. Çağ
daş devlet de halkının istediği, talep ettiği eğitimi veren devlettir. Nitekim, Anayasamızın 24 üncü 
maddesi "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 

Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve 
ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki 
din eğitimi ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine 
bağlıdır" demek suretiyle, kişilerin talep ettiği din eğitimini vermeyi öngörmüştür. 

Yine, Medenî Kanunumuzun 266 ncı maddesi "çocuğun dinî terbiyesini tayin ana ve babaya 
aittir. Ana babanın bu husustaki hürriyetini tahdit edecek her türlü mukavele muteber değildir" de
mektedir. 

Şimdi, birisi çıkıp da "biz kimsenin eğitim hakkını elinden almıyoruz, imarn-hatiplerin, mes
lek okullarının orta kısmını kapatmakla, din eğitimi, meslek eğitimi zarar görmüyor, bu hakları 
elinden alınmıyor" diyebiliyorsa, bunu, gerçekten, ciddiye almak mümkün değildir. 
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Kavram olarak uzunca bir süreden beri ülkenin gündeminde yer alan ve tartışılan, kanun tasa
rısının da en can alıcı kısmını oluşturan "kesintisiz" ifadesi pedagojik bir tanımlama, eğitim litera
türünde yer alan bir kavram olmayıp, çocuğu, 8 yıl boyunca bir blok programa çakıp, tek tip adam 
yetiştirmeyi bir eğitim modeli olarak sunan siyasî ve ideolojik bir dayatmadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hepsinde, zorunlu eği
tim süresi 12 yıla kadar çıkmaktadır. Bu kısmı kısa geçiyorum, çünkü, sabahtan beri yapılan ko
nuşmalarda bunlar üzerinde duruldu. Ancak, zorunlu eğitimin birinci kısmı olan temel eğitimi, Al
manya 4 yılda, Fransa 5 yılda, İngiltere ve Amerika da 6 yılda tamamlayıp, öğrenciyi istidat, kabi
liyet ve isteğine göre yönlendirerek, zorunlu eğitimin kalan süresini istediği eğitim kurumunda ta
mamlamasına imkân verirken; bizde "reform" diye sunulmaya çalışılan yasa tasarısıyla getirilmek 
istenen, 8 yılın tamamının temel eğitime ayrılması, öğrencinin, Almanya'dan 4 yıl, Fransa'dan 3 
yıl, Amerika ve İngiltere'den 2 yıl geri kalması, hayata geç hazırlanması, oyalanması değil midir? 
Bunun neresi reformdur; neresi çağdaş eğitimdir; neresi -Sayın Başbakanın ifade ettiği gibi- bir 
mega projedir?! (DYP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Şimdi, içerisinde gelişmişlik ve 
bilgi çağmının ihtiyaçlarına göre insan yetiştirme gayelerinden hiç kimsenin şüphesinin olmadığı 
Avrupa Birliği ülkeleri dahil, dünyada zorunlu eğitimin kademeli ve yönlendirmeli olarak uygulan
dığı 168 ülkenin eğitiminin çağdışı olduğunu kim iddia edebilir... 

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Başbakan, Başbakan... 
ZEKİ ERTUGAY (Devamla) - Kim, böyle bir uygulamaya süreklilik arz etmiyor diyebilir... 

O halde, kesinüsiz ifadesi ve bununla getirilmek istenen uygulamanın, hiçbir ciddî pedagojik teme
li yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sunmaya çalıştığım bu nedenlerden ötürü açıkça ifade 
etmek gerekirse, bu kanun tasarısı, tek tipçi, dayatmacı, totaliter bir anlayışın ürünüdür. Buradaki 
kesintisiz ifadesi, sadece bir dayatmanın, bir gasbın, insanların elinden eğitim hakkını alma teşeb
büsünün kamufle aracı olarak kullanılmaktadır. 

Bakın, Sayın Ecevit, bu yasa tasarısıyla ilgili olarak "rejim düşmanı yetiştirmeye fırsat verme
yeceğiz" derken, Sayın Başbakan, kendi ifadesiyle, bu mega projeden yana olanları "aydınlıktan 
yana olanlar" karşı olanları ise "karanlıktan yana olanlar" diye adlandırarak, hem milyonların tep
kisini, kendi halkının tepkisini hiçe saymakta hem de kendi gerçek niyetini açıkça ortaya koymak
tadır. (DYP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Yalan mı?!. 
ZEKİ ERTUGAY (Devamla) - Sayın Ecevit, bu yasa tasarısıyla ilgili olarak yaptığı açıklama

larda "laikliği kurtarıyoruz, irticayı önlüyoruz" şeklinde ifadeler kullanırken, grup sözcüleri, bu ta
sarı için "Atatürkçülüğün zaferi" diye ifade etmektedirler. 

AYHAN GÜREL (Samsun) - Doğru tabiî... -
ZEKİ ERTUGAY (Devamla) - Halbuki, Sayın Ecevit, 1971, 12 Mart muhtırasından sonra ku

rulan Nihat Erim Hükümetinin kapattığı imam-hatiplerin orta kısmını, 1974 yılında kurduğu Millî 
Selamet Partisi Koalisyon Hükümeti döneminde tekrar açmıştır. Şimdi soruyorum: Sayın Ecevit, o 
zaman Başbakan olmak adına, laikliği ve Atatürkçülüğü mü feda etmişti? (DYP ve RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Gardırop devrimciliğinden, tarihî yanılgıdan bahsettiği o günlerde, laikli
ğin ve Atatürkçülüğün zaferini değil de, hezimetini mi hazırlamaya karar vermişti? (DYP ve RP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ya o zaman ya şimdi takıyye yapıyor veyahut da hem o zaman 
hem de şimdi sadece ve sadece basit bir oportünizm yapıyor. (DYP ve RP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 
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AYHAN GÜREL (Samsun) - Takıyyeyi Refah Partisi yapıyor. 
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Sizin gibi... 

ZEKİ ERTUGAY (Devamla) - Şimdi, Sayın Hükümete ve ona bu tasarıyı dikte ettirenlere so
ruyorum... 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Genel Başkanına sor... 

ZEKİ ERTUGAY (Devamla) - ...Asıl amacınız, rejim düşmanı yetiştirdiğini iddia ettiğiniz bu 
kurumların; yani, imam-hatiplerin kapatılması olduğuna göre, tek maddelik bir kanunla bu işi bi- , 
tirmek daha dürüstçe olmaz mıydı? Sırf, kamufle edeceğim diyerek, bir zamanlar "Batı'ya açılan 
penceremiz" dediğiniz yabancı liselerin, anadolu liselerinin orta kısmını, yabancı dil eğitimini, çı
raklık eğitimini, meslek eğitimini, bunların orta kısmım feda etmek ikinci bir tutarsızlık, haksızlık, 
eğitim skandali olmuyor mu? 

Bakın, bunun, ülkeye kaç on yıla mal olacağını, çok kısa zamanda göreceğinizi ümit ediyorum. 

Açıkça şunu söylemek istiyorum: Bugün, bu ülkede, din eğitiminde bir sıkıntı, bir yetersizlik 
varsa, bunun yolu, bugün, az da olsa verilen bu eğitimi tamamen ortadan kaldırmak olamaz. Kimin 
imam-hatip eğitiminden şikâyeti var ise, getirsinler daha kaliteli bir din eğitim projesi, hep birlik
te onu destekleyelim. Doğru olan da budur. İşte, o zaman reform yapmış olursunuz. 

1 

Değerli arkadaşlarım, getirilen bu yasa tasarısı, imam-hatiplerin orta kısmının kapatılmasını 
hedefleyen yanlış ve maksatlı bir girişimdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa tasarısını hazırlayanlar ve hazırlatanlar, 1997-
1998 öğretim yılından itibaren uygulamaya geçilmesini öngörenler, bu ülkenin birçok yerinde, 
özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da binlerce köy ilkokulunun kapalı olduğunu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ertugay, mikrofon 1 dakika içinde kapanacak. 
ZEKİ ERTUGAY (Devamla) - ...doğru dürüst ilkokul eğitimi bile verilemediğini, 1 öğretme

nin 5 sınıfı birden okuttuğunu bilmiyorlar mı?! Bu tasarıyı getirenler, maalesef, fizikî altyapı nok
sanlığı ve istihdam sıkıntısı had safhada olan ülkemizde, problemi daha vahim hale getirecekleri
ni, din eğitimini yeraltına sokacaklarını, meslekî eğitime darbe vuracaklarını bilmiyorlar mı?! 

Bütün bu açıklamaların ışığında, gelişmiş, yüksek eğitim standardını yakalamış ülkelerdeki 
uygulamalara tamamen aykırı düşmesine, ilmî ve pedagojik bir esasa dayanmamasına rağmen, bu 
tasarıda ısrar edilmesinin gerçek sebebi nedir, bunu açıkça söyleyiniz. Bunu, biz bilmek istiyoruz, 
millet bilmek istiyor. Eğer, Türk Milletinin örfüne, âdetine, değer yargılarına, inançlarına ve dini
ne karşı bir tavır ise, gerçek düşünceniz bu ise, buna çağdaşlık, buna demokrasi, buna ileri ve ilmî 
eğitim anlayışı geçit vermeyecektir; buna biz geçit vermeyeceğiz. 

Saygılarımla. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ertugay, teşekkür ediyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Celal Topkan; buyurun. (CHP ve DSP sıraların

dan alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA CELAL TOPKAN (Adıyaman) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Türk millî eğitimini yeniden yapılandırma amacına yönelik olarak getirilen yasa tasarısının 3 üncü 
maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım; hepinizi saygılarımla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; aracılığınızla, bizi dinleyen halkımızı selamlıyorum. 
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îlköğretimİmizi 8 yıla çıkaran yasa tasarısı, Millî Eğitim Komisyonunda görüşülürken söz alan 
Refah Partili ve DYP'li tüm sözcüler, aynı şekilde, yasa tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda gö
rüşülürken, "apar topar, alelacele önümüze getirildi", "konunun uzmanları tasarıyı kamuoyunda 
tartışmadı", "eğitim uzmanları ve eğitim pedagogları, bu tasarıyı tartışmadı ve bu yasa bir dayat
madır" gibi, tek merkezden yönlendirilmiş, aynı sözleri söyleyerek halkı kandırmaya çalışmışlar
dır. (RP sıralarından "doğru söylemişler" sesleri) 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Halkı kandıran sizsiniz. 
CELAL TOPKAN (Devamla) - Şimdi, sizlere, halkımızı kimlerin kandırdığını belgelerle an

latmak istiyorum. 
Türk millî eğitiminin geleceği, Türk Milletinin nasıl bir eğitimden geçeceği ve çağı yakalama

sı konusu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Yasası gereği, 1946'dan beri belli aralıkla yapılan ve 
eğitim uzmanları, eğitim bilimcileri, eğitim pedagogları, eğitimin yöneticilerinin katıldığı millî eği
tim şûralarında günlerce tartışılmakta ve kararlar alınmaktadır. 1946'dan beri yapılmakta olan mil
lî eğitim şûralarının hemen bütününde, ülkemizdeki ilköğretimin 8 yıla çıkarılması kararlaştırılmış
tır. Bu şûraların hepsi de, ülke yönetiminde merkez sağ iktidarların bulunduğu zamanlarda yapıl
mıştır. iktidarların Millî Eğitim bakanları, şûralarda, 8 yıllık zorunlu eğitimin, mutlaka, bir an ön
ce hayata geçirilmesini savunmuşlardır. "Bu yasa tasarısı ya da 8 yıilık zorunlu eğitim yeterince 
görüşülmedi, eğitimcilerin görüşü ve düşüncesi alınmadı" diyenlere sormak gerekir: 13-17 Mayıs 
1996 tarihleri arasında yapılmış olan 15 inci Millî Eğitim Şûrası döneminde iktidarda kim vardı? 
İktidarda Anavatan ve Doğru Yol Partileri; Millî Eğitim Bakanı Sayın Turhan Tayan, Başbakan Sa
yın Mesut Yılmaz; yani, merkez sağ iktidar. 

15 inci Millî Eğitim Şûrasına hazırlık olarak, Şûranın bilhnsel değerlendirme çalışması kapsa
mında yer alan ön komisyon çalışmaları, 20 Mart-7 Nisan 1995 tarihleri arasında Ankara'da yapı
lıyor. Çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri, Millî Eğitim Bakanlığı temsilcileri, sendikaların 
temsilcileri, diğer bakanlıkların ve ilgili kuruluşların temsilcilerinden oluşan 129 kişilik çalışma 
grubu, konularına göre komisyonlara ayrılarak çalışıyor, raporlar hazırlıyor. Ön çalışma grupları
nın hazırladıkları bu raporlar, il çalışmaları için bütün illere gönderiliyor. Bu çalışmalara, öğretim 
üyeleri, okul yöneticileri ve öğretmenleri, Bakanlığın il müdürleri, yerel yöneticiler, sendika, ba
sın, öğrenci ve veli temsilcilerinden olmak üzere ülke genelinde 8 330 kişi katılıyor. Bu çalışmalar 
kitap haline getirilerek, bölgesel değerlendirme çalışmalarının yapılması amacıyla, ülke, 13 bölge
ye ayrılarak, hazırlanan taslak, 19-23 Haziran 1995 tarihleri arasında bu 13 bölgede görüşülüyor. 
Daha sonra, ülke genelinde, 14 670 sınıf öğretmeni, 18 951 branş öğretmeni, 28 973 öğrenci, 22 
856 öğrenci velisi olmak üzere, toplam, 85 450 kişi üzerinde anket uygulanıyor. 

Tüm bu sonuçlar çalışma kitapları haline getirilerek 13-17 Mayıs 1996 tarihleri arasında, 
103'ü tabiî üye; yani, eğitim bilimcileri ve eğitim uzmanları, 396'sı seçimle gelen, alanlarında uz
man kimseler, 108'i bakanlık tarafından davet edilen kimseler -ki, bunlar, Millî Eğitim eski Bakan
ları başta olmak üzere, geçmişte bakanlıkta üst düzey görevlerde bulunmuş kimseler ve eğitim bi
limcileri- 239'u müşahit... 

CAFER GÜNEŞ (Kırşehir) - Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı... 
• CELAL TOPKAN (Devamla) - Oraya da geliyorum, üzme tatlı canını. 

-...bu kişiler de, yine, sivil toplum temsilcileri, çeşitli bakanlıklardan seçilen kimseler ve aka
demisyenler- olmak üzere, alanında uzman toplam 847 kişinin katılımı sonrasında "yakın bir gele
cekte 5-6 yaş okul öncesi ilköğretim bünyesine alınmalı, ilköğretim, kesintisiz 8 yıllık zorunlu eği
tim olarak uygulanmalı, 8 yıl sonunda tek diploma verilmeli, 9 uncu sınıf, liseye ya da meslekî eği
time yönlendirme yılı olmalıdır. Böylece, ilköğretimde zorunlu 2+8+1 sistemi oluşturulmalıdır" 
şeklinde karar alınmıştır. 
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Diğer taraftan, kalkınmasını ve gelişmesini dengeli bir plan ve program dahilinde yapmayan 
toplumların gelişmesi ve çağdaşlaşması mümkün değildir. Bu eksiği gören Türkiye Cumhuriyeti, 
1961 Anayasasıyla birlikte kalkınma planları yapmaya başlamıştır. Bilgi toplumlarında olduğu gi
bi, kaynaklarını ve ihtiyaçlarını plana ve programa bağlayarak kalkınmayı planlayan ülkemizde de, 
bugüne gelinceye değin yedi kalkınma planı yapılmıştır. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, bu 
kalkınmanın, eğitilmiş nitelikli insan unsuruna bir an önce geçilmesi amacına yönelik olarak, ge
rekli tedbirlerin alınması amacıyla, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 28 inci sayfasının son 
paragrafında... 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - 33 üncü sayfa... 
CELAL TOPKAN (Devamla) - ..."Bu Plan döneminde okulöncesi eğitim tedricen yaygınlaş

tırılacak, Avrupa ülkelerinde asgarî norm olan 9 yıllık zorunlu eğitim, bu aşamada ülkemizin tüm 
bölgelerinde, Eğitim Birliği Yasası çerçevesinde, 8 yıllık zorunlu temel eğitim olarak uygulanma
ya geçilecek ve yükseköğretime girişte yığılmaları önlemek için ortaöğretimde yeni bir planlama
ya gidilecektir" denilerek, eğitimdeki hedef belirlenmiştir. Denildiği gibi, Yedinci Beş Yıllık Kal
kınma Planında, bir başka şey öne sürülmemiştir. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hedefi, 8 
yıllık zorunlu eğitime geçilmesi olarak belirlenmiş olmasına karşın, "görüşülmekte olan yasa tasa
rısı Plana aykırıdır" denilerek, halkımıza yanlış bilgi verilmekte ve halkımız yanıltılmaya çalışıl
maktadır. 

Bir başka tipik örnek: 54 üncü Hükümetin Başbakan Yardımcısı ve DYP Genel Başkanı Tan
su Çiller. Tarih 22.4.1997. Tansu Çiller'in, Başbakanlıkta, Millî Eğitim Bakanı ve Bakanlık bürok
ratlarıyla yaptığı toplantının sonrasındaki açıklaması: "8 yıllık temel eğitim, aralıksız ve kesintisiz 
olacak. 8 yılın üstüne bir hazırlık sınıfı olacaktır." Kendisiyle bütünleşen söylemiyle "8 yıllık ke
sintisiz eğitim, ya çıkacak ya çıkacak" diye, halkın gözünün içine baka baka, o günkü iktidar orta
ğı Refah Partisinin tavırları karşısında, siyasî rant kazanma adına Türk Halkını kandırmıştır. Aynı 
Tansu Çiller, bugün, 8 yıllık zorunlu eğitimi savunanları, neredeyse, vatan hainliğiyle suçlama nok
tasına gelmiştir. Sormak gerekiyor, bu toplum, iktidardaki Tansu Çiller'e mi inanacak, yoksa, mu
halefetteki Tansu Çiller'e mi inanacak?.. İktidarda kalma hırsı uğruna, bu ülkenin kalkınmasının, 
gelişmesinin, bilgi çağını yakalamasının önünde takoz olmayalım. Kendi çıkarlarımızı ülke çıkar
larının önünde görmekten vazgeçelim. Aksi halde* gelecek nesiller bizden hesap sorar; tıpkı bugün 
sorduğu gibi... 

8 yıllık zorunlu eğitimin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vatandaşlık bilinci kazanması, 
bu insanların bilgi çağının insanı olması gereği, yıllarca, aylarca, eğitim bilimcileri ve uzmanların
ca tartışılarak karâra bağlanmış olmasına karşın, başta Anayasa ve Millî Eğitim Komisyonları Baş
kanları, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi sözcüleri ve milletvekilleri tarafından, 8 Yıllık Zorunlu 
Eğitim Yasa Tasarısı için "bu yasa tasarısı, eğitim bilimcileri tarafından yeteri kadar tartışılmadan 
topluma ve Parlamentoya bir dayatma olarak getirildi" söylemleri doğru değildir; halkı kandırma
ya ve yanıltmaya yöneliktir. Bu gerçekler, yapılan çalışmalar ve alınan kararlar ortadayken, asıl da
yatma, bu yasa tasarısının görüşülmesini engelleme amacına yönelik davranışlar ve zorlamalardır. 
Bu davranışları, halkımız, yasa tasarısının görüşülmesi sırasında yakinen görmüş ve gözlemiştir. 

8 Yıllık Zorunlu Eğitim Yasa Teklifi, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Birgen Ke
leş tarafından 23.10.1996 tarihinde, Sayın Kaya Erdem, Sayın Altan Öymen, Sayın Hasan Deniz-
kurdu ve Sayın Tahir Köse tarafından 7.3.1997 tarihinde verilmişti. Bu yasa teklifleri, aylarca, Mil
lî Eğitim Komisyonunda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) • 
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BAŞKAN - Sayın Topkan, 1 dakika içinde toparlayın lütfen. 
CELAL TOPKAN (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım. 
...Millî Eğitim Komisyonu Başkanı tarafından gündeme alınmamıştır; bilerek, bilinçli olarak 

bu yasa teklifleri gündeme getirilmemiştir. Komisyon gündeminde bekleyen bu yasa teklifleri gün
deme alınabilir, İçtüzüğün Komisyon Başkanına verdiği yetki gereği eğitim ve öğretim uzmanı ki
şiler, bilim adamları çağrılabilir, günlerce görüşülebilirdi. 

Sonuç: Ülkenin geleceği ve eğitim sorunları konusunda eğitim planlaması yapılarak bu yasa 
tasarısı Meclis gündemine getirilebilirdi. Bunların hiçbiri yapılmamıştır. Görevini yapmayanlar, 
bugün, bu yasa tasarısı bir dayatmadır diyerek engeller çıkarmakta ve toplumu yanlış bilgilendir
mektedir. Bu teknik bilgilerin bilinmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. 

Gelin, bu topluma yanlış bilgi vermeyelim, yanıltmayalım. Dünya, bilgi çağında yaşıyor. Bu
gün, dünyada, saniyede 11 buluş yapılıyor. Bilgi çağının gelişmesinde geride kalan ülkeler, bilgi 
ve teknolojide gelişmesini tamamlamış olan ülkelerin sömürgesi durumundadırlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Topkan. 
CELAL TOPKAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Genel Kurulu saygılarım

la selamlıyorum. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına Sayın İsmail Kahraman; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; tasarının 3 üncü maddesi hakkında, Refah Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere hu
zurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Beyazda nasıl siyah arayamazsanız, siyahta nasıl beyaz arayamazsanız, maddelerde de hangi
sinde eksiklik var diye bakamıyorsunuz; zira, bütününün yanlışlığı olunca, tümünün yanlışlığını 
bütün maddelere yayınca, topyekûn bir yanlışla karşı karşıyayız. 

Önümüzdeki, bir reform tasarısı değil. Düşününüz, cumhuriyetin en büyük reformu diye tak
dim edilen tasarının yekûnu 11 maddedir, bir daha eklendi 12, yürütmeyle yürürlüğü çıkarınız 10. 
Maalesef, talihsiz bir durumla eğitimimiz karşı karşıya. Plan ve Bütçe Komisyonunun görüştüğü, 
Millî Eğitim Komisyonunun tali komisyon olduğu, Millî Eğitim Komisyonunun verdiği kararla "bu 
görüşülmesin" dediği tasarının görüşüldüğü bir teklifle karşı karşıyayız. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Tasarı... Tasarı... 
İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) -Tasan, teklif... Rivayet muhtelif, maksut bir... Tasarı diyorum. 
Bu arada, tasarı ve teklifler Meclise geldi; yani, sadece Hükümetin tasarısı değil, diğer arka

daşlarımızın da teklifleri var. 
Sayın Topkan, biraz evvel şûralardan ve milletin yanıltıldığından bahsetti. Ben, hafızasını dü

zelteyim. İlk şûra tarihi 1946 değil, 1939'dur. Bazen üç, bazen altı, bazen iki sene arayla şûralar 
toplanır ve 1996'da onbeşincisi toplandı. Bakınız, burada, şûraya ait İlköğretim Yönlendirme Ra
poru var. Bu raporda 35'e 37; 58'e 14; 60'a 12; 35'e 30 gibi rakamlar var. Öyle çok büyük sayıda 
insanların katıldığı ve incelendiği hususundaki beyanları, belki, şûranın çıkardığı kitabın önündeki 
bilgilerden kaynaklanıyor. Ben bizzat iştirak ettim; oy verme hakkı olanların sayısı çok mahdut ve 
sayımı yapan kişi de bizzat Millî Eğitim Bakanı, karşısındakiler de bürokratlarıdır. 

Bir kanun düşününüz, çok çabuk hazırlanıyor, senelere sığması gereken hazırlıklar olmadan 
ortaya getiriliyor; şûra da aynı şekilde oluyor. Çok üzücüdür, eğitim, eğitimcilerin değil, siyasile
rin elindedir. 
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Seçmeli ders ve kredi usulünü kabul eden Talim Terbiye Kurulu üyeleriyle onun kalkmasını 
kabul eden Talim Terbiye Kurulu üyelerini lütfen bir inceleyiniz; aynı isimleri görürsünüz; yalnız 
bakan değişmiştir. Eğitime siyaseti bu kadar sokmak, geleceğimizi çok büyük tehlikeye atmaktır. 
Eğer, bu, bir reformsa; eğer, Türkiye'nin geleceğini ifade eden bir reformsâ, müsaade edin de, bu, 
büyük bir hazırlığa vabeste olsun ve bir azınlık hükümetinin, CHP destekli bir Hükümetin, onun is
tikametindeki direktifleriyle çıkmasın; bu, üzücü bir durumdur. 

Sayın Araş, burada konuşurlarken, meslekî eğitime yönelmeye 15 yaşından sonra girmenin ge
rektiğini, 12 yaşında seçim yapamayacağını söyledi. Bildiğiniz gibi, rüşt yaşı 18'dir ve beynelmi
lel hukukta, uluslararası anlaşmalarda ebeveynin velayet hakkı vardır. Din eğitimini vermede, oku
lunu seçmede ana-babanın hakkı vardır. Siz ki, bir ticaret ve sanayi insanısınız, sanayiin içini bili
yorsunuz; çıraklık merkez okullarının kapatılmasının Türk sanayiine nasıl bir darbe vuracağını en 
yakın bilenlerdensiniz... 

REFİK ARAŞ (İstanbul) - Arada 1 yaş var. 

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - 1 yaş değil, 2 yaş var; 11 yaşında aday çıraklık var, 13 
yaşında çıraklık var; dolayısıyla, burada 14'e çıkmakla değişiyor ve ILO bizi serbest bıraktığı hal
de, biz, kendi insanımıza, ara insan gücümüze bir imkân tanımıyoruz; bu, çok hazindir. Çıraklık 
eğitim merkezleri 980 bin küsur kişiyi Türkiye'ye kazandırdı; niye önünü kesiyoruz?.. 

Ortadaki hadiseyi, sadece, getirip imam-hatip okullarının kapatılmasına dayandırmak da, yi
ne, yanlışlık oluyor. Zira, toplumun çok büyük kesimini ilgilendiren durumlar var; bütün Anado
lu'yu ilgilendiren durumlar var. Yabancı dille eğitim yapan Anadolu liselerinin orta kısımları var; 
turizm okulları var, meslek okulları var. Buna mümasil bütün bu ortaokullardan yetişen insanların 
imkânlarını ellerinden alıyoruz; çok büyük yanlışlık yapıyoruz. 

Hükümet Programından bahsetti Sayın Araş "33 üncü ve 44 üncü Hükümet Programları" de
diler; bende 33 üncü ve 44 üncü Hükümet Programları, böyle bir şey yok; 53 üncü ve 54 üncü Hü
kümet Programlarında var ve kademeli olarak var. 

Sayın Topkan, planlamadan bahsetti, 7 nci plandan ve burada 28 inci sayfanın -var ya; lâtak-
rabüs salâte- ikinci kısmını okudu, başını okumadı. Orada diyor ki "zorunlu temel eğitimin ikinci 
kademesinden başlamak üzere, plan, bütünüyle iki kademeli olarak düşünülmüştür." İki kademeli 
olarak da, Millî Eğitim, gereken çalışmaları yapmıştır, ta ki, bu tasan ortaya çıkana kadar... 

EŞREF ERDEM (Ankara) - Kademe ille de kopuk olmaz... 

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Bakınız, şurada, 1995 tarihli "İlkokul Programı ve Orta
okul Programı, İlköğretim İkinci Kademe"diye kitap var; 1995. "Millî Eğitim 1973'te bu kararı al
dı; zaten yürürlükte" diyenlerin bir yanılgısıdır. Elbette ki, aldı; fakat, iki kademeli olarak tatbik et
mektedir Aklın gereği de budur, dünyadaki tatbikat da budur. Bunu kaldırıp teke indirirseniz çok 
büyük hata edersiniz; ara insangücünü kaybedersiniz, yabancı dil eğitimindeki seferberliği önlersi
niz, sanayideki gelişmeyi önlersiniz. 

İmam - hatip okullarını kapatacağız diye bu kadar fedakârlığa girecek yerde, bazı arkadaşları
mın dediği gibi, tek başına imam - hatip okullarının kapatılması kanun tasarısını getirseydiniz! Za
ten, destekçi olan CHP'nin bu hususîaki gayreti öteden beri; var onu hoşgörüyor arkadaşlarımız, 
tarihî misyonudur... 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Hoşgörmüyoruz da.. 
İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Hoşgörülmese bile durum tespiti olarak söyleyeyim; 

1025'te, 10 tane hafız yetiştirilecek diye bütçeye 50 bin lira konuyor. 1932'den 1949'a rahmetli 
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Günaltay'a kadar dinî müessese yok. Eğer, bunların kulakları bunu almıyor da başka alanlar ço
ğunlukta oluyor ise, onlar ona niye ekleniyor? Sayın Aras'ın demin dediği 35 rakamını yakalamak 
için mi? Keşke, o rakam 50 olsa da -49'u geçseniz- ona ihtiyaç kalmasa da istediğimiz gibi içimi
ze sinen bir kanun ortaya koysanız. 

REFİK ARAŞ (İstanbul) - Siz yardımcı olursanız, olur. 

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Hazindir... Çok hazindir... Tarihte, bir gün, geriye dönüp 
baktığımızda "ben, 20 inci Dönemde o Mecliste idim ve maalesef, o kanuna rey verdim" diyeceksiniz. 

Maliyeti, 1 katrilyon 8 trilyon değildir; maliyeti, dolar, 140 bin lira iken, 2.365 katrilyondu; 
bugün, 2.750 katrilyondur ve artacaktır. Bir dersliğin maliyeti, DPT ölçülerine göre 6 milyardır, 
Bayındırlığa göre 4.8-5 milyar liradır. 

Derslik ihtiyacı, şimdi burada Sayın Bakanın dediği rakam gibi, 146 bin değildir. Öyle dahi 
olsa, çok büyük rakamlar önümüze çıkacaktır. Dünya, okulsuz eğitime, duvarsız okula giderken; 
bilgi, çok kısa noktadan insanlara ulaşırken, önünü niye kesiyoruz? 

3 üncü maddede hazırlık sınfları var. Hazırlık sınıflarınfnereye koyacağız? İmam-hatiplilerin 
önüne koyacağız. İmam-hatip liseleri, zaten 4 sene; 1 sene daha koyduk, 5 sene; gitmesin diye... 
Ne yapacağız? Efendim, bunlar, 760 saat ders alıyordu 3 senede; biz, bunu, 1 senede 940'a çıkara
cağız... Değerli arkadaşlarım, pedagojiye mi sığar, psikolojiye mi sığar, insafa mı sığar? Bir dersi 
okumak, eğitim ve öğretimdir. 3 yılda bir insanın alabileceği bilgiyi, bir tek senede enjekte edeceksi
niz ona öyle mi?! Önü kesilsin diye mi?.. Yapmayın... Bu inanç hepimizin... Bu Türkiye hepimizin... 

Dünya inanca giderken, dinî eğitim geliştirilirken, biz, niye böyle yapıyoruz? Fransa, 1958 
Anayasasından sonra, 1982'ye kadar bu eğitim reformunu konuştu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kahraman, tamamlar mısınız. 
İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Bağlıyorum efendim. 
BAŞKAN - Lütfen... 
İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - İngiltere, 12 yıl konuştu ve 1988'deki reformu yaptı. 

Dünyadaki eğitimde, dinî okullar, kiliselere bağlı okulların payı, Amerika'da yüzde 65-70'dir; Bel
çika'da, yüzde 76'dır; Fransa'da, laik Fransa'da yüzde 18,6 olan ortaöğretimin yüzde 95'i kilise
nin elindedir. Dinden niçin korkuyoruz? Korkmamalıyız. 

10 dakikalık zaman içerisinde neyi sığdırabilir insan; sığdıramıyoruz'; fakat, bir insafa sığın
mak istiyoruz: Lütfen, geri dönüp baktığımız zaman "ben o hatayı yapan insanlardan biriydim" de
meyelim diyor; hepinizi hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına Sayın Yusuf Pamuk, sözünü Sayın Nejat Arseven'e devrettiler. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yusuf Bey yok mu? Nereye gitti Yusuf Bey? 
BAŞKAN - Var efendim. 
Sayın milletvekilim, tereddütünüz olmaması için, şahsı adına konuşmacıların isimlerini oku

duktan sonra, grup konuşmaları sırasında da, başvuru halinde kabul edilebiliyor boş olduğu zaman; 
şu sırada dahi kabul edebiliyoruz. 

Buyurun Sayın Arseven. 
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; 8 Yıllık 

Temel Eğitim Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiyle ilgili olarak daha önce söz almış olan; ama, o 
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söz hakkını kullanmayarak devretmiş bulunan arkadaşımın yerine, şahsım adına Yüce Heyetinize 
hitap etmek fırsatını buldum; hepinizi, tekrar saygıyla selamlıyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu tasarının 3 üncü maddesi, demin bu kürsüde benden önce grup
ları adına konuşan birçok arkadaşım tarafından da ifade edildi, 8 yıllık temel eğitimden sonra, Ba-
tı'da olduğu gibi, mesleğe yöneltme konularına ağırlık veren bir uygulama getirmektedir. Tabiî, bu
nun üzerinde birçok şey söylenebilir; ama, esas doğru olan, meslekî eğitim kazanmak açısından, 8 
yıllık eğitimden sonra alınacak bu 1 yıllık hazırlık sınıflarında, imam-hatip liselerine veya diğer 
meslek liselerine gidecek arkadaşlarımızın daha yoğun bir biçimde kendilerini geliştirmesi imkânı 
sağlanmış olacaktır. Dinî eğitimini daha yoğun almak isteyen öğrenci, işte, bu 1 yıllık süre içinde, 
şu anda imam-hatip liselerinin ortaokullarında toplam 760 saat almış oldukları ders süresinden çok 
daha fazla bir sürede, dinî eğitimi bu hazırlık sınıfları içinde almiş olacaktır. 

Çok değerli arkadaşlarım, biraz önce, bu kürsüde, Refah Partisi adına konuşan değerli eski ba
kanımız, bu tasarının bir reform tasarısı olmadığını ve hatta, eğitimin, eğitimciler tarafından değil 
siyasîler tarafından yönlendirildiğini ifade etti. Tabiî, Sayın Bakan bu ifadelerde bulununca, eğiti
min, maalesef, hiçbirimizin arzu etmediği şekilde, siyasîler tarafından yönlendirilmesi hususunda 
bizim de söyleyecek bazı şeylerimiz olduğunu bilmesi gerekirdi. Eğer, bir siyasî partinin lideri çı
kıp da, bugün üzerinde tartışılan imam - hatip okullarının kendi arka bahçesi olduğundan bahseder
se, buradan, bu kürsüden, Refah... (RP sıralarından "ne zaman söyledi?" sesleri, gürültüler, sıra ka
paklarına vurmalar) 

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Ne zaman söyledi? 
MEHMET EMİN AYDINBAŞ (İçel) - Ne zaman söyledi? 

NEJAT ARSEVEN (Devamla) - Niye telaşlanıyorsunuz?.. Çok söyledi, çok... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, sükûnetle dinleyelim. 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Ne zaman söyledi? Ne zaman söyledi? 
NEJAT ARSEVEN (Devamla) - Bağırın... Bağırın... 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Ne zaman söyledi? Terbiyesiz herif... Ya

lan söyleme... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri... 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Terbiyesizlik yapıyorsun... İftira etme... 
NEJAT ARSEVEN (Devamla)-Yerine otur... Yerine otur... 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Yalan söylüyorsun... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın İncetahtacı... Lütfen... 
NEJAT ARSEVEN (Devamla)-Yerine otur, yerine... Yerine otur... v 

İSMAİL YILMAZ (İzmir) - Ayıp yahu!.. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, yerimize oturalım.. 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Yalan söylüyorsun... Ne zaman, arka bahçesi dedi? 
NEJAT ARSEVEN (Devamla) - Yerinize oturun, fazla telaşlanmayın... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, yerimize oturalım. 
Sayın Arseven, lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
NEJAT ARSEVEN (Devamla) - Eğer, çıkıp, bu okullardan arka bahçeniz diye bahsederseniz, bu

gün bu işleri burada tartışılır hale getirirsiniz. (RP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
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TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Yalan söylüyor, Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın milletvekili, herhangi bir konuya itiraz etmenin usulü bu değildir... 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Ama, yalan söylüyor... 

BAŞKAN - İtiraz usullerimiz var. 
Sayın Arseven, lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
MEHMET EMİN AYDINBAŞ (İçel) - Sayın Başkan, yalanında ısrar ediyor. Bu sözünü geri alsın. 
NEJAT ARSEVEN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bakın, bü

tün bunlar, bütün bu telaşlarınız... 

BAŞKAN - Sayın Arseven, lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
MEHMET EMİN AYDINBAŞ (İçel) - Yalan söylüyor... Bu sözünü geri alsın. 

NEJAT ARSEVEN (Devamla) - ...bu kanun tasarısıyla ilgili bütün bu gayretleriniz, maale
sef... (RP sıralarından gürültüler) 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Yalan söylüyorsun... 

BAŞKAN - Sayın Karakaya, itiraz usullerimiz var. 

Buyrun Sayın Arseven... 
NEJAT ARSEVEN (Devamla) - ...sizin o iktidar döneminizde ülkeyi sokmuş olduğunuz nok

tada; yani, ülkeyi idare edememe konusundaki sıkıntılarınızı gidermeye yetmeyecektir. Yani, bu 
kanun tasarısını engellemek için çeşitli gayretlerin içerisinde olmanız ve bu konuda kendi tabanı
nıza veya çok sıkıntıya soktuğunuz, kendi iktidarınız döneminde sıkıntıya soktuğunuz o insanlara 
mesaj verme gayretleriniz, maalesef, bu sıkıntıdan sizi kurtaramayacaktır. (RP sıralanndan gürültüler) 

MUSA OKÇU (Batman) - Arka bahçe olmaktan siz çıkarın. 

NEJAT ARSEVEN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün hu
zurunuzda bulunup tartışılan ve Anavatan Partisi liderliğinde kurulmuş olan bu Cumhuriyet Hükü
meti tarafından getirilmiş olan tasarı, her ne kadar, bu gruplar tarafından; yani, Refah Partisi Gru
bu ve sözcüleri tarafından bir reform tasarısı olarak görülmese de, böyle değerlendirilmese de, çok 
açık bir şekilde, toplumumuzun büyük bir kesimi tarafından bir reform tasarısı olarak kabul edil
mektedir. İnşallah, uygulamalarımız, yarın bu kanun çıktıktan sonra, Anavatan Partisi liderliğinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Arseven, 1 dakika içerisinde toparlayın lütfen. 
NEJAT ARSEVEN (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
... bu Hükümet döneminde yapılacak uygulamalar, sizlerin bu kürsüde ifade etmiş olduğunuz 

birçok sözlerinizde ne kadar yanıldığınızı bir kere daha anlamanıza sebep olacaktır. 
İSMAİL YILMAZ (İzmir) - Ömrü vefa ederse, ömrü yeterse!.. 

NEJAT ARSEVEN (Devamla) - Buradan, Yüce Heyetinizi en içten duygularımla selamlıyo
rum, hepinize saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arseven. 
Sayın Komisyon, söz talebiniz var mı efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Yok efen

dim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
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MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yok efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bir şeyi yerimden söyleyebilir miyim? 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz; buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Zaman zaman bazı sözcüler, kendi kafalarında oluşturdukları 

hayalî, birtakım varsayımlara dayanarak, birtakım iddialarda bulunuyorlar ve biz "bu iddiaları bu
yurun, ispat edin" dediğimiz halde, hep bunu, dedikodu olarak tekrardan ibaret bir tavır sergiliyor
lar. Şayet, orta.yere koyacakları bir beyan, açıklanmış olan herhangi bir açık ifade varsa, hodri 
meydan, buyursunlar, getirsinler; yoksa, biz, bunu böyle görmediğimizi, bunu söylemediğimizi 
müteaddit defalar ifade etmiş olmamıza rağmen, aynı şeyi tekrar etmiş olmaları, bir nevi iftiradır 
ve biz, bunu yapanları müfteri olarak ilan ediyoruz. (RP sıralarından alkışlar) 

Şayet, bir okul için bunu kullananlara, biz diğer okullar için..v 

BAŞKAN - Biraz toparlayalım Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Evet efendim. 
...aynı şeyleri kendisine kullanabiliriz; ama, kesinlikle biz, onların durumuna düşmek isteme

yiz ve düşmeyiz. 
Teşekkür ederim. . - . . , . . 
BAŞKAN - Tutanaklara geçti Sayın Kapusuz. 
Şahsı adına son konuşma için Sayın Selahattin Beyribey; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Kars) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî 

Eğitim Temel Kanununun 6 ncı maddesinin değişen ikinci fıkrası üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. ; 

Ben, şuradan çıkacak bu kanunun, özellikle kırsal kesimde, Güneydoğu Anadolu ve Doğu 
Anadolu'da eğitim standardının yükselmesine çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Köyleri 
gezdiğimde, 12 yaşındaki çocuklara en çok sorduğum sorulardan birisi şudur: "Ne iş yapıyorsun?" 
Aldığım cevap "bitirdim". Yani, Doğu Anadolu'nun bütün köylerinde, kırsal kesimde, eğitimle il
gili hadiseyi 11-12 yaşında noktalayan çocuklarla karşılaşıyoruz. Bu çocuklara adınızı ve soyadı
nızı söyleyip yazdırmaya kalkarsanız doğru dürüst yazamadıklarına şahit olursunuz. Zira, kendi 
adımı yazdırdığım zaman "Seladdin" yazıyorlar, "Selahattin" diye yazdıklarını hatırlamıyorum. İş
te, bunlar, okur yazar oluyorlar. 

Ben inanıyorum ki, bu 8 yıllık eğitim, doğu'da yapılacak yatırımlarla, bölgede bir standardı 
yakalatacak ve en azından, eğitim standardını yükseltecektir. 

Bu kanun tasarısının faydalı olacağına ve ülkemize hayırlar getireceğine inanıyor, bu vesiley
le hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Beyribey. 
Madde üzerinde konuşmalar tamamlanmıştır. 
Soru önergeleriyle ilgili işlemi başlatıyoruz. 
Şimdi, 5 dakika süreyle soruları okutuyorum: . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Başkan, delaletinizle, Millî Eğitim Bakanına 3 üncü maddeyle ilgili aydınlatılmasını is

tediğim sorum şudur: 
8 Yıllık Kesintisiz Eğitim Kanun Tasarısının ceberrüt kişilerin dayatmasıyla bu topluma kabul et

tirilmeye çalışıldığı yaygın söylentileri vardır. Bir Millî Eğitim Bakanı olarak vicdanen rahat mısınız? 
Memet Emin Aydın 

Siirt 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3 üncü madde üzerinde aşağıdaki sorumu Sayın Millî Eğitim Bakanına arz ediyorum. 

14.8.1997 

Mehmet Aykaç 

Çorum 
8 yıllık zorunlu eğitim, kesintisiz yerine kesintili olsaydı ne kaybederdik? Daha çağdaş, daha 

bilimsel ve daha iyi olmaz mıydı? Bunun böyle olmasının gerçek sebebi nedir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 376 sıra sayılı yasa tasarısının 3 üncü maddesiyle getirilen değişiklik
le, ortaöğretim kurumlarına, program hedeflerine uygun hazırlık sınıfları konulması öngörülmüş
tür. Hangi okullara, hangi program içinde hazırlık sınıflannın konulacağının, öğretim yılına çok az 
bir zaman kaldığı nazara alınarak, hazırlıkların yetiştirilip yetiştirilemeyeceğinin, yctiştirilemeyc-
ceği belliyken ne gibi tedbirlerin düşünüldüğünün, Başkanlığın delaletiyle, Millî Eğitim Bakanı
mızca cevapladırılmasını arz ve talep ederim. 14.8.1997 

Ahmet Tekdal 

Ankara 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 4 üncü sıradaki, Sayın Azmi Ateş'in sorusunu maalesef iş
leme koyamıyorum; İçtüzüğümüz soruların kısa, gerekçesiz ve yorumsuz olmasını öngörüyor. Sa
yın Ateş Toynbee'nin Medeniyet Yargılanıyor isimli kitabından bir pasaj aktarıyor. O nedenle, bu 
soruyu işleme koyamıyorum. 

Sorulara sırasıyla devam ediyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay'a tevcihini arz ederim. 
Yaşar Canbay 

Malatya 
Soru: îmam-hatip liselerinin, Kur'an kurslarının ve hafızlık eğitiminin önemli bir zarar göre

ceği bu ideolojik maksatlı tasarıyı, inanç değerlerinin, bütün dünyada yükselen değerler olduğu ça
ğımızda, kanunlaştırmaya çalışmak çağdışı bir gayret değil midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana şu soruyu yöneltmek istiyorum: 
İlköğretim içerisinde yöneltmeyi kabul ettiğimize, bu konuyla rehber öğretmenler görevlendi

receğimize göre, yöneltmeyi, daha faydalı olması bakımından, 8 inci sınıfın ikinci yarısında değil 
de, 6 ncı sınıfa başlarken yapsak, daha gerçekçi olamaz mıyız diye sormak istiyorum. 

Aslan Polat 

Erzurum 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Delaletinizle, aşağıdaki sorularımın, Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırılması

nı arz ederim. 
Zeki Ünal 

i Karaman 
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Sayın Cindoruk'un önsözünü yazdığı Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin eğitim ve öğretim
le ilgili protokolün 2 nci maddesinin açıklamasında, "akit devletler, çocukların eğitimlerinde, ana-
babanın dünyevî görüşlerine saygı göstermekle yükümlü tutulmuştur. Totaliter devletlerin çocuk
ları, ana-babalannın etkisinden çıkarak, onları sistematik şekilde belirli bir dogmatik görüşü aşıla
mak suretiyle, eğitimlerini bu hükmün sevk edilmesinin başlıca nedenidir" denilmektedir. 

8 yıllık kesintisiz eğitim modeli, Türkiye'nin de imzaladığı bu ilkeye ters düşmüyor mu? 
BAŞKAN - Soruların okunması için ayrılan süre tamamlanmıştır. 

Sayın Bakandan, 5 dakika içinde, sorulara verebileceği yanıtları vermesini rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. '' 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun görüşmekte olduğu 

kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bünyesinden çıkmış ve bu Meclisin güvenoyunu 
almış demokratik bir Hükümetin kuruluşu safhasında özgür iradesiyle programına koyduğu ve top
luma vaat ettiği bir yasa tasarısıdır. O nedenle, bu Parlamentonun çatısı altından çıkmış, bu Parla
mentodan güvenoyu almış ve programında, 8 yıllık kesintisiz eğitimi getireceğini ve uygulayaca
ğını söyleyen bir Hükümetin getirdiği yasa, bir dayatmanın ürünü değil, demokratik rejimin bün
yesinden çıkan bir hükümetin topluma vaat ettiği bir sözü yerine getirmesidir. Bunun dışında, bu 
olayı yorumlamak, evvela, Yüce Parlamentoya karşı saygı ifadesi anlamına gelmez, içimizde böy
le düşünebilecek arkadaşların olduğunu, ben, tahayyül bile etmek istemiyorum. O nedenle, bu so
runun soruluş tarzında bir yazılım hatası olduğu düşüncesindeyim. 

"Kesintili olsaydı ne kaybederdik?" sorusunun yanıtı da şu: Kesintili eğitim çerçevesinde yap
tığımız 5 yıllık eğitim, 5 yılının zorunlu olması, bugün, Türkiye'de, 6-14 yaş grubundaki 1,5 mil
yona yakın çocuğumuzu eğitimsiz ve çaresiz bırakmaktadır. Bu 1,5 milyon çocuğun içerisinde, 
kendi evlatlarımızdan çok daha yeteneklileri fırsat bulamamaktadır. Bu yasayla, o 1,5 milyon ço
cuğa ulaşacağız ve o pırıl pırıl yeteneklerin Türkiye'ye hizmet etmesinin kapısını ardına kadar aça
cağız; aradaki fark budur. 

MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Bunu söylemiyorum; saptırıyor Sayın Bakan. 
MlLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Hazırlık sınıflarının hangi 

okullara... 

MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Kesintisiz de olsa, zorunlu 8 yıldan bahsediyorum. 
BAŞKAN -Sayın Aykaç, lütfen, karşılıklı diyaloga müsait değil İçtüzük. 
MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Cevabı tam alamadım. 
BAŞKAN - Yazılı olarak tekrar sorarsınız. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Hazırlık sınıflarının hangi 

okulların önüne konulacağı konusu bir ihtiyaç meselesidir. Lise düzeyinde öğrenimdeki eğitim ko
nuları, öğrenciye bir hazırlık gerekliliğini ortaya çıkarıyorsa, o okullarda, lise düzeyinde öğrenci
nin başarısını hazırlayabilmek için hazırlık sınıfı konulacaktır. 

İmam-hatip liselerinin kapatılmasının söz konusu olmadığını ifade ettim. Bizim düşüncemiz, 
Hükümetimizin düşüncesi, vatandaşımızın inançlarına hizmet edebilecek yüksek düzeyde bilgiye 
sahip insanlarla hizmet vermektir. Bu bağlamda, imam - hatip liseleri mezunlarının -daha önce ko
misyonda da söylediğim üzere- ilahiyat yüksekokullarına ve ilahiyat fakültelerine sınavsız girme-
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lerinin yolu açılacak ve böylece din bilgisi konusunda, imam - hatibin ötesinde, üniversite düze
yinde bilgi almış insanlarımızın, vatandaşlarımıza hizmet götürmesi ve dinimizi yüksek düzeyde 
bilen insanların, vatandaşlarımızı bu konularda aydınlatmasının zeminini hazırlamaktır. Herhalde 
hiçbir vatandaşımız, kendisine din konusunda hizmet verecek insanların ilahiyat yüksekokulu me
zunu veya ilahiyat fakültesi mezunu olmasını reddetmeyecektir. Bizim düşüncemiz budur. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, süremiz doldu. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Madde tek fıkradan ibarettir. 

Madde üzerinde, 3'ü Anayasaya aykırılık önergesi olmak üzere toplam 7 önerge verilmiştir. 
Anayasaya aykırılık önergelerinden yalnızca birini işleme koyacağım. 
Önergeleri, geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen görüşülmekte olan 376 sıra sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Millî Eğitim Temel 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 3 üncü maddesindeki "yöneltmeye" 
kelimesinin "yönlendirmeye" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Halil Çalık Yüksel Aksu ZiyaAktaş 

Mahmut Erdir Çetin Bilgir Necati Albay 
Tahsin Boray Baycık Ali Günay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu Millî Eğitim Temel Kanunu Çıraklıkve Meslek Eğitimi Kanu
nu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 13.8.1997 

Nevzat Yanmaz 
Lütfi Yalman 

Mehmet Sıddık Altay 
Ersönmez Yarbay 

Ahmet Derin 
Mustafa Bayram 

Nezir Aydın 
Tevhit Karakaya 

Azmi Ateş 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 

Cemalettin Lafçı 
Mustafa Ünaldı 

Fikret Karabekmez 

Cevat Ayhan 
Ahmet Doğan 

Mehmet Ekici 
Hanefi Çelik 

Fethullah Erbaş 
Ömer Ekinci 

Muhammet Polat 

Osman Hazer 
Saffet Benli 

Hayrettin Dilekcan' 
Zülfükar İzol 

Ömer Özyılmaz 

Avni Doğan 
Abdüllatif Şener 

Sait Açba 

Fethi Acar 
Ahmet Çelik 

Hasan Çağlayan 
Orhan Kavuncu 

Şaban Şevli 

Latif Öztek 
Musa Demirci 

Alaattin Sever Aydın 
Arif Ahmet Denizolgun 

Hasan Dikici 

Ahmet Cemil Tunç 
İsmail Kahraman 
Mikail Korkmaz 
Lütfü Esengün 

Nurettin Kaldırımcı 

Lütfi Doğan 
Ali Oğuz 
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Bülent Annç 
Yakup Budak 

Hüseyin Olgun Akın 

Mehmet Aykaç 

Kemalettin Göktaş 
Hüsamettin Korkutata 

Musa Okçu 
Seyyit Haşim Haşimi 

Süleyman Metin Kalkan 
Nurettin Aktaş 

Kahraman Emmioğlu 
Ahmet Nurettin Aydın 

Abdullah Arslan 
Celal Esin 

İsmail Özgün 

Hüseyin Yıldız 

Abdulhaluk Mutlu 
Hasan Belhan 

Sabahattin Yıldız 
Naci Terzi 

Mustafa Köylü . 
Mehmet Ali Şahin 

Memet Emin Aydın 

Bekir Sobacı 
Sıtkı Cengil 

Osman Yumakoğulları 
Turhan Alçelik 
Zeki Ergezen 

Kâzım Ataoğlu 
Ömer Naimi Barım 

Yakup Hatipoğu 
Mehmet Sılay 

Mehmet Bedri încetahtacı 
Hüseyin Kansu 

Mustafa Kemal Ateş 
"Madde 3.- 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 6 ncı maddesinin 

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Millî eğitim sistemi her bakımdan bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu 

amaçla, ilköğretimin 5 inci sınıfından sonra eğitim programlarına, hedeflerine uygun düşecek şe
kilde hazırlık sınıfları konulabilir." 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Bunlar nerenin milletvekili? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oy pusulası yazmıyoruz. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1/620 sıra sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanu
nu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısının çerçeve 3 üncü maddesinin 
14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 
son cümlesinin "bu amaçla ortaöğretim kurumlarına eğitim programlarının hedeflerine uygun dü
şecek şekilde 6, 7 ve 8 inci sınıflarda okutulmak üzere özel programlar hazırlanır" olarak değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

Ömer Ekinci 
Ahmet Cemil Tunç 

Mustafa Bayram 
Arif Ahmet Denizolgun 

Hasan Dikici 
Nedim İlci 

Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Cemalettin Lafçı 
Mustafa Ünaldı 

Fikret Karabekmez 

Şaban Şevli 

Latif Öztek 
Musa Demirci 
Nezir Aydın 
Saffet Benli 

Azmi Ateş 
Muhammet Polat 
Ömer Özyılmaz 

Avni Doğan 
Abdüllatif Şener 

SaitAçba . 

Ersönmez Yarbay 
Ahmet Derin 

Mehmet Sıddık Altay 
Tevhit Karakaya 

Alaattin Sever Aydın 
Zülfükar İzol 

Süleyman Metin Kalkan 
İsmail Kahraman 
Mikail Korkmaz 

Lütfü Esengün 
Nurettin Kaldırımcı 
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BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1/620 sıra sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanu

nu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısının çerçeve 3 üncü maddesinin 
14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 
sojn cümlesini "bu amaçla ortaöğretim kurumlarına eğitim programlarının hedeflerine uygun düşe
cek şekilde isteyen öğrencilere ilköğretimin 8 inci sınıfında hazırlık sınıfları ve programlan konu
lur" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Musa Demirci 

Hayrettin Dilekcan Lütfü Esengün 

Ali Oğuz Lütfi Yalman 
İsmail Özgün 

(RP sıralarından gürültüler) 
SITKI CENGİL (Adana) - Acelen ne?!. Nerenin milletvekili?.. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Diğer üye okusun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekili, Sayın Göktaş, idare amirisiniz... Sayın Kâtip Üyeler, kendi 

aralarında görev bölümü yapıyorlar. (RP sıralarından gürültüler) 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Olmaz böyle!.. Sayın Başkan, İçtüzüğe uygun hareket edin. 
BAŞKAN - Sayın Esengün, lütfen... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, lütfeni yok bu işin; önergemiz tam okunsun. 
BAŞKAN - Bakın, arkadaşlarınızın talebi üzerine, açık oylamada yeni maddeye geçmiyoruz. 

Bu iyi niyetimizi, lütfen, siz de, her şeyi dayatarak başka bir noktaya getirmeyin. (RP sıralarından 
gürültüler) 

Lütfen, rica ediyorum, istirham ediyorum; şu sükûneti, şu karşılıklı hoşgörüyü devam ettirelim. 

Lütfen devam edin. 
Ömer Vehbi Hatiboğlu 

Cemalettin Lafçı 
Mustafa Ünal di 

Fikret Karabekmez 
Cevat Ayhan 
Ahmet Doğan 
Bülent Arınç 
Yakup Budak 

Hüseyin Olgun Akın 
Turhan Alçelik 

Zeki Ergezen 
Kâzım Ataoğlu 

Ömer Naimi Barım 

Ömer Özyılmaz 
Avni Doğan 

Abdüllatif Şener 

Sait Açba 
Fethi Acar 

Ahmet Çelik 
Bekir Sobacı 
Sıtkı Cengil 

Osman Yumakoğullan 
Hüseyin Yıldız 

Abdulhaluk Mutlu 
Hasan Bel han 

Sabahattin Yıldız... 

İsmail Kahraman 
Mikail Korkmaz 
Lütfü Esengün 

Nurettin Kaldırımcı 

Lütfi Doğan 
Ali Oğuz 

Abdullah Arslan 
Celal Esin 

Mehmet Aykaç 
Kemalettin Göktaş 

Hüsamettin Korkutata 
Musa Okçu 
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ZÜLFÜKAR ÎZOL (Şanlıurfa) - Benim ismimin arkasından ilim "Şanlıurfa" okunacak!.. 

BAŞKAN - Bir dakika... 
Sayın Milletvekili, siz burada dayatamazsınız. 

ZÜLFÜKAR İZOL (Şanlıurfa) - Ben dayatırım... (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Lütfen... Burada bir uygulama... 
ZÜLFÜKAR İZOL (Şanlıurfa) - Benim ilim okunacak!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekili, lütfen yerinize oturur musunuz. 
ZÜLFÜKAR İZOL (Şanlıurfa) - Ben oturmuyorum. 
BAŞKAN - Lütfen, yerinize oturur musunuz. 
ZÜLFÜKAR İZOL (Şanlıurfa) - İlimin okunmasını' istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın milletvekili, lütfen yerinize oturur musunuz. 
ZÜLFÜKAR İZOL (Şanlıurfa) - Benim ilim okunacak "Şanlıurfa" okunacak!.. (ANAP sıra

larından "otur yerine" sesleri) 
BAŞKAN-Sayın milletvekili, lütfen yerinize oturun. 
Şu an, belki 20 nci önergeyi okuyoruz, bir uygulama gidiyor, bir sayın milletvekili dayattı di

ye, bu uygulamayı değisüremeyiz. Lütfen... Şu an, belki, 20 nci önergedeyiz. (RP sıralarından gü
rültüler) ' ' 

Devam edin 
Seyyit Haşim Haşimi Yakup Hatipoğlu Naci Terzi 

Metin Kalkan Mehmet Sılay Mustafa Köylü 

ZÜLFÜKAR İZOL (Şanlıurfa) - İtiraz ediyorum!.. İtiraz ediyorum!.. Önergem var benim... 
Benim ilim okunacak!.. 

BAŞKAN - İtirazınız kayda geçti. 
Devam edin. 

Nurettin Aktaş Bedri İncetahtacı Mehmet Ali Şahin 
Kahraman Emmioğlu Hüseyin Kansu Mehmet Emin Aydın 

Ahmet Nurettin Aydın Mustafa Kemal Ateş Latif Öztek 
ZÜLFÜKAR İZOL (Şanlıurfa) - İlim okunacak... İtiraz ediyorum!.. 
BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, şimdi okuduğumuz önerge... 
ZÜLFÜKAR İZOL (Şanlıurfa) - İtiraz ediyorum!.. İtiraz ediyorum!... (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekili, beni, ceza hükümlerini uygulamaya mecbur kılmayın. Lüt

fen... (RP sıralarından gürültüler) Lütfen... İstirham ediyorum... 20 nci önergede değişiklik yapa
mayız. (RP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar, ayakta alkışlar [!]) 

Şu an, Anayasaya aykırılık önergesini okuyoruz; önergeyi işleme koyacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 üncü maddesi Anayasaya aykırıdır. Önergenin kabu
lüyle, Anayasaya aykırı olan maddenin reddine karar verilmesini arz ve eklif ederiz. 

Lütfi Yalman Cevdet Akçalı Lütfü Esengün 
Nurettin Kaldırımcı Zülfikar Gazi Hüseyin Arı 
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Ilyas Arslan 
ÖmerÖzyılmaz 

Avni Doğan 

Abdüllatif Şener 
Nurettin Kaldırımcı 

Lütfi Doğan 

Ali Oğuz 

Abdullah Arslan 
Celal Esin 

Mustafa Kamalak 
Mehmet Aykaç 

Kemalettin Göktaş 
Hüsamettin Korkutata 

Musa Okçu 

Seyyit Haşim Haşimi 

Metin Kalkan 
Nurettin Aktaş 

Kahraman Emmi oğlu 
Ahmet Nurettin Aydın 

Veysel Çandan 
İsmail Kahraman 

Mikail Korkmaz 

Fikret Karabekmez 

Cevat Ayhan 
Ahmet Doğan 

Bülent Arınç 
Yakup Budak 

Hüseyin Olgun Akın 
Şeref Malkoç 

Turhan Alçelik 
Zeki Ergezen 

Kâzım Ataoğlu 
Ömer Naimi Barım 

Yakup Hatipoğlu 

Mehmet Sılay 
Mehmet Bedri İncetahtacı 

Hüseyin Kansu 

Ömer Vehbi Hatipoğlu 

Cemalettin Lafçı 

Mustafa (İnaldı 

Sait Açba 

Fethi Acar 
Ahmet Çelik 
Bekir Sobacı 

Sıtkı Cengil 
Osman Yumakoğulları 

İsmail Özgün 
Hüseyin Yıldız 

Abdulhaluk Mutlu 
Hasan Bel han 

Sabahattin Yıldız 

Naci Terzi 

Mustafa Köylü 
Mehmet Ali Şahin 

Memet Emin Aydın 

Mustafa Kemal Ateş 
BAŞKAN-Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun)- Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Anayasaya aykırılık önergesinin sahipleri... 
Sayın Cevdet Akçalı; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) , 
CEVDET AKÇALI (Adana) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bu Yüce Meclisin ça

tısı altında uzun süredir görev yapmaktayım. Bu Meclisin çalışmalarının çoğuna katıldım; söz al
dım, önerge verdim, düşüncelerimi zaman zaman ifade ettim. Şunu ifade etmek istiyorum ki; bu 
yaptığımız konuşmaların hiçbirinde bugünkü kadar heyecan ve endişe duymadım. Endişem şundan 
ileri gelmektedir: Meclisimizde kabul edilmekte olan bu kanun tasarısı, Türk Milletine karşı bilme
den yapılan en büyük yanlışlıklardan biridir. (RP sıralarından alkışlar) Şüphesiz, Meclisimiz üye
lerinden hiçbirisi, Türk Milletine kötülük yapmayı aklından geçirmez; fakat, pek çoğumuz, iyilik 
yapıyoruz zannıyla, ülke zararına kararlar alma hatasına düşebiliyoruz. Bu önergemle arzu ettiğim 
şey, bu hatalardan bir tanesini Yüce Heyetinize anlatabilmektir. 

Bu kanun tasarısının Anayasaya aykırı yönleri, daha önce söz alan arkadaşlarınız tarafından 
belirtildi; aynı şeyleri buradan tekrar etmek istemiyorum. Ben, konuşmamda, sadece, 3 üncü mad
de ile 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 6 ncı maddesinde yapılmak istenen ilavenin ne
den Anayasaya aykırı olduğunu izah etmeye çalışacağım. 
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Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bu vesileyle, bu kanun tasarısının görüşülmesi sıra
sında, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılmış olan İçtüzüğe aykırı bir tatbikatı da dile getirmek is
tiyorum. Hepimiz biliriz ki, 1973 yılından önce tatbik edilen Dahilî Nizamnamenin 103 üncü mad
desi, Meclisimiz tarafından kaldırılmıştır. Bu madde, yeterlik önergesi verilebilmesi hükmünü ta
şıyordu. Yüce Meclis, 1973 yılında, yeterlik önergesi müessesesini ortadan kaldırmıştır. Buna rağ
men, bu kanun tasarısı görüşülürken, Plan ve Bütçe Komisyonunda yeterlik önergesi verilmiş ve 
maddeler üzerinde söz isteyen üyelere konuşma hakkı tanınmamıştır. 

Yüce Meclisin 1973 yılında kaldırmış olduğu bir müessesenin, herhangi bir komisyon tarafın
dan yeniden ihdasına imkân yoktur. Evvela, bu yönüyle; bu kanun tasarısının tümü İçtüzüğe ve ne
tice itibariyle, Anayasaya aykırıdır. Öyle ümit ediyorum ki, bu şekil noksanlığı yönünden, kanun 
tasarısının tamamı, Anayasa Mahkemesince iptal edilecektir. 

Bu kanun tasarısının 3 üncü maddesi, Millî Eğitim Bakanlığına, ortaöğretim kurumlarına, eği
tim kurumlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları kurabilme imkânı tanımakta
dır. Öğretimin müfredatını ve şeklini tayin Millî Eğitim Bakanlığının yetkisinde olduğuna göre, or
taöğretimde hazırlık sınıfları açmak için böyle bir maddeye esasen lüzum yoktur; ancak, bu mad
de, ilköğretimde hazırlık sınıfları açılamayacağı manasında ise, eğitim ve öğretimi kısıtlayıcı bir 
durum yaratılmaktadır ki, bu da Anayasamızın 27 nci ve 40 inci maddelerine aykırıdır. 

Açıkça söylemek istiyoruz ki, bu madde, Millî Eğitim Bakanlığının ilköğretim esnasında da 
hazırlık sınıfları açma yetkisini ortadan kaldırıyorsa, madde, Anayasaya aykırıdır. Bu yetkiyi orta
dan kaldırmıyorsa, maddeye açıklık getirmek gerekmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, ilköğretim öncesinde veya ilköğretim esnasında hazırlık sınıfları ku
rabilir. 

İlköğretimde de, bazı bilgileri daha geniş, daha intensif öğretmek için, ilave bir yıl öğretim ya
pılabilir veya öğretimin bir yılı buna tahsis edilebilir. Bu gerekçeler ortadayken, böyle yapmayıp, 
müfredat programlarını, ders saatlerini ve bunun yıllara dağıtımını yapmak yetkisi Millî Eğitim Ba
kanlığına ve bu Bakanlıkta çalışan pedagog ve uzmanlara aitken, bu yetkilerini kanunla kısıtlama
ya çalışmaya hakkımız yoktur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Akçalı, lütfen, 1 dakika içinde toparlayınız... 

CEVDET AKÇALI (Devamla) - Sayın Başkan, küçük yaşlarda kolay öğrenilecek bilgiler var
dır. İleri yaşta öğrenilmesi kolay bilgiler vardır. Anadolu'da bir atasözümüz vardır: "Erken öğreni
len taşa yazılır, geç öğrenilen boşa yazılır." Hangi bilgilerin ilköğretim öncesinde, hangilerinin ilk 

.ve ortaöğretimde veya kaç saat ve ne yoğunlukta verilmesi gerektiği hususu pedagojik bir konudur 
ve bu konuyu uzmanlarına bırakmak gerekmektedir. 

Sayın Başkan, bana söz verdiğiniz için size ve beni dinledikleri için sayın üyelere teşekkür edi
yor; saygılarımı sunuyorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akçalı. 

Anayasaya aykırılık önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Aykırılık sırasına göre, madde üzerindeki önergeleri okutuyorum: 

Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun Tasarısının Çerçeve 3 üncü maddesinin 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim 

Temel Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinin "Bu amaçla, ortaöğretim ku
rumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde 6, 7 ve 8 inci sınıflarda oku
tulmak üzere özel programlar hazırlanır" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) -

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 
Sayın Erbaş?.. 

- FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Memduh Büyükkılıç konuşacaklar. 
BAŞKAN - Sayın Memduh Büyükkılıç, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yasa tasarısının, 

görüşülmekte olan 3 üncü maddesinin önergeler kısmında söz almış bulunuyorum. Hepinizi hür
metle selamlıyorum. 

Öncelikle, âdeta bir acelemiz var gibi geliyor. Sanki birileri emretmiş, birileri de... (ANAP, 
DSP ve CHP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika dinleyin canım... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - ...bir yere kanun yetiştirmek için koşarcasına, bura

da bir acele var, Komisyonda bir acele var. Nedir, yangından mal mı kaçırıyorsunuz?!. (ANAP ve 
DSP sıralarından gürültüler) 

TEVFİK DİKER (Manisa) - Oraya söyle!.. 
YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Oraya söyle!.. / 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Bir milletin kaderini, bir ülkenin geleceğini tayin 

edecek olan bir yasa tasarısını görüşüyoruz. Kendi ağzınızla "bu, bir reform" diyorsunuz "son elli 
yılın reformu" diyorsunuz. Bu reform, şurada okulların açılmasına bir ay, kayıtların başlamasına 
bir hafta kalmışken, böyle, alelacele nasıl olur da görüşülür; ben, sizlere soruyorum! 

TEVFİK DİKER (Manisa) - Oraya söyle!.. 

YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Oraya söyle!.. 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Ağustos ayının 13'ünü geçtik, 14'üne geldik. Ağus

tos ayının 14'ünde Meclisi çalıştırıyoruz. Elbette ki, biz, çalışmak için varız; ancak, bu milletin 
menfaatına çıkaracağınız bir yasa varsa, gelin bütün yaz boyunca çalışalım. (RP sıralarından alkış
lar; ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar (!]) Metin Toker'i bile rahatsız edecek bu yasayı ba
hane etmek suretiyle, millete zam yağdırmayı nasıl içinize sindirebiliyorsunuz? Bu, 8 yıllık eğiti
mi millete dayatırken, bunun arkasına sığınırken utanmıyor musunuz?!. İmam-hatipler... (RP sıra
larından alkışlar; ANAP, DSP ve CHP sıralarından "yuh" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar) 

Dinle!.. Dinle!.. Daha söyleyeceklerimi dinle... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri... 
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MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Yiğitçe, erkekçe deyiniz ki "biz imam-hatipleri ka
patacağız, biz Kur'an kurslarını kapatacağız." Yalın olarak tek maddelik bir yasa getirin, millet de 
sizin gerçek yüzünüzü görsün. (RP sıralanndan alkışlar; ANAP, DSPve CHP sıralanndan gürültüler) 

TEVFÎK DÎKER (Manisa) - Yuh sana!.. 

AHMET KABİL (Rize) - Niye böyle bağınyorsun?!. 
BAŞKAN - Sayın Kabil, lütfen; sükûnetle dinleyin. 

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Mesut'un haplarını yapan Sayın milletvekilim, sen 
bari konuşma... 

TEVFİK DİKER (Manisa)-Yuh sana... Yuh!.. 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Mesut'un haplarını unutmadı bu millet! (ANAP sıra

larından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Memduh Büyükkılıç, lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - "Sayın Başkan" diyerek konuşuyorum, konuşmama 

böyle devam edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, yetkililer beni iyi dinlesinler; ben, şimdi, bir şeye davet ediyorum: 
"tmam-hatip bir partinin arka bahçesi" diyenleri, bu iddialarını davet... (Gürültüler) 

(RP'li bir grup milletvekili ANAP sıraları önünde toplandı) 
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Ne oturuyorsun orada; gel, gel!.. 
AHMET DERİN (Kütahya) - Gel, gel... Aşağıya gel!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekili... Sayın İdare Amirleri... (Gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, lütfen, yerimize oturalım!.. (Gürültüler) 

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Ne oldu Mesudiye haplarına?!. (ANAP sıralarından "hangi ha
pı yapıyormuş; hangi hapı" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 

MEHMET ALİ BİLİCİ (Adana) - Ortalığı bu kadar gerginleştirmeyin. 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Gerginleştiren sizsiniz, biz değil!.. (Gürültüler) 
BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, lütfen yerimize oturalım!.. (Gürültüler) 

Sayın Büyükkılıç, süreniz işlemeye başladı; buyurun. 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir şeye dikka

tinizi çekmek istiyorum: Zaman zaman kendisinin yetkili olduğunu sananlar, imam-hatip liseleri
ni, imam-hatip okullarını... Ben de imam-hatip menşeli doktorum; bunu da şerefle söylüyorum; şe
ref duyarım. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bazı yetkililer zaman zaman diyorlar ki, imam-hatipler -güya- bir siyasî partinin arka bahçe
sidir. Şimdi, ben ilan ediyorum; bu iddiayı gündeme getirenleri ispata çağırıyorum; ispat etmiyor
larsa, şerefsizdir diyorum. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından gürültüler, RP sıralarından alkışlar) 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka

bul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Nevzat Yanmaz ve Arkadaşlarının Önergesi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 3.- 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 6 ncı maddesi
nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Millî eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu 
amaçla, ilköğretimin 5 inci sınıfından sonra, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şe
kilde hazırlık sınıfları konulabilir." ' • ' - • ' . ı 

BAŞKAN - Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri söz istiyor mu? 
MEHMET EKİCİ (Ankara) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Sayın Ekici, buyurun. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 

MEHMET EKİCİ (Ankara) - Sayın Başkanı ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz Millî Eğitim Temel Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasıyla il

gili değişiklik önergemizi "millî eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek bi
çimde düzenlenir. Bu amaçla, ilköğretimin 5 inci sınıfından sonra, eğitim programlarının hedefle
rine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulur" şeklinde değiştirmek üzere önerge vermiş bu
lunuyoruz. Hükümetimizin sunduğu tasarıda ise 3 üncü madde gerekçesi olarak "öğrencilerin orta
öğretimdeki programlara bilinçli olarak yönelip ilgi, istidat ve kabiliyetlerine uygun bir meslek seç
melerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır" denilmektedir. 

Dünyanın bütün uygar ülkelerindeki ilköğretim uygulamaları ile Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı ve bugüne kadar ülkemizde gerçekleştirilen uygulama sonuçlarını dikkate alacak olursak, 
yönlendirme ve yöneltme eyleminin en fazla 4 ila 6 ncı sınıflar arasında şekillendirildiği gerçeği
ne ulaşırız. 15-16 yaşında itibaren yönlendirme, elbette yapılabilecek bir olgudur; ancak, eğitim ve 
öğretimin rantabl, verimli olmasını sağlayacak şekilde organize edilmesi, millî eğitim politikamı
zın temel amaçlarından olmalıdır diye düşünüyoruz. 

Çocuklarımıza uygulanacak eğitimin planlaması yapılırken, yöneltme eyleminin, zekânıri ge
liştirilmesi, çocuklarımızın araştırıcı özelliklerinin korunması, araştırma isteğinin artırılması ve 
"ağaç yaş iken eğilir" atasözümüzde olduğu gibi, öğrenme özelliklerinin zirvede olduğu bir dönem
de, çocuk psikolojisinden, kadın veya erkek psikolojisine ilk geçiş dönemlerinde gerçekçi bir göz
lem ve gerçekçi bir yönlendirmenin yapılması gerekmektedir. Ortaöğretimin sonunda yapılacak 
yöneltmenin, ilköğretimin birinci kademesinden; yani, 5 inci sınıfından sonra yapılacak yöneltme
den daha iyi sonuç vereceği düşüncesine katılmak mümkün değildir. 

Ayrıca, bir noktayı da işaret etmek istiyorum. Özellikle, getirilen kanun tasarısında, hazırlık 
sınıflarıyla ilgili bir bölüm var ki, bu imam-hatip liselerinin yavaş yavaş öldürülmesi amacını taşı
yor. 8 sene ilköğretim yaptıracaksınız, 1 sene hazırlık okutacaksınız, 4 sene de imam-hatip eğitimi 
vereceksiniz; eder 5 yıl. Halbuki, bir çocuk, normal bir liseden 3 yılda mezun olur. Dolayısıyla, bu 
kanun tasarısında amaç, eğitim kalitesinin yükseltilmesi değil, hazırlık sınıfı konulmak suretiyle, 
dinî eğitimin önünün uzatılmasıdır. 
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Ayrıca, bu kanun tasarısında eksik olan çok önemli bir husus da, özellikle, güzel sanatlarla il
gili yöneltme ve yönlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda hiçbir hüküm taşımamış olmasıdır. 

Ayrıca, ilköğretimin birinci kademesinden sonra yapılacak yönlendirme, meslek seçiminin bir 
süreç olduğu gerçeğini de güçlendiren bir olgudur; keza, teklifimiz kabul edilirse, hazırlık sınıfla
rının ikinci dönem başında verilmesiyle, ilköğretimin birinci kademesinden sonra aldıkları hızlan
dırılmış ve yoğunlaştırılmış hazırlık eğitiminin eksikliklerinin giderilmesi bakımından da çocukla
ra bir avantaj sağlanmış olur. Önergemizin de en önemli dayanak noktası budur. 

Bakınız, ister Arapça ister ingilizce; bunu, bir yılda öğretmeniz mümkün değildir. Çocuğun 
önünde, bu, hazır olarak aldığı, yoğunlaştırılmış olarak aldığı eğitimi pekiştireceği makul bir süre
nin bulunması, bir eğitim gereğidir. Hepimizin çocukları bir yabancı dil eğitimi alıyor ve bu gerçe
ği hepimiz yaşıyoruz. Sayın Genel Kurulun, bu olguyu takdir edeceğini umuyorum. . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ekici, 1 dakika içerisinde toparlayın. 
MEHMET EKlCÎ (Devamla) - Ayrıca, çıraklık eğitimi gibi ekstrem bir eğitimi, ülke gerçek

lerinden ve ülke ihtiyaçlarından doğmuş bir meslekî yapıyı, mevcut yasa tasarısıyla, çok sıkıntılı 
bir duruma soktuğumuzu da ifade ediyor, Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. (BBP, RP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ekici. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Fethullah Erbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının çerçeve 3 üncü maddesinin, 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Te
mel Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinin "bu amaçla, ortaöğretim kurum
larına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde, isteyen öğrencilere ilköğretimin 
8 inci sınıfında hazırlık sınıfları ve programlan" konulur olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?... 
, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Katılmı-

-yoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÎKMET ULUĞBAY (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 

• BAŞKAN - Önerge sahibi?.. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Latif Öztek konuşacak. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Öztek. (RP sıralarından alkışlar) 
LATÎF ÖZTEK (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun 

tasarısının 3 üncü maddesiyle ilgili verdiğimiz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi, 
en derin saygılarımla selamlıyorum. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek "Mil
lî eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, or-
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taöğretim kurumlarına, eğitim programlannın hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları 
konulabilir" denilmektedir. Bu ifade, ilköğretim okulu adı verilen okulda, 8 yıllık kesintisiz eğitim
le, öğrencinin yeteneklerini geliştirmeyle ilgili hiçbir ders almayacağı ye 15 yaşından sonra başla
yacağı ortaöğretim kurumlarına -bugünkü liselere- başlamadan önce hazırlık sınıfı okuması anla
mına gelmektedir. 

Değerli milletvekilleri, getirilen sistem, oldukça hatalıdır, yanlıştır. Eğitimde yönlendirme 
yapmanın amacı, bireylerin meslekî yaşamlarında başarılı olmalarını temin etmektir. İnsanlar, ka
biliyetli oldukları işlerde çalışırlarsa başarılı olurlar. Eğitimde yönlendirme küçük yaşlarda başla
malıdır. Atalarımız "ağaç, yaş iken eğilir" demişler. Çocuk, daha ilkokuldayken, yani, 6-7 ilâ 11-
12 yaş döneminde istidatları tespit edilerek, 12-15 yaş döneminde yönlendirme eğitimine tabi tutu
lur, 15-18 yaş döneminde kabiliyetleri geliştirilir ve daha sonraki dönemde, yani 18-22 yaş döne
minde ise, meslek edinmesi sağlanır. 

Pek çok ileri ülkede uygulanan bu sistem, zaten, halihazırda ülkemizde uygulanmaktadır. Bu sis
temin aksayan yönleri varsa, düzeltelim. Sizin getirdiğiniz sistem, bundan çok daha kötü olacaktır. 

Getirilen sistem nedir?.. Getirilen sistem, 15 yaşındaki gencin, kendi arzusuyla seçeceği bir 
meslek okulunda eğitilmesidir. 

3 üncü madde, gencimizin, ortaöğretimde okuyacağı dersleri kolay anlamasını temin etmek 
için, temel bilgilerin verilmesini hedeflemektedir; yani, bugünkü anadolu lisesi ile anadolu imam-
hatip lisesinin orta kısmında okutulan hazırlık sınıfı belki de buraya alınacak; çocuk, yabancı dil 
eğitimiyle üç yıl sonra tanışacaktır. Öğrencinin öğrenme yaşını üç yıl geciktiriyorsunuz. Ne güzel 
reform yapıyorsunuz, değil mi?!. 

Değerli milletvekilleri, eğitimde reform, uzun incelemeler sonucu yapılırsa başarılı olur. Ace
leyle yapılan bir reform, eğitimde dejenerasyona sebep olur, sizin yaptığınız gibi. Hele, sizin yap
tığınıza hiç reform denilemez. 

Eğitimde kaliteyi yükseltmek, reform yapmak için gerekli fizikî altyapı; yani, okul, derslik, 
ders araç ve gereçleri hazır olmadığı gibi, kaliteli eğitimi yürütecek yeterli sayıda öğretmeniniz de 
yoktur. Hepsinden önemlisi, Hükümet ve Millî Eğitim Bakanlığı, bu konuya, fikrî yönden hazırlık
lı değildir; neyi, nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Plan ve Bütçe Komisyonunda olsun, Genel Kurul 
görüşmelerinde olsun, sorulan soruların çoğuna "yazılı cevap vereceğiz" diyerek konuyu geçiştir
meye çalışıyorlar. ' 

Bu tasarının 8 yıllık kesintisiz eğitimle ilgili maddelerinin amacı, imam hatip liselerinin orta 
kısmı ile Kur'an kurslarını kapatmaktır. Tasarının bu maddesinin amacı ise, imam-hatip liselerini 
kapatmaktır. Nedenini açıklayayım: Bugün, imam hatip liseleri 4 yıldır, genel liseler ise 3 yıl. Eğer, 
imam-hatip lisesine bir yıl da hazırlık sınıfı koyacak olursak, bu süre 5 yıla çıkacaktır. Bir yanda 3 
yıllık genel lise, diğer yanda 5 yıllık imam hatip lisesi. Sorarım size, bu şartlarda, hangi genç, han
gi öğrenci 5 yıllık liseyi veya imam-hatip lisesini tercih eder?.. Düşüncenize göre, hiçbir öğrenci, 
değil mi?.. Hiçbir öğrenci tercih etmezse, imam-hatip liseleri de, öğrenci bulamadığı için kapanır; 
sizin dedikleriniz de olur; ama, beyler, her zaman yaptığınız gibi, gene yanılıyorsunuz. Bu millet, 
çocuğuna dinini öğretmek için, iki yıl da olsa, üç yıl da olsa, beş yıl da olsa, okutur. Kendinizi bo
şuna yormayın ve milletimize zulmetmeyin. Millet, bu oyununuzu da bozacaktır. 

Değerli milletvekilleri, eğitimde yapılacak bir hatanın faturasını siyasîler değil. Gelecek nesil
ler öder, millet öder. Geliniz, önergemizi destekleyerek bu yanlışı önlemede bizlere yardımcı olu
nuz. İmam-hatip liseleri ile Kur'an kurslarını kapatmak uğruna tüm eğitim sistemimizi kaosa sü-
rüklemeyiniz. , 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öztek. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Son önergeyi okutuyorum: 
Halil Çalık ve arkadaşlarının önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 3 üncü maddesindeki "yöneltmeyi" kelimesinin "yönlendirmeyi" olarak de

ğiştirilmesi için gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
HALİL ÇALIK (Kocaeli) - Sayın Başkanım, önergemizi geri çekiyoruz. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Maddenin oylamasına geçeceğiz; ancak, oylamanın açık oylama şeklinde yapılmasıyla ilgili 

verilmiş bir önerge vardır; önergeyi okutup imza sahiplerini arayacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 3 üncü maddesi için yapılacak oylamanın açık oylamayla yapıl
masını-arz ve talep ederiz. 

BAŞKAN - Şimdi, imza sahiplerinin burada bulunup bulunmadıklarını arayacağım. 
Muhammet Polat?.. Burada. 
Tevhit Karakaya?.. Burada. 
Lütfi Yalman?.. Burada. 
Musa Okçu?.. Burada. 
Naci Terzi?.. Burada 
Memduh Büyükkılıç?.. Burada 
Ziyattin Tokar?.. Burada 
Avni Doğan?.. Burada 
Latif Öztek?.. Burada 
Rıza Güneri?.. Burada 
Sabahattin Yıldız?.. Burada 
Sıtkı Cengil?.. Burada 
Zeki Ünal?.. Burada 
Fuat Fırat?.. Burada 
Murtaza Özkanlı?.. Burada 
Hüseyin Arı?.. Burada 
Hasan Öz?.. Burada 
Mustafa Köylü?.. Burada 
Mikail Korkmaz?.. Burada 
Mehmet Aykaç?.. Burada 
Bedri İncetahtacı?.. Burada 
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BAŞKAN - Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Açık oylamanın, kupaların sıralar ara
sında dolaştırılması suretiyle yapılması kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, 
Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemler
den Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin açık oylaması
nın sonuçlarını açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 482 

Kabul :265 

Ret : 213 
Mükkerrer : 4 
Böylece, 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
Şimdi, 4'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. - 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 12 nci maddesi

ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Yukarıdaki fıkranın dışındaki din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de 
kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır. Bu eğitim ve öğretim örgün eğitim kurumlan dışında Diya
net İşleri Başkanlığınca verilir. Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde tatillerde, Diya
net İşleri Başkanlığınca verilen bu amaçlı kurslardan yararlanacak olan öğrencilerin, ilköğretimin 
beşinci sınıfını tamamlamış olmaları gerekir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde şu ana kadar gruplardan bir söz talebi bize ulaşmadı. 

Şahısları adına söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Veysel Candan, Ahmet 
Çelik, Bekir Sobacı, Cevat Ayhan, Sıtkı Cengil, Orhan Kavuncu, Süleyman Hatinoğlu, Ahmet Do
ğan, Mehmet Sıddık Altay, Mehmet Ekici, Ahmet Deniz Olgun, Muhammet Polat, Alaattin Sever 
Aydın, Musa Okçu, Suat Pamukçu, Mustafa Yünlüoğlu, Altan Karapaşaoğlu, Hasan Çağlayan, 
Zülfikar Gazi, Naci Terzi, Ömer Özyılmaz, Aslan Polat, Necati Albay, Bedri İncetahtacı, Süley
man Metin Kalkan, Mehmet Sılay, Mustafa Köylü, Mehmet Emin Aydınbas, Halit Dumankaya, 
Ekrem Erdem, Yusuf Pamuk, Mehmet Ali Şahin, Osman Yumakoğulları, Hasan Dikici, Hayrettin 
Dilekcan, Abdullah Özbey, Zeki Ünal, Yusuf Selahattin Beyribey, Memduh Büyükkılıç, Recep Kı
rış, Mikail Korkmaz, Veysel Candan, Ahmet Derin, Yaşar Canbay, Sabahattin Yıldız, Salih Katır-
cıoğlu, Hasan Öz, Nezir Aydın, Cevat Ayhan, Latif Öztek, Musa Uzunkaya, Memet Emin Aydın, 
Mahmut Işık, Nevzat Yanmaz, Muhsin Yazıcıoğlu, Hanefi Çelik, İsmail Köse, Fethullah Erbaş, 
Necmettin Aydın, Abdullah Örnek, İsmail Durak Ünlü, Gökhan Çapoğlu, Rıza Güneri. 

Gruplar adına söz talebi var mı efendim? 
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SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Grubumuz adına Sayın Tayyar Altıkulaç konuşacak. 
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Tayyar Altıkulaç; buyurun. (DYP sıraların

dan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA TAYYAR ALTIKULAÇ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 376 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüş
lerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, tasarının bu maddesinde, Anayasanın 24 üncü maddesinde öngörülen bir göre
vin yerine getirilmesi amaçlanmış görünmektedir. Biraz önce de okunduğu gibi, Anayasamızın 24 
üncü maddesinde, zorunlu din öğretiminden söz edildikten sonra, isteğe bağlı din eğitimi konusu
na değinilmiş ve bunun, kişinin isteğine ya da küçüklerin kanunî temsilcilerinin talebi'üzerine ye
rine getirileceği ifade edilmiştir. Maddede, Anayasada öngörülen bu hükmün, uygulamada pratiğe 
dönüştürülmesi amacının güdüldüğü anlaşılmakta, görülmektedir. 

Şimdi, maddeye baktığımız zaman, isteğe bağlı din eğitimi görev min -örgün din eğitimi prog
ramı içerisinde değil- Diyanet İşleri Başkanlığının sorumluluğuna verilmesine bir anlam vermek 
güçtür. Diyanet İşleri Başkanlığı, maddede sözü edilen görevleri, zaten, yıllardan bu yana, karınca 
kararınca imkânlarıyla, 6 bin civarındaki Kur'an kursuyla ve 70 binin üzerindeki camiiyle yerine 
getirmeye çalışmaktadır. Zaten, yapılmakta olan, yerine getirilmekte olan bu görev üzerine, mad
de, acaba yeni ne getiriyor diye bakıyoruz, düşünüyoruz, soruyoruz; buna somut bir cevap, ne ya
zık ki alamıyoruz. 

Şimdi, Diyanet İşleri Başkanlığının personel imkânlarına bakıyoruz, fizik imkânlarına bakıyo
ruz; Anayasada öngörülen ve aslında, örgün eğitimin içerisinde yerine getirilmesi gereken bu so
rumlulukla ilgili olarak ne yapabileceğini düşünüyoruz; Diyanet İşleri Başkanlığının, bu çok önem
li anayasal görev için, ilave olarak, hangi donanımla ve personelle yeni neler getirebileceğini anla
maya çalışıyoruz; göremiyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığında halihazırda Kur'an kurslarında fiilen görev yapan 4 296 öğretici 
var. Bunların ancak 458'i yükseköğrenim görmüş meslektaşlarımız, 104'ü ilkokul mezunu, 3 
372'si lise seviyesinde öğrenim görmüş meslektaşlarımız, 362'si ortaokul seviyesinde öğrenim 
görmüş meslektaşlarımız. 

Şimdi, son derece hassas bir görevin, pedagojik formasyon isteyen bir hizmetin, Diyanet İşle
ri Başkanlığının bu yetersiz personel imkânına rağmen, bu kurumun sorumluluğuna tevdi edilmiş 
olmasına, ne yazık ki, bir anlam vermek güçtür. Halbuki, olaya Millî Eğitim Bakanlığı açısından 
baktığımız zaman, tamamı yükseköğrenim görmüş, ilahiyat fakültesi mezunu, pedagojik formasyo
na sahip, öğretmen niteliği taşıyan onbinlerce elemanı vardır. Herhalde, ilahiyat fakültesi menşeli 
öğretmen sayısı, Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında, en azından, 20 binden az olmamak gerekir. 

Olay böyle olunca, konu bu olunca, gerçek bu olunca, din eğitimi sorumluluğunun, Anayasa
nın 24 üncü maddesinde öngörülen bu sorumluluğun, niçin Millî Eğitim Bakanlığının sorumluluk 
alanı içinde değil de Diyanet İşleri Başkanlığının sorumluluk alanına verildiğini anlamakta gerçek
ten güçlük çekiyoruz. 

Sonra, tasarıya bir başka açıdan bakıyoruz, Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunduğu metne bakıyoruz, burada, bu görevin, Diyanet İşleri Başkanlığına verildiğini gö
rüyoruz, o kadar; yeni bir şey yok. Yaş sınırından söz edilmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, hangi 
donanımla, hangi imkânlarla, hangi personelle, hangi fizik kapasiteyle, bu hizmeti yerine getirecek; 
gerekçede de ne yazık ki, buna rastlamıyoruz. Ancak, Hükümeti oluşturan siyasî partileri temsilen 
Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan üyelerin verdiği önergeyle, metne yeni bir içerik kazandırıl-
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dığını tespit ediyoruz ve görüyoruz ki, bu defa, zorunlu eğitimi 8 yıla çıkaran kanun tasarısının 4 
üncü maddesinde, ilkokulun, ilköğretim okulunun 5 inci sınıfını bitirenlerin ancak din eğitiminden 
yararlanabileceği ifade ediliyor. Bu sınırlamanın niçin getirildiğini de anlamakta güçlük çekiyoruz. 

Anayasaya bakıyoruz, Anayasanın 24 üncü maddesinde "Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi dev
letin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurum
larında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır" denildikten sonra "Bunun dışındaki din eğitim 
ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır" 
ifadesi yer alıyor. Şimdi, kişiler kimlerdir; kişiler, öğrenim çağını, herhalde, geçmiş, din eğitimi al
mak isteyen, her yaştaki vatandaşımızdır. Ancak, küçüklerse, herhalde, asgarî ilköğretim çağında
ki çocuklarımızdır. 8 yaşındaki çocuk da küçüktür, 9 yaşındaki çocuk da küçüktür, 10 yaşındaki ço
cuk da küçüktür; ama, biz bunlara din eğitimi vermeyi uygun görmüyoruz. Onların kanunî temsil
cileri "bizim çocuklarımıza din eğitimi verin" deseler de, diyoruz ki: "Sen, ilköğretim okulunun 5 
inci sınıfını bitir, ondan sonra bu haktan yararlanabilirsin." Yani, Anayasanın getirmediği bir sınır
lamayı, getirdiğimiz 4 üncü maddeyle Yüce Meclisin önüne koymuş oluyoruz; Anayasaya aykırı 
bir madde düzenlemiş oluyoruz. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri, Sayın Genel Başkanı dahil, bu maddenin, Plan ve 
Bütçe Komisyonuna sevk ediliş biçimiyle, Anayasaya aykırılığından söz edegeldiler. İşin bu tara
fının tartışılabileceği görüşündeyiz. Biz, bu şekliyle, yani, daha doğrusu Plan ve Bütçe Komisyo
nuna Hükümetin sevk ettiği muhtevasıyla, maddenin, Anayasaya aykırı olmadığı düşüncesindeyiz; 
ancak, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan değişikliğin ise, Anayasaya tamamen aykırı olduğu, 
açıkça aykırı olduğu, Anayasanın getirmediği bir sınırlamayı, yaptığımız bu düzenlemeyle getir
mek suretiyle, Anayasaya aykırı bir içerik kazandırıldığını üzüntüyle görmüş bulunuyoruz. 

Bu itibarla, maddeye olumlu oy vermenin mümkün olmadığı anlayışı içindeyiz. Maddeyle il
gili önergemiz vardır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Altıkulaç, lütfen 1 dakika içerisinde toparlayalım. 
TAYYAR ALTIKULAÇ (Devamla)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
...Bu önergenin görüşülmesi sırasında, sanıyorum, Hükümeti oluşturan siyasî partilerin sayın 

üyelerinin de katkısıyla, madde, Anayasaya uygun bir muhteva kazanacak ve din eğitimi konusu, 
anayasal çizgi üzerinde gerçek bir.içeriğe kavuşturulmuş olacaktır. 

Önergemizin görüşülmesi sırasında bu konudaki düşüncelerimizi ayrıca arz edeceğiz. 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Demokrat Türkiye Partisi Grubu adına Sayın Mahmut Yılbaş; buyurun. 

DTP GRUBU ADINA MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde, Demokrat Türkiye Parti
si Meclis Grubu adına huzurunuzdayım; hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce burada konuşmuş olan arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, 
Anayasamızın 24 üncü maddesinde -hem zorunlu hem de isteğe bağlı- zorunlu olarak öğretim, is
teğe bağlı olarak da din eğitimi öngörülmüş bulunmaktadır. Zorunlu'eğitim, ilköğretimde, ahlak ve 
din kültürü olarak; eğitimde ise, isteğe bağlı olarak, Türkiye'de, Anayasamıza uygun şekilde, 
imam-hatip liseleri ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın açmış olduğu kurslarla verilmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, 16 Kasım 1990 tarih ve 21697 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış 
olan yönetmelikle bu görevi yerine getirmektedir. Her ne kadar, Sayın Başkanımız, 6 bin küsur yer-
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de dediyse de, bizde bulunan rakamlara göre, 5 bin civarında -5 binin altında- binada, Diyanet iş
leri Başkanlığı, 1996 yılı itibariyle, 200 bin civarında insanımıza, açmış olduğu kurslarla din eğiti
mi vermiştir. 

Bu kurslarda iki türlü eğitim yapılmaktadır: Birinci eğitim; yüzden okuma dediğimiz ve 8 ay 
süren bir eğitim şeklidir, tarzıdır. Kursa katılanlar, bu eğitimi 8 ay süreyle almaktadırlar. 

Diğeriyse, hıfz dediğimiz, hafız yetiştirme maksadıyla ve eğitim süresi 2 yıl olan bir dönemi içerir. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarıya 4 üncü madde olarak bu hususun girmesi, bizim de bazı en
dişeler taşımamıza vesile olmaktadır. Şu şekilde ki, biraz evvel sözünü ettiğim yönetmeliğin kanu
nî bir dayanağı yoktur. Diyanet işleri Teşkilatı Görev Kanununda, iptal nedeniyle, fiilî olarak bu 
görev, bir yönetmelikle yürütülmektedir. Endişe ederim ki, bu madde hükmüyle, sanki, Kur'an 
kurslarının dayanağı, sadece, bu Temel Eğitim Kanununun 12 nci maddesine eklenen bir fıkrayla 
düzenleniyor yorumu yarın tatbikatta gündeme gelebilir. Bu, böyle olunca da, Diyanet işlerinin, bi
raz evvel sözünü ettiğim 8 aylik ve 2 yıllık Kur'an kursu verme imkânı da sekteye uğrayabilir. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca, fıkra metninde bir kelime var, dikkatimizi çekti ve konuşma 
yapmadan önce, hem Sayın Bakanla hem de Sayın Komisyon Başkanıyla konuyu görüştük; fakat, 
bir mutabakat sağlayamadık. Burada, üçüncü cümlenin sonunda "tatillerde" tabiri var. Şimdi, ben
deniz, tatbikattan gelen insanım, tatbikatta, bazen hukuk dilinde, kanundaki bazı yanlış anlamalar
dan dolayı, icraatta sıkıntılar meydana gelir. Geçmişte, üzerinde durulmadan ve süratle çıkarılmış 
olan, hatta idarî kanunlar içerisine birtakım malî hükümler de koyup toptan çıkarılan acele kanun
ların uygulanmasında, tatbikatında son derece zorlandık. 

Burada "tatillerde" tabiriyle, sanki, Diyanet işleri Başkanlığı, tatil dışında -eskilerin mefhumu 
muhalif dediği- bu kursu açamaz anlamı gündeme gelebilir; gelir demiyorum, gelebilir ve Diyanet 
işleri Başkanlığı yarın sıkıntıya düşebilir, yeniden bir kanun düzenlenmesi ihtiyacıyla karşı karşı
ya kalınabilir. Onun için, eğer, Komisyon ve Hükümet uygun görürse, üçüncü cümledeki "tatiller
de" tabirinin fıkra metninden çıkarılmasının ve böylece, uygulamada herhangi bir tereddüte, her
hangi bir yanlış anlamaya mahal bırakılmamasmın doğru olacağı düşüncesindeyiz. Bu yapılmadı
ğı takdirde, biraz evvel izah ettiğim veçhile sıkıntı doğabilir. 

Madde üzerinde Grubumuzun düşünceleri bundan ibarettir. 

Hepinize saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (DTP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yılbaş, 
Madde üzerinde gruplar adına başka söz talebi var mı? 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yılmaz Karakoyunlu; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü maddesiyle ilgili olarak, Anavatan Partisinin 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım; bu vesileyle, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 4 üncü maddesi, mevcut te
mel eğitimi derpiş eden Temel Eğitim Yasasının 12 nci maddesine bir fıkra eklenmesini öngörmek
te. Mevcut kanun, yani, 1739 sayılı Temel Eğitim Kanununun 12 nci maddesine baktığımızda, 
Türk millî eğitiminin laik esaslarında, din kültür ve ahlak öğretiminin, ilk ve ortaokullar ile lise ve 
dengi okullarında okutulan zorunlu dersler arasında olduğunu derpiş ediyor; getirilen yeni maddey
le buna bir fıkra ekliyoruz. Fıkra şu: Zorunlu derslerin dışında, isteğe bağlı olarak din eğitiminin 
verilmesi. 
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Benden evvel konuşan ve Doğru Yol Partisi adına görüşlerini beyan eden Sayın Hocamız Al-
tıkulaç ve Sayın Yılbaş, bu maddenin Anayasaya aykırılığı ve bu sistemin içerisinde din eğitiminin 
yeterli ölçüde verilip verilemeyeceği ve verilmesi halinde de hangi esasların öğretilebileceği konu
larında yoğunlaştılar. 

Değerli arkadaşlar, Anayasanın 24 üncü maddesi, ister din öğretimi olsun, ister din eğitimi ol
sun, hepsinin devletin denetim ve gözetimi altında yapılacağını öngörüyor. 24 üncü maddenin der
piş ettiği temel ilke, din eğitimi veya öğretimi ayrımı yapılmaksızın dine ilişkin olarak verilecek 
bütün bilgilerin ve kültür değerlerinin, mutlak surette devlet gözetimi ve denetiminde olması şek
linde. Meseleye böyle bakınca, Anayasanın 24 üncü maddesinde, yurttaşların din eğitimiyle ilgili 
olarak elinde bulundurabildikleri imkânlar ikiye ayrılıyor: Birincisi, zaten, Anayasanın 24 üncü 
maddesinde zorunlu olarak ele alınan ve eğitimin hangi esasları içermesi gerektiğini ifade eden 
hükmü. Diğeri ise, Anayasada, yurttaşların isteklerine veya küçük çocukların, küçüklerin velileri
nin talebine bağlı olarak, derpiş edilen din eğitimi meselesidir. Şimdi, Anayasada, anayasal olarak 
istifade edilebilir bir imkânın, bir hakkın yasal düzenlemesi aşamasına geldiğimizde bu yasal dü
zenlemenin, yani, anayasal hakkın yasal hüviyete dönüştürülmesinin Anayasayı ihlal edebileceği
ni düşünmek mümkün değildir; yani, eğer Anayasanın temel ilkeleri içerisinde düzenlenmiş ise, id
dia varit değildir. 

Şimdi, meseleye şöyle bakıyoruz: Devletin, Tevhit-i Tedrisat Yasasıyla öngördüğü mekaniz
ma, eğer, devletin kurumlarının denetimi ve gözetimi altında, yâni, onların onaylarıyla müfredat 
programlarına bağlanmış şekliyle uygulamaya intikal ediyorsa, Anayasaya aykırılık iddiası varit 
değil, yani, iddia mesmu değil. 

Şimdi, diğer tatbikata da baktığınız zaman, sağlık okulları, tarım okulları, demiryolları okul
ları, denizcilik okulları gibi okullar da herhangi bir şekilde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yü
rütülen okullar olmadığına göre ve bunlar da yine müfredatlarını Millî Eğitim Bakanlarının onayın
dan geçirmek suretiyle uygulamaya koyabildiklerine göre, Anayasada tarif edilmiş olan esaslara 
uygun ve yine Tevhit-i Tedrisat Kanununun derpiş ettiği temel ilkelere de mutabık bir şekilde uy
gulanabilen okullardır. Dolayısıyla, 4 üncü maddenin yeni derpiş ettiği şeklin Anayasayı ihlal etti
ği iddiasına katılmak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, bu fıkrayla, yani, 4 üncü maddeyle, Temel Eğitim Kanununun 12 nci mad
desine eklenmesi öngörülen fıkrayla, din eğitimi ve öğretiminin, örgün eğitim kurumlan dışında, 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilmesi noktasında, iki ayrı görüş ve itiraz ortaya kondu. 
Bunlardan birisi, Doğru Yol Partisi adına görüşlerini açıklayan Değerli Hocamız Sayın Altıkulaç'ın 
ortaya koyduğu, Diyanet İşleri Başkanlığının, fizik şartlar ve öğretim ehliyeti açısından bu eğitimi 
verip veremeyeceği noktasında toplanan endişeleriydi. Diğeriyse, Sayın Yılbaş'ın işaret ettiği, ta
tiller konusunun getirebileceği mefhumu muhalifinden hareket edilerek, eğitimin zaman açısından 
sınırlanabileceği endişesiydi. Müsaadenizle, bu iki noktaya da kısaca temas etmek istiyorum. 

Bunlardan birincisi şudur: Sayın Altıkulaç Hocamızın biraz evvel teferruatlı bir şekilde sizle
re takdim ettiği esaslar çerçevesinde olaya baktığınızda, ister 6 bin birimde olsun ister 5 bin birim
de olsun, netice itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığımız, Kur'an kursları vermek suretiyle bir din 
eğitimi meselesini yürütmektedir. Bu konuda hiç kimsenin tereddütü yok; böyle bir tereddüt geçir
diğinizi sanmıyorum Sayın Hocam. Burada verilen eğitimin nitelikleri de, yaz kursları, akşam kurs
ları olmak üzere belli bir yaşla sınırlanmış olması; bir de, cami eğitimi olarak -mevcut yasaya, yö
netmeliğe göre- herhangi bir yaş sınırına bağlı olmaksızın verilmesi. Eğer, yaz kursları ve akşam 
kursları şeklinde verilmekte olan Kur'an kurslarına devam etmek isteyenler varsa -hem Diyanet İş
leri Başkanlığı Yasasından hem ona ilişkin yönetmelikten hem de ona bağlı olarak yayımlanmış 
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olan yönergeden hareketle- ilkokulu bitirmiş olmaları gerekmektedir ya da yeni düzenlememize 
göre, 5 inci sınıfını bitirenler, bitirdiklerini tevsik edecek belgeyi ibraz etmek suretiyle, bu kursla
ra devam edebileceklerdir. Diğerinde ise herhangi bir yaş sınırlaması yok. O halde, hem yetişkin
ler hem.de diğerleri, cami kurslarından istifade etmek suretiyle öğrenebilecekler. 

Bu kurslarda verilen eğitim, yine yönetmelikte derpiş edilmiş esaslardan hareket ederek ele 
alınıp incelendiğinde görülecektir ki, Kur'an-ı, sadece imam-hatip mekteplerinin orta kısımlarında 
okutulduğu gibi, üç saat Arapça öğrenmek, beş saat Kur'an'ı yüzünden okumak şeklinde değildir. 
Bu yönetmelikte, gerek akşam kurslarında gerek cami eğitiminde gerekse yaz kurslarında nelerin 
verileceği açıkça ifade edilmiştir. Kuruluş kanunu ve görevleri çerçevesinde baktığınız zaman de
ğerli milletvekileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Kur'an kurslarının içe
risinde, Kur'an-ı Kerim'in usulüne uygun olarak, yüzünden okunmasını öğrenmek; Kur'an-ı Ke-
rim'in doğru bir şekilde okunmasını öğrenmek, yani tecvid, yani tashih-i huruf veya maharic-i hu-
ruf, yani talim ve bunlar uygulamalı olarak yapılacaktır ki, Kur'an-ı Kerim, kendisindeki o yüksek, 
ulvî, o nuranî değerlere uygun kıraat edilebilsin, okunabilsin. Bu, bir maharet işidir ve bunu, Diya
net işleri Başkanlığı yürütmektedir. 

Ayrıca, buna bağlı olarak, ibadetler ve itikat dersleri de söz konusudur. Burada verilen surele
ri, yani dua ayetlerini ve duaları doğru şekilde okutma eğitimi de verilmekte. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, zamanı tasarruf etmek, aynı zamanda zamana tasarruf etmek ihtiya
cıyla, çok kısa bir şekilde takdim etmek istediğim husus vardır; o da şudur: Getirilen düzenleme, 
bir; Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altında yapılacak olan bir müfredat programı
na uygun olarak yürütüleceği için, Anayasanın 24 üncü maddesiyle derpiş edilmiş, özel, isteğe bağ
lı eğitim ihtiyacını karşılayan bir mekanizmayı işlerliğe... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN *- Sayın Karakoyunlu, 1 dakika içinde toparlayın lütfen. 

YILMAZ KARAKOYUNLU (Devamla) - ...koyduğu için, Anayasaya aykırılık iddiası doğru 
değildir. 

iki; Diyanet işleri Başkanlığı, her türlü maddî imkânla takviye edilmek, fizikî şartları sağlan
mak ve öğretmen ehliyeti artırılmak suretiyle, çok az sayıda kişinin istifade ettiği dinî eğitimi, çok 
daha geniş bir kitleye teşmil etmek imkânını yaratmaktadır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum, teşekkürler ediyorum. 
(ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Karakoyunlu. 

Sayın Yılbaş, buyurun. 
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, bir konuda açıklama getirrnek 

istiyorum. Biraz önce... 
BAŞKAN - Neyle ilgili efendim? 
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Efendim, sayın konuşmacı, fıkra metninin Anayasaya aykırı ol

duğunu söylediğimizi ifade etti; o hususta... 
BAŞKAN -, Buyurun. 
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Konuşmamızda, fıkra metninin Anayasaya aykırı olduğuna dair 

bir ifademiz olmadı. Ayrıca, Demokrat Türkiye Partisi olarak, Anayasaya uygun olduğu düşünce
sindeyiz. 
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YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Sayın Yılbaş, sizinle ilgili değil, Sayın Altıkulaç'a... 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yılbaş. 

Madde üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Tuncay Karaytuğ; buyurun. (DSP sırala
rından alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; kısaca ifade edersek, İlköğretim ve Eğitim Kanununda Yapılacak Değişikliklere İlişkin Yasa Ta
sarısı hakkında, 4 üncü maddeye ilişkin, Demokratik Sol Parti Grubu adına, görüşlerimi sunmak 
üzere huzurlarınızdayım. 

Bu tasarıyla getirilmek istenen 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim, ülkemize, çok daha geniş eği
tim olanağı sunacağından dolayı, ülkemizin geri kalmış bölgelerindeki insanlara, çocuklarımıza 
çok daha sağlıklı bir eğitim olanağı sunacağından dolayı savunulması gereken ve özellikle, Türki
ye'nin ihtiyacı olduğuna inandığımız -meslekî alanda- ara insan gücü yetiştirilmesine de yardımcı 
olacağını düşünerek, 4 üncü maddede, özellikle, belirtilen bu din eğitimi ve öğretimiyle ilgili dü
şüncelere gelince... 

MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Söyle, söyle... Laf atmaya benzemiyor bu!.. 

TUNCAY KARAYTUĞ (Devamla) - Karşılıklı yine laf atışırız, kafanızı yormayın siz. 

MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Sırandan bol laf atıyordun; konuş bakalım!.. 
TUNCAY KARAYTUĞ (Devamla) - Millî Eğitim Bakanlığının denetimi ve gözetimi içeri

sinde, tatillerde, Diyanet İşleri Başkanlığınca verilecek olan din derslerinin, Kur'an kurslarının öğ
rencilerimize... (RP sıralarından gürültüler) 

Biraz dinleyin canım, fark eden bir şey yok yani. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen hatibi dinleyelim. 
Sayın Karaytuğ, Genel Kurula hitap edin lütfen. 
TUNCAY KARAYTUĞ (Devamla) - Din eğitimi ve ahlâk kültürünün Anayasanın 24 üncü 

maddesinde belirtildiği şekilde devam edeceğini zaten hepiniz biliyorsunuz. İsteğe bağlı din eğitimi
nin nasıl verileceğini de, bu tasarının 4 üncü maddesi açıkça ifade etmektedir. 24 üncü maddenin... 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Ben konuşayım senin yerine. (RP sıralarından gülüşmeler) 
TUNCAY KARAYTUĞ (Devamla) - Mikail Bey, seninle daha da fazla konuşuruz. 
BAŞKAN - Sayın Karaytuğ... (RP sıralarından gülüşmeler) 
Sayın milletvekilleri... Lütfen... 

Sayın Karaytuğ, lütfen devam edin. 
TUNCAY KARAYTUĞ (Devamla) - Bu tasarının, ulusumuza hayırlı olmasını diliyor, din 

eğitiminin isteğe bağlı olarak devam edeceğini, hiç kimsenin bundan alınganlık göstermemesi ge
rektiğini ve bunda da eksikliklerimizin tamamlanacağını umut ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (DSP sıralarından alkışlar, RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar [!]) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Karaytuğ. 
Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdullah Örnek; buyurun. (RP sıralarından 

alkışlar) 
RP GRUBU ÂDINA ABDULLAH ÖRNEK (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; kamuoyunda "8 Yıllık Temel Eğitim Kanunu" ismi verilen bu tasarının 4 üncü maddesi üzerin
de, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar sunuyorum. 
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Değerli milletvekilleri, bu tasanda, hemen, ilk etapta, şu üç konuda acelecilik görülüyor: Bi
rincisi, bu tasarıyı hararetle savunan arkadaşlarımız, en kısa zamanda çıkarılmasını istiyorlar. İkin
cisi, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında, mutlaka, bu tasarı uygulansın istiyorlar. Üçüncüsü, mutla
ka, kesintisiz olsun istiyorlar. 

Değerli milletvekilleri, ordunun desteğiyle iktidar olduklarını, Amerika'nın etkili gazetelerin
den Washington Post'a konuşan Sayın Başbakanın da ifade ettikleri gibi, zoraki kurulan 55 inci 
Cumhuriyet Hükümetinin kuruluşunun amaçlanndan belki de en önemlisi, bu tasarıda öngörülen 
Kur'an kurslannın kapatılması, imam-hatip liselerinin orta kısımlarının kapatılmasıdır. Bu gerçe
ğin böyle olduğunu, Sayın Başbakan, yurt içinde yaptığı değişik mitinglerde, elbette, söyleyemez
di. Buralarda "Refah Partisi olayı saptırıyor, imam-hatip liseleri, Kur'an kursları kesinlikle kapatıl
mayacak" derken ve nitekim, birçok konuşmacı arkadaşlarımız da bu şekilde ifade ederlerken, 11 
Ağustos 1997 tarihli Nevvs Week Dergisine verdiği demeçte, Sayın Başbakan, bu konuyla ilgili 
kendisine sorulan soruya aynen şu cevabı veriyor: "Eğer bu tasarı kanunlaşırsa, Kur'an okulları ka
panacaktır." Bu söz, Sayın Başbakana aittir. 

Bu aziz millet, oynanan bu filmi ibretle seyretmektedir. Reform adı altında altın kupada sunu
lan bu zehrin ne derece öldürücü olduğunu halkımız görmüştür ve Sayın Başbakana, her gittiği yer
de, gerçek niyetlerini sormaktadır. • 

Değerli milletvekilleri, halkın oylanyla iktidar olamayanlar, bugün, bir avuç mutlu azınlığın, 
iki üç medya patronunun, birkaç sendika ağasının desteğiyle halka rağmen oluşan bu azınlık Hü
kümeti, kendisine dışarıdan destek veren Cumhuriyet Halk Partisinin bütün isteklerine "emredersi
niz efendim" yaklaşımıyla bu tasarıyı kanunlaştırmak istemektedir. O zihniyet ki, her seçimde, hal
kımızdan, gereken dersi, sandıkta almış; ama, bildiğini daha da okumaya devam etmektedir. Bu
gün, ellerine altın tepside bir fırsat sunulmuştur. Bu fırsatın kimin tarafından sunulduğunu, dağ ba
şındaki insanımıza kadar herkes bilmektedir, görmektedir ve takip etmektedir. 

Halkın yüzde 99'u Müslüman olmasına rağmen, onsekiz yıl ezanı Türkçe okutan, camileri de
po olarak kullanan, hatta camileri yıktıran bu zihniyet, bu fırsatı kendisince değerlendirmek iste
mektedir. Hayati Ülkü tarafından yazılan İslam Tarihi kitabında, satılan camilerin paralarının hal
kevlerine devredildiği, bu devirde, sadece İstanbul'da bine yakın caminin yıkıldığını görmekteyiz. 
Bunlar belgelerle sabittir. Bunlardan bir tanesi var ki, Hoca Teberrük Camii 1476 yılında yapılmış, 
aradan 465 yıl geçtikten sonra, bu malum zihniyet tarafından tarumar edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bü tasarı, tümüyle bir intikam yasasıdır. Bu tasarı neden, nasıl bir inti
kam uğruna, apar topar, yangından mal kaçırırcasına yasalaştırılıyor. 

Bu aziz millete şu sorular soruluyor: "Sen, nasıl olur da bu imam - hatip okullarına bu kadar 
büyük bir sevgiyle rağbet edersin? Sen, nasıl olur da, dinî ve manevi duygulara, her gün daha faz
la önem verir, özen gösterirsin? Sen, nasıl olur da, dişinden tırnağından artırarak topladığın o ter
temiz, helal paralarla Kur'an kursları, imam - hatip liseleri yaptırırsın?" Sayın Başbakanın Çay 
TV'de söylediği gibi... "İşte şimdi düştün elime, göreceğim hesabını" denilmektedir. 

Ben, onlara değil, asıl, ANAP'lı arkadaşlarıma sesleniyorum; çünkü, bu sol zihniyetin biricik 
gayesi, laiklik adına din düşmanlığının devam ettirilmesidir. (CHP sıralarından gürültüler) İstekle
ri şudur değerli arkadaşlar, bu dayatmacı zihniyetin isteği şudur: Benim gibi Müslüman olacaksın; 
benim kadar İslamı anlayacaksın; benim müsaade ettiğim miktarda dinini yaşayacaksın; ben kendi 
cenazemde dışarıda bekleyeceğim, sen benim cenaze namazımı kılacaksın; benim istediğim yerler
den alışveriş yapacaksın... Bu misalleri daha uzatmak mümkün. "Ama, daha da ileri giderseniz, ne 
olduğu bir türlü tarif edilemeyen irtica sopamla, sizi yola getirmesini biliriz" diyor bu dayatmacı 
zihniyet. 
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Evet, biz bu zihniyeti yıllardır tanıyoruz; ama, ANAP'lı arkadaşlarıma soruyorum: Sizlere ne 
oldu Allah aşkına; kendinizi nasıl bu kadar inkâr edebiliyorsunuz? "Anayasa ne derse desin, kanun
lar ne derse desin, İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi ne derse desin, Paris Şartı ne derse desin, 
hak, hukuk, din ve vicdan hürriyeti ne olursa olsun" nasıl diyebiliyorsunuz? 

Değerli arkadaşlar, ben bu okullarda okudum ve yıllarca, bu okullarda idarecilik yaptım. Bu 
okulların binalarını biz yaptık, halkla birlikte yaptık. Halk, o dernekler, bu okulların binalarını yap
tı ve şartlı olarak Millî Eğitim Bakanlığına verdi. Vatandaş "eğer bu okullarda imam - hatip lisesi 
tedrisatı yapılacaksa, eğer bu okullarda Kur'an ökunacaksa, ben, dişimden tırnağımdan artırarak, 
helal paramla yaptırdığım bu binaları size devrediyorum, bu şartla size devrediyorum" demiştir. 

Şimdi, soruyorum değerli arkadaşlarım: Kur'an kursu, imam - hatip okulları için yapılan bu 
binaları, halkın elinden hangi güçle alacaksınız? 

Benim vatandaşım, şunu söylüyor: "Ben, vergi veriyorum; ben, askere gidiyorum; ben, oğlu
mu, bu vatan, bu bayrak için şehit veriyorum; ben, dinimi yaşamak ve yaşatmak istiyorum. Siz, be
nim bu isteğime müsaade etmediğiniz gibi, bir de benim sırtımdan haraç alarak, inancıma ve hür
riyetime zincir vuruyorsunuz." 

Değerli arkadaşlar, biz, bu konuları, 95 saat, Plan ve Bütçe Komisyonunda da konuştuk. Bu 
işin bir tek özeti vardır; açık ve net olarak ifade ediyorum: Söylenenler hangi anlamda olursa ol
sun, iktidar tarafından, birtakım teknik bilgiler verilmiştir; ama, işin bir tek amacı vardır; özeti ve 
özü şudur: Bu tasarıyla, Kur'an kursları kapatılıyor, imam-hatip liselerinin orta kısımları kapatılı
yor, imam-hatip liselerine gelen öğrenci akımını kökünden kurutma imkânı var ve ondan sonra da 
liselere sıra gelecek. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, geliyorum 4 üncü maddeye. Burada, bakınız, Millî Eğitim Bakanlı
ğı İlköğretim Genel Müdürlüğünün ilkokul programından bir tek satır size arz etmek istiyorum: 
"Madde 25 - Namaz sure ve duaları eski harflerle okutulmayacak ve yazdırılmayacaktır." İkincisi, 
ortaokul programı; yani, ilköğretimin ikinci kademesinde, yine aynı şekilde 25 inci madde: "Na
maz sure ve duaları eski harflerle okutulmayacak ve yazdırılmayacaktır." 

Şimdi, siz, buralarda, bu aziz milletin, bu Müslüman milletin Kitabının aslî hüviyetiyle okun
masına karşı çıkıyorsunuz, set çekiyorsunuz; ondan sonra da, bu getirdiğiniz 4 üncü maddeyle da
ha da geriye götürerek, örgün eğitimden, öğretimden alıyor ve sadece tatillerde, bu işi, Diyanet iş
leri Başkanlığına veriyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, Anayasamızın amir hükümlerinden olan din eğitiminin, tatillere bırakılma
sının anlamı şudur: Resmen, toplumun sınıflara bölünmesini ortaya çıkaracak bir mahiyet arz et
mektedir. O yaşta, kendilerini birinci sınıf görenlerin çocukları tatil yapacak, yorgunluk çıkaracak, 
zevki sefasında; ikinci, üçüncü sınıf gördüğünüz insanların çocukları, gidip Kur'an öğrenecek, öy
le mi? Niçin; beyler böyle istiyor... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Hayır, hayır... Öyle değil... 
ABDULLAH ÖRNEK (Devamla) - Beyler böyle istiyor, onun için. 
Değerli arkadaşlar, bu çizgiyle, siz, Türkiye'de toplumsal barış sağlayamazsınız; sistemi, ba

rış kuran, özgürlükleri genişleten bir toplumsal proje haline getiremezsiniz; siz, sadece çatışma kül
türü doğurursunuz. Evet, gücünüz, topluma, dilediğiniz eğitim modelini dayatmaya yeter, halkı 
boğmaya yeter; çünkü, her yalanı meşrulaştırmaya amade medyanız var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Örnek, lütfen, 1 dakika içinde toparlayın. 
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ABDULLAH ÖRNEK (Devamla) - Çünkü, dayatmalarla iradelerini güttüğünüz, transfer pa
zarlarında yer değiştiren politik ekibiniz var; çünkü, halkoyunu paspas yapmaya alışmış siyasetdı-
şı güçleriniz var. (RP sıralarından alkışlar) O yetmezse, öbürünü çağırır, işi bitirirsiniz. İşi hep böy
le bitirdiniz; ama, bu millet sabırlıdır. Bugüne kadar kaç ara dönemde kıstırıldı ve sonuçta, o ara 
dönem aktörlerini sandıkta bitirmesini bildi. (RP sıralarından alkışlar) Bu ara dönemin ardından da, 
milletin, inanç yapısıyla çok daha güçlü olarak geleceğinden kimsenin şüphesi olmasın. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarıda şeffaflık yoktur, hürriyet yoktur, samimiyet yoktur, demok
rasi yoktur, adalet yoktur, millî eğitim hiç yoktur. Bu tasarıda, muvazaa vardır, dayatma vardır, hi
le vardır, faşizanlık vardır, zulüm vardır, dış empoze vardır. Bunun için, biz, bu tasarıya karşıyız; 
ret oyu vereceğiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Örnek. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ali Topuz; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli

sinin saygıdeğer üyeleri; tasarının 4 üncü maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
düşüncelerimizi arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum; hepinizi en derin saygılarımla selam
lıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Konumuz, 8 yıllık kesintisiz zorunlu temel eğitim. Bu konunun 4 üncü maddeyle ilgili tarafı, 
din eğitiminin düzenlenmesi. Bugün, yirmidört yıl önce başlatılmış olan bir büyük hareketi, son aşa
masında değerlendiriyoruz ve son aşamasında yeni düzenlemeleri burada konuşuyoruz. Bu çerçeve
de bakıldığı zaman, 4 üncü maddede öngörülen din eğitimi konusu, bu tasarının esas konusuyla çok 
ilgili sayılmayabilir. 4 üncü maddeyle ilgili konu, yani, din eğitimiyle ilgili konu, bu tasarı dışında, 
ayrı, özel bir tasarıyla, bütün sorunlarını gözeterek, yeni bir siyasal platforma oturtulup, yeni bir si
yasal, hukuksal düzene oturtulabilir. Özür dilerim siyasal sözünü yanlış söyledim. Yeni bir hukuk
sal zemine, yeni bir hukuksal sisteme oturtulabilir. (RP sıralarından "doğru söylediniz" sesleri) 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Şuur altınız... 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Doğru söylüyorsam, sizin iddianızı ifade ediyorum demektir; öyle 

mi demek istiyorsunuz? Siz, bunu bir siyasal konu olarak mı görüyorsunuz. (RP sıralarından "siz 
görüyorsunuz" sesleri) Siz, zaten siyasetle dinin bir arada yaşaması gerektiğini, siyaset ve dinin iç 
içe olduğunu, siyaset ve eğitimin iç içe olduğunu söylüyorsunuz ve bundan da asıl zihniyetinizin 
ne olduğu anlaşılıyor. (RP sıralarından "sen söylüyorsun" sesleri; CHP sıralarından alkışlar) 

4 üncü madde, bu tasarının konusu değildir esas itibariyle. Madde, teknik bir nedenle buraya 
gelmemiştir, eğitim sistemiyle ilgili teknik bir nedenle buraya gelmemiştir. Bu maddenin bir siya
sal anlamı vardır. O siyasal anlamı da, getirilen yeni düzenlemenin geniş bir çerçeve tarafından ka
bul edilebilmesi için buraya ilave edilmiş bir madde olmasıdır. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Hani siyasî tarafı yoktu?.. 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Bunun siyasî tarafı, partilerarası ilişkileri düzenlemeye dönük ola

rak vardır. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Çevir, kaz yanmasın. 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Siz bunları çok iyi anlıyorsunuz, benim insicamımı bozmaya çalı

şıyorsunuz; ama, bunda muvaffak olamayacaksınız, söyleyeceklerimi söyleyeceğim. Bu madde metin
de olmasa da olabilir. Bu madde metinde olmadığı takdirde, temel eğitimin 8 yıl kesintisiz ve zorunlu 
olarak yapılmasıyla ilgili hiçbir eksik kalmaz, din eğitimiyle ilgili olarak da hiçbir boşluk doğmaz. 
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M. SALİH KATIRCIOĞLU (Niğde) - Madem öyle, niye pazarlık yapıyorsunuz? 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Nitekim, komisyon çalışmalarının belli bir aşamasında bu madde

nin metinden geri çekilmesi düşünülmüştür. Hükümet adına bulunan arkadaşlarımız bunu düşün
müşlerdir, metinden geri çekmeye dönük önergelerini hazırlamışlardır; fakat, son dakikada ortaya 
çıkan bir durum nedeniyle, bu çekme işlemi gerçekleşmemiştir. 

YAKUP BUDAK (Adana) - Hangi durum Sayın Topuz. 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, 4 üncü madde, din eğitimine ilişkin düzenle

meler getiriyor. Bu düzenlemelerin yeterli düzenlemeler olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu 
düzenlemenin, var olan, yürürlükteki dinî eğitimle ilgili yeni bir unsur getirdiği söylenemez. Bu dü
zenlemeye hiçbir ihtiyaç yoktur; ama, din eğitiminin bir düzenlemeye ihtiyacı vardır. Neden var
dır? Bakınız, din eğitimiyle ilgili hangi sorunları yaşamaktayız. Anayasamızın bazı önermeleri var
dır. Din eğitimiyle ilgili toplumda yerleşmiş birtakım mekanizmalar vardır. Anayasanın birinci 
önermesi, din kültürü ve ahlak eğitiminin, ahlak öğretiminin ilköğretimde ve ortaöğretimde zorun
lu dersler arasına alınmasıdır. Bunun gereği yapılmış, bununla ilgili kitaplar hazırlanmış; ama, 
Anayasanın amacını taşan bir noktada uygulamaya geçilmiştir. Anayasanın talebe bağlı olarak ve
rilmesi gereken din eğitimini de din kültüründen sayarak kitaplar tanzim edilmiştir. Şu kitaplarda, 
İslamı öğrenmek için, 4 üncü sınıftan itibaren, çocuklarımızın alabileceği her türlü bilgi, belge var
dır, her şey burada öğretilmektedir. (RP sıralarından "Ansiklopedik bilgi" sesleri) Her şey burada 
öğretilmektedir. O nedenle, din eğitimiyle ilgili, çocuklarımızın bir eksiği yoktur. Bu uygulamanın 
Anayasayla çelişen bir tarafı da vardır. Bu meselelerin oturulup konuşulması lazım. Arkadaşları
mız "bu yetersizdir, bu ansiklopedik bilgidir" diyorlar. Belki de öyledir; oturulup konuşulması ge
rekir. Siz, neden bunu yeterli sayıyorsunuz? Niçin bununla siz mücadele etmiyorsunuz? Niçin, bu 
yetersizdir, şu kitaplarda şöyle değişiklik yapılması lazımdır demiyorsunuz? 

Bunun dışında, Kur'an kursları uygulaması, Türkiye'de bir yönetmelikle yapılmaktadır. Onun 
da sorunları vardır. O yönetmeliğe de uyulduğu söylenemez. O yönetmelik de, Diyanet İşleri Baş
kanlığının yürütmesiyle gündeme gelmiştir; Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimi orada 
da vardır; ama, bütün bunlara rağmen, resmî Kur'an kurslarından daha büyük sayıda gayri resmî 
Kur'an kursları, ötede beride faaliyet göstermektedir. İlkokul diploması aranması gereken Kur'an 
kurslarında, yaz kurslarında ve camideki kurslarda, böyle bir diplomanın, yönetmelikte öngörüldü
ğü halde, aranmadığı bilinmektedir. 

Şimdi, bütün bunların hepsinin konuşulması gerekir. Hatta, burada, imam-hatip kökenli mil
letvekili arkadaşlarımızın bu konularla ilgili yeni birtakım görüşler ortaya koy ması gerekir, yeni 
düzenleme için. Hangi yeni öneriyi ortaya getirmişlerdir? Bin yıldan beri Türkiye'de din eğitimiy
le ilgili uygulanan model aynı modeldir; ama, bin yılda teknoloji, iletişim teknikleri gelişti. Belki, 
şimdi, insanlarımızın, çocuklarımızın dinlerini öğrenmeleri için, çağın teknik olanaklarından da ya
rarlanarak, evlerinde, aile ocağında, aileleriyle beraber çocukların aynı anda, birlikte, ama, bütün 
Türkiye'de aynı doğrultuda dinini öğrenme imkânları vardır. Bununla ilgili neden çalışmıyorsunuz; 
bununla ilgili neden öneriler ortaya koymuyorsunuz? Bütün din eğitimini ezbere dayandırıp, hafız
lık modeline dayalı bir din eğitiminde niye ısrar ediyorsunuz?. (CHP sıralarından alkışlar) Yusuf 
Suresinin ikinci ayetinde Cenabı Allah "Biz size Kur'an'ı Kerimi gönderdik, okuyup anlayasınız 
diye" demiyor mu?! Okuduğu şeyi anlamayan insanlara dinini nasıl öğreteceksiniz; bunu bir yolu
nu bulur musunuz? (CHP sıralarından alkışlar, RP sıralarından gürültüler) 

Siz tutturmuşsunuz, dayatma var, dayatma var, dayatma var. (RP sıralarından "Yok mu" ses
leri) Evet, bir dayatma var. 
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MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Siz... 
ALÎ TOPUZ (Devamla) - Ama, o iddia, yirmidört yıldan beri sürdürülen bir faaliyetin son aşa

masında yapılmış bir dayatma olarak, çok akla uygun bir dayatma iddiası değildir. Asıl dayatmayı 
siz yapıyorsunuz Refah Partililer. (RP sıralarından gürültüler) Siz yapıyorsunuz tabiî; ama, sizin 
yaptığınız bu dayatmanın arkasında, uluslararası siyasal İslam hareketinin desteği yok mudur; var
dır. (CHP sıralarından alkışlar) Siz, daha Millî Selamet Partisi iken, 1976 yılında hükümette bakan 
olarak bulunan bir arkadaşınızı -şimdi şu kadronun bir arkadaşını- bakan sıfatıyla gönderdiğiniz Si
ret-Ün Nebi Toplantısında hangi taahhütlerin altına imza attığınızı biliyor musunuz? 1976 yılında 
Pakistan'ın Ravalpindi Kentinde toplanan Siret-Ün Nebi Konferansında siz şu taahhütlerin altına 
imza attınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Topuz, 1 dakika içinde toparlıyorsunuz. 

ALİ TOPUZ (Devamla) - Evet, okuyorum size: "İslam ülkeleri şeriatı benimsemeli ve şeriatı, 
bütün kanunlar için ana kaynak ve temel olarak kabul etmelidir. İslam ülkelerindeki anayasal ku
rumlar, İslamî esaslara göre yeniden düzenlenmelidir. Arapça anadili olmayan ülkeler, Arapçayı 
zorunlu olarak öğrenmelidir. İlkokullardan başlayarak, ortaokullarda Kur'an derslerinin, Kur'an 
kurslarının verilmesi zorunludur, gereklidir." Bütün bunların altına imza attınız; şimdi o verdiğiniz 
imzanın, o yaptığınız taahhüdün gereğini yapmak için geliyorsunuz, Türk millî eğitim sistemini bir 
dayatmayla dinselleştirmeye çalışıyorsunuz, mukaddes dinimizi millî eğitimimizin içerisine sok
maya çalışıyorsunuz (CHP sıralarından alkışlar) mukaddes dinimizi siyasete alet etmeye çalışıyor
sunuz. Çekin elinizi dinin üzerinden! Çekin elinizi dinin üzerinden! Allah i\e kulları arasına girme
ye hiç kimsenin hakkı yoktur. Siz de böyle bir hakkı kullanma hakkına sahip değilsiniz. (CHP, DSP 
ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Topuz. 

IV. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/ . - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, İstanbul Milletvekili Ali Topuz'un Grubuna 
sataşması nedeniyle konuşması 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Asiltürk, buyurun. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, sayın sözcü, gerçekdışı birçok beyanı, id

diayı dile getirerek bizi itham etti. İçtüzüğe göre, Grubum adına benim söz hakkım doğdu. Kısaca, 
söz vermenizi rica ediyorum. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Hayır, hayır!.. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Bakan sen misin!.. 
BAŞKAN - Sayın Asiltürk, hangi konuda gerçekdışı beyanı oldu; somut bir örnek verebilir misiniz. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Olmaz bu... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bir konferanstan bahsederek, onların altında bizim im

zamız olduğunu söyledi; şu, şu, şunlar karar altına alınmıştır... 

BAŞKAN - Bahsettiğiniz konuyla ilgili olarak, yeni bir sataşmaya meydan vermemek ve 3 da
kikayla sınırlı olmak üzere; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, biliyorsunuz, İçtüzük 5 dakikayla sınırlıyor. 

BAŞKAN - Hayır, o şahsî konuşmada Sayın Asiltürk. 

Sayın Asiltürk, süreyi çalıştırıyorum; lütfen, söz aldığınız konuda konuşun. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üzülerek konuşa
cağım; çünkü, Sayın Ali Topuz'u tanırım, değerli bir arkadaşımızdır. Böyle, kesin bilgisinin olma
dığı, her zaman olduğu gibi birtakım gazete haberlerine dayanarak söylenilen böyle bir iftiraya or
tak olmayacağını zannederdim; üzüntüm bundan dolayı. 

Şimdi, burada herkesin aklı ve mantığı var. Daha önce de tekrar edildi. Bizim bir bakanımı
zın, bir konferansa iştirak ettiği, orada -biraz önce söylenen- şu, şu, şu kararların altına imza attığı 
ifade ediliyor. Peki, bunlar gizli mi; bunlar, bu kararlar, bu imzalar gizli mi? Bu kararlar, bir yer
lerde alınmış, bir yerlerde iştirak edilmiş, bizim bir bakanımız da iştirak etmiş, alınan kararların al
tına imza atmış. Bunlar, eğer sayın sözcünün de bu iftiraya iştirak ettiği gibi gerçek olsa, şimdiye 
kadar yüz kere ortaya çıkardı. 

MEHMET BATALLI (Gaziantep) - Var zaten, var. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Nerede var?! Onu kim söylüyorsa... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeden dinleyelim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Bakın bir arkadaşımız, bundan önce ki bir konuşmada 

"bu iftiraları atanlar ispat etmezlerse, onların itibarlarına, şereflerine leke gelir" dedi. Ben aynı ağır
lıkta konuşmayacağım; ama, eğer, böyle bir konferans varsa, böyle bir konferansa iştirak edilmiş
se bellidir, karar alınmışsa o da bellidir, altına imza atılmışsa o da bellidir. Bir insanın, hakikaten, 
söylediğine sahip çıkması, benim nazarımda şeref ve itibarına sahip çıkmasına denktir. Böyle bir 
şey varsa, bunu söyleyenler ortaya koysunlar. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ayıp oluyor değerli arkadaşlarım, ayıp oluyor. Daha önce de, arka bahçe konusunda bunu ya
şadık. Önce, bir gazetede "bunlar, bu okulları arka bahçeleri gibi kullanıyor" diye başladı, arkasın
dan "bunlar, bunların arka bahçeleri" dendi, sonra biz, arka bahçemiz demiş olduk. Ayıptır. Bun
lar doğru değildir. Ne böyle bir konferansta böyle bir karara iştirak etmek söz konusudur ne böyle 
bir karar vardır ne de bizim imzamız vardır. Rica ediyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Asiltürk, maksat hâsıl olmuştur. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Maksat hâsıl oldu. Sayın sözcüye, bir cümleyle son... 
(Gürültüler) 

BAŞKAN - Lütfen... Buyurun, toparlıyorsunuz efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Toparlıyorum. 

Bir cümleyle, bir ikazda daha bulunuyorum. 
AYHAN GÜREL (Samsun) - Lütfen, bulunma. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Dinin üzerinden elini bu arkadaşlarımız çekerse, millet 

rahat edecek. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
III. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER (Devam) 
5. - İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Ka

nunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması 
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Hakkında Konun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 16 Arkadaşının; 222 Sayı
lı İlköğretim ve Eğitim Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 
9 uncu Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Bir gen Keleş'in 
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Geçici Mad-

' de Eklenmesi ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Yasa Önerisi ve İzmir Milletvekili Kaya Erdem ve 66 Arkadaşının; 1739 Sayılı Millî Eğitim Te
mel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde ve İki Ek Geçici Madde Eklenme
si ve Geçici 2 nci Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Kaya Erdem 
ve 65 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi, Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 9 uncu Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İstanbul Milletvekili MelımetAli Şahin'in; Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve 10 Arkadaşının; Millî Eğitim Temel 
Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/620,2/231, 2/515, 2/719, 2/720, 2/891, 2/895) (S. Sayısı: 376) {Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, grupların konuşmaları tamamlanmıştır. 
Şahsı adına söz alan arkadaşlarımıza sıra geldi; ancak, çalışma süremiz, aldığımız karar uya

rınca dolmuştur. 

Bu nedenle, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşme için, 15 
Ağustos 1997 Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 24.00 

© — — 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - İstanbul Milletvekili Mehmet Scvigen'in, İstanbul Vatan Caddesinde meydana gelen do-

- ğalgaz kazasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yazılı cevabı (7/3165) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafından yazılı cevaplandı
rılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

16.7.1997 
Mehmet Sevi gen 

İstanbul 
İstanbul Vatan Caddesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve iki işçinin ölümüne yolaçan 

doğalgaz felaketi, İstanbul'un karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi gözler önüne sermiştir. 
1. İki işçinin ölümüyle sonuçlanan olayda ihmali bulunanları ortaya çıkarmak için soruşturma 

başlattınız mı? 
2. Belediye tarafından "bu bir bayrak yarışıdır" denilerek uzman, tecrübeli kişilerin görevden 

uzaklaştırılmaları, daha önce Tuzla tanker yangınında olduğu gibi sürekli felaketlere yol açmakta
dır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birim ve şirketlere yapılan partizan atamalarla ilgili 
Bakanlığınız tarafından herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 14.8.1997 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.0.MAH.0.65.00.02/80717 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 22.7.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7872-7/3165-
7822/20811 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İstanbul Milletvekili Meh
met Sevigen'in "İstanbul Vatan Caddesinde meydana gelen doğalgaz kazasına ilişkin" yazılı soru 
önergesi hakkında İstanbul Valiliği vasıtasıyla İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dcn 
alınan bilgilerden; 

Konu ile ilgili olarak : 
- İGDAŞ İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığının 17.7.1997 tarih ve 60.00/276 sayılı yazısı 

ve Genel Müdürlük Makamının 17/7 havalesi üzerine, İGDAŞ İnceleme Kurulunca Şirket içi araş
tırma yapıldığı ve incelemenin halen devam ettiği, 

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığının 15.7.1997 tarih 
ve 438 sayılı görev emri ile inceleme yapıldığı, henüz raporun Şirkete tebliğ edilmediği, 

- İstanbul Valiliği Çevre İl Müdürlüğünün 21.7.1997 tarih ve 1257 sayılı yazışı ile teknik ra
por, alınan önlemler, iş güvenliği ve işçi sağlığı yönünden yapılacak denetim sonucu hazırlanacak 
bir raporun istendiği, 

- Fatih Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/15274 Hz. sayılı dosyası ile hadise hakkında kovuş
turma yapıldığı ve 1997/5023 E., 1997/3113 iddia numarası ile ilgililer hakkında Fatih Asliye Ce
za Mahkemesince 1997/837 E. Sayılı dosya ile kamu davası açıldığı, 

- Ayrıca, olayla ilgili olarak basında yayımlanan haber kupürleri üzerine konunun İstanbul Va
liliğince inceletildiği, 

anlaşılmıştır. 
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Bakanlığımın, yerel yönetimler üzerinde Anayasa'da belirtilen sınırlar dahilinde vesayet yet

kisi bulunmaktadır. Bu idarelerce yapılan usulsüz işlemlerin Bakanlığıma intikal ettirilmesi ya da 
periyodik olarak yapılan denetimler sırasında usulsüz iş ve işlem yapıldığının tespit edilmesi halin
de mevzuat sınırları dahilinde yasal gereği yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Murat Başesgioğlu 

İçişleri Bakanı 

2. - Ankara Milletvekili Gökhan Çapoğlu'nun, kamu bankalarına kredi borcu olan milletve
killerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Metin Gürdere'nin yazılı cevabı (7/3]67) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını saygıyla arz ederim. 

Gökhan Çapoğlu 
Ankara 

17 Temmuz 1997 
Soru : Kamu bankalarına kişisel ve/veya şirket olarak kredi borcu olan milletvekilleri kimler

dir? Bu borçların miktarı, faizi ve vade dökümü nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 14.8.1997 

Sayı: B.02.0.010/02036 
Konu : Yazı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: a) TBMM Başkanlığının 22.7.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3167-7827/20829 

sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın 28.7.1997 tarih ve B.02.0.KKG/106-578-3/3157 sayılı yazısı. 

c) Devlet Bakanlığının (Sn. Yücel Seçkiner) 31.7.1997 tarih ve B.02.0.005.0.00.00/00179 sa
yılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Gökhan Çapoğlu'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/3167-
7827 esas nolu yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Metin Gürdere 
Devlet Bakanı 

Soru : Kamu bankalarına kişisel ve/veya şirket olarak kredi borcu olan milletvekilleri kimler
dir? Bu borçların miktarı, faizi ve vade dökümü nedir? 

Cevap ektedir. 
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Milletvekilinin 
Adı/Sovadı 

Enis Yalım Erez 

ibrahim Yazıcı 
Ali Osman Sönmez 
Cavit Çağlar 

Şirketi 

Haznedar Ateş Tuğla San. A.Ş. 

Yazıcı Tur. Yat. İ§1. A.Ş. 

Sönmez Flament San. A.Ş. 
Nergis Holding A.Ş. 

Hisse 
Oranı (%) 

16,00 
89,90 

4,00 
41,66 

Cavit Çağlar Nergis Tekstil A.Ş. 15,26 
Cavit Çağlar Aksoylar Tekstil A.Ş. 24,00 
Cavit Çağlar Yeşim Tekstil A.Ş. 20,00 
Enis Sülün Enis Sülün 100,00 

Halit Dumankaya Milsan Demir Çekme San. A.Ş. 38,00 

Halit Dumankaya Ege İnşaat A.Ş. 45,00 

Kredi 
Türü 
Tem. Mek. 
Ov Döviz 

Ov Döviz 
Kv Döviz 

Akreditif 

Tem Mek 
Tem Mek 

Tem Mek 
SKA 

SKA 
SKA 

31.7.1997 
Riskj 

11430 024000 T 

592 900 DE 

23 809 523 570 T 
2 000 000 U 

1000 000 U 

2 000 000 U 
1 000 000 U 

271 250 U 
546 134 U 

545 000 U 
673 495 U 

1 200 000 U 
635 040 U 

334 850 U 
387 500 U 

588 000 U 
391500 000 T 

3 655 500 000 T 
6 000 000 000 T 

1 999 980 000 T 

2 000 000 000 T 

2 000 000 000 T 



Milletvekilinin 
Adı/Sovadı 

Mehmet Emin Aydın 

Mustafa Dedeoğlu 

Bülent Atasayan 

Osman Pepe 

Hasan Peker 

Şirketi 

Ay Me Doğal Ürürü. Ltd. Şti 

Dedeoğlu Tur Yat işi. A.Ş. 

Botaş Gebze Oto Tic. A.Ş. 

• 
İkra İnş. Paz. Ltd. Şti 
Uncular Besin A.Ş. 

Hisse 
Oranı (%) 

50,00 

8,00 

34,00 

50,00 
18,30 

Kredi 
Türü 

Tem mek 

SKA 

SKA 
Tem Mek 

SKA 

SKA 
Tem Mek 

KV Döviz 

31.7.1997 
Riski 

4O0 0O0 000 
1 087 500 000 

420 500 000 

20 750 000 000 

850 000 000 
2 735 000 000 

3 320 752412 
6 550 000 000 

1 219 950 U 

Şube Adı 
Kızılay 

Kızılay 
Kızılay 
Kızılay 
Kızılay 
Kızılay 

Kızılay 

Kızılay 

Kızılay 

Kızılay 

Adı Sovadı 
Abdulbaki Ataç 
Abdulhaluk Mutlu 

Ahmet Bilgiç 
Cevdet Akçalı 

Mehmet Emin Aydın 
Mehmet Sevi gen 

Mustafa Kul 

Mustafa Zeydan 
Sebgetullah Seydaoğlu 

Veli Aksoy 

Kredi Türü 
T.İ.K. 

T.İ.K. 
T.İ.K. 
T.İ.K. 
T.İ.K. 
T.İ.K. 

T.İ.K. 

T.İ.K. 
T.İ.K. 

T.İ.K. 

Bankamızca Kredi Kullandırılan Milletvekillerine Ait Bilgil 
Kredi Miktarı 
500 000 000 
250 000 000 
500 000 000 

1 000 000 000 
500 000 000 
100 000 000 

1 000 000 000 
500 000 000 
500 000 000 

1000 000000 

Faizli Ba 
599 18 

299 58 
599 18 
93127 

323 36 
119 83 
704 83 

612 12 

658 73 

1 198 37 



Şube Adı 

Kızılay 

Kızılay 

Kızılay 

Finans Market 
Finans Market 

Finans Market 
Finans Market 

Keçiören 
Safranbolu 
T.İ.K. : Taksitli 

Adı Sovadı 
Zerrin Yeniceli 

Ahmet Küçük 

Tevfık Diker 

Mehmet Korkmaz 
Metin Perli 

Metin Perli 
Mehmet Altınsoy 

Nevzat Köse 

Hayrettin Dilekcan 
İhtiyaç Kredisi 

^ Oto Krd. : Otomobil Kredisi 

Kredi Türü 

T.İ.K. 

T.İ.K. 

Oto. Krd. 

Oto. Krd. 

T.İ.K. 

Bankomat 

Bankomat 

T.İ.K. 

Bankomat 

Kredi Miktarı Faizli Ba 

1000 000 000 ' 136145 
300 000 000 477 34 

1 180 000 000 505 33 
2 000 000 000 2 930 62 
1 200 000 000 1 758 37 
500 000 000 

1000 000 000 
1 012 500 000 469 29 
100 000 000 63 04 



T.B.M.M. B : 135 14 .8 .1997 O : 3 
3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yıllar itibariyle istihdam edilen memur sayısına ve 

maaş artışlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün yazılı cevabı (7/3184) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

24.7.1997 
Zeki Ünal 
Karaman -

1. 1983'ten günümüze kadar yıllar itibariyle istihdam edilen devlet memuru sayısı nedir? 
2. Aynı tarihten itibaren devlet memur maaşlarındaki ortalama reel artış nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 13.8.1997 

Sayı: B.02.0.007/0373 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31.7.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3184-7931/21096 
sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Bakanlığıma tevcih ettiği ilgi yazı eki yazılı soru 
önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. , Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
. * Devlet Bakanı 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan 
Memurların Kadrolarının (*) Yıllar İtibariyle (**) Dağılımı 

Yıllar 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
(Temmuz) 

Dolu 
-
"- '' 
-

— 
-
-
-

1287 714 
1 332 674 
1 369 881 
1409 231 
1447 359 
1 483 245 
1 465 419 
1 491 609 

Boş 

-
- -
-
. -
-
-

188 508 
242 631 
218 256 
301 923 
332 661 
323 991 
343 256 
322 772 

Toplam 
1 195 607 
1 285 831 
1316 661 
1 356 137 
1491325 
1 507 295 
1518 020 
1 476 222 
1 575 305 
1588 137 
1711154 
1 780 020 
1 807 236 
1 808 675 
1 817 272 

* Mahalli İdareler ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri'ndeki memur kadroları hariç. 
** 1983-1989 yılları arası memur kadrolarının dolu-boş durumu kayıtlarımızda mevcut olma

yıp, bu yıllar için sadece serbest memur kadroları toplamı verilmiştir. 
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Tablo 1 

Yıllar 
1980 

1981 
1982. 

1983. 
1984 
1985 
1986 
1987 

1988 

1989 

1990 

1991 
1992 

1993 
1994 
1995 
1996 (3) 

B:135 
- Memur Maaşlarında Gelişmeler (1) 

Ortalama 
Maaş 

12 107 

17 289 
23 836 

30 144 

40 090 
57 754 
78 986 
113 984 

182 307 

378 090 
697 227 

1 240 704 
2 400 300 
4 072 052 

6 556 503 
12 091 709 

23 463 672 

Net Maaş 
Nominal 

Artış 

Reel 

Artış 
(Yüzde) (Yüzde) f2) 

42,8 , 

37,9 

26,5 
33,0 
44,1 
36,8 

44,3 
59,9 

107,4 

84,4 

77,9 
93,5 
69,6 

61,0 
84,4 

94,0 

8,3 

8,1 
-3,8 

-10,4 

-0,6 

1,6 
3,9 

-8,8 

22,3 

15,0 
7,2 
13,7 

2,1 
-22,0 
-4,7 

7,6 

14 . 8 .1997 

Ortalama 

İşgücü 
Maliveti 

26 455 
26 525 
38 362 

45 861 

58 299 
78 867 
106 800 
155,861 

258 645 

624499 
1229 411 
2 117 932 
3 853 676 
6 438 737 

9 860 619 
18 062 085 
36 237 091 

0 : 3 
(TL/Ay) 

İşgücü Maliveti 
Nonimal 

Artış 
(Yüzde) 

0,3 

44,6 

19,5 
27,1 
35,3 
35,4 

45,9 
65,9 

141,5 

96,9 
72,3 
82,0 
67,1 

53,1 
83,2 
100,6 

Reel 

Artış 
(Yüzde) (2) 

-23,9 
13,4 

-9,0 

-14,3 
-6,7 
0,6 

' 5,1 
-5,4 

42,4 

22,8 
3,8 
7,0 
0,6 

-25,8 
-5,4 
11,2 

Kaynak: Maliye Bakanlığı. 
(1) Aile Yardımı, Olağanüstü Hal Tazminatı, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde ödenen ek tazminat, 
en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden ödenen maktu fazla çalışma ücretleri ve Gelir İdaresi 
Geliştirme Fonundan yapılan ödemeler hariç, Lojman Tazminatı dahildir. Tüm sınıfların ağırlıklı 
ortalaması alınmıştır. 

(2) Bir önceki yıla göre reel gelişimi göstermektedir. Reel artışların hesaplanmasında DİE Kent
sel Yerler Tüketici Fiyatları Endeksi dikkate alınmış ve 1990 yılından itibaren 1987-100 bazlı en
deks kullanılmıştır. 

(3) Tahmin. 

© • 
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İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi 

Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Maddelerine Geçilmesine Verilen Oyların Sonucu : 

Kabul edilmiştir. 

ADANA 
UğurAksöz 
imren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Mehmet Büyükyılmaz 
Erol Çevikçe 
Tuncay Karaytuğ 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Celal Topkan 
AFYON 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Nuri Yabuz 
A&RI 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Haydar Oymak ' 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oylar 
Kabul Edenler 
Reddedenler 

Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Geçersiz Oylar 

Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

550 
511 
273 
238 

— 
0 

— 
37 

2 

(Kabul Edenler) 

Yılmaz Ateş 
Gökhan Çapoğlu 

Ali Dinçer 
Eşref Erdem 
Agah Oktay Güner 

îrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 

Önder Sav 
Yücel Seçkine 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 

Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 

Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 

Metin Şahin 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
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ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 

Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgili 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Ataullah Hamidi 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 
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BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
Kazım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Gavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 
Yahya Şimşek 
Turhan Tayan 
İbrahim Yazıcı 

ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
ÇORUM 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Muzaffer Arslan 
Sebgetullah Seydaoğlu 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 

B : 135 14 . 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Necati Güllülü 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Atilla Say 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Oya Araslı 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kazım Yücelen 

8 .1997 O 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Ziya Aktaş 
Yıldırım Aktuna 
Ahat Andican 
Refik Araş 
Mehmet Aydın 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Algan Hacaloğlu 
Cefi Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğuİtay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin, Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Turhan Arınç 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem 
Sabri Ergül 
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Şükrü Sina Gürel 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Doğan 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Erol Karan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Onur Kumbaracıbaşı 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 

B : 135 14 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir Büyükcengiz 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
KÜTAHYA 
Emin Karaa 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Tevfik Diker 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 

Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
NİĞDE 
Akın Gönen 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Nami Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 

- 166 -
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SAKARYA 
Teoman Akgür 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Biltekin Özdemir 
SİİRT 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Mahmut Işık 
ŞANLIURFA 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Enis Sülün 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 



T.B.M.M. 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mahmut Yılbaş 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
Veli Andaç Durak 
Orhan Kavuncu 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
AFYON 
SaitAçba 
tsmet Attila 
Osman Hazer 
Kubilay Uygun 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
Celal Esin 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Cemil Çiçek 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Ünal Erkan 
Mehmet Gölhan 
Şaban Karataş 
Ahmet Tekdal 

B : 135 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
Lütfullah Kayalar 

14 . 8.19i>7 O 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

(Reddedenler) 
Rıza Ulucak 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA • 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
İsmail Özgün 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Necmi Hoşver 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
BURSA 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Cemal Külahlı 
Ali Osman Sönmez 
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ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Hasan Çağlayan 
Zülfikar Gazi 
Yasin Hatiboğlu 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Salih Sümer 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
İsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
ESKİŞEHİR 
Hanifi Demirkol 
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GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri İncetâhtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik ' 
GÜMÜŞHANE 
LütfiDoğan 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 
Mehmet Sılay 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Mehmet Emin Aydmbaş 
Saffet Benli 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşener. 
Tayyar Altıkulaç ı 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Tansu Çiller 
Süleyman Arif Emre 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
Hayri Kozakçıoğlu 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Ali Oğuz 
Korkut Özal 
Mehmet Ali Şahin 
Osman Yumakoğulları' 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Sabri Tekir 
İsmail Yılmaz 
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KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KARS 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osmal Çilsal 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRŞEHİR 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Osman Pepe 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan 
Abdullah Gencer 

1997 0 : 3 
Teoman Rıza Güneri 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Ahmet'Derin 
İsmail Karakuyu 
Metin Perl i 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay 
Fikret Karabekmez 
M.Recai Kutan 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Fehim Adak 
Mahmut Duyan 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ 

Necmettin Dede 
Nedim İlci 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Mustafa Hasan Öz 
RİZE 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Ertuğrul Eryılmaz 
SAMSUN 

. Ahmet Demircan 

1 6 8 -



T.B.M.M. 
Nafiz Kurt 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Temel Karamollaoğlu 
Abdüllatif Şener 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 

ADANA 
M.Halit Dağlı 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
ANKARA 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
ANTALYA 
Osman Berberoğlu 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
AYDIN 
Nahit Menteşe 
BURSA 
Ertuğrul Yalçınbayır 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
ERZURUM 
Şinasi Yavuz 
GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz (B.) 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 

BURSA 

B : 135 
Zülfikar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 
Kemalettin Göktaş 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 

(Oya Katılmayanlar) 

HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
İSPARTA 
A. Aykon Doğan 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
İSTANBUL 
Sedat Aloğlu 
Gürcan Dağdaş 
Metin Işık 
İZMİR 
Ufuk Söylemez 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
KAYSERİ 
İsmail Cem (B.) 
KIRKLARELİ 
A. Sezai Özbek 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Mehmet Korkmaz , 
MANİSA 
Ayseli Göksoy 

14.8.1997 0 : 3 
VAN . 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YOZGAT 
Ilyas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 

MARDİN 
Hüseyin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
ORDU 
Müjdat Koç 
SAMSUN 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
TEKİRDAĞ 
Nihan Ilgün 
Hasan Peker 
UŞAK 
Hasan Karakaya 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
ZONGULDAK 
Osman Mümtaz Soysal 

(Açık Üyelikler) 
KIRŞEHİR 
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İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi 

Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci Maddesinin Açık Oylamasına Verilen 

Oyların Sonucu: 
Kabul edilmiştir. 

ADANA 
Uğur Aksöz 
tmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Mehmet Büyükyılmaz 
Erol Çevikçe 
Tuncay Karaytuğ 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Celal Topkan 
AFYON 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arsevcn 
Yılmaz Ateş 
Ali Dinçer 
Eşref Erdem 

Üye Sayısı 

Kullanılan Oylar 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

550 

448 
257 
199 
— 
2 

— 
92 

2 
(Kabul Edenler) 

İrfan Köksalan 
M. Seyfı Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Safa Giray 

Tamer Kanber 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Ataullah Hamidi 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Edip Saf der Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
Kazım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Bey reli 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
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Yahya Şimşek 
Turhan Tayan 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
Sebgetullah Seydaoğlu 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Necati Güllülü 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
ibrahim Yaşar Dedelek 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ali llıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKARİ 
Naim Geylani 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Atila Sav 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Oya Araslı 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kazım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Ziya Aktaş 
Yıldırım Aktuna 
Ahat Andican 
Refik Araş 
Mehmet Aydın 
Nami Çağan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 

Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Turhan Arınç 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem 
Sabri Ergül 
Şükrü Sina Gürel 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Ufuk Söylemez 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Ali Şahin 
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KARABÜK 
Erol Karan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Onur Kumbaracıbaşı 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir Büyükcengiz 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
KÜTAHYA 
Emin Karaa 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Tevfik Diker 

B:135 14 

Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 

Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
NİĞDE 
Akın Gönen 
ORDU 
ihsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Refaiddin Şahin 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Biltekin Özdemir 

- 172 -

8.1997 0 : 3 

SİİRT 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Mahmut Işık 
ŞANLIURFA 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpmaı: 
ŞIRNAK 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Enis Sülün 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 
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ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 
Veli Andaç Durak 
Orhan Kavuncu 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
AFYON 
Sait Açba 
Osman Hazer 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Ünal Erkan 
Rıza Ulucak 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
İsmail Özgün 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 

B : 135 14 . 8 

(Reddedenler) 

BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
BURSA 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Cemal Külahlı 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Mehmet Aykaç 
Hasan Çağlayan 
Zülfikar Gazi 
Yasin Hatiboğlu 
DENİZLİ 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Sacit Günbey 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 

1997 O : 3 

ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
İsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri İncetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Al çelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Süleyman Metin Kalkan 
Mehmet Sılay 
İSPARTA 
A. Aykon Doğan 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Turhan Güven 
İSTANBUL 
Tayyar Altıkulaç 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Süleyman Arif Emre 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
Göksal Küçükali 
Ali Oğuz 
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Korkut Özal 
Mehmet Ali Şahin 
Osman Yumakoğulları 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Sabrî Tekir 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KARS 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz. 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Kemal Al bayrak 
Hacı Filiz 
Mi kail Korkmaz 
KIRŞEHİR 
Cafer Güneş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Veysel Candan 

B:135 14. 

Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan 
Abdullah Gencer % 
Teoman Rıza Güneri 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfı Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
İsmail Karakuyu 
Metin Perli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay 
Fikret Karabekmez 
M.Recai Kutan 
MANİSA 
Bülent Arınç 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Fehim Adak 
Mahmut Duyan 
Hüseyin Yıldız 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Nedim İlci 
NEVŞEHİR 
,Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Mustafa Hasan Öz 
RİZE 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Ertuğrul Eryılmaz 

8 .1997 O : 3 

SAMSUN •' 
Ahmet Demircan 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Temel Karamollaoğlu 
Abdüllatif Şener 
Nevzat Yanmaz 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Zülfikar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 
Kemalettin Göktaş 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
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İZMİR 
Mehmet Köstepen (KABUL) 

ADANA 
İ. Cevher Cevheri 
M.Halit Dağlı 
AFYON 
İsmet Atilla 
Kubilay Uygun 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Celal Esin 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Nevzat Köse 
ANKARA 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Mehmet Gölhan 
Agâh Oktay Güner 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
Ahmet Tekdal 
İlker Tuncay 
ANTALYA 
Osman Berberoğlu 
ARDAHAN 
Saffet Kaya . 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker 
BOLU 
Necmi Hoşver 
BURSA 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 

(Mükerrer Oylar) 
VAN 
Şaban Şevli (RED) 

(Oya Katılmayanlar) 

ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Mehmet Gözlükaya 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
İÇEL 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Sedat Aloğlu 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
H. Hüsnü Doğan 
Metin Işık 
Cefı Jozef Kamhi 
Hayri Kozakçıoğlu 
Aydın Menderes 
Ali Talip Özdemir 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Rüşdü Saraçoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Sağlam 

KARABÜK 
Şinasi Altıner 
KAYSERİ 
İsmail Cem (B.) 
Osman Çilsal 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Osman Pepe 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Mehmet Korkmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Aysel i Göksoy 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
ORDU 
Müjdat Koç 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
SAMSUN 
Nafiz Kurt 
Adem Yıldız 
SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
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TEKİRDAĞ YALOVA ZONGULDAK 
Nihan İlgün Cevdet Aydın Ömer Barutçu 
Hasan Peker YOZGAT Osman Mümtaz Soysal 
UŞAK Lütfullah Kayalar 
Hasan Karakaya İsmail Durak Ünlü 

(Açık Üyelikler) 

BURSA : 1 KIRŞEHİR : 1 

m 
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İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi 
Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 3 üncü Maddesine Verilen Oyların Sonucu : 

Kabul Edilmiştir 

ADANA 
Uğur Aksöz 
imren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Mehmet Büyükyılmaz 
Erol Çevikçe 
Tuncay Karaytuğ 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Celal Topkan 
AFYON 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Haydar Oymak 
ANKARA 
ilhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Ali Dinçer 
Eşref Erdem 
Agâh Oktay Güner 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oylar 
Kabul Edenler 
Rededenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

550 
482 
265 
213 

0 
4 
0 

70 
2 

(Kabul Edenler) 

irfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner 
ilker Tuncay 

, Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Emre Gönensay 
ibrahim Gürdal 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
ismet Atalay 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
Sema Pişkinsüt 
ismet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Tamer Kanber 

Mustafa Güven Karahan 
I. Önder Kırlı 
Hüsnü Sı vah oğlu 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Ataullah Hamidi 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
Kazım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Cavit Çağlar 
ilhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 
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Yahya Şimşek 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
Muzaffer. Arslan 
Sebgetullah Seydaoğlu 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Necati Güllülü 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Karaa 
Yavuz Köy men 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKARİ 
Naim Geylani 
Mustafa Zeydan 

HATAY 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Atila Sav 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Oya Araslı 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İsterhihan Talay 
Rüştü Kazım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
ZiyaAktaş 
Yıldırım Aktuna 
Ahat Andican 
Refik Araş 
Mehmet Aydın 
Nami Çağan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Algan Hacaloğlu 
Cefi Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Ali Talip Özdemir 
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H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem 
Sabri Ergül 
Şükrü Sina Gürel 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Ufuk Söylemez 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Erol Karan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Hadi Dilekçi 
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KAYSERİ 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Hali Çalık 
Onur Kumbaracıbaşı 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Al kan 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir Büyükcengiz 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
KÜTAHYA 
Emin Karaa 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
Veli Andaç Durak 
Orhan Kavuncu 
İbrahim Ertan Yülek 

B : 135 14 

Süleyman Çelebi 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
NİĞDE 
Akın Gönen 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Nizamettin Sevgili 

(Reddedenler) 

ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
AFYON 
Sait Açba 
Osman Hazer 
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SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Yaşar Topçu 
ŞANLIURFA 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Ay tekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Enis Sülün 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
Lütfullah Kayalar 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Celal Esin 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 
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Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Tekdal 
Rıza Ulucak 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA ' 
Arif Ahmet Denizolgun 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
İsmail Özgün 
İlyas Yılmazyıldız 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Musa Okçu 
Faris Özdemir ' 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Necmi Hoşver 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 

BURSA 
Mehmet Altan Karapaşaoğlı 
Cemal Külahlı 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Hasan Çağlayan 
Zülfikar Gazi 
Yasin Hatiboğlu 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
İsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hanefi Demirkol 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
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GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Süleyman Metin Kalkan 
Mehmet Sılay 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
Mustafa Köylü 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Tayyar Altıkulaç 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Süleyman Arif Emre 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
Göksal Küçükali 
Ali Oğuz 
Korkut Özal 
Mehmet Ali Şahin 
Osman Yumakoğulları 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Sabri Tekir 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
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KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KARS 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRŞEHİR 
Cafer Güneş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan , 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan 
Abdullah Gencer 
Teoman Rıza Güneri 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
tsmail Karakuyu 

Metin Perli 
MALATYA 
Oğüzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay 
Fikret Karbekmez 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Fehim Adak 
Mahmut Duyan 
Hüseyin Yıldız 
MUŞ 
Nedim İlci 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet.^alih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Mustafa Hasan Öz 
RİZE 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Ertuğrul Eryılmaz 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 

SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Temel Karamollaoğlu 
Abdüllatif Şener 
Nevzat Yanmaz 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 
Kemalettin Göktaş 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA s 

Cevdet Aydın 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 

(Mükerrer Oylar) 

ANKARA 
Mehmet Gölhan (RED) 
ANTALYA 
İbrahim Gürdal (KABUL) 

DİYARBAKIR 
Seyyit Haşim Haşimi (RED) 
VAN 
Şaban Şevli (RED) 
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ADANA 
M. Halit Dağlı 
AFYON 
İsmet Attila 
Kubilay Uygun 
AĞRI 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
ANKARA 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ünal Erkan 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Hayri Doğan 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker 
BURSA 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
ÇORUM 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 

B:135 14.8.1!W 
(Oya Katılmayanlar) 

0 : 3 

Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
İSPARTA 
A. Aykon Doğan 
Halil Yıldız 
İSTANBUL 
Sedat Aloğlu 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
H. Hüsnü Doğan 
Metin Işık 
Hayri Kozakçıoğlu 
Aydın Menderes 
Bülent Tanla 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Rüştü Saraçoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Sağlam 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
KAYSERİ 
İsmail Cem (B.) 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Osman Pepe 

KONYA 
Mustafa Ünaİdı 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Mehmet Korkmaz 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ 
Necmettin Dede 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
ORDU 
Müjdat Koç 
SAKARYA 
Ersin Taranoğlu (B.) 
SAMSUN 
Nafiz Kurt 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
SİVAS 
Mahmut Işık 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Hasan Peker 
UŞAK 
Hasan Karakaya 
VAN 
Mustafa Bayram 
ZONGULDAK 
Osman Mümtaz Soysal 

BURSA 

(Açık Üyelikler) 

1 KIRŞEHİR 
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Dönem : 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 376) 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, 
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletveki
li Mehmet Âli Şahin ve 16 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğre
tim ve Eğitim Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi, 
Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 9 uncu Maddesinin Kaldı-
rıSması Hakkında Kanun Teklifi ve izmir Milletvekili Bir-
gen Keleş'in 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Geçici Madde Eklen-
mesi ile 222 Sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Önerisi ve İzmir 
Milletvekili Kaya Erdem ve 66 Arkadaşının; 1739 Sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bir Ek Madde ve İki Ek Geçici Madde Eklenmesi ve 
Geçici 2 nci Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve İzmir Milletvekili Kaya Erdem ve 65 Arkadaşının; 222 
Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi, Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 9 un
cu Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstan
bul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in; Millî Eğitim Temel 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İstanbul Milletvekili Tayyar Âltıkulaç ve 10 Arkadaşının; 
Millî Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu 
ile Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 

(1/620, 2/231, 2/515, 2/719, 2/720, 2/891, 2/895) 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 22.7.1997 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101372/3108 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
21.7.1997 tarihinde kararlaştırılan "İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanu
nu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte 
gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

GEREKÇE 
T.C. Anayasasının 42'nci maddesine göre; "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bı

rakılamaz.", "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eği
tim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğ
retim yerleri açılamaz.", "Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldır
maz.", "İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasız
dır." 

Yine Anayasamızın 24'üncü maddesi gereğince, "Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi devletin gö
zetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında 
okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin 
kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.", "Kimse, devletin sosyal, eko
nomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî 
veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dinî veya din duygu
larını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz." 

Anayasamızın bu maddesine uygun olarak, Millî Eğitim Temel Kanunu üzerinde 16.6.1983 ta
rih ve 2842 Sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle yapılan değişiklikle konan 11'inci maddenin son 
hükümleriyle "... eğitim kurumlarında, Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı si
yasî ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasî olay ve tartışmalara karışıl
masına hiç bir şekilde meydan verilmez." 

14.6.1973 tarih vel739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 16.6.1983 tarih ve 2842 Sayılı 
Kanunun 7'nci maddesiyle 22'nci maddede yapılan değişiklik ve ayrıca 5.1.1961 tarih ve 222 Sa
yılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 2'nci ve bu Kanunun 3'ncü maddesinde 12.10.1983 tarih ve 
2917 Sayılı Kanunun l'inci maddesiyle yapılan değişiklik ile; "İlköğretim 6-14 yaşlarındaki ço
cukların eğitim ve öğretimini kapsadığı; bu çağdaki kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu ve 
devlet okullarında parasız olduğu; ilköğretimin, ilköğrenim kurumlarında verileceği" öngörülmüştür. 

Bütün bu Anayasal ve yasal zorunlulukların gereklerinin zamanında yapılamaması ve özellik
le eğitim kurumlarından bazılarının siyasî ve ideolojik telkinlerden, günlük siyasî olay ve tartışma-
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lara karıştırmalardan uzak tutulamaması, pek çok sorun yanında, eğitimde de çok ciddi sorunlar ya
ratmıştır. 

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa 16.6.1983 tarih ve 2842 Sayılı Kanunun 18'inci 
maddesi ile eklenen Geçici 2'nci , 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa da 12.10.1983 tarih 
ve 2917 Sayılı Kanunun 18'inci maddesiyle eklenen Geçici 9'uncu maddeler ile ortaokulların plan
lı bir şekilde ve yeterli düzeyde yurt sathına yaygınlaştırıldıktan sonra, kanunla ayrıca belirlenin
ceye kadar, ilköğretimin sadece ilkokul bölümünün zorulu olması öngörülmüştü. 

Çocuklarımızın ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetişerek hayata ve üst öğrenime hazır
lanması, 5 yıllık zorunlu ilköğretimle mümkün olamamaktadır. 

Avrupa Birliği ülkelerinde asgarî süre olan 9 yıllık zorunlu eğitimin, bu aşamada ülkemizin 
tüm bölgelerinde, Öğretim Birliği Yasası çerçevesinde 8 yıllık zorunlu ilköğretim olarak uygula
maya geçilmesi Yedince Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile de öngörülmüştür. Bu ilke, XV'inci Millî 
Eğitim Şûrası kararlarıyla da benimsenmiştir. 

Toplumumuz, ülkemizin gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişen ve değişen dünya şart
larına uygun çağdaş ve demokratik bir eğitim ortamı içinde çocuklarımızın yetiştirilmesini bekle
mektedir. Bu beklentinin 5 yıllık zorunlu eğitimle gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu nedenledir 
ki, zorunlu eğitimin kesintisiz 8 yıla çıkarılması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Ancak, tasarının 2'nci maddesi ile; halen ilköğretimin 6,7 ve 8'inci sınıf öğrenimini ortaöğre
tim kurumları bünyesinde yapanlar ile Çıraklık Eğitim Merkezlerindeki öğrencilerin, zorunlu eği
timlerini aynı kurumlarda tamamlamaları, bir yerleşim biriminden başka bir yere nakil durumunda 
da aynı tür okulun aynı sınıfına nakil imkânları, ayrıca bazı derslerin öğretimini yabancı dille ya
pan okulların halen hazırlık sınıfında okumakta olan ve bu sınıflara girmek üzere başvuruda bulu
nup sınavı kazanacakların haklan güvence altına alınmaktadır. 

Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulamasıyla; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu ba
kımında dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, özgür ve bilimsel düşünme 
gücüne sahip, sorgulayan, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı ve ve
rimli bir neslin yetiştirilmesine büyük ölçüde katkı sağlanacaktır. 

Öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yetiştirilmelerini sağla
mak bakımından ortaöğretimde izlenecek programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu 
mesleklerin kendilerine neler kazandıracağı konusunda, ilköğretimin son ders yılının ikinci yarısın
da etkin bir rehberlikle bilgilendirilmeleri, meslek seçimlerini etki altında kalmaksızın, kendi öz
gür iradeleri ile bilinçli olarak yapabilmelerini güvence altına almak bakımından önemlidir. Bunun 
için ayrıca ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşücek şekilde ha
zırlık sınıflarının konulması, öğrencilerin seçecekleri programlara daha hazırlıklı girmeleri bakı
mından da yararlıdır. 

Ayrıca çağımız; insanı ön plâna çıkaran, bilgi toplumlarının oluşturduğu yeni bir dünya düze
nine açılmaktadır. Bilgiye erişimi ve erişilen bilgiyi kullanımı hedeflemeyen toplumlar gelecek 
yüzyıl uygarlığının önde gelen ülkeleri arasında yer alamaycaklardır. Buna karşılık bilgi toplumu 
olma yolunda ipi önde göğüsleyerek 21'inci yüzyılı karşılayanları, bugünkünden çok daha parlak 
bir gelecek beklemektedir. İlköğretimin kesintisiz sekiz yıla çıkarılmasıyla, bu konuda çok ciddi bir 
adım atılmış olacaktır. 
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1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda yapı
lacak değişiklikle, uygar ülkeler ile her alanda bütünleşmeyi hedef alan ülkemizin, eğitim alanında 
ihtiyaç duyduğu yeni düzenlemeler gerçekleştirilecek ve uygulamaya konulması sağlanacaktır. 

3308 Sayılı Kanunun 9'uncu maddesi ile; ilkokulu bitirmiş olanların, bir mesleğe hazırlık 
amacı ile çıraklık dönemine kadar işyerlerinde aday çırak olarak eğitilmeleri kesin hükme bağlan
mış bulunuyor. Yasanın bu hükmünün yerine getirilmesi mümkün olmadığı gibi 11 yaşında ilko
kulu bitiren bir çocuğun aday çırak olarak eğitilmesi, 15 yaşından küçüklerin çalıştırılmasını ya
saklayan uluslararası sözleşmelere (ILO 59 Sayılı Sözleşme, Avrupa Sosyal Şartı m.7) aykırıdır. 

Bununla birlikte çocuk hakları konusunda, Birleşmiş Milletler Teşkilatınca gerçekçi ve çağdaş 
bir yaklaşımla hazırlanan, T.C. Hükümeti adına 14 Eylül 1990 tarihinde imzalanarak 11 Aralık 
1994 tarihli 22138 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4058 sayılı Kanunla onaylanması uygun gö
rülen ve 27 Ocak 1995 tarihli 22184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 94/6423 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile de onaylanan Çocuk Haklarına dair Sözleşmenin; çocuğun ekonomik sömürüye, 
her türlü tehlikeli işte veya eğitimine zarar verecek ya da sağlığını olumsuz yönde etkileyecek be
densel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırıl
masına karşı korunmasını, işe kabul için taraf devletlerin birden çok asgarî yaş sınırını saptamala
rını öngören 32'nci maddesine göre de, 11 yaşında ilkokulu bitiren bir çocuğun çalıştırılmasına ola
nak yoktur. Ayrıca, İş Kanununun 67 nci maddesine göre 15 yaşından aşağı çocukların çalıştırıl
ması da yasaktır. 

30.1.1992 tarihli ve 3797 Sayılı Kanunun 11 inci maddesi (a) fıkrası ile meslekî ve teknik li
selerin orta kısımlarının eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinin ilgili öğretim birimlerince yürü
tülmesi hükme bağlanmıştır. Eğitim sistemimizi tüm boyutlarıyla içine alan Millî Eğitim Temel 
Kanununda "Genel, meslekî ve teknik liselerin orta kısımları" adıyla bir eğitim kademesi yoktur. 
Aksine 6-14 yaş grubunu kapsayan İlköğretimin, Ilköğrenim Kurumlarında verileceği 222 Sayılı 
Kanunla kesin hükme bağlanmıştır. Ayrıca, ilköğretimin 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrenimlerini ortaöğ
retim kurumları bünyesinde gören öğrenciler, ilköğretim için hazırlanan öğretim programlarını ve 
ders kitaplarını izlemekte, sınıf geçme durumları da ilköğretim kurumlarında uygulanan yönetme
lik esaslarına göre yürütülmektedir. Bu değişiklikle, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkındaki Kanunun 11 inci maddesi (a) fıkrası, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 
uyumlu hale getirilerek ilköğretimde; eğitim, yönetim ve denetim boyutunda birlik ve bütünlük 
sağlanmış olacaktır. 

1973 yılında hedeflenen ancak altyapı yetersizliği nedeniyle geçici olarak ertelenen sekiz yıl
lık zorunlu ilköğretim uygulaması, aradan geçen 24 yıllık sürede erteleme gerekçesi ortadan kalk
tığı ve fiilen gerçekleşme noktasına geldiği için bu yasal düzenleme yapılmıştır. 
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İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE 
MESLEK EĞİTİMİ KANUNU İLE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREV
LERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Bu madde ile; 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 

9'uncu maddesinin "İlköğretim okulları, 5 yıllık ilkokullar ve 3 yıllık ortaokullardan meydana ge
lir. İlkokulun son sınıfı bitirildiğinde ilkokul diploması, ortaokulun son sınıfı bitirildiğinde ortaokul 
diploması verilir." hükümlü birinci fıkrasının "ilköğretim kurumları 8 yıllık okullardan oluşur. Bu 
okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir." şeklinde değiştiril
mesi suretiyle ilköğretim bitirildiğinde "İlköğretim diploması" verilmesi sağlanarak, ilkokulu biti
renlere "ilkokul diploması" verme uygulamasına son verilmek suretiyle ilköğrenimin, sistem ve 
program bütünlüğü ilkesine uygun 8 yıl kesintisiz sürdürülmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 2. — İlköğretimin, ilköğrenim kurumlarında verileceği 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 2'nci maddesi ile kesin hükme bağlanmıştır. Bu yasal zorunluluğu yerine getirmek 
üzere 1997-1998 Öğretim Yılı başından itibaren ortaöğretim kurumları bünyesinde ilköğretimin 
6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarına hiçbir şekilde öğrenci alınmamasının sağlanması, ancak halen bu 
sınıfların öğrenimini ortaöğretim kurumları bünyesinde yapmakta olanlar ile çıraklık eğitim mer
kezlerindeki öğrencilerin zorunlu eğitimlerini aynı kurumlarda tamamlamaları, bir yerleşim biri
minden başka bir yere nakil durumunda da aynı tür okulun aynı sınıfına nakil imkânları, ayrıca 
1996-1997 ders yılında bazı derslerin öğrenimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıfında 
okuyan ve 1997-1998 öğretim yılı için de Anadolu Liseleri sınavlarına katılıp kazananların hakla
rı bu madde ile güvence altına alınmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde ile; öğrencilerin ortaöğretimdeki programlara bilinçli olarak yönelip 
ilgi, istidat ve kabiliyetlerine uygun bir meslek seçmelerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. 

Madde 4. — İlk ve ortaöğretim kurumlarında din kültürü ve ahlâk öğretiminin zorunlu dersler 
arasında okutulması, Anayasanın 24'üncü, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 12'nci mad
desiyle, bunun dışındaki din eğitimi ve öğretiminin ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de ka
nunî temsilcisinin talebine bağlı olduğu Anayasanın 24'üncü ve Türk millî eğitiminde lâikliğin esas 
olduğu da Millî Eğitim Temel Kanununun 12'nci maddesiyle öngörülmüştür. 

İsteğe bağlı din eğitimi ve öğretimi veya Kur'an kursları ve hafızlık eğitiminin Millî Eğitim 
Bakanlığının denetim ve gözetimi altında Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmesi öngörülmüş, bu 
eğitim ve öğretime ait talepleri, Diyanet İşleri Başkanlığının gerekli önlemleri alarak karşılaması 
hükme bağlanmıştır. Ayrıca bu eğitim, öğretim ve kursların örgün eğitim kurumlarının dışında ola
cağı kuralı da getirilmiştir. 

Madde 5. — Bu madde ile; öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusun
da yetiştirilmelerini sağlamak bakımından, ortaöğretimde izlenecek programların hangi meslekle
rin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine neler kazandıracağı konusunda, ilköğretimin 
son ders yılının ikinci yarısında etkin bir rehberlikle bilgilendirilmeleri, böylece meslek seçimleri
ni etki altında kalmaksızın kendi özgür iradeleri ile bilinçli olarak yapabilmelerinin güvence altına 
alınması amaçlanmaktadır. 

Madde 6. — Bu madde ile; Tasarının l'inci maddesindeki değişiklik gerekçesi doğrultusunda 
14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun "İlköğretim kurumları, beş yıllık 
ilkokul ile üç yıllık ortaokullardan meydana gelir. İlkokulun son sınıfı bitirildiğinde, ilkokul diplo
ması; ortokulun son sınıfı bitirildiğinde, ortokul diploması verilir." hükümlü 24'üncü maddesinin 
"İlköğretim kurumları 8 yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitiren
lere ilköğreti ÎI diploması verilir." şeklinde değiştirilmesi suretiyle tasarının bu maddesi ile l'inci 
maddesinin uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 
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Madde 7. — Bu madde ile; 5.6.1986 tarihli ve 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanu
nunun 9 uncu maddesindeki "Eğitilirler" ibaresiyle getirilen ilköğretimi bitirmiş olanların bir mes
leğe hazırlanması amacı ile çıraklık dönemine kadar işyerlerinde aday olarak çalıştırılmaları yü
kümlüğünün, olanakların elverdiği ölçüde yerine getirilmesini sağlamak üzere "Eğitilirler" ibaresi
nin "Eğitilebilirler" şeklinde değiştirilmesi, 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre zo
runlu ilköğretim çağı 6-14 yaş grubu çocukları kapsadığı, ilköğretimin, ilköğrenim kurumlarında 
verilmesi de 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile hükme bağlandığı, ayrıca 15 yaşından kü
çük çocukların çalıştırılması İş Kanununun 67'nci maddesi ve ILO 59 sayılı Sözleşmeyle yasaklan
dığı için 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 10'uncu maddesinin birici fıkrasının 
(a) bendinde çırak olabilme şartlarından biri olarak geçen onüç yaşını doldurmuş olmak ibaresinin, 
ondört yaşını duldurmuş olmak şeklinde 

değiştirilmesi öngörülmüştür. 
Madde 8. — 30.4.1992 tarihli ve 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 11'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendinde genel, meslekî ve teknik li
selerin orta kısımlarının eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinin ilgili, öğretim birimlerince yürü
tülmesi yer almıştır. 

Oysa eğitim sistemimizin kuruluş biçimini de düzenleyen 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Ka
nununda "genel, meslekî ve teknik liselerin orta kısımları" adıyla bir eğitim kademesi bulunmadı
ğı gibi ilköğretimin, ilköğrenim kurumlarında verileceği 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun 2'nci maddesiyle kesin hükme bağlanmıştır. 

Bu madde değişikliğiyle hem 3797 Sayılı kanunla, 222 ve 1739 Sayılı Kanunlar arasındaki çe
lişkinin giderilmesi, hem de ilköğretimde; eğitim, yönetim ve denetim boyutlarında birlik ve bü
tünlüğün sağlanması amaçlanmaktadır. 

Madde 9. — İlköğrenim kurumlarının 8 yıllık okullardan oluşması, bu okullarda kesintisiz eği
tim yapılması ve bitirenlere "ilköğretim diploması" verilmesi tasarının birinci maddesiyle, ilköğre
tim kurumlarının kuruluşunun düzenlenmesi de 7'nci maddesiyle önerildiğinden 5.1.1961 tarihli ve 
222 Sayılı, 5.6.1986 tarihli ve 3308 Sayılı Kanunlarda birlikte ve ayrı ayrı geçen "ilkokul" ile "or
taokul" ibarelerinin, "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmesi suretiyle her iki yasanın tüm madde
lerinin birbirleriyle uyumlu hale getirilmesi, bu madde ile amaçlanmaktadır. 

Madde 10. - 5.1.1961 tarihli ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6 ncı maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri, 8 inci maddesi, 9 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası, 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 14,6.1973 tarihli ve 1739 Sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasıyla; ilköğretim ku
rumlarının, bu tasarının birinci ve üçüncü maddelerinin ruhuna uygun konuma getirilmesi, 

5.1.1961 tarihli ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Geçici 9 uncu maddesi ile 
14.6.1973 tarihli ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Geçici 2 nci maddesinin yürürlük
ten kaldırılmasıyla da, zorunlu ilköğretimi 5 yılla sınırlı tutan uygulamaya son verilmesi ve böyle
ce Anayasa'nın 42 nci maddesi, bu maddeyle uyumlu 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
12.10.1983 tarihli ve 2917 Sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişik 3 üncü maddesi ile 1739 Sa
yılı Millî Eğitim Temel Kanununun 16.6.1983 tarihli ve 2842 Sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle de
ğişik 22 nci maddesinin kapsamına uygun uygulamada bulunulmasının sağlanması 

bu madde ile amaçlanmaktadır. 
Madde 11. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 12. - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 376) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

19 uncu Dönemde vermiş bulunduğumuz; aşağıda Esas Numaralı ve konuları belirtilmiş olan 
Kanun Teklifimizi yenilemek istiyoruz. 

Gereğini arz ederiz. 
Avni Akyol Dr. Yusuf Ekinci 

Bolu Burdur 

Esas No. Konusu 

2/75 222 Sayılı İlköğretim Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Madde Eklen
mesi ve Geçici 9 uncu Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Avni Akyol 

Bolu 
M. Ateş Amiklioğlu 

Çorum 
, Mehmet Keçeciler 

Konya 

Gazi Barut 
Malatya 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Emin Kul 
İstanbul 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Engin Güner 
İstanbul 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Dr. Ülkü Güney 
Bayburt 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Kâmran İnan 
Bitlis 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Fevzi İşbaşaran 
İstanbul 

Cem Kozlu 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Refik Arşları 
Kastamonu 

Cemâl Özbilen 
Kırklareli 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Abbas İnceayan 
Bolu 
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TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

13 Kasım 1996 tarihinde vermiş olduğumuz geri çekme önergemiz üzerine Genel Kurulun 
19.11.1996 tarihindeki 19 uncu Birleşiminde okunarak geri iade edilen 2/230 Esas Numaralı "1739 
Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi, İki Ek Madde ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesi ve Geçici 2 nci Maddenin Kaldırılması Hakkında"ki Kanun teklifimiz ile doğ
rudan ilgili olan ve tek başına işleme konduğunda bir anlamı ve geçerliliği kalmamış bulunan 2/231 
Esas Numaralı "222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bir 
Madde Eklenmesi ve Geçici 9 uncu Maddesinin Kaldırılması Hakkında"ki Kanun Teklifimizi geri 
çekiyoruz. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla. 1.5.1997 

AvniAkyol Yusuf Ekinci 
Bolu Burdur 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bolu Milletvekili Avni Akyol ve Burdur Milletvekili Dr. Yusuf Ekinci tarafından 11.4.1997 

tarih ve 07.96-445 Sayı ile verilerek yenilenen kanun tekliflerinden 2/75 Esas nolu olup halen 
21.4.1996 tarih ve 2-231 Sayı ile Bütçe ve Plan Komisyonu'nda bulunan 222 Sayılı kanunda deği
şiklik öngören kanun teklifine İçtüzüğün 75 inci maddesi gereğince Ben de iştirak ediyor ve üzeri
me alıyorum. 

Müracaatımın, halen Bütçe Plan Komisyonunda bulunan teklif dosyasına eklenmesini arz ede
rim. 28.4.1997 

M. Ali Şahin 
İstanbul 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Yüksek Başkanlığınızca 5.6.1996 tarihinde Tali Komisyon olarak, Millî Eğitim, Kültür, Genç

lik ve Spor Komisyonuna, Esas Komisyon olarak, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 222 
Sayılı Kanunda değişiklik öngören 2/231 esas numaralı Kanun Teklifine İçtüzüğün 75 inci madde
si uyarınca iştirak ediyor ve üzerimize alıyoruz. 

Müracaatımızın ilgili komisyonlarda bulunan teklif dosyalarına eklenmesini arz ederiz. 
İsmail Köse Aslan Polat Saffet Kaya 

Erzurum Erzurum Ardahan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Yüksek Başkanlığınızca 5.6.1996 tarihinde Tali Komisyon olarak, Millî Eğitim, Kültür, Genç

lik ve Spor Komisyonuna, Esas Komisyon olarak, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 222 
Sayılı Kanunda değişiklik öngören 2/231 esas numaralı Kanun Teklifine İçtüzüğün 75 inci madde
si uyarınca iştirak ediyor ve üzerimize alıyoruz. 

Müracaatımızın ilgili komisyonlarda bulunan teklif dosyalarına eklenmesini arz ederiz. 
M. Hasan Öz Musa Uzunkaya Hasan Çağlayan 

Ordu Samsun Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 376) 
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Bekir Sobacı Saffet Benli Mehmet Emin Aydınbaş 
Tokat îçel İçel 

Prof. Dr. İ. İlhan Sungur Mehmet Sılay Feti Görür 
Trabzon Hatay Bolu 

Necmi Hoşver Fikret Karabekmez Yaşar Canbay 
Bolu Malatya Malatya 

Sıtkı Cengil 
Adana 

GENEL GEREKÇE 

T.C. Anayasasının 42 nci maddesi gereğince, "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için 
zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır." 

14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 16.6.1983 tarihli ve 2842 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişik 22 nci maddesinde "ilköğretim, 6-14 yaşlarındaki çocukla
rın eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur" hük
mü yer almıştır. 

Bununla birlikte, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na 2842 sayılı Kanunla eklenen Ge
çici Madde 2 ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu'nun Geçici Madde 9 ile ortaokulların 
planlı bir şekilde ve yeterli düzeyde yurt sathına yaygınlaştırıldıktan sonra kanunla ayrıca belirle
ninceye kadar, ilköğretimin sadece ilkokul bölümünün zorunlu olması öngörülmüştür. 

Tam üyelik için müracaat ettiğimiz Avrupa Topluluğu'nda bulunan 12 ülkede zorunlu eğitim 
süresi 9-12 yıl arasında değişmektedir. Bu ülkelerle birlikte zorunlu eğitim süresi 160 ülkenin, 
37'sinde 6 yıl, 9'unda 7 yıl, 31'inde 8 yıl, 30'unda 9 yıl, 38'inde 10 yıl, 7'sinde 11 yıl ve 8Mnde 
12 yıldır. Görülmektedir ki 172 ülkenin 99 unda zorunlu eğitim süresi 8-9-10 yıl arasında değiş
mektedir. 

5 yıllık zorunlu eğitimle gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kaza
nılamaz, hayata hazırlanılamaz, bir meslek sahibi olunamaz; toplumun mutluluğuna katkıda bulu
nulamaz; özellikle de "Bilgi Toplumu Çağı"nda, çağdaş uygarlığın seçkin bir ortağı asla olunamaz. 

Toplumumuz, eğitim sisteminden, ülkemiz gerçekleri, ihiyaçlan, gelişmişlik seviyesiyle bağ
daşır yöntemlerde 2000'li yıllann insanının yetiştirilmesini beklemektedir. Bu beklentinin 5 yıllık 
zorunlu eğitimle gerçekleştirilmesinin imkânsızlığı aşikârdır. Bu nedenledir ki, 8 yıllık zorunlu eği
tim artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Ancak 2000 yılına kadar 8 yıl olarak uygulanacak olan zorun
lu eğitim 2000 yılından itibaren de on yıl olarak uygulamaya konulacaktır. Bu sebeple mevzuatta 
gerekli düzenlemelerin yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu itibarla Çıraklık Eğitim Merkezleri ile Diyanet Kur'an Eğitim Merkezlerinde yetişenler bir 
iş, bir meslek edindiklerinden, buralarda verilen eğitimle, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanu
nu'nun 23/2 maddesinde belirlenen ilköğretimin "hayata hazırlama" amacı gerçekleşmiş olmakta
dır. Bu merkezlerde eğitimini tamamlayanlara sertifika verilecek, üst öğrenime gidebilmeleri için 
de yönetmelikle belirlenecek derslerden ortaokulu dışardan bitirme sınavlarına katılmaları ve dip
loma almaları gerekecektir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - B u madde ile "İlköğretim, İlköğretim kurumlarında verilir." hükmü kanun metnin
den çıkarılarak; ilköğretimin son üç yıllık bölümünün, lise ve dengi okullar bünyesindeki ortaokul
lar ile beş yıllık ilkokul üzerine en az üç yıl öğrenim süreli olan ve hayata hazırlayan Çıraklık Eği
tim Merkezleri ve Diyanet Kur'an Eğitim Merkezlerinde de verilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 2. - Bu madde ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 9 uncu maddesinin bi
rinci paragrafı değiştirilerek ilkokul son sınıfı bitirenlere sertifika, ortaokul son sınıfı bitirenlere 
diploma verilir hükmü getirilmektedir. v 

Madde 3. - Bu madde ile 222 Sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu'na bir ek madde konularak; 
genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesindeki ortaokullar ile Millî Eğitim Bakanlı-
ğı'nın öngöreceği, onaylayacağı, gözetim ve denetimini yapacağı müfredat programları ve yönet
meliklerin uygulanması şartıyla, beş yıllık ilkokul üzerine en az üç yıl süreli olan ve hayata hazır
layan Çıraklık Eğitim Merkezleri ile Diyanet Kur'an Eğitim Merkezlerinde verilen eğitimin de zo
runlu eğitimden sayılması ve bu merkezlerden mezun olanlara sertifika verilmesi sağlanmakta; 
bunların bir üst öğrenime gidebilmeleri için yönetmelikle belirlenecek derslerden ortaokulu dışar
dan bitirme sınavlarına katılmaları ve diploma almaları şartı getirilmektedir. 

Madde 4. - Bu madde ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun geçici 9 uncu madde
sinin yürürlükten kaldırılması suretiyle; beş yıllık zorunlu eğitim süresinin sekiz yıla çıkarılması 
sağlanmaktadır. 

Madde 5 ve 6. - Yürürlük ve yürütme hükümleri kapsamaktadır. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ŞAHİN VE 16 ARKADAŞININ TEKLİFİ 
222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNUNUN İKİ MADDESİNİN DEĞİŞTİ

RİLMESİ, BİR MADDE EKLENMESİ VE GEÇİCİ 9 UNCU MADDESİNİN KALDIRIL
MASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. - 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 2. - İlköğretim, öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için zorunlu, Devlet 
okullarında parasızdır." 

MADDE 2. -222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 9 uncu maddesinin birinci parag
rafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 9. - İlköğretim okulları, beş yıllık ilkokullar ile üç yıllık ortaokullardan oluşur. İlko
kulun son sınıfı bitirildiğinde sertifika, ortaokulun son sınıfı bitirildiğinde diploma verilir." 

MADDE 3. - 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na aşağıdaki ek ilave edilmiştir. 
"EK MADDE 3. - Genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesindeki ortaokullar

da verilen eğitim zorunlu eğitimden sayılır. 
Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı'nın öngöreceği, onaylayacağı, gözetim ve denetimini yapacağı 

müfredat programları ile yönetmeliklerin uygulanması şartıyla, beş yıllık ilkokul üzerine en az Uç 
yıl süreli olan ve hayata hazırlayan Çıraklık Eğitim Merkezleri ile Diyanet Kur'an Eğitim Merkez
lerinde verilen eğitim de zorunlu eğitimden sayılır. Bu merkezlerden mezun olanlara sertifika ve
rilir. Bunların bir üst öğrenime gidebilmeleri için yönetmelikle belirlenecek derslerden ortaokulu 
dışardan bitirme sınavlarına katılmaları ve diploma almaları şarttır." 
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MADDE 4. - 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun geçici 9 uncu maddesi yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve söz konusu 

Yasaya 1 ek geçici madde eklenmesine ilişkin Yasa değişiklik önerim ile, 222 Sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanunu'nun 9. maddesinin değiştirilmesine ilişkin yasa değişikliği önerim ektedir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. 
Birgen Keleş 

İzmir 

GENEL GEREKÇE 

Türkiye zorunlu temel eğitimi, 5 yıl olan bir kaç ülkeden birisidir. Çağımız bilgi ve teknoloji 
çağıdır. Çocukları diğer ülke çocukları ile her alanda yarışabilecek düzeyde yetiştirmek bugünkü 
kuşakların önde gelen görevidir. Ayrıca, gerek küreselleşme denilen olgu, gerek Avrupa Birliği ül
keleri ile olan ilişkiler, gerekse iktidar tarafından benimsenen ve ısrarla uygulanan özelleştirme iş
sizliği arttırmakta; niteliği daha da önemli hale getirmektedir. 7. Beş Yıllık Kalkınma Planında ön
görülen ve 15. Eğitim Şûrası kararlarında yer alan 8 yıllık zorunlu temel eğitimin yaşama geçiril
mesi için 1739 ve 222 sayılı Yasalarda yapılması gerekli değişiklikler hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - 15. Eğitim Şûrası Kararları çok net olduğu halde, uygulamada çarpıtılmak isten
mekte ve 5+3 formülü geliştirilmektedir. Oysa, önemli olan sadece 8 yıllık zorunlu eğitim değil, 
8 yıllık zorunlu temel eğitim verilmesidir. 1739 Sayılı Yasanın 24. maddesinde yapılan değişiklik
le bu garanti altına alınmak istenmiştir. 

Madde 2 . - 8 yıllık eğitim zorunlu temel eğitim olarak gerçekleşmesi için teknik okullara, 
meslek okullarına, genel resmi ve özel liselere bağlı ortaokul ve ilkokulların söz konusu okullarla 
olan bağlantılarının kesilmesi gerekir. Ek Madde 1 ile bu gerçekleştirilmek istenmektedir. 

Madde 3 . - 8 yıllık zorunlu temel eğitimin gerçekleştirilmesi için 222 sayılı yasada yapılması 
gereken değişiklik düzenlenmiştir. 222 sayılı yasanın 9 uncu maddesi ilkokul bittiğinde ilkokul dip
loması, ortaokul bittiğinde ise ortaokul diploması alınmasını öngörmektedir. Oysa, 8 yıllık zorun
lu temel eğitimin gerçekleştirilmesi için ilkokulların 8 yıl sonunda diploma vermesi gerekir. 9. 
madde bu nedenle değiştirilmiş ve 8 yıllık kesintisiz zorunlu temel eğitime göre tekrar düzenlen
miştir. Söz konusu maddede yapılan değişiklik ile 1739 sayılı yasa değişiklik teklifine paralel bir 
değişikliğin 222 sayılı yasada da yapılması gerçekleştirilmiştir. 

Madde 4. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 5. - Yasayı Bakanlar Kurulunun yürüteceğini göstermektedir. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ BİRGEN KELEŞ'İN TEKLİFİ 

1739 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNUNUN 1 MADDESİNİN DEĞİŞTİRİL
MESİ VE 1 EK GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ İLE 222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE 

EĞİTİM KANUNUNUN 1 MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YASA ÖNERİSİ 

MADDE 1. - 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 24. maddesi
nin (a) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

"Madde 24. - İlköğretim kurumları, en az 8 yıl süreli bağımsız kurumlardan oluşur. Öğrenci
ye bir bütün halinde okuduğu bu okulların sonunda tek diploma verilir." 

MADDE 2. - 1739 sayılı Yasaya Ek Geçici Madde 1 eklenmiştir. 
"EK GEÇİCİ MADDE 1. - Millî Eğitim Bakanlığı, genel, meslekî, teknik resmî ve özel lise

ler bünyelerindeki ortaokullar ve ilköğretim okullarını bağımsız ilköğretim okullarına devrederler." 
MADDE 3. - 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 9. maddesi aşağıdaki biçimde de

ğiştirilmiştir. 

"Madde 9. - İlköğretim kurumları en az 8 yıl süreli bağımsız kurumlardan oluşur. Öğrenciye 
8 yıl sonunda tek diploma verilir." , ' 

MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
1739 sayılı Millî Eğitimin Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Ek Madde ve 

İki Ek Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 2 nci Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifimiz 
Gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Kaya Erdem 
İzmir 

Hasan Denizkurdu 
İzmir 

Tahir Köse 
İstanbul 

/. Safa Giray 
Balıkesir 

Hikmet Çetin 
Gaziantep 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

Alton Öymen 
İstanbul 

Dr. İmren Aykut 
Adana 

Ayseli Göksoy 
Manisa 

Gencay Gürün 
İzmir 

Süha Tanık 
İzmir 

Aydın Güven Gürkan 
İzmir 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 
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Emre Gönensay 
Antalya 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Mustafa Dedeoğlu 
Muğla 

Necmettin Dede 
Muş 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

Mustafa Yıldız 
Erzincan 

İsmet Atalay 
Ardahan 

Ali Haydar Şahin 
Çorum 

Mehmet Sevigen 
İstanbul 

Nihat Matkap 
Hatay 

Bekir Kumbul 
Antalya 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Gökhan Çapoğlu 
Ankara 

Veli Aksoy 
İzmir 

Bekir Yurdagül 
Kocaeli 

Uluç Gürkan 
Ankara 

Bayram Fırat Dayanıklı 
Tekirdağ 

Müjdat Koç 
Ordu 

Lale Aytaman 
Muğla 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Osman Berberoğlu 
Antalya 

Oya Araslı 
İçel 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 

Adnan Keskin 
Denizli 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Murat Karayalçın 
Samsun 

Nezir Büyükcengiz 
Konya 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Yusuf Öztop 
Antalya 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Haydar Oymak 
Amasya 

Fikret Ünlü 
Karaman 

Bülent Tanla 
İstanbul 

Cevdet Selvi 
İstanbul 

Hilmi Develi 
Denizli 

Emin Karaa 
Kütahya 

Ali Günay 
Hatay 
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Kâmran İnan 
Bitlis 

Ahat Andican 
istanbul 

Celal Topkan 
Adıyaman 
Önder Sav 

Ankara 

Atıla Sav 
Hatay 

A. Rıza Bodur 
îzmir 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Av. Yahya Şimşek 
Bursa 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Fatih Atay 
Aydın 

Fuat Çay 
Hatay 

Mahmut Işık 
Sivas 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
D.S.P. İstanbul Milletvekili Tahir Köse'nin, ANAP İzmir Milletvekili Kaya Erdem'in, CHP 

istanbul Milletvekili Altan Öymen'in, DYP İzmir Milletvekili Hasan Denizkurdu'nun ortak hazır
ladıkları "Zorunlu Temel Eğitimin 8 yıla çıkartılması" ile ilgili yasa önerilerine katılıyorum. 

; Bilgilerinize arz ederim. 11.3.1997 
Erdal Kesebir 

Edirne 
I 

1739 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİĞE 
İLİŞKİN GENEL GEREKÇE 

T.C. Anayasasının 42 nci maddesi gereğince, "İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için 
zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır." 

146.1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 16.6.1983 tarihli ve 2842 sayı
lı Kanunun 7 nci maddesiyle değişik 22 nci maddesinde "İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaş
lar için zorunludur." hükmü yer almıştır. 

Bununla birlikte 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa 2842 sayılı Kanunla eklenen geçi
ci 2 nci madde ile ortaokulların planlı bir şekilde ve yeterli düzeyde yurt sathına yaygınlaştırıldık
tan sonra, kanunla ayrıca belirleninceye kadar, ilköğretimin sadece ilkokul bölümünün zorunlu ol
ması öngörülmüştür. 

Halen uygulanmakta olan 5 yıllık zorunlu eğitimle; çocuklarımızın istenilen düzeyde yapıcı, 
yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirilmesi; ilgi, istidat ve kabiliyetlerinin geliştirilerek hayata 
ve bir mesleğe hazırlanmaları mümkün olamamaktadır. 

AB Ülkelerinde asgarî norm olan 9 yıllık zorunlu eğitim, bu aşamada ülkemizin tüm bölgele
rinde, Eğitim Birliği Yasası çerçevesinde 8 yıllık zorunlu temel eğitim olarak uygulamaya geçil
mesi Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile öngörülmüştür. 
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"Zorunlu eğitimin en aşağı 8 yıla çıkarılması; toplumumuzun, çok geciktirilmiş ve ertelenmiş 
bir ihtiyacı ve millî onur sorunudur. Çünkü, milletimiz, dünya tarihinde geçmişteki yeri ve rolü, bu
günkü ekonomik, sosyal, kültürel durumu, gelişmişlik seviyesi ve dünya milletleri arasındaki sıra
sı ile; (185 ülke arasında 8 ülke 5 yıllık temel eğitimi uygulanmaktadır) dünya haritasında yerleri
nin dahi bulunmasında güçlük çekilecek Benin, Burma, Laos, Nepal, Macao, Senegal gibi ülkeler 
arasında gösterilmeye layık bir ülke değildir. 

Diğer taraftan 15 inci millî eğitim şûrası da 8 yıllık temel eğitimi kabul etmiştir. 

5 yıllık zorunlu eğitim ile bilim ve teknolojinin baş döndürücü, akıllara durgunluk veren bir 
hızla değişerek geliştiği ve gelişerek değiştiği günümüzde çağımızı anlamak, bu çağda ve gelecek
te tam bağımsız ve hür yaşamak mümkün değildir. Sağlıklı, uzun ömürlü, çağdaş, çoğulcu, yapıcı 
ve geliştirici yönde katılımcı demokrasiyi, sözden hayata geçirmek, yaşamak ve yaşatmak da hiç 
mümkün değildir. 5 yıllık zorunlu eğitim görenlerin çoğunlukta olduğu hiç bir toplum, çağdaş de
ğil; çağdışı ve çağın esiri bir toplumdur. Hayat boyu eğitim anlayışı ve uygulaması karşısında; dün
kü, okuma-yazma, aritmetik ve genel yurttaşlık bilgisi konularının ağırlık taşıdığı "Temel Eğitim 
Kavramı", bugün, bilgi toplumu çağında çok değişerek önemli boyutlar ve yeni fonksiyonlar ka
zanmıştır. 

Bu sebeple, Atatürk'ün, 9.8.1928'de İstanbul'da, Sarayburnu'nda halka hitaben, okuma-yaz
ma bilmeyenlerin sayısının % 80'i bulduğu ülkemizde yaşayanlar için söylediği "Bundan, insan 
olarak utanmak lazımdır." sözü; 2000'li yılların eşiğinde ve 2000'li yıllarda da aynen geçerlidir. 
Çünkü, -çağımızın okuryazarlığı da bilgisayar okur-yazarlığıdır. 

Toplumumuz, ülkemizin gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişen ve değişen dünya şart
larına uygun bir eğitim ortamı içinde çocuklarımızın yetiştirilmesini beklemektedir. Bu beklentinin 
5 yıllık zorunlu eğitimle gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu nedenledir ki, zorunlu eğitimin Ye
dinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da öngörüldüğü gibi önce 8 yıla, sonra da 11 yıla çıkarılması 
kaçınılmaz hale gelmiştir. 

İlk aşamada 8 yıl olarak uygulanacak olan zorunlu eğitim, gerekli altyapı hazırlandıktan son
ra 2001 yılından itibaren 11 yıl olarak uygulanacaktır. 8 yıllık zorunlu eğitim uygulaması için alt
yapı sorunu büyük oranda çözümlenmiş, ortaokullar köylere kadar yaygınlaştırılmıştır. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yapılan değişiklikle, uygar ülkeler ile her alanda 
bütünleşmeyi hedef alan Ülkemizin eğitim alanında da ihtiyaç duyduğu yeni düzenlemeler gerçek
leştirilecek ve uygulamaya konulması sağlanmış olacaktır. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ KAYA ERDEM VE 66 ARKADAŞININ TEKLİFİ 
1739 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNUNUN BİR MADDESİNİN 

DEĞİŞTİRİLMESİ, BİR EK MADDE VE İKİ EK GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ 
VE GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNİN KALDIRILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1. - 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 24 üncü maddesinin (a) bendi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 21. - İlköğretim kurumları, 8 yıllık okullardan oluşur. 

İlköğrenimi tamamlayanlara, ilköğretim okulu diploması verilir." 
MADDE 2. - 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
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"EİC MADDE 1. - Zorunlu eğitim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için onbir yıldır ve devlet 
okullarında parasızdır." 

MADDE 3. - 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler eklen
miştir. 

"EK GEÇİCÎ MADDE 1. - Zorunlu eğitim 2001 yılına kadar sekiz yıl olarak uygulanır." 
, "EK GEÇİCİ MADDE 2. - İlköğretimin 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrenimini, ortaöğretim kurum

ları bünyesinde yapan öğrenciler, 8 yıllık zorunlu eğitimi bu okullarda tamamlarlar. 1997-1998 
ders yılı başından itibaren bu sınıflara hiçbir şekilde öğrenci alınmaz. 

MADDE 4. - 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun geçici 2 nci maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 5. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6. - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Ek Geçici Mad

de Eklenmesi ve Geçici 9 uncu Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifimiz gerekçesi ile 
birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Kaya Erdem 
İzmir 

Hasan Denizkurdu 
İzmir 

Tahir Köse 
İstanbul 

Süha Tanık 
İzmir 

Gencay Gürün 
İzmir 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

/. Safa Giray 
Balıkesir 

Lale Aytaman 
Muğla 

Hikmet Çetin 
Gaziantep 

Osman Berberoğlu 
Antalya 

Alton Öymen 
İstanbul 

Dr. İmren Aykut 
Adana 

Ayseli Göksoy 
Manisa 

M.SeyfiOktay 
Ankara 

Aydın Güven Gürhan 
İzmir 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Emre Gönensay 
Antalya 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Mustafa Dedeoğlu 
Muğla 
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Oya Araslı 
İçel 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Mustafa Yıldız 
Erzincan 

Murat Karayalçın 
Samsun 

İsmet Atalay 
Ardahan 

Nezir Büyükcengiz 
Konya 

Nihat Matkap 
Hatay 

Bekir Kumbul 
Antalya 

Haydar Oymak 
Amasya 

Fikret Ünlü 
Karaman 

Bülent Tanla 

İstanbul 
Cevdet Selvi 

İstanbul 
Hilmi Develi 

Denizli 
Emin Karaa 

Kütahya 
Ali Günay 

Hatay 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
Alıat Andican 

İstanbul 
Av. Yahya Şimşek 

Bursa 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Mustafa Kul 
Erzincan 

/. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Adnan Keskin 
Denizli 

Ali Haydar Şahin 
Çorum 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 
Mehmet Sevigen 

İstanbul 
Yusuf Öztop 

Antalya 
Ayhan Fırat 

Malatya 
Gökhan Çapoğlu 

Ankara 
Veli Aksoy 

İzmir 
Bekir Yurdagül 

Kocaeli 
Uluç Gürkan 

Ankara 
Bayram Fırat Dayanıklı 

Tekirdağ 
Müjdat Koç 

Ordu 
Kâmran İnan 

Bitlis 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 
Celal Topkan 

Adıyaman 
Önder Sav 

Ankara 
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Atila Sav 
Hatay 

A. Rıza Bodur 
İzmir 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

D.S.P. İstanbul Milletvekili Tahir Köse'nin, ANAP İzmir Milletvekili Kaya Erdem'in, CHP 
İstanbul Milletvekili Altan Öymen'in, DYP İzmir Milletvekili Hasan Denizkurdu'nun ortak hazır
ladıkları "Zorunlu Temel Eğitimin 8 yıla çıkartılması" ile ilgili yasa önerilerine katılıyorum. 

Bilgilerinize arz ederim. 11.3.1997 

Erdal Kesebir 
Edirne 

222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNUNDA YAPILACAK 
DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN GENEL GEREKÇE . 

T.C. Anayasasının 42 nci maddesi gereğince, "İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için 
zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır." 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3 üncü maddesinde "Mecburî İlköğretim çağı 
6-14 yaşlarındaki çocukları kapsar...." hükmü yer almıştır. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa 2917 sayılı Kanunla eklenen geçici 9 uncu madde 
ile ortaokulların planlı bir şekilde ve yeterli düzeyde yurt sathına yaygınlaştırıldıktan sonra ayrıca 
belirleninceye kadar, ilköğretimin sadece ilkokul bölümünün zorunlu olması öngörülmüştür, 

Halen uygulanmakta olan 5 yıllık zorunlu eğitimle; çocuklarımızın istenilen düzeyde yapıcı, 
yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirilmesi; ilgi, istidat ve kabiliyetlerinin geliştirilerek hayata 
ve bir mesleğe hazırlanmaları mümkün olamamaktadır. . * • 

AB ülkelerinde asgarî norm olan 9 yıllık zorunlu eğitim, bu aşamada ülkemizin tüm bölgele
rinde, Eğitim Birliği Yasası çerçevesinde 8 yıllık zorunlu temel eğitim olarak uygulamaya geçil
mesi Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile öngörülmüştür. 

"Zorunlu eğitimin en aşağı 8 yıla çıkarılması; toplumumuzun, çok geciktirilmiş ve ertelenmiş 
bir ihtiyacı ve millî onur sorunudur. Çünkü, milletimiz, dünya tarihinde geçmişteki yeri ve rolü, bu
günkü ekonomik, sosyal, kültürel durumu, gelişmişlik seviyesi ve dünya milletleri arasındaki sıra
sı ile; (185 ülke arasında 8 ülke 5 yıllık temel eğitimi uygulanmaktadır.) dünya haritasında yerleri
nin dahi bulunmasında güçlük çekilecek Benin, Burma, Laos, Nepal, Macao, Senegal gibi ülkeler 
arasında gösterilmeye layık bir ülke değildir. 

Diğer taraftan 15 inci millî eğitim şûrası da 8 yıllık temel eğitimi kabul etmiştir. 
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Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Fatih Âtay 
Aydın 

Fuat Çay 
Hatay 

Mahmut Işık 
Sivas 
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5 yıllık zorunlu eğitim ile bilim ve teknolojinin baş döndürücü, akıllara durgunluk veren bir 
hızla değişerek geliştiği ve gelişerek değiştiği günümüzde çağımızı anlamak, bu çağda ve gelecek
te tam bağımsız ve hür yaşamak mümkün değildir. Sağlıklı, uzun ömürlü, çağdaş, çoğulcu, yapıcı 
ve geliştirici yönde katılımcı demokrasiyi, sözden hayata geçirmek, yaşamak ve yaşatmak da hiç 
mümkün değildir. 5 yıllık zorunlu eğitim görenlerin çoğunlukta olduğu hiç bir toplum, çağdaş, de
ğil; çağdışı ve çağın esiri bir toplumdur. Hayat boyu eğitim anlayışı ve uygulaması karşısında; dün
kü, okuma-yazma, aritmetik ve genel yurttaşlık bilgisi konularının ağırlık taşıdığı "Temel Eğitim 
Kavramı" ; bugün, bilgi toplumu çağında çok değişerek önemli boyutlar ve yeni fonksiyonlar ka
zanmıştır. 

Bu sebeple, Atatürk'ün, 9.8.1928'de İstanbul'da, Sarayburnu'nda halka hitaben, okuma-yaz
ma bilmeyenlerin sayısının % 80'i bulduğu ülkemizde yaşayanlar için söylediği "Bundan, insan 
olarak utanmak lazımdır." sözü; 2000'li yılların eşiğinde ve 2000'Ii yıllarda da aynen geçerlidir. 
Çünkü, çağımızın okuryazarlığı da bilgisayar okur-yazarlığıdır. 

Toplumumuz, ülkemizin gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişen ve değişen dünya şart
larına uygun bir eğitim ortamı içinde çocuklarımızın yetiştirilmesini beklemektedir. Bu beklentinin 
5 yıllık zorunlu eğitimle gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu nedenledir ki, zorunlu eğitimin Ye
dinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da öngörüldüğü gibi önce 8 yıla, sonra da 11 yıla çıkarılması 
kaçınılmaz hale gelmiştir. 

İlk aşamada 8 yıl olarak uygulanacak olan zorunlu eğitim, gerekli altyapı hazırlandıktan son
ra'2001 yılından itibaren 11 yıl olarak uygulanacaktır. 8 yıllık zorunlu eğitim uygulaması için alt
yapı sorunu büyük oranda çözümlenmiş, ortaokullar köylere kadar yaygınlaştırılmıştır. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda yapılan değişiklikle, uygar ülkeler ile her alanda 
bütünleşmeyi hedef alan Ülkemizin eğitim alanında da ihtiyaç duyduğu yeni düzenlemeler gerçek
leştirilecek ve uygulamaya konulması sağlanmış olacaktır. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ KAYA ERDEM VE 66 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNUNUN BİR MADDESİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ, BİR EK GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ VE GEÇİCİ 

9 UNCU MADDESİNİN KALDIRILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1. - 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9 uncu maddesinin 1 inci paragra

fı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 9. - İlköğretim kurumları, 8 yıllık okullardan oluşur. 
İlköğrenimi tamamlayanlara, ilköğretim okulu diploması verilir." 
MADDE 2. - 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiş

tir. 
"EK GEÇİCİ MADDE 1. - İlköğretimin 6., 7. ve 8 inci sınıf öğrenimini,.ortaöğretim kurum

ları bünyesinde yapan öğrenciler, 8 yıllık zorunlu eğitimi bu okullarda tamamlarlar. 1997-1998 
ders yılı başından itibaren bu sınıflara hiçbir şekilde öğrenci alınmaz. 

MADDE 3. - 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 9 uncu maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda değişiklik yapılmasını ve Ek Maddeler eklenme
sini içeren Kanun Teklifimiz ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. • 15.7.1997 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

GENEL GEREKÇE 
T.C. Anayasasının 42 nci maddesi gereğince, "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için 

zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır." 
14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 16.6.1983 tarihli ve 2842 sa

yılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişik 22 nci maddesinde "İlköğretim, 6-14 yaşlarındaki çocukla
rın eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur" hük
mü yer almıştır. 

Bununla birlikte, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa 2842 sayılı Kanunla eklenen Ge
çici Madde 2 ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Geçici Madde 9 ile ortaokulların plan
lı bir şekilde ve yeterli düzeyde yurt sathına yaygınlaştırıldıktan sonra Kanunla ayrıca belirlenince
ye kadar, ilköğretimin sadece ilkokul bölümünün zorunlu olması öngörülmüştür. 

Tam üyelik için müracaat ettiğimiz Avrupa Topluluğunda bulunan 12 ülkede zorunlu eğitim 
süresi 9-12 yıl arasında değişmektedir. Bu ülkelerle birlikte zorunlu eğitim süresi 160 ülkenin, 
37'sinde 6 yıl, 9'unda 7 yıl, 3 Tinde 8 yıl, 30'unda 9 yıl, 38'inde 10 yıl, 7'sinde İT yıl ve 8'inde 
12 yıldır. Görülmektedir ki 172 ülkenin 99'unda zorunlu eğitim süresi 8-9-10 yıl arasında değiş
mektedir. 

5 yıllık zorunlu eğitimle gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kaza
nılamaz, hayata hazırlanılamaz, bir meslek sahibi olunamaz; toplumun mutluluğuna katkıda bulu
nulamaz; özellikle de "Bilgi Toplumu Çağı"nda, çağdaş uygarlığın seçkin bir ortağı asla olunamaz. 

Toplumumuz eğitim sisteminden, ülkemiz gerçekleri, ihtiyaçları gelişmişlik seviyesiyle bağ
daşır yöntemlerle 2000'li yılların insanının yetiştirilmesini beklemektedir. Bu beklentinin 5 yıllık 
zorunlu eğitimle gerçekleştirilmesinin imkânsızlığı aşikârdır. Bu nedenledir ki, 8 yıllık zorunlu eği
tim artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Ancak 2000 yılına kadar 8 yıl olarak uygulanacak olan zorun
lu eğitim 2000 yılından itibaren de onbir yıl olarak uygulamaya konulacaktır. Bu sebeple mevzu
atta gerekli düzenlemelerin yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu itibarla çıraklık ve Diyanet Kur'an Eğitim Merkezlerinde yetişenler bir iş, bir meslek edin
diklerinden, buralarda verilen eğitimle, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 23/2 maddesin
de belirlenen ilköğretimin "hayata hazırlama" amacı gerçekleşmiş olmaktadır. Bu merkezlerde eği
timini tamamlayanlara sertifika verilecek, üst öğrenime gidebilmeleri için de yönetmelikle belirle
necek derslerden ortaokulu dışarıdan bitirme sınavlarına katılmaları ve diploma almaları gereke
cektir. 

Ayrıca, Çıraklık Eğitim Merkezlerindeki eğitim ile Millî Eğitim Bakanlığının öngöreceği, 
onaylayacağı, gözetim ve denetimini yapacağı genel kültür dersleri müfredat programının uygulan
ması ve bu derslerin, alan öğretmenleri tarafından okutulması şartıyla 5 yıllık ilkokul üzerine en az 
3 yıl öğrenim süreli Diyanet Kur'an Eğitim Merkezlerinde verilen eğitimin de zorunlu eğitimden 
sayılması, ülke ihtiyaçları bakımından gerekli görülmektedir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa bir ek madde ilave edilmek suretiyle ge

nel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesindeki ortaokullar ile, Millî Eğitim Bakanlığı
nın öngöreceği, onaylayacağı, gözetim ve denetimini yapacağı müfredat programları ve yönetme
liklerin uygulanması şartıyla, beş yıllık ilkokul üzerine en az üç yıl süreli olan ve hayata hazırla
yan çıraklık eğitim merkezlerinde ve Diyanet Kur'an eğitim merkezlerinde verilen eğitimin de zo
runlu eğitimden sayılması ve bu merkezlerden mezun olanlara sertifika verilmesi sağlanmakta, 
bunların bir üst öğrenime gidebilmeleri için yönetmelikle belirlenecek derslerden ortaokulu dışar
dan bitirme sınavlarına katılmaları ve diploma almaları şartı getirilmektedir. 

Madde 2. - K ı z ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu eğitim ve öğretim onbir yıla çıkarıl
makta ve Devlet okullarında parasız yapılacağı hükmü getirilmektedir. 

Madde 3. - 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun geçici 2 nci maddesi değiştirilmek su
retiyle beş yıllık zorunlu eğitim süresi sekiz yıla çıkarılmakta ve bu uygulamanın 2000 yılına ka
dar süreceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 4 ve 5. - Yürürlük ve yürütme hükümlerini kapsamaktadır. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ŞAHİNİN TEKLİFİ 
MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TEKLİFİ 
MADDE 1. - 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 2. - Genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesindeki ortaokullar

da verilen eğitim zorunlu eğitimden sayılır. 
Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığının öngöreceği, onaylayacağı, gözetim ve denetimini yapacağı 

müfredat programları ve yönetmeliklerin uygulanması şartıyla, beş yıllık ilkokul üzerine en az üç 
yıl süreli olan ve hayata hazırlayan çıraklık eğitim merkezleri ile Diyanet Kur'an eğitim merkezle
rinde verilen eğitim de zorunlu eğitimden sayılır. Bu merkezlerden mezun olanlara sertifika veri
lir. Bunların bir üst öğrenime gidebilmeleri için yönetmelikle belirlenecek derslerden ortaokulu dı
şardan bitirme sınavlarına katılmaları ve diploma almaları şarttır." 

MADDE 2. - 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 3. - Zorunlu eğitim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için onbir yıldır ve Devlet 

okullarında parasızdır." 
MADDE 3. - 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. 
"Geçici Madde 2. -Zorunlu eğitim 2001 yılına kadar,sekiz yıl olarak uygulanır." 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çıraklık ve Meslek Eğitimi Ka-

. nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ile madde ve genel gerekçesi ilişikte 
takdim edilmiştir. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 23.7.1997 

Dr. Tayyar Altıkulaç 
İstanbul 
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GENEL GEREKÇE 

14.6.1973 gün ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Türk Millî Eğitimini bir yandan ör
gün ve yaygın eğitim alanlarıyla, diğer yandan örgün eğitimi de okul öncesinden lisans üstü eğiti
me kadar bir bütünlük içerisinde ele almış ve sağlam bir sisteme oturtmuştur. 

Kanunun 22 nci maddesi ilköğretimin 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kap
sayacak şekilde sekiz yıl olmasını; 24 üncü maddesi ilköğretimin beş yıllık ilkokul ile üç yıllık or
taokuldan meydana gelmesini ve ilkokuldan sonra ilkokul diploması, ortaokuldan sonra da ortaokul 
diploması verilmesini; 25 inci maddesi de ilköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul halinde ba
ğımsız olarak kurulabileceği gibi ilköğretim okulları halinde birlikte kurulabileceklerini hükme 
bağlamıştır. 

Herne kadar 22 nci madde ile zorunlu eğitim sekiz yıl olarak kabul edilmiş ise de, ortaokul dü
zeyinde okullaşma yurt sathında ihtiyaca cevap verecek yaygınlığa ulaşmadığı için, bu yaygınlık 
gerçekleşinceye kadar, aynı Kanunun geçici 2 nci maddesi, ilköğretimin sadece ilkokul kısmını zo
runlu görmüştür. 

5.1.1961 gün ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 2 nci, 3 üncü, 6 nci ve 9 uncu 
maddeleri ile geçici 9 uncu maddesi de aynı doğrultuda düzenlemeler içermektedir. 

Gerek 1739 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi, gerekse 222 sayılı Kanunun geçici 9 uncu 
maddesi, şartlar ve imkânlar gerçekleşip yeni bir kanunî düzenleme yapılıncaya kadar ilköğretimin 
sadece ilkokul bölümünü zorunlu eğitim olarak kabul etmekle beraber, bu uygulamayı bir tarihle 
sınırlamadığı için, söz konusu düzenlemelerde yapılan son kanun değişikliklerinin üzerinden on 
dört yıl geçtiği halde zorunlu eğitim beş yıllık ilkokul olarak uygulanmaya devam edilmektedir. 

Şu halde zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkarılabilmesi için, Yasama Organının İcra Organına sı
nırları belirlenmiş bazı hedefler göstermesi zorunludur. 

İşte teklifimizde bu nokta dikkate alınarak, zorunlu eğitimin ilkokul olarak uygulanmasına bir 
sınır getirilmiş ve bu sınırın 2000 yılı olması öngörülmüştür. 

İleri ülkeler düzeyinde kalkınmışlığı yakalamanın ve gelişmemizi sürekli hale getirmenin te
melinde, eğitimin yattığı bir gerçektir. Sekiz yıllık zorunlu düzeyde bir eğitimin bu hedefe varma
da yeterli olmayacağı da ayrı bir gerçektir. Bu itibarla en kısa zamanda zorunlu eğitimi ortaöğre-
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tim seviyesine taşımak mecburiyetindeyiz. Hedefi şimdiden belirlemek ve tedbirleri de buna göre 
planlamak zorunludur. 

Zorunlu eğitimin sekiz yıl olarak gerçekleşmesinin önündeki tek kanunî engel, 1739 ve 222 
sayılı Kanunların yukarda işaret edilen maddeleriyle ilköğretimin beş yıldan sonra ilkokul diplo
masıyla bölünmüş olmasıdır. İlk beş yıldan sonra ilkokul diploması verilmesine son verildiği tak
dirde sekiz yıllık zorunlu eğitim kesintisiz hale getirilmiş olacaktır. Halen ilk beş yıldan sonra il
kokul diploması verildiği halde, ilköğretimi sekiz yıl olarak okuyan öğrencinin çağ nüfusuna ora
nı yaklaşık yüzde seksendir. 2000 yılına kadar geliştirilecek imkânlarla bu oran, yüzde yüzlere yak
laştırılmış olacaktır. 

Gerek bağımsız ortaokulların, gerek Anadolu Liseleri, İmam-Hatip Liseleri gibi bazı ortaöğ
retim kurumlarının bünyelerindeki ortaokulların, ilköğretimin sekiz yıl olarak yaklaşık yüzde sek
sen oranında gerçekleşmesinde büyük payı vardır. 

İlköğretim kurumlarının ikinci kademelerinin müstakil olarak veya ortaöğretim kurumları 
bünyelerinde de kurulabilmesiyle ilgili mevcut uygulama yaygınlaştırılarak sürdürüldüğü takdirde, 
zorunlu eğitimin sekiz yıl olarak yüzde yüze yakın oranda gerçekleşmesinin süreci kısaltılmış ola
caktır. 

15 inci Millî Eğitim Şûrasında alınan sekiz yıllık zorunlu eğitimin kesintisiz olmasına dair ka
rar, sekiz yılın diplomayla bölünmemesi yanında, mekân olarak da bölünmemesi şeklinde anlaşıl
dığı takdirde sekiz yıllık zorunlu eğitimin gerçekleşmesi daha uzun yıllar alacak, hatta şu anda ula
şılmış bulunulan yüzde seksenlik oranın da gerisine düşülecektir. 

Ayrıca kesintisiz kavramını sekiz yıl süreyle tek idare, tek bina ve tek program olarak anlayıp 
yönlendirmeyi sekiz yıldan sonraya bırakmak, bir taraftan çocuğun bedensel, ruhsal ve zihinsel ge
lişme evrelerini, diğer taraftan da ileri ülkelerdeki başarılı uygulamaları dikkate almamak anlamı
na gelecektir. 

İlmin, tekniğin ve teknolojinin alabildiğine çeşitlenerek geliştiği dünyamızda toplumumuz, 
yüzeysel bilgi sahibi okur-yazar insandan çok, derinliğine bilgi sahibi, nitelikli uzman insana muh
taçtır. Bu nitelikteki insanları yetiştirmenin yolu, ortak genel kültür kazandıran eğitim ve öğretim 
yıllarını uzatmaktan değil, çocuğu ilgi, istidat ve kabiliyetlerinin ortaya çıktığı erken yaşlardan iti
baren belli alanlara doğru yönlendirmekten geçer. Özellikle yabancı dil, Kur'an-ı Kerim gibi ders
lerin doğru ve kolay bir şekilde öğrenilmesi için yönlendirmenin altıncı sınıfı geçmemesinde zo
runluluk vardır. Nitekim özellikle Anadolu liselerinde ve İmam-Hatip liselerinde gözlenen başarı
da, bu okullara öğrencilerin ilkokullardan sonra alınmalarının büyük payı söz konusudur. 

Bu gerekçelerin ışığı altında, hem mevcut sistemi bozmadan, hem de bilimsel veri ve uygula
maları gözardı etmeden, yurt ihtiyaç, imkân ve gerçeklerine de uygun düşecek tarzda zorunlu eği
timi yukarı yıllara taşımanın teklif edilen değişiklik çerçevesinde gerçekleştirilmesi düşünülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 
1 inci Maddenin Gerekçesi: 
16.6.1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 1739 sayılı Kanuna eklenen "Ek 

Madde 1", Millî Eğitim Temel Kanunundaki "Temel Eğitim" terimini "ilköğretim" olarak değiştir
diği halde 7 nci maddede "temel eğitim" terimi kalmıştır. 

Kanunun bütününde yeknesaklığı sağlamak amacıyla bu teknik değişikliğin yapılması zorun
lu görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 376) 



- 2 4 -

2 nci Maddenin Gerekçesi: 
Anayasanın 24 üncü maddesine göre, din ve ahlak eğitimi ve öğretimi Devlet'in gözetim ve 

denetimi altında yapılır. 

Yine aynı maddeye göre, din kültürü ve ahlak öğretimi zorunlu dersler arasında yer alır. Bu
nun dışındaki din eğitim ve öğretimi ise kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcileri
nin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilir. 

Dinin ve dinî duyguların her türlü çıkar kaygısıyla istismar edilmesini önlemek için, Anayasa
daki düzenleme gayet isabetlidir. Ancak 1739 sayılı Kanunun 12 nci maddesi, Anayasanın 24 ün
cü maddesindeki öğretimi dikkate alırken, konunun eğitim yönünü ihmal etmiştir. 

Teklif ettiğimiz düzenleme ile bu boşluğun doldurulması ve konuya bütünlük kazandırılması 
amaçlanmıştır. 

3 üncü Maddenin Gerekçesi: 

1739 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin mevcut metni, ilköğretimi beş yıllık ilkokul ve üç 
yıllık ortaokul olmak üzere iki kademede ele almakta ve ilk beş yılı ilkokul diploması ile bölmek
tedir. 

Sekiz yılın iki kademeli olarak ele alınmasında yarar ve hatta zorunluluk var ise de, zorunlu 
eğitimin kesintisiz olarak sekiz yıla çıkarılması durumunda, ilk beş yıldan sonra diploma vermeye 
gerek bulunmamaktadır. 

Ancak iki kademe arasındaki dikey geçişlerde kullanılmak üzere bir belgeye ihtiyaç duyula
caktır; bu belge diploma yerine geçmeyecek; ilköğretimin ikinci kademesine birinci kademeden 
farklı yerde devam etmek isteyenlerin dikey geçiş yapmalarında kullanılacaktır. 

4 üncü Maddenin Gerekçesi: 
Sekiz yıllık ilköğretim kurumları, halen ilkokul ve ortaokul bir arada olmak üzere sekiz yıllık 

ilköğretim okulları halinde de kurulmuş olduğu gibi, ilkokul ve ortaokul ayrı olmak üzere bağım
sız okullar halinde kurulmuş bulunmaktadır. Hatta bazı genel liselerin, bütün Anadolu Liseleri ve 
Irham-Hatip Liselerinin ve bazı meslek okullarının bünyelerinde de ortaokullar bulunmaktadır. 

Bu uygulamanın, zorunlu eğitimin sekiz yıl olarak yaklaşık yüzde seksen oranında gerçekleş
mesine büyük katkısı olmuştur. 

Sekiz yıllık zorunlu eğitimi kesintisiz olarak gerçekleştirmek isterken, bunu mekân birliği ola-, 
rak algılamamak ve sekiz yılı tek idare ve tek çatı olarak düşünmemek gerekir. Çünkü böyle bir dü
şünceyi gerçekleştirmeye ülke imkânları elverişli değildir. Sekiz yılı diploma ile bölmeksizin bu 
sürenin bir bölümünü, yönlendirme veya imkânsızlık sonucu olarak başka çatılar altında sürdür
mek, kesintisizlik anlayışına aykırı bir durum değildir. 

Hatta ilköğretimi, maddede öngörülen tarzda iki kademeli olarak düzenleyip, ikinci kademe
sini meslek okulları bünyesinde yaygınlaştırmak, ülke imkânlarına ve çeşitli mesleklerdeki ara ele
man ihtiyacını karşılamaya daha uygun bir uygulama olacaktır. 

5 inci Maddenin Gerekçesi: 
16.6.1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanununa eklenen 1 inci madde, Millî Eğitim Temel Kanununda geçen "temel eğitim" terimini "il
köğretim" olarak değiştirdiği halde, "temel eğitim" terimi 30 uncu maddede kalmış bulunmaktadır; 
Birinci fıkradaki konu ile ilgili değişiklikle Kanunun bütününde yeknesaklık sağlanmış olacaktır. 
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Ayrıca 30 uncu madde, yöneltmenin ilköğretimde başlayacağını esasa bağlamakla birlikte bu
nun ne zaman başlayacağını belirlemediğinden bu hususa açıklık kazandırılmasına da ihtiyaç var
dır. Birinci fıkradaki ikinci değişiklikle bu boşluk doldurulmak istenmiş; yöneltmenin başlangıcı 
olarak alınan 6 ncı sınıf, hem çocuğun bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimine, hem de ileri dünya 
ülkelerindeki uygulamalara en uygun sınıf olarak görülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrası ile bir taraftan bu kanunun 8 inci maddesinde ifadesini bulan "eğitim
de fırsat ve imkân eşitliği"nin gerçekleştirilmesi, diğer taraftan yönlendirmenin baskıcı yöntemler
le değil, gerçekçi bir biçimde sağlanması amaçlanmaktadır. 

Üçüncü fıkra ile bir taraftan meslekî eğitimin yaygınlaştırılıp ortaöğretimin yükseköğretim 
önüne öğrenci yığan bir mekanizma olmaktan çıkarılması, diğer taraftan meslekî eğitimin kendi ha
va ve şartları içerisinde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bazı meslekî ortaöğretim kurumlarının bün
yesindeki ortaokulların kaldırılması, bu okullara gösterilen rağbeti geniş çapta önlemiş bulunmak
tadır. Ortaöğretim kurumlarının bünyesinde ilköğretim ikinci kademelerinin açılabilmesine yeni
den imkân verilmesi, bir taraftan meslekî eğitimi teşvik edici olurken, diğer taraftan zorunlu eğiti
min sekiz yıl olarak gerçekleştirilmesine, en azından kapasite kullanımı açısından katkı sağlayacak
tır. 

Dördüncü fıkra, 30 uncu maddenin halen yürürlükte olan metninin ikinci fıkrasıdır. 
6 ncı Maddenin Gerekçesi: 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, millî eğitimimizi bir sistem bütünlüğü içinde düzen
lemiştir. Bu sistemin önemli bir parçası da yaygın eğitimdir. 

Kanunun 40 inci maddesine göre yaygın eğitimin hedef kitlesi, her yaşta ve sürekli eğitim 
prensiplerine uygun olarak, örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu ka
demelerden çıkmış olan, yahut da bu sisteme hiç girmemiş bulunan vatandaşlardır. 

Yine aynı maddeye göre, yaygın eğitimin amaç ve görevleri arasında "millî kültür değerleri
mizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak" da vardır. 

Aynı Kanunun 41 inci maddesine göre, "yaygın eğitim, örgün eğitimle birbirini tamamlaya
cak, gereğinde aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü imkânlarından yararlanacak 
biçimde bir bütünlük içinde düzenlenir." 

Yaygın eğitimin bu yasal esasları çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca yönetilen Kur'an 
kurslarına baktığımızda gerek hedef kitle, gerek amaç ve görev bakımından Kur'an kurslarındaki 
hizmetin tamamen Millî Eğitim Temel Kanununda yaygın eğitim için öngörülen esaslara uygun ol
duğu görülür. 

Ancak konunun tek eksiği Kur'an kurslarındaki yaygın eğitim hizmetinin, yine Kanunda ön
görülen biçimde, örgün eğitimle bütünleştirilememiş olmasıdır. 

İşte bu madde bu bütünlüğü sağlamaya yönelik bulunmaktadır. 

7 nci Maddenin Gerekçesi: 

Zorunlu eğitimi sekiz yıl olarak gerçekleştirmenin en önemli şartı, okullaşmayı her türlü tesi
sat, teçhizat ve öğretmen boyutuyla yurt çapında ihtiyaca cevap verecek düzeyde yaygın hale ge
tirmektir. 

1739 sayılı Kanun, prensip olarak zorunlu eğitimi sekiz yıl olarak öngörmüş; ancak bunun ger
çekleşmesini, önü açık olarak ortaokulların yurt sathına yeterli düzeyde yaygınlaştırılmasına bağ
lamıştır. 
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Bu yaygınlaştırmanın önü açık olarak bırakılması yerine belli bir zaman dilimiyle sınırlandı-
nlmasının gerekli olduğu düşünülmüştür. 

8 inci Maddenin Gerekçesi: 

Yüce milletimizin dünya milletler topluluğu içinde layık olduğu yeri alabilmesi için gerçek
leştirilmesi gereken en önemli husus, millet olarak eğitim düzeyimizi olabildiği kadar yukarılara 
çekmektir. 

Bunun için düşünülmesi gereken asgarî hedef, ortaöğretim seviyesi olmalı; bu hedefe varmak 
için de imkânlar sonuna kadar zorlanmalı ve bu konuda zaman israf edilmemelidir. 

9 uncu Maddenin Gerekçesi: . 

Bu madde ile getirilmek istenilen düzenlemenin amacı, 1739 sayılı Kanunun 24 üncü ve 25 in
ci maddeleri ile 222 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi arasında paralellik sağlamaktır. 

Bu itibarla sözkonusu maddelerdeki değişiklik teklifinin gerekçeleri, bu 9 uncu madde yapıl
ması düşünülen değişiklik için de geçerlidir. ' 

10 uncu Maddenin Gerekçesi: 

222 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi üçüncü fıkrasının mevcut şekli, mecburî ilköğretim ku
rumlarına devam eden çocukların, sadece 222 sayılı Kanunda gösterilen ve Millî Eğitim Bakanlı
ğınca açılmasına izin verilen özel kurs ve dershanelere kabulüne izin vermektedir. 

Devletin diğer kurum ve kuruluşları tarafından açılan ve yine Devletin denetim ve gözetimi al-
< tında örgün ve yaygın eğitim hizmeti veren kurumlar vardır. 

Bu itibarla, 59 uncu maddenin üçüncü fıkrası, çocukların bu kurumların eğitim ve öğretim hiz
metlerinden de yararlanmasına imkân verecek tarzda düzenlenmelidir. 

\ 11 inci Maddenin Gerekçesi : 

Bu madde ile getirilmek istenilen düzenlemenin amacı, 1739 sayılı Kanunun geçici 2 nci mad
desi ile 222 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi arasında paralellik sağlamaktır. 

Bu itibarla söz konusu maddedeki değişikliğe dair gerekçeler, bu maddedeki değişiklik için de 
geçerlidir. 

12 nci Maddenin Gerekçesi: 

Sekiz yıllık zorunlu eğitimin ilk beş yılının ilkokul diploması, son üç yılının da ortaokul dip
loması ile değerlendirilmesi yerine sekiz yılın sonunda ilköğretim diploması verilmesi esasının ge
tirilmesinin sonucu olarak ilkokul ve ortaokul terimlerinin terkedilip bunların yerine, yeni getirilen 
düzenlemeye uygun olarak "İlköğretim birinci kademe okulu" ve "ilköğretim ikinci kademe oku
lu" terimlerinin kullanılması gerekmektedir. 

13 üncü Maddenin Gerekçesi: 

14.6.1973 gün ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 5.1.1961 gün ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun ilgili maddelerinde yeni yapılan düzenleme ile sekiz yıllık ilköğreti-

ı min zorunlu hale getirilmesi ve buna bağlı olarak ilkokul diplomasının kaldırılması karşısında 3308 
sayılı Kanunun söz konusu maddelerinde bu değişikliğin yapılmasına ihtiyaç doğmuştur. 

14 üncü ve 15 inci maddeler yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
I 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TAYYAR ALTIKULAÇ VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 
MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU, İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU İLE 
ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1. - 14.6.1973 tarih ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 7 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. - İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumlarından son
raki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. 

MADDE 2. - 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 12 nci maddesinin sonuna aşağıda
ki fıkra eklenmiştir: 

"İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, velileri tarafından yazılı istekte bulunulan öğrenci
lere yönelik olarak, din kültürü ve ahlâk öğretimi dersinin din eğitimini de içerecek biçimde yürü
tülebilmesi için Millî Eğitim Bakanlığınca Kur'an-ı Kerim ve meali dersine de yer verecek şekilde 
ders ve müfredat programlarında lüzumlu düzenlemeler yapılır; okul idarelerince gerekli tedbirler 
alınır." 

MADDE 3. - 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 24. - İlköğretim kurumları, beş yıllık birinci kademe ile üç yıllık ikinci kademeden 
meydana gelir. 

Birinci kademeyi son sınıfını bitirenlere ikinci kademeye birinci sınıfına dikey geçiş yapmayı 
sağlayan bir belge; ikinci kademeyi son sınıfını bitirenlere İlköğretim Okulu Diploması verilir. 

İlköğretim Okulu Diploması, ikinci kademenin tamamlandığı kurumlarca düzenlenir. 

MADDE 4. - 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"İlköğretim kurumlarının birinci ve ikinci kademeleri bağımsız okullar halinde veya imkân ve 
şartlara göre birlikte kurulabilecekleri gibi; ikinci kademeler, ortaöğretim kurumları bünyelerinde 
de yer alabilir. Kademeler ve kademelerin sınıfları arasındaki yatay ve dikey geçişler, Millî Eğitim 
Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 5. - 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 30. -Yöneltme, ilköğretimin 6 nci sınıfında başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel 
gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için ortaöğretimde de devam eder. 

İlköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim ders programlarına, genel ve meslekî tüm eğitim ku
rumlarının özelliklerine uygun seçmeli dersler konulmak suretiyle öğrencilerin ilgi, istidat ve kabi
liyetleriyle ailenin isteği ve ülke ihtiyaçlarının belirlenmesine imkân ve fırsat hazırlanır. 

İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin, mesleğe yöneltici seçmeli dersleri, seçtikleri kurum
larda okumaları esastır. Ancak öğrenciler, ilköğretimin ikinci kademesini, seçtikleri meslek dersle
rine yönelik programlar uygulayan ortaöğretim kurumlan bünyelerindeki ilköğretim ikinci kademe 
okullarında da tamamlayabilirler. 

Yöneltme esasları ve çeşitli programlar veya ortaöğretim okulları arasında yapılacak yatay ve 
dikey geçiş şartları, Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenir. 
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MADDE 6. - 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa aşağıdaki "Ek Madde 2" eklenmiştir: 
EK MADDE 2. - ilköğretim birinci kademesinden sonra, Devletin denetim ve gözetimi altın

da en az üç yıl süreyle eğitim ve öğretim hizmeti veren "Çıraklık Eğitim Merkezleri" ile "Diyanet 
işleri Başkanlığı Kur'an Eğitim Merkezleri"nde geçirilen eğitim ve öğretim süresi, zorunlu eğitim 
süresinden sayılır. Ancak bu merkezlerden mezun olanların b|r üst öğrenime devam edebilmeleri 
için yönetmelikle belirlenecek derslerden sınava tabi tutulmaları ve ilköğretim ikinci kademe oku
lu diploması almaları gerekir. 

Bu kurumlarla örgün eğitim kurumları arasındaki yatay ve dikey geçiş şart ve esasları, Millî 
Eğitim Bakanlığıyla ilgili kurum ve kuruluşların birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle düzen
lenir. 

MADDE 7. - 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Geçici Madde 2. - Devlet, sekiz yıllık zorunlu ilköğretim kurumlarını, bu kanunun 25 inci 
maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda, en geç 2000 yılına kadar, ilköğretim çağındaki nüfu
sun tümünün ihtiyaçlarına cevap verecek yaygınlığa ulaştırma konusunda gerekli tedbirleri alır. 

Bu yaygınlığın sağlanamadığı yerlerde, en geç 2000 yılına kadar, ilköğretimin birinci kademe
si zorunlu olarak uygulanır ve bu kademenin beşinci sınıfından sonra ilkokul diploması verilmeye 
devam edilir. 

MADDE 8. - 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa aşağıdaki geçici 3 üncü madde ek
lenmiştir : 

GEÇÎCÎ MADDE 3. - Zorunlu eğitim ve öğretim süresi, 2010-2011 ders yılından itibaren, or
taöğretimin son sınıfına kadar en az 11 yılı kapsayacak şekilde uygulanır. 

Devlet bu tarihe kadar, ortaöğretim düzeyinde okullaşmayı, çağ nüfusunun tümünün ihtiyacı
na cevap verecek şekilde yaygınlaştırmak üzere gerekli tedbirleri alır. 

MADDE 9. - 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9 uncu maddesi
nin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"ilköğretim kurumları, beş yıllık birinci kademe ile üç yıllık ikinci kademeden meydana gelir. 
Birinci kademenin son sınıfını bitirenlere ikinci kademenin birinci sınıfına dikey geçiş yapmayı 
sağlayan bir belge; ikinci kademenin son sınıfını bitirenlere ilköğretim diploması verilir. 

ilköğretim kurumlarının birinci ve ikinci kademeleri bağımsız okullar halinde veya imkân ve 
şartlara göre birlikte kurulabilecekleri gibi; ikinci kademeler, ortaöğretim kurumları bünyelerinde 
de yer alabilir. Kademeler ve kademelerin sınıfları arasındaki yatay ve dikey geçişler, Millî Eğitim 
Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 10. - 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 59 uncu maddesinin üçüncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"İlköğretim çağında bulunan ve zorunlu ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların, Dev
letin herhangi bir kurum veya kuruluşunca açılan ve Devletin denetim ve gözetimi altında faaliyet
lerini sürdürenler dışında, her ne ad altında kurulmuş olursa olsun, özel kurs ve dershanelere kabu
lü yasaktır." 

MADDE 11. - 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 9 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 
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Geçici Madde 9. - Devlet, sekiz yıllık zorunlu ilköğretim kurumlarını, bu kanunun 9 uncu 
maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda, en geç 2000 yılına kadar, ilköğretim çağındaki nüfu
sun tümünün ihtiyaçlarına cevap verecek yaygınlığa ulaştırma konusunda gerekli tedbirleri alır. 

Bu yaygınlığın sağlanamadığı yerlerde, en geç 2000 yılına kadar, ilköğretimin birinci kademe
si zorunlu olarak uygulanır ve bu kademenin beşinci sınıfından sonra ilkokul diploması verilmeye 
devam edilir. 

MADDE 12. - 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 11 inci, 14 ün
cü, 46 ncı, 62 nci, 70 inci, 79 uncu, 87 nci, Ek 2 nci , Geçici 2 ve Geçici 5 inci maddelerinde ge
çen "ilkokul" terimi "ilköğretim birinci kademe okulu"; "ortaokul" terimi de "ilköğretim, ikinci ka
deme okulu" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 13. - 5.6.1986 tarih ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 9 uncu 
maddesi ile 10 uncu maddesi (b) bendinde yer alan "ilkokul" terimi, "İlköğretim birinci kademe 
okulu" olarak değiştirilmiştir. 

Yürürlük: 
MADDE 14. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

' MADDE 15. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 5.8.1997 
Esas No.: 1/620,2/515,2/719,2/720, 

2/231, 2/891, 2/895 \ 
Karar No.: 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
"İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Ka

nunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı (1/620), İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in; 1739 Sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 1 Ek Geçici Madde Eklenmesi ile 222 Sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Önerisi (2/515), İz
mir Milletvekili Kaya Erdem ve 66 Arkadaşının; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde ve İki Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 2 nci Mad
desinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/719), İzmir Milletvekili Kaya Erdem ve 65 Arkada
şının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Ek Geçici Mad
de Eklenmesi ve Geçici 9 uncu Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/720), İstanbul 
Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 16 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun/İki 
Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 9 uncu Maddesinin Kaldırılması Hak
kında Kanun Teklifi (2/231), İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in; Millî Eğitim Temel Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/891), İstanbul Milletvekili Tayyar Altıku-
laç ve 10 Arkadaşının; Millî Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çıraklık ve 
Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/895)." Komisyonu
muzun 31.7.1997 tarihli 13 üncü ve 5.8.1997 tarihli 14 üncü birleşimlerinde Millî Eğitim Bakanı 
Sayın Hikmet Uluğbay ve müşavirleri ile Teklif sahiplerinin de iştiraki ile incelenip görüşülmüş
tür. 

Komisyonumuzun sözkonusu Tasarı ve tekliflerle ilgili 31,7.1997 tarihli 13 üncü Birleşimin
de konunun önemine binaen bir alt komisyonda incelenmesi uygun görülmüş; ancak Alt Komisyon 
çalışmaları sürecinde, TBMM Başkanlığından İçtüzüğün 37 nci maddesi uyarınca istenen 10 gün
lük ek süre talebine olumlu cevap alınamamıştır. Buna rağmen alt komisyon raporunu hazırlamış 
ve bu rapor Komisyonumuzun 5.8.1997 tarihli 14 üncü Birleşiminde görüşülmüştür: 

İçtüzükte tali komisyonlar veya diğer komisyonlar için öngörülen süreler komisyonun görevi
ni sona erdiren yahut dosyayı gündemden düşüren süreler değildir. Bunlar düzen süreleridir. Nite
kim Anayasa Mahkemesi muhtelif kararlarında aynı,anlayışı doğrulamıştır. Bunun komisyon ve 
dosya pratiği bakımından anlamı; süre dolduktan sonra üretilen tali komisyon raporlarının, Genel 
Kurulda yasalaşma süreci tamamlanmadıkça, her zaman ve her safhada nazara alınması gerektiği
dir 

Komisyonumuzun bu hukukî bakış içinde ve katılımcı demokrasi ve ihtisasın sağlayacağı ya
rarları gözeterek, makul süre içinde raporunu ilgili mercilere takdim etmeyi uygun görmüştür. 

Alt Komisyon raporunda görüşmelere Hükümet Tasarısı (1/620) ile aynı mahiyette olan 2/515, 
2/719 ve 2/720 esas sayılı kanun tekliflerinin bir bütünlük içinde değerlendirerek ve Hükümet Ta
sarısının görüşmelere esas alınması öngörülmüştür; K 

Ancak komisyonumuzda; alt komisyon raporunda görüşmelere esas alınması istenen Hükümet 
Tasarısının; 
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1. Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında 3067 Sa
yılı Kanuna ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 166 ncı maddesine aykırılığı açık bir şekilde 
vurgulanmıştır. Şöyle ki; 

Kalkınma planları, hazırlanması için Anayasal bir kurumun oluşturulduğu ve değiştirilinceye 
kadar kamu kesimini bağlayan emredici belgelerdir (1982 Anayasası Madde: 166 gerekçesi) kanun 
tasarı ve tekliflerinin yürürlükte olan plan değerlerine uygun olması gereği, plana uymayan öneri
lerin reddi zorunluluğu yalnızca Anayasanın 166 ncı maddesinden değil, Kalkınma Planlarının Yü
rürlüğe Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında 3067 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 
1 inci fıkrasından kaynaklanmaktadır. Yedinci 5 yıllık kalkınma planı 8 yıllık Temel Eğitimi kade
me ve yönlendirme öğesi ile birlikte benimsenmiştir. Planın bu unsurunu yok sayan bir öneri Ana
yasanın sözü geçen maddesine aykırıdır. 

2. Komisyonumuz ayrıca Tasarının antidemokratik bir yaklaşımla ele alındığı ve kalkınmış 
batılı ülkelerde benimsenen eğitim ilkeleriyle bağdaşmadığı görüşünü benimsemiştir. Yukarıda sö
zü edilen gerekçeler ışığında Komisyonumuz sözkonusu tasarının görüşmelere esas alınamayaca
ğını dikkate alarak reddedilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiştir. 

Ayrıca Komisyonumuz; 

Kalkınma planlarındaki temel ilkelere uygunluk arz eden ve Anayasa'ya da aykırı bir ciheti 
tespit edilmeyen 2/231,2/891ve 2/895 esas sayılı tekliflerin aynı mahiyette olması dolayısıyle bir
leştirilerek, daha geniş kapsamlı olan İstanbul Milletvekili Sayın Dr. Tayyar Altıkulaç'ın (2/895) 
esas sayılı Teklifinin görüşmelere esas alınmasını kabul etmiştir. 

Komisyonumuz görüşmelere esas alınan 2/895 esas sayılı kanun teklifinin tümünü benim
seyerek maddelerinin'görüşülmesine geçmiştir. Ancak komisyonumuz konunun önemini ve daha 
geniş bir zaman dilimi içinde müzakere edilmesi gerektiğini dikkate alarak görüşmelerin daha son
raki bir tarihte müzakere edilmesini kararlaştırmıştır. 

İşbu raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Tayyar Altıkulaç Ö. Vehbi Hatipoğlu 

İstanbul Diyarbakır 
Sözcü Kâtip 

Yusuf Bacanlı Mikail Korkmaz 
Yozgat Kırıkkale 

Üye Üye 
Tuncay Karaytuğ Celal Topkan 

Adana Adıyaman 
Son oylamaya katılmadı. Son oylamaya katılmadı. 

Üye Üye 
Cemalettin Lafçı Ali Haydar Şahin 

Amasya Çorum 
Son oylamaya katılmadı. 

Üye Üye 
Ömer Özyılmaz Halil Cin 

Erzurum İçel 
Son oylamaya katılmadı. 
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Üye 
İsmail Kahraman 

İstanbul 
Üye 

Avni Doğan 
Kahramanmaraş 

Üye 
İbrahim Yılmaz 

Kayseri 
Son oylamaya katılmadı. 

Üye 
İsmail Kalkandelen 

Kocaeli 

Üye 
Mustafa Dedeoğlu 

Muğla 

Üye 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ayvaz Gökdemir 
Kayseri 

Üye 
Halil Çalık 

Kocaeli 
Son oylamaya katılmadı 

Üye 
Ömer Ertaş 

Mardin 
Son oylamaya katılmadı 

Üye 
Ahmet Kabil 

Rize 
Son oylamaya katılmadı 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No.: 11620,21231,21719, 
2/720,2/891,2/895,2/515 12.8.1997 

Karar No. : 110 
, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 22.7.1997 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte, Tali Komisyon olarak Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna, Esas Komisyon olarak da Komisyonumuza havale 
edilen "İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Ka
nunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı" ve muhtelif tarihlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan ve Başkanlıkça Tali Komisyon olarak Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna, 
Esas Komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin 
ye 16 Arkadaşımn (2/231); İzmir Milletvekili Kaya Erdem ve 66 Arkadaşının (2/719); İzmir Mil
letvekili Kaya Erdem Ve 65 Arkadaşımn (2/720); İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in 
(2/891), İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve 10 Arkadaşının (2/895) Esas Numaralı Kanun 
Teklifleri ile İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, sözkonusu Tasarı ve Tekliflerle aynı mahiyette 
olan ve sehven sadece Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmiş bulunan 
ancak, 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hak
kında Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmünün yerine getirilmesi ve aynı konudaki Ta
san ve Tekliflerle birleştirilerek görüşülmesini teminen Başkanlıkça Komisyonumuza havale edi
len (2/515), Esas Numaralı Teklifi, Komisyonumuzun 4-12 Ağustos 1997 tarihleri arasında, 69-75 
inci birleşimlerde, dokuz gün süre ile yaklaşık 93 saat devam eden müzakerelerde, Hükümeti tem-
silen Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay ile Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in başkanlıkların
da, Millî Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcileri 
ve Teklif Sahipleri ile Komisyonumuz üyesi olmayan 113 sayın milletvekilinin katılımıyla (496 
kez söz talep etmişlerdir.) içtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca birbirleriyle ilgili görülmeleri nede
niyle birleştirilerek ve 1/620 Esas Numaralı Tasarının görüşmelere esas alınması suretiyle, incele
nip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; Ülkelerin modern yönetim anlayışında devletin aslî fonksiyonlarına çekilmesi 
ifade edilirken, bunlardan bilhassa eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinin, sürekli olarak 
devletin sorumluluğu altında tutulması, yürütülmesi, denetlenmesi ve bu alanlarda en geniş imkân
ların en iyi şekilde sağlanması mümkün kılındığı takdirde, o ülkelerin geleceğinden endişeleri de o 
başarıya paralel olarak azalır. Bu itibarla, bugün, modern ve demokratik anlayış içerisinde hangi 
devlet yaklaşımını benimsersek benimseyelim, eğitim konusunda başarılı olamayan ülkeler, ülke
lerinin geleceğini de tehlikeye atacaklardır; çünkü, eğitim, diğer bütün başarıların temelini, altya
pısını ve kaynağını oluşturur. 

Anayasamızın 42 nci maddesi, eğitim ve öğrenim hakkını güvence altına almış, eğitim ve öğ
retimin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin 
gözetim ve denetimi altında yapılacağını, ilköğretimin kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu 
Ve Devlet okullarında parasız olduğunu, hükme bağlamıştır. Ayrıca, Anayasamızın 24 üncü 
hükümler çerçevesinde, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun ilgili maddeleri de Anayasamız ile uyumlu hale getirilmiştir. 

Ancak, bütün bu Anayasal ve yasal zorunluluklara rağmen bazı eğitim kurumlarının siyasî ve 
ideolojik telkinlerden uzak tutulamaması, eğitimde ciddi sorunlar yaratılmasına da neden olmuştur. 

Diğer taraftan, Avrupa Birliği Ülkelerinde asgari dokuz yıl olarak uygulanan zorunlu eğitimin, 
Ülkemizin gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, gelişen ve değişen dünya şartlarına uygun, çağ-
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daş ve demokratik bir eğitim ortamı içinde kesintisiz sekiz yıla çıkarılması kaçınılmaz hale gelmiş
tir. Kaldı ki; Öğretim Birliği Yasası çerçevesinde sekiz yıllık zorunlu ilköğretim uygulamasına ge
çilmesi hususu, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile de öngörülmüş ve XV inci Millî Eğitim Şu
rası kararıyla da benimsenmiştir. 

Tasarı ve Gerekçesi incelendiğinde; 
- ilköğretimin, sistem ve program bütünlüğü ilkesine uygun olarak sekiz yıl kesintisiz sürdü

rülmesinin, 
- 1997-1998 öğretim yılı başından itibaren ilköğretimin 6,7 ve 8 inci sınıflarına öğrenci alın

mamasının sağlanması, ancak; halihazırda bu sınıflarda öğrenim görenler ile çıraklık eğitim mer
kezlerindeki öğrencilerin zorunlu eğitimlerini tamamlamalarının, yerleşim yeri değişenlerin aynı 
statülerine devam edebilmelerinin ve 1996-1997 öğretim yılında bazı derslerin öğrenimini yaban
cı dille yapan okulların hazırlık sınıfında okuyanlar ile 1997-1998 öğretim yılı içinde Anadolu Li
seleri sınavına katılıp kazananların haklarının güvence altına alınmasının, 

- Öğrencilerin ortaöğretimdeki programlara bilinçli olarak yönelip ilgi ve yeteneklerine uygun 
meslek seçmelerinin kolaylaştırılabilmesini teminen hazırlık sınıfları açılmasının, ilköğretimin son 
ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edebilecekleri okul ve programların 
onlara hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam stan
dardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik hizmeti verilmesinin, 

- İsteğe bağlı din eğitimi, öğretimi veya Kur'an kursları ve hafızlık eğitiminin, Millî Eğitim 
Bakanlığının denetim ve gözetimi altında Diyanet işleri Başkanlığınca verilmesinin, 

- 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5.6.1986 tarih ve 3308 Sayılı Çı
raklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 
30.4.1992 tarih ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
ilgili maddelerinin yapılan değişikliklerle uyumlu hale getirilmesinin, 

amaçlandığı anlaşılmaktadır. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce usul hakkında yapılan konuşmalar

da; komisyon gündeminde bulunan Tasarı ve Tekliflerle birleştirilmiş olan 2/515 esas numaralı 
Teklifin, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 36 ncı maddesi uyarınca görüşmelerine, dağı
tım tarihi olan 4.8.1997 tarihinden itibaren kırksekiz saat sonra başlanabileceği, bu nedenle görüş
melere 6.8.1997 tarihine kadar ara verilmesi gerektiği görüşüne karşın, İçtüzüğün 26 ve 36 ncı 
maddeleri birlikte değerlendirildiği takdirde, 36 ncı maddenin uygulanmasına mahal olmadığı gö
rüşüne varılmış, ayrıca; Tasarı ve Tekliflerin incelenebilmesini teminen bir alt komisyon kurulma
sı, Tasarının Anayasa'ya aykırı hükümler taşıdığı bu nedenle Anayasa Komisyonunda görüşülme
si gerektiği ve Tasarının konusunun eğitimle ilgili olması nedeniyle esas komisyonun Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Komisyonumuzun ise tali komisyon olması gerektiği doğrul
tusunda verilen önergeler; içtüzüğün 38 inci maddesi uyarınca, komisyonların, kendilerine havale 
edilen tasarı veya teklifleri ilk önce Anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup olmadığını tetkikle 
yükümlü oldukları, bu nedenle Anayasa Komisyonuna havale edilmesine gerek bulunmadığı, 3067 
Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanunun 
3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca da Komisyonumuzun esas komisyon olması gerektiği gö
rüşünden hareketle, reddedilmiştir. 

Yukarıda izah olunan usul tartışmalarını ve oylamaları takiben Hükümet adına Tasarının ama
cına yönelik yapılan açıklamalarda; > 

- Ülkemizde, sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim için pedagojik gerçeklere dayanan ter
cihin, 14 Haziran 1973 tarihinde 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile yapıldığı, bu defa Ta
sarıda yer alan ilkeler ile 1983 yılında yapılan değişikliklere netlik kazandırıldığı, 

- Genel olarak sekiz yıllık öğretimde çağ nüfusuna göre okullaşma oranının 1996/1997 öğre
nim yılında yüzde 88.9'a ulaştığı, tasarının kanunlaşması halinde bu oranın üç yıl içinde yüzde 
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100'e ulaşacağı, 1980 yılında 6 yaş üzerindeki nüfusumuzun ortalama öğrenim süresi 3.4 yıl iken 
bu değerin, 1990'da 4.4 yıla, 1996 yılında 5 yıla ulaştığı, 2000 yılında ise 6 yaş üzeri nüfusumu
zun ortalama öğrenim süresinin 5.8 yıla ulaşacağı, 

- "Eğitimde Çağı Yakalama 2000 Projesi" ile 2000 yılında sınıf mevcutlarının 30'a indiril
mesi, iki tedrisatlı eğitimin kaldırılması, ilköğretimde yabancı dil eğitimine başlanması ve ve bil
gisayarlı eğitime geçilmesi gibi atılımlar yanında bazı sosyal yardımların da uygulanacağı, önü
müzdeki üç yıllık süre içinde birleştirilmiş sınıflar uygulamasına son verileceği, bu okullarda oku
yan öğrencilerin "taşımalı ilköğretim" ve "Yatılı İlköğretim Bölge Okulları" (YİBO) yöntemleri ile 
sekiz yıllık sistemin içine çekileceği, 

- Sekiz yıllık zorunlu, kesintisiz ilköğretim için ihtiyaç duyulan kaynağın 30 Trilyon liralık 
kısmının Maliye Bakanlığınca karşılanacağı, öğretmen açığı ile karşılaşılmayacağı, esasen sınıf öğ
retmeni konusunda bir açığın mevcut olmadığı 7-8 bin civarındaki "branş öğretmeni" ihtiyacının 
ise, emekli olan öğretmenlerimizin yaygın bir biçimde mesleğe dönme talepleri ile karşılanacağı, 

ifade edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Tasarı ile amaçlanan projelerin gerçekleştirilebilmesi için çok büyük miktarda malî kayna

ğa ihtiyaç duyulacağı, oysa; bu harcamalar için yeterli kaynağın mevcut olmadığı, projenin gerçek
leştirilebilmesini teminen yatırım kapasitelerimizin bu sektöre kaydırılmasının sektörlerarası den
geyi zedeleyebileceği, bu nedenle, hedeflerin daha rasyonel şekilde, sektörlerarası dengeler de gö-
zönüne alınarak yeniden tespit edilmesinde yarar görüldüğü, 

- Tasarının ciddi araştırmalar yapılmadan hazırlandığı, ülke gerçeklerinin gözardı edildiği, he
nüz tek derslikli okullarda öğrenim gören çocukların sayısının azımsanamayacak düzeyde bulun
duğu, 

- Tasarı ile getirilen sekiz yıllık eğitim süresine katılındığı, ancak; bu sürenin kesintisiz ola
rak uygulanmasında ısrar edilmesinin toplumun büyük bir kesiminde rahatsızlık yarattığı, toplum
sal uzlaşmayı engelleyici mahiyet taşıdığı, 

v - Tasarının, bir reformun gerçekleştirilmesinden çok, imam hatip orta okullarının kapatılma
sını amaçladığı, bu uygulamanın demokratik devlet anlayışına uygun olmayacağı, 

- Sekiz yıllık zorunlu öğretimin 5+3 yıl olarak uygulanmasının kamuoyunda duyulan rahat
sızlıkları sona erdireceği, böylece; farklı görüşlere sahip kişilerin karşı çıkmayacakları bir yön
temin geliştirilmiş olacağı, 

- Kırsal kesimde bulunan vatandaşlarımızın çocuklarının, fizikî imkânların yetersizliği nede
niyle, sekiz yıllık eğitimin getirdiği yeniliklerden yararlandırılmasının mümkün olamıyacağı, imam 
hatip okullarının orta kısınlarının da kapatılması halinde, bu çocukların öğretim imkânlarının tama
men ortadan kaldırılmış olacağı, 

-Tasarının kanunlaşması halinde, 1997-1998 öğretim yılında ihtiyaç duyulacak malî kaynak 
için 1997 yılı bütçesinde bir planlama yapılmadığı, bu kadar büyük bir projenin çeşitli bağışlar ile 
yürütülmesinin ise mümkün görülmediği, 

- Çıraklık eğitim merkezlerinin ondört yaşından küçük çocukların zorunlu olarak çalıştırılma
sına ortam hazırlamak düşüncesinden hareketle kurulmuş müesseseler olarak algılanıp kapatılması 
düşüncesine katılınmadığı, bu müesseselerin gerçek bir eğitim kurumu olduğu, 

- Din eğitiminin Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yürütülmesinin Anayasaya aykırı bu
lunmadığı, 

- Sekiz yıllık eğitim programlarında öğrencilere iki ayrı lisan öğretimi verileceği hususunda
ki yaklaşımların fizikî şartlar nedeniyle mümkün görülmediği, 

- İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, orta öğretimde devam edebilecek-
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leri okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağ
layacağı yaşam standardına ilişkin rehberlik hizmetinin süre olarak yeterli olmayacağı, bu uygula
manın ilköğretimin altıncı ders yılında başlatılmasında ve tedrici bir şekilde artırılmasında yarar 
görüldüğü, 

şeklindeki görüş ve eleştirilerin yanında, 
- Ülkemizin, 21 inci yüzyılda kalkınmış çağdaş ülkelerle rekabet edebilmesi için gerekli olan 

bilgi toplumunu yetiştirmede belirleyici rol oynayacak temel tedbirlerden birinin de, ilköğretimin 
zorunlu ve kesintisiz sekiz yıla çıkarılması ile mümkün olacağı, 

- Tasarıya geniş bir toplumsal destek verildiği ve hiç bir dönemde görülmediği kadar kaynak 
sağlandığı, 

Gelişmiş ülkelerde asgari on yıllık temel eğitimi takiben meslekî okullara yönelindiği, tecrü
beler, uygulamalar ve uzman görüşleri doğrultusunda çocuğun ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi
nin ancak 14-15 yaşlarında gerçekleştiği, bu nedenle 15 yaşından önce yönlendirme yapılmasının 
doğru bulunmadığı, 

. - 1973 yılından beri hep gündemde olan ve Eğitim Şuralarında kararlaştırılan bir projenin ger
çekleştirilmesine yönelik olarak hazırlanan Tasarının memnuniyetle karşılandığı, 

- Tasarının, 1973 yılındanberi devam eden meslek okullarının aşamalar halinde kaldırılması
na yönelik bir süreç olduğu, sadece imam hatip okullarının orta kısımlarının kapatılması şeklinde 
algılanmasının doğru olmadığı; sağlık, teknik ve benzeri eğitim veren okulların orta kısımlarının da 
kapatılmasının planlandığı, 

- Tek tip insan yetiştirme şeklindeki düşüncelere de katılınmadığı, tüm gelişmiş ülkelerde tek 
tip programlar uygulanmak suretiyle vatandaşlık, matematik, coğrafya gibi temel bilgilerin her va
tandaşa verildiği ve bu bilgilerin çağdaş insan için gerekli olduğu, 

-Tasarı ile getirilmek istenen projelerin aslında teknik mahiyet taşıdığı, esas sistemin 1973 yı
lında seçildiği, bugün getirilmek istenen herhangi bir sistem veya ideolojik bir görüş bulunmadığı, 

- Eğitimimizin içeriğini zenginleştirmeye ve gençlerimizin kabiliyetlerine göre ilerlemelerine 
imkân sağlamak amacıyla, Talim Terbiye Kurulunca temel eğitim çerçevesindeki ders konularıyla 
sınırlı kalmak koşulu ile eğitim programlarında değişiklik yapılarak, seçmeli derslerin artırılması 
suretiyle programların daha verimli hale getirileceği ve tartışmalara neden olan bazı sorunların da 
çözüme kavuşturulacağı, 

- Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim projesini imam hatip ortaokullarının kapatılması gibi 
anlamanın ve kamuoyuna bu şekilde yansıtmanın olumlu karşılanmadığı, bu şekilde bir anlayışın 
toplumda bölünmelere yol açabileceği, 

- Tasarı ile gecikmiş bir konuya çözüm getirilmesinin memnuniyetle karşılandığı, millî 
eğitimde birikmiş bulunan problemlerin artık çözümlenme zamanının geldiği, getirilen yeniliklerin 
bir an evvel hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğu, 

şeklinde olumlu görüşler de ifade edilmiştir. 
Ayrıca, Anayasamızın 166 ncı maddesi ile Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve 

Bütünlüğünün Korunması Hakkında 3067 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre kanun tasarı ve 
tekliflerinin yürürlükte olan Kalkınma Planları hükümlerine uygun olması gerektiği, oysa; Tasarı 
ile sekiz yıllık temel eğitimin kesintisiz olarak uygulanması öngörülürken, VII. nci Beş Yıllık 
Kalkınma Planına göre kademeli bir geçişin söz konusu olduğu dile getirilmiş, bu konuda Hükümet 
adına yapılan açıklamalarda ise Tasarının Kalkınma Planlarına uygun olarak hazırlandığı, Planın 
ilgili bölümlerinin ve hedeflere ilişkin tabloların incelenmesi halinde bu konudaki tereddütlerin 
giderilmiş olacağı, ayrıca, 1739 sayılı Kanunun, VII. nci Planın Kanunlaşmasından çok daha önce 
Parlamentonun onayı ile kanunlaştığı ve Planda yer alan hedeflerin hazırlanması aşamasında da söz 
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konusu Kanunun ilkelerine riayet edildiği, ayrıca anılan Kanunun aynı maddesinin ikinci ve üçüncü 
fıkralarının da konuya açıklık getirdiği ifade edilmiştir. 

Bu görüşmeleri takiben Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalar da; 
- İnsana yapılan yatırımın en değerli kazanç olduğu, gelişmiş ülkelerin yaratmış oldukları 

mucizelerin bunun en canlı örneğini teşkil ettiği, 
- Ülkemizin 21 inci yüzyılda, gelişmiş ülkeler ile birlikte çağı yakalayabilmesi için eğitim 

konusunda fedakârlık yapılması gerektiği, bu proje için üç yıllık süre içinde 1 Katrilyon liralık bir 
kaynağa ihtiyaç duyulduğu, istenen amaca ulaşılabilmesini teminen bir eğitim seferberliği içine 
kararlılıkla girilmesi gerektiği, 

- Sekiz yıllık zorunlu kesintisiz eğitimin pek çok gelişmiş ülkede uygulanan bir model olduğu, 
bu ülkeler arasında; İsveç, İsviçre, İspanya, Danimarka ve Finlandiya'nın da sayılabileceği, 

-Tasarıyla, kısa bir sürede çocuklarımıza daha kaliteli ve çağın teknolojisini yakalayan, çağın 
bilgi paylaşım teknolojilerini getiren, sekiz yıllık kesintisiz bir eğitimle, önce öğrenmeyi öğreten, 
sonra da, önlerinde açılan ufukta ilgi ve yeteneklerine göre meslek seçmeye yönlendirilen bir sis
temin getirilmesinin ve bu suretle de çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerine uygun meslekleri kazan
maları, iyi bir demokrasi kültürü ile yetişmeleri ve ükemizi dünyanın önde gelen ülkeleri konumu
na taşımalarının amaçlandığı, 

- Yabancı dil eğitimi konusunda büyük bir kararlılık içinde olunduğu, lisan eğitimine ilkoku
lun birinci sınıfında başlanacağı, bu yıl belirli bir aşama sağlanacağı, üç yıllık süre içinde ise, prog
ramların video TV sistemi ile zenginleştirileceği, 

- İmam Hatip Liselerinin birinci sınıfına intibak edebilecek düzeyde bilgilere sahip olup 
yapılacak sınavda da başarılı olanların, diğer eğitim kurumlarında olduğu gibi hazırlık sınıfını atla
yarak, direkt olarak imam hatip liselerinin birinci sınıfından öğrenimlerine devam edebilecekleri, 

ifade edilmiştir. 
Yapılan bu açıklamaları takiben konunun daha ayrıntılı bir şekilde anlaşılabilmesini teminen 

sorulan sualleri müteakip, Tasarının geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve Tasarı ile 
Gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının, 
- Çerçeve 2 nci maddesi, 1996-1997 ders yılında ve öncesinde ilkokuldan mezun olan öğren

cilerin zorunlu ilköğretim kapsamı dışında bulunması nedeniyle, maddenin birinci fıkrasında yera-
lan "zorunlu eğitim" ibaresinin metinden çıkarılması ve yerine "eğitimlerini" ibaresinin eklenmesi 
suretiyle, 

- Çerçeve 4 üncü maddesi; isteğe bağlı din eğitim ve öğretiminin Millî Eğitim Bakanlığının 
denetim ve gözetimi altında Diyanet İşleri Başkanlığınca tatillerde verilmesini ve bu kurslara katı
lacak öğrencilerin ilköğretimin beşinci sınıfını bitirmiş olmalarına ilişkin hükümleri kapsayacak şe
kilde yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

4 - 9 uncu maddesi; maddede yer alan Kanunlarla uyum sağlanması amacıyla, "14.6.1973 tarih
li ve 1739 sayılı Kanunun" da madde metnine ilave edilmesi suretiyle, 

- 10 uncu maddesi, " 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun" ifadesinden önce "ve" 
ibaresi ilave edilerek redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

Bu görüşmelerden sonra; temel eğitimin beş yıldan sekiz yıla çıkarılması nedeniyle gerekli 
olan kaynak ihtiyacına yeni gelir kaynaklan yaratılması, elde edilecek gelirlerin münhasıran sekiz 
yıllık temel eğitim giderlerini karşılamada kullanılması ve harcamaların rasyonel bir şekilde yapıl
masına ilişkin bir düzenlemenin metne ilave edilmesi hususunda verilen bir önerge hakkında Ma
liye Bakanı Zekeriya Temizel tarafından yapılan açıklamalarda; 
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- Sekiz yıllık ilköğretim yasa tasarısının şu anda 70-80 kişilik sınıflarda, çift tedrisatlı, tama
men ezbere dayanan ve bir çok derste öğretmen yüzü görmeden sürdürülen eğitime kalite kazan
dırmaya yönelik olduğu, 

- Önümüzdeki üç yıl içerisinde, sekiz yıllık ilköğretim yasası ile amaçlanan hedeflere ulaşa
bilmek için, 147 326 derslik yapılacağı, 250 yatılı ilköğretim bölge okulu inşa edileceği, satmalma 
ve kamulaştırmalar gerçekleştirileceği ve 192 155 öğretmen yetiştirileceği, bu projenin toplam ma
liyetinin 1 Katrilyon 8 Trilyon lira olarak hesaplandığı, böyle bir harcamanın, devletin en sağlıklı 
ve sürekli kaynakları içinde yapılacak olan bir vergi reformuyla sağlanmasının gerektiği, ancak, şu 
anda ülkenin ne beklemeye tahammülü ne de bir vergi reformunu gerçekleştirip, elde edeceği ge
lirlerle bu tip yatırımlarını finanse etme olanağının bulunmadığı, 

- Sekiz yıllık ilköğretim projesinin finansmanının, vergi niteliği olmayan ancak, belirli kişi ve
ya kuruluşların yapmış oldukları bazı işlemler ya da kullandıkları kâğıtlara, "Eğitime Katkı Payı" 
adı altında bir ilave maliyet getirilmek suretiyle karşılanacağı, 

- Eğitime katkı paylarının üç yıl boyunca yürürlükte kalacağı ve 2000 yılı sonunda yürürlük 
süresinin sona ereceği, 

- Katkı payının, tüm beyannameler ile SSK prim bildirgelerinden, motorlu taşıt iktisap veya 
devirlerinden, Spor-toto, Loto ve at yarışlarından, iç hat hava yolu biletlerinden, akaryakıt tüketim 
vergisi hasılat pay dağılımından, silah taşıma ve bulundurma müsaade vesikaları ile kara avcılığı 
ruhsat tezkerelerinden, İMKB işlemlerinden, reklam gelirlerinden, cep telefonlarından, tapu işlem
lerinden alınacak maktu bedeller ile Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin maktu 
bedellerden nispi oranlara çevrilmesi suretiyle elde edilecek kaynaklar ile kamu kurumu niteliğin
deki kuruluşların bir kısım gelirleri, ülkemizi yurtdışında tanıtmaya yönelik bir takım faaliyetlerde 
bulunması amacı ile kurulan ancak daha sonra çalışmaları durdurulan "Europalia" adlı 
kuruluşumuzun hesaplarının tasfiyesi ile elde edilen kaynak aktarımından ve uluslararası 
kuruluşlardan sağlanan kaynaklardan oluştuğu, 

- Katkı payına ilişkin düzenlemenin, bu harcamaların sağlıklı yapılabilmesini, herhangi bir 
yolsuzluk ve israfa meydan verilmesini önleyen hükümleri de içerdiği, ifade edilmiştir. 

Bu açıklamalardan sonra yapılan görüşmelerde; 
- Katkı paylarının maktu olarak düzenlenmesinin; beş kişi çalıştıran işveren ile beş yüz kişi ça

lıştıran işverenden, yerli otomobil alan vatandaş ile ithal malı otomobil alan vatandaştan eşit miktar
da "katkı payı" talep edilmesinin sosyal devlet anlayışı ve hakkaniyet kuralları ile bağdaşmayacağı, 

- Getirilen düzenlemelerin, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30-37 nci maddelerinde yer alan vize ve tescil hü
kümleri ile 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesinin dışında tutulmasının sakıncalı bulunduğu, 

- Büyük bir çoğunluğu dar gelirli, esnaf ve sanatkâr olan mükelleflerin yeni bir yükümlülük 
ile karşı karşıya bırakıldığı, ayrıca Bakanlar Kuruluna katkı payların artırılabilmesi için yetki ve
rildiği, bu yetkinin kısa zamanda kullanılması durumunda vatandaşın bu yük altında ezileceği, 

şeklinde eleştirilerin yanında, 
- Sekiz yıllık ilköğretim projesinin âdeta bir eğitim seferberliği şeklinde değerlendirilmesi ve 

geleceğimizin güvencesi çocuklarımız için gerekli her türlü fedakârlığı severek yerine getirmemiz 
hususunun bir vatandaşlık görevi olduğu ifade edilmiştir. 

Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise; 
- Sekiz yıllık ilköğretim projesine kaynak yaratmak amacıyla getirilen düzenlemelerde, mü

kelleflerin özel durumu ya da işleme konu olan araç veya nesne dikkate alınmadığından vergi ola
rak algılanmasının doğru olmadığı, maktu değerler olarak uygulanacağından vatandaşları fazla ren
cide edecek özellikte değerlendirilmediği, ayrıca, hazırlık aşamasında çeşitli kurum ve kuruluşlar 
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ile temas edildiği ve böyle bir amaç sözkonusu olunca üstlenilen yükümlülüğün katlanılmayacak 
boyutta görülmediği hususundaki duyarlığın müşahade edildiği, 

- 2886,1050 ve 832 sayılı kanunlar ile 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı mad
delerinin uygulanmayacağına ilişkin hükmün çeşitli tereddütlere neden olmasının anlayışla karşı
landığı, ancak ihale güvenliğine ilişkin hükümlere kesinlikle uyulacağı, yapılan işlemlerin mutlaka 
Sayıştay denetimine tabi tutulacağı yolsuzluk veya israfa neden olmamak için bütün önlemlerin alı
nacağının ifade edilmesini müteakip önerge, Komisyonumuzca da benimsenmiş ve geçici 1 inci 
madde olarak tasan metnine ilave edilmesi kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 1,3,5,6,7 ve 8 inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 11 ve 12 nci mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Tasarının başlığı içeriğinde yapılan düzenlemeye paralel olarak, "İlköğretim ve Eği
tim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Bakan
lığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Deği
şiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun Ta
sarısı" şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Komisyonumuz ayrıca; yeni öğretim yılının başlamasına çok kısa bir zaman kalmış olmasını 
gözönünde bulundurarak, İçtüzüğün 52 nci maddesi uyarınca, Tasarının Genel Kurulda öncelikle 
görüşülmesini istemeyi kararlaştırmıştır. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Biltekin Özdemir 

Samsun Milletvekili 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 

GÖRÜŞMELERE İLİŞKİN İSTATİSTİKSEL BİLGİLER (EK-1) 
(12.8.1997 Saat: 11.00 itibariyle) 

Görüşülen Gün Sayısı 
Toplam Görüşme Süresi 

Komisyon Üyeleri 
Diğer Milletvekilleri 
Millî Eğitim Bakanı 
Maliye Bakanı 

Usul Üzerine Yapılan Görüşmeler 
Tasarının Geneli'Üzerinde Yapılan Görüşmeleı 

Sayın Bakan 
Teklif Sahipleri 
Komisyon Üyeleri 
Diğer Milletvekilleri 
Sorular 

1 

9 Gün 

29 saat 40 dakika 
34 saat 25 dakika 
3 saat 25 dakika 

- 51 dakika 

2 saat 10 dakika 
2 saat 9 dakika 
6 saat 17 dakika 
9 saat 10 dakika 
2 saat 42 dakika 

TOPLAM 
Saat Dakika 
92 13 

4 50 
22 28 

-x 

Tüm Maddeler Üzerinde Yapılan Toplam Görüşmeler 64 55 
Komisyon Üyeleri 23 saat 43 dakika 
Diğer Milletvekilleri 25 saat 35 dakika 
Sorular 7 saat 58 dakika 
Önergeler 7 saat 39 dakika 

1 inci Madde 5 51 
Komisyon Üyeleri 2 saat 49 dakika 
Diğer Milletvekilleri - 51 dakika 
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Görüşülen Gün Sayısı 
Toplam Görüşme Süresi 

Sorular 

Önergeler 

2 nci Madde 

Komisyon Üyeleri 

Diğer Milletvekilleri 

Sorular 

Önergeler 

3 üncü Madde 

Komisyon Üyeleri 

Diğer Milletvekilleri 

Sorular 

Önergeler 

5 inci Madde 

(12.8.1997 Saat: 11.00 itibariyle) 

Komisyon Üyeleri 

Diğer Milletvekilleri 
Sorular 

Önergeler 

6 ncı Madde 

Komisyon Üyeleri 

Diğer Milletvekilleri 
Sorular 

Önergeler 
7 nci Madde 

Komisyon Üyeleri 

Diğer Milletvekilleri 

Sorular 

Önergeler 

8 inci Madde 

Komisyon Üyeleri 

Diğer Milletvekilleri , 

, Sorular 

Önergeler 

9 Gün 

- 56 dakika 

1 saat 15 dakika 

2 saat 32 dakika 

2 saat 18 dakika 

- 24 dakika 

- 49 dakika 

1 saat 9 dakika 

1 saat 7 dakika 

- 33 dakika 

- 30 dakika 

1 saat 36 dakika 

1 saat 37 dakika 

- 44 dakika 

- 31 dakika 

1 saat 55 dakika 

2 saat 7 dakika 

- 43 dakika 

17 dakika 

- 32 dakika 

- 50 dakika 

- 10 dakika 

- 9 dakika 

1 saat 41 dakika 

2 saat 13 dakika 

- 25 dakika 

- 22 dakika 

TOPLAM 
Saat Dakika 
92 13 

6 3 

3 19 

4 28 

TOPLAM 

5 2 

1 41 

4 41 
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Görüşülen Gün Sayısı 
Toplam Görüşme Süresi 

9 uncu Madde 
Komisyon Üyeleri 

Diğer Milletvekilleri 
Sorular 
Önergeler 

10 uncu Madde 
Komisyon Üyeleri 

Diğer Milletvekilleri 
Sorular 
Önergeler 

Geçici Madde 

Komisyon Üyeleri 

Diğer Milletvekilleri 
Sorular 
Önergeler 

(12.8.1997 Saat: 11.00 itibariyle) 
4 üncü Madde 

Komisyon Üyeleri 
Diğer Milletvekilleri 
Sorular 
Önergeler 

11 inci Madde 

Komisyon Üyeleri 

Diğer Milletvekilleri 
Sorular 

Önergeler 
12 nci Madde 

Komisyon Üyeleri 
Diğer Milletvekilleri 
Sorular 
Önergeler 

9 Gün 

- 29 dakika 
1 saat 47 dakika 

-

-
2 saat 

— 
-

28 dakika 
27 dakika 

29 dakika 
5 dakika 

25 dakika 
23 dakika 

3 saat 26 dakika 
2 saat 

-
1 saat 

26 dakika 
18 dakika 
15 dakika 

4 saat 50 dakika 
4 saat 

-
1 saat 

1 saat 
2 saat 

-

-

-
1 saat 
2 saat 

- ' 

3 dakika 
10 dakika 
11 dakika 

11 dakika 
30 dakika 
17 dakika 
10 dakika 

24 dakika 
21 dakika 
25 dakika 
20 dakika 

TOPLAM 
Saat Dakika 

92 13 

3 11 

3 42 

7 25 

. 

TOPLAM 
10 14 

4 8 

4 30 

12.8.1997 
Söz Alan Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin Analizi 

1 Defa Söz Alan Üye Sayısı : 4 
2 Defa Söz Alan Üye Sayısı : 4 
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3 Defa Söz Alan Üye Sayısı : 2 
4 Defa Söz Alan Üye Sayısı : 1 

5 Defa Söz Alan Üye Sayısı 

6 Defa Söz Alan Üyev Sayısı 
7 Defa Söz Alan Üye Sayısı 

8 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
9 Defa Söz Alan Üye Sayısı 

10 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
11 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
12 Defa Söz Alan Üye Sayısı : 2 

13 Defa Söz Alan Üye Sayısı : 2 
14 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
15 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
16 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
17 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
18 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
19 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
20 Defa Söz Alan Üye Sayısı 

Toplam söz isteyen Komisyon Üyesi : 24 
Toplam söz isteme sayısı : 161 
Ortalama söz isteme oranı : 7 
(Toplam söz isteme sayısı/Toplam söz isteyen) 

Söz Alan ve Komisyon Üyesi Olmayan Milletvekillerinin Analizi 
1 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
2 Defa Söz Alan Üye Sayısı 

3 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
4 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
5 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
6 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
7 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
8 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
9 Defa Söz Alan Üye Sayısı 

10 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
11 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
12 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
13 Defa Söz Alan Üye Sayısı 

27 
20 

13 
8 

14 
7 
6 
3 
5 
5 
4 
1 
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14 Defa Söz Alan Üye Sayısı 

15 Defa Söz Alan Üye Sayısı 

16 Defa Söz Alan Üye Sayısı 

17 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
18 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
19 Defa Söz Alan Üye Sayısı 

20 Defa Söz Alan Üye Sayısı 
Toplam söz isteyen Komisyon Üyesi Olmayanlar 
Toplam söz isteme sayısı 
Ortalama söz isteme oram 
(Toplam söz isteme sayısı/Toplam söz isteyen) 

113 
496 

4 

(EK-2) 
TASARININ GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN GEREKÇE 

Bu madde ile görüşülmekte olan kanun tasarısına bir geçici madde eklenmesi öngörülmekte
dir. Bu düzenleme ile temel eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkarılması nedeniyle ortaya çıkacak ilave gi
derleri karşılamak üzere yeni gelir kaynakları yaratılması, elde edilecek bu gelirlerin münhasıran 8 
yıllık temel eğitim giderlerini karşılamada kullanılması ve harcamaların rasyonel bir şekilde yapıl
ması hedeflenmektedir. 

Tasarıya eklenmesi öngörülen bu madde ile yapılan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir : 
1. 1.1.1997 -31.12.2000 tarihleri arasında aşağıda belirtilen çeşitli işlem ve kâğıtlar için 8 yıl

lık temel eğitime katkı payı ödenmesi öngörülmektedir. 
8 yıllık temel eğitime katkı payı aşağıdaki kaynaklardan oluşacaktır. 
a) Maddenin (A) fıkrasının 1 numaralı bendine göre; vergi dairelerine ve belediyelere mükel

lefler veya sorumlularca aylık, yıllık veya belirli bir dönem için verilen veya posta ile gönderilen 
her bir beyanname için 500 000 lira katkı payı ödenecektir. Beyanname dışında kalan bildirimler 
bu kapsama girmeyecektir. 

Eğitime katkı payı, bizzat mükellefler veya sorumlular tarafından veya bu kişiler adına hareket 
edenlerce de ödenebilecektir. Katkı payı ödemeleri, beyanname verme süresi içinde yapılacaktır. 

Bu çerçevede, vergi dairelerine verilen yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri, muhta
sar beyanname, münferit ve özel beyanname, katma değer vergisi ile ilgili olarak verilen tüm be
yannameler, ek vergi beyannamesi, banka sigorta muameleleri vergisi beyannamesi, veraset intikal 
vergisi beyannamesi, damga vergisi, taşıt alım vergisi, harçlar ve benzeri beyannameler bu kapsam
dadır. 

Diğer taraftan, belediyelere verilen emlak vergisi beyannameleri üzerinden de bu katkı payı 
hesaplanacaktır. 

Ayrıca, işverenler çalıştırmış oldukları işçiler için SSK'na vermekte oldukları sigorta prim bil
dirgeleri için 500 000 lira katkı payı ödeyeceklerdir. Bu kapsamda apartmanlarda ve işhanlarında 
kapıcılık ve odacılık gibi hizmetlerde bulunanlarla ilgili olarak verilen prim bildirgeleri için de bu 
katkı payı ödenecektir. 
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öte yandan, gümrük idarelerine verilen beyannameler üzerinden ise 1 000 000 lira katkı payı 
ödenecektir. 

b) Maddenin (A) fıkrasının 2 numaralı bendinde, 1318 sayılı Finansman Kanununa göre taşıt 
alım vergisine tabi plan otomobil, kaptıkaçtı, panel, arazi taşıtı, kamyonet, kamyon, çekici ve ben
zerleri minibüs, otobüs; troleybüs ve benzerleri, yat, kotra, her türlü motorlu özel tekneler ile uçak 
ve helikopterlerden ilk defa kayıt ve tescil ettirilecek olanların iktisap işleminden önce, bu motor
lu taşıtlardan ilgili tescil kurumlarına kayıt ve tescilli olanların satış ve devirlerinden de bu işlem
lerden önce 10 000 000 lira eğitime katkı payı ödemeleri öngörülmektedir. 

c) Maddenin (A) fıkrasının 3 numaralı bendinde, futbol müsabakaları ve at yarışlarında müş
terek bahis tertiplenmesi ile Millî Piyango İdaresince oynatılan sayısal loto katılımcılarından oyu
na katılma bedeli şeklinde bir katkı payı alınması öngörülmektedir. Kamuoyunda vergisiz bir ka
zanç imajı oluşan at yarışlarına iştirak edenlerden 20 000 lira, sayısal loto ile yoğun iştirakçisi bu
lunan spor toto ve lotoya katılanlardan ise 10 000 lira temel eğitimin finansmanına katkıda bulun
maları sağlanarak bu oyunlara sosyal bir amaç verilmiş olmaktadır. 

d) 4 numaralı bende göre, silah taşıma ve bulundurma vesikaları için 20 000 000 lira, kara av
cılığı ruhsat tezkerelerinin (Avcı cemiyetlerine dahil olan ve olmayan) verilmesi ve yenilenmele
rinden önce ise 10 000 000 lira, bu vesika ve tezkere sahiplerince eğitime katkı payı ödenmesi ön
görülmektedir. 

e) 5 numaralı bent hükmü ile 31.12.2000 tarihine kadar havayolu ile iç hat yolcu taşımacılı
ğında düzenlenen her bir bilet için 500 000 lira, dönüşlü biletler için ise 1 000 000 lira, bilet alan
ların eğitime katkı payı ödemeleri öngörülmektedir. Son varış noktasına kadar birden fazla yapılan 
transit uçuşlarda ayrıca katkı payı alınmayacaktır. 

f) 6 numaralı bent hükmü ile İMKB'nda yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıy
met kotasyon ve tescil ücretlerinin, kürtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylarir 
nın ve SPK tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerin yarısı kadar ayrıca he
saplanacak tutarların, 8 yıllık temel eğitim finansmanında kullanılmak üzere ve geçici bir süre ile 
alınması öngörülmektedir. 

İMKB'nın gelirleri arasında menkul kıymetlerin kotasyon ücretleri, borsa işlemlerinin tescil 
ücretleri ve kürtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek paylar bulunmaktadır. Bu ücret ve pay
ların oranları ilgili mevzuat çerçevesinde idare tarafından belirlenmekte ve tahsil edilmektedir. Ge
tirilmesi düşünülen düzenleme ile borsa tarafından tahsil edilecek bu ücret ve payların yarısı kadar 
bir tutarın ayrıca hesaplanarak müşteriden tahsili öngörülmektedir. 

Aynı şekilde SPK'da yaptığı kayıt ve tescil işlemleri nedeniyle halka açık şirketlerden aldığı 
ücret ve diğer gelirlerinin yarısı kadar bir tutarı ayrıca hesaplayacak ve kendi geliri ile birlikte tah
sil ederek, ödeyecektir. 

g) Maddenin (A) fıkrasının 7 numaralı bendi ile cep telefonu sahipleri adına aylık olarak ta
hakkuk ettirilen sabit tesis ücretleri kadar yılda bir defa olmak üzere ayrıca hesaplanan bir tutar ile 
adlarına GSM aboneliği tesis edilenlerden 2 000 000 lira eğitime katkı payı ödenmesi öngörülmek
tedir. 

h) Maddenin 8 numaralı bendi ile RTÜK tarafından yayın kuruluşlarının reklam gelirlerinden 
alınan pay kadar ayrıca hesaplanacak tutarda eğitime katkı payı alınacaktır. 

i) 9 numaralı bent hükmü ile de 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifenin I inci bölü
münde belirtilen tapu işlemlerinden de harç mükellefiyeti doğuran her bir işlem için 5 000 000 lira tu-
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tannda eğitime katkı payı alınması öngörülmektedir. Bu katkı payının alınmasında gerek Harçlar 
Kanunu ve gerekse diğer kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetlerin bir önemi bulunmamaktadır. 
Tapuda işlem yapan her kişi veya kurum bu katkı payını ödeyecektir. 

j) Maddenin (A) fıkrasının 10 numaralı bendi ile bu fıkranın 3, 5 ve 7 numaralı bentlerinde 
yer alan katkı paylarının katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyeceği hükme bağlanmakta, 11 
numaralı bendi ile eğitim katkı payının kimler tarafından ve hangi sürelerde ödeneceği öngörül
mekte, 12 numaralı bendi ile de belediyeler; müşterek bahis ve talih oyunlarında oyunu tertipleyen
ler, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, İMKB, Türk Telekom A.Ş., RTÜK ve ha
va taşımacılığı yapanlar tarafından tahsil edilen eğitim katkı paylarının ödeme süresi belirlenmek
tedir. 13 numaralı bentte de Bakanlar Kuruluna, maktu olarak belirlenen katkı paylarını ekonomik 
gelişmelere paralelolarak gerektiğinde on katına kadar artırabilmesi için yetki verilmektedir. 

Eğitim katkı paylarının toplanmasında esas alınacak kanunlarla birlikte Vergi Usul ve Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunlara atıf yapılmak suretiyle vergi alacaklarının prose
dürüne tabi olmaları sağlanmaktadır. 

2. 3418 sayılı Kanunla ihdas edilen eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, tütün 
mamulleri ve alkollü içecekler ile bir kısım alkolsüz içecekler üzerinden ağırlık, hacim, paket, şişe 
vb. ölçülere göre maktu bir tarife üzerinden alınmaktadır. Maktu tarifenin ekonomik gelişmelere 
bağlı olarak hızla aşınması, zaman içinde vergi tahsilatında önemli miktarda azalmaya ve verginin 
ihdas amacından uzaklaşmasına yol açmaktadır. 

Bu husus gözönüne alınarak geçici maddenin (B) fıkrası ile yeni bir düzenleme yapılmak su
retiyle eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri yergisinde nispî tarife uygulamasına geçilmesi 
amaçlanmıştır. 

Bu düzenlemeye göre, kapsama giren ürünlerin tamamında % 10 vergi oranı uygulanacaktır. 
Verginin matrahı; perakende satış fiyatı üreticileri tarafından önceden belirlenen tütün mamulleri 
ile alkollü içeceklerde katma değer vergisi hesabına esas alınan perakende satış fiyatı; perakende 
fiyatı piyasa şartlarına göre oluşan şarap, bira ve alkolsüz içeceklerde imalatçı tarafından birim be
del üzerinden hesaplanan katma değer vergisi matrahı olacaktır. Birim bedeli, ambalaj cinsine gö
re paket, adet, şişe, kutu gibi bir birim ambalajdaki ürünün bedelidir. Dökme veya fıçılı ambalajda 
satılan ürünler için ise 1 litre veya kilogram ürünün bedeli birim bedel olarak dikkate alınacaktır. 

Hesaplanan vergi tutarı 5 000 lira ve katları olarak beyan edilecektir. Buna göre birim bedel 
üzerinden yapılan hesaplama sonucu 5 000 liraya kadar olan kesirler 5 000 liraya tamamlanacak
tır. Örneğin, hesaplanan vergi 18 000 lira ise 20 000 lira, 23 000 lira ise 25 000 lira olarak esas alı
nacaktır. Ancak, alkolsüz içeceklerde verginin kesirli çıkması halinde, hesaplanan vergi tutarı 
5 000 lira ve katlarına tamamlanmadan beyan edilip ödenecektir. 

3. Yapılan bu düzenleme ile; sekiz yıllık temel eğitimin giderlerini karşılamak üzere, bu mad
de ile yaratılan kaynakların sadece bu amaçla kullanılmasını sağlamak üzere Millî Eğitim Bakan
lığı bütçesine özel ödenek kaydedilmesi imkânı getirilmektedir. 

4. Bu düzenleme ile, fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşların ihtiyaç fazlası olan gelirlerinin 
sekiz yıllık kesintisiz temel eğitim harcamalarının finansmanında ek bir kaynak olarak değerlendi
rilmesi amaçlanmaktadır. 

5. Bağış yoluyla oluşturulan olanakların nemalandırılması, bu şekilde toplanan gelir ve yapı
lan harcamaların Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığınca denetlenmesi suretiyle, toplanan kaynağın 
değerlendirilmesi ve harcanmasının en rasyonel bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır. 
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Sekiz yıllık kesintisiz temel eğitimin giderlerini karşılamak üzere, sağlanan kaynakların elde 
edildiği yıl içinde harcanmaması halinde, ödeneğin iptal edilmeyerek yeni malî yıla devri imkânı 
getirilmek suretiyle, yaratılan kaynağın tamamının sekiz yıllık kesintisiz temel eğitimin giderlerin
de kullanılması sağlanmaktadır. 

Yaratılan kaynağın sekiz yıllık temel eğitimin giderlerinin karşılanmasında; etkin, süratli ve 
verimli bir şekilde kullanılması için mevzuatla ilgili bir takım kolaylıklar getirilmektedir. Ancak, 
harcamada disiplin sağlamak için de Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığına harcama usul 
ve esaslarında düzenleme yetkisi verilmektedir. 

6. Maddenin son fıkrası ile maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile eğitime katkı 
payının ödeme süreleri ve ödeme yerlerinin Maliye Bakanlığınca, harcamalara ilişkin usul ve esas
ların da Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken tespit edileceği öngörülmekte
dir. 

E k - 4 
Sekiz Yıllık Temel Eğitimin 1997 - 2000 Yıllarına İlişkin Maliyeti 

(1997 Yılı Fiyatlarıyla Milyon TL.) 
Satınalma Taşımalı Ek 

Yıllar Derslik Kamulaştırma Eğitim Öğretmen Toplam 

1997 61 290 000 1 000 000 3 600 000 6 182 000 72 672 000 

1998 223 848 000 14700 000 4750000 44 836 200 288 134 200 
1999 227 664 000 14 017 000 6 080 000 43 158 672 290 919 672 
2000 280 370 000 17 758 000 6 080 000 52 554 816 356 762 816 

TOPLAM 793 172 000 48 075 000 20 510 000 146 731688 1008 488 688 
(EK-4) 

SEKİZ YILLIK TEMEL EĞİTİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ TEMİNEN 
OLUŞTURULAN KATKI PAYI KAYNAKLARI 

1997 1998 

Katkı Payının Kaynağı _ (4 Aylık) (12 Aylık) 
* Tüm beyannameler (emlak ve gümrük 
vergisi beyannameleri hesaplamaya dahil 
edilmemiştir.) ile SSK Prim bildirgelerinden 8.0 25.1 
* Motorlu taşıt iktisap veya devirlerinden 4.0 14.0 
*Spor-Toto, Loto ve at yarışlarından 7.5 21.2 
*lç hat hava yolcu biletlerinden 0.5 2.8 
•Akaryakıt tüketim vergisi hasılat pay dağılımın
dan katkı payı 2.0 6.2 
* Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri 
vergisinde nispi oran uygulamasından 24.5 73.7 
•Silah taşıma ve bulundurma müsaade vesikaları 
ile kara avcılığı ruhsat tezkerelerinden 2.7 9.0 
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Katkı Pavının Kavnaeı 
*tMKB işlemlerinden 

*Reklam gelirlerinden 

*Cep telefonlarından 

Tapu işlemlerinden 

TOPLAM 

Başkan 
Biltekin Özdemir 

Samsun 
Sözcü 

Hüseyin Yayla 
Hatay 
Üye 

/. Ertan Yülek 
Adana 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Üye 

Mehmet Büyükyılmaz 
Adana 

Üye 
Aydın Tümen 

Ankara 

Üye 
Saffet Kaya 

Ardahan 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Ataullah Hamidi 

Batman 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Üye 

Necati Güllülü 
Erzurum 

1997 

(4Avhk) 
2.0 

1.2 

2.2 
8.2 

62.8 

1998 

02Ayhk) 

Başkanvekili 
Metin Şahin 

Antalya 
Kâtip 

Miraç Akdoğan 
Malatya 

Üye 
Mustafa Küpeli 

Adana 

Üye 
Sait Açba 

Afyon 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Mehmet Ekici 

Ankara 
(Muhalefet şerhimiz eklidir.) 

Üye 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 

Bartın 

Üye 
Abbas İnceayan 

Bolu 

Üye 
Hasan Çağlayan 

Çorum 
(Muhalefet şerhimiz vardır.) 

Üye 
Şamil Ayrım 

İğdır 

6.2 

3.6 
4.7 

25.0 

191.5 
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Üye 
Ali Er 

içel 
Üye 

Mehmet Aydın 
İstanbul 

Üye 
Algan Hacaloğlu 

istanbul 
(4. Maddeye itiraz kaydım eklidir.) 

Üye 
Esat Bütün 

Kahramanmaraş 
(imzada bulunamadı.) 

Üye 
Fethi Acar 
Kastamonu 

(Muhalefet şerhi eklidir.) 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

(Muhalifim. M. Şerhi eklidir.) 
Üye 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Üye 
Ahmet Neidim 

Sakarya 

/ 
Üye 

Ertuğrul Eryılmaz 
Sakarya 

(Muhalefet şerhimiz eklidir.) 
Üye 

Mehmet Yaşar Ünal 
Uşak 

Üye 
Refik Araş 

istanbul 

Üye 
Osman Kılıç 

istanbul 
Üye 

Ali Topuz ' 
istanbul 

(Dördüncü maddeye karşı oy yazısı eklidir.) 
Üye 

Çetin Bilgir 
Kars 

Üye 
Nurettin Kaldırımcı 

Kayseri 
(Muhalefet şerhimiz eklidir.) 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
(Muhalefet şerhimiz eklidir.) 

Üye 
Mustafa Bahri Kibar 

Ordu 
Üye 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

(Muhalefet şerhi ektedir.) 
Üye 

AbdullatifŞener 
Sivas 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Üye 

Yıldırım Aktürk 
Uşak 

MUHALEFET ŞERHİM 
Müzakeresi 12.8.1997, Salı günü saat 11.50'de tamamlanan ilköğretim ve Eğitim Kanunları 

ile diğer kanunlarda değişiklik yapan kanun tasarısına ait muhalefet şerhi ekte takdim edilmiştir. 
Ancak verilen süre fevkalâde kısıtlı olup, sabaha kadar 24 saate yakın çalıştıktan sonra muhalefet 
şerhimin bir saat gibi kısa zamanda talep edilmesi, şu ana kadarki Meclis çalışma teamüllerine ta
mamen aykırıdır. 
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Kanun Tasarısının esası ilköğretim süresinin 8 yıla kesintisiz olarak çıkarılmasıdır. Bu suretle 
amaçlanan iş, çıraklık müessesesinin, Anadolu Liselerinin, Anadolu Ticaret Meslek Liselerinin, 
Anadolu Aşçılık Meslek Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerinin ve tüm genel maksatlı orta
okulların kapatılması ve çocuklarımızın VII. Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen ilköğretimin 
2 nci kademesinden başlayan yönlendirmeye son verilmektedir. 

VII. Beş Yıllık Kalkınma Plânı ilköğretimin kademeli olacağını öngörmüştür. Diğer taraftan 
beş yıllık plânları ve programlan yürürlüğe koyan kanun, plân hükümlerinin bozulamayacağına 
amirdir. Dolayısıyla bir Anayasa hükmü olan plânlara aykırı olma niteliği taşıyan bu Kanun Tasa-
nsı Anayasaya da aykırıdır. Diğer taraftan Millî Eğitimi tamamen ilgilendiren bu Kanun Tasarısı 
esas komisyon olması icabeden Millî Eğitim Komisyonunda görüşülmesi tamamlanmadan, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanmış ve çok aceleye getirilmiştir. Millî Eğitim Komisyo
nu ciddî bir çalışma içine girmiş ve bu çalışma sonucunda Tasarıyı reddetmiş ve raporu Komisyo
numuza bilâhare göndermesine rağmen hiç dikkate alınmamıştır. İsmi Millî Eğitim Komisyonu 
olan komisyonun raporunu dikkate almamak bu meselenin nasıl gayrî ciddî tutulduğunun bir deli
lidir. 

Tasannın, Anayasaya çeşitli yönlerden aykırılığı iddia edilmiş ve bu sebeple de Anayasa Ko
misyonundan görüş istenmesi talep edilmiş olmasına rağmen bu görüşte alınmamıştır. Oysa bun
dan önceleri birçok defa Anayasaya aykırılık iddiası bulunan tasarı ve teklifler için Anayasa Ko
misyonunun görüşü alınmıştır. 

Ülkemiz son 4 ayı aşkın bir süredir oluşturulan ve toplumumuzda, kamuoyunda gerginliğe yo-
laçan sunî gündemlerle oyalanmaktadır. Bunun doğurduğu kaos ortamının faturalarından biri de 
eğitim sistemimize çıkanlmak istenmektedir. 

Dünya Matematik ve Bilim imtihanı sıralamasında ilk 40 ülkeye dahi giremeyecek kadar eği
timin zayıf olduğu ülkemizde zorunlu eğitimin 8 yıla çıkanlması tartışması abesle iştigaldir. 

Türkiyemizin eğitim sisteminin içinde bulunduğu mevcut zorlukları çözmek yerine, eğitim 
sistemimizi yaz-boz tahtasına çevirerek tahrip edici etkiler yapacak bir şekilde, zorunlu eğitimin 
kesintisiz 8 yıla çıkarılmak istenmesini basiretsizlik olarak değerlendiriyorum. 

Esasen zorunlu eğitimin kesintisiz 8 yıl olmasını ısrarla isteyenlerin, gerçek amacının eğitim 
sistemimizin kalitesinin artırılmasından ziyade, İmam-Hatip Liselerinin orta bölümlerinin kapatıl
masını ve Kur'an Kurslarına öğrenci akışını önlemek olduğu anlaşılmıştır. 

İnsanlann din ve vicdan hürriyeti, dinini öğrenme hürriyeti Anayasamızda güvence altına alın
mış temel hürriyetler arasında yer almaktadır. Vatandaşına hizmet etmekle yükümlü devletin "iste
yene din ve ahlâk eğitimi ve öğretimi verme" vazifesi Anayasamızın 31 inci maddesinde öngörül
müştür. insan Hakları Evrensel Beyannamesi de din ve inanç hürriyetini en temel haklar ve hürri
yetler arasında kabul etmektedir. Hal böyle iken ve Türkiye bir hukuk devleti olduğu halde, insan
ların en temel hakkı olan din ve ahlâk eğitimini kısıtlama girişimi hukuka, demokrasiye ve insan 
haklartna aykırıdır. 

Milletin dinini ve gereklerini ilmî delilleriyle ve açık bir ortamda öğrenmesi, milletin ve dola
yısıyla devletin yararınadır. Aksi takdirde toplumu hurafeler sarmakta, bir sürü sahtekâr türemek-
te ve toplum neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırdedememektedir. 

Imam-Hatip Liseleri milletin yaptırıp, eğitim ve öğretimi devlete bıraktığı okullardır. Millî 
Eğitim Bakanlığı ders müfredatını belirliyor, öğretmenlerini kendisi tayin ediyor. O zaman devlet 
kendi okulundan korkar mı? Kur'an Kursları da milletin kendi parasıyla yaptığı ve Diyanet İşleri 
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Başkanlığının denetiminde olan eğitim müesseseleridir. Bugüne kadar bu kuruluşların öğrencileri 
ve mezunları ülkemiz aleyhine hiçbir eylem veya yıkıcı faaliyetlere karışmamışlardır. Yıkıcı faali
yetlere karışan bir kişi veya kişiler varsa onlar hakkında takibat yapılır, kurum varsa o kurum ka
patılabilir, topyekün bütün benzer kuruluşlar suçlanamaz, kapatılamaz. Hatta 1980 yılında ülke te
rör bataklığında iken bile, devlet makamlarının hazırladığı bir raporda orta ve lise öğrencileri ara
sında anarşiye karışan İmam-Hatip Lisesi mezunları olmadığı bildirilmişti" 

İlkokul eğitimi, Türkiye'nin eğitim alanında en zayıf olduğu bölümdür. 13 yaş öğrenciler ara
sında yapılan 3 üncü Uluslararası Matematik ve Bilim Sınavında Türkiye ilk 40 ülke arasında da
hi yoktur. Türkiye bugün ilmî gelişme açısından dünyada ancak 46 ncı sırada yeralıyor. 

İlkokul eğitimindeki zayıflığı nispeten azaltan Teknik Meslek Okulları, Kolejler, Anadolu Li
seleri, Fen Liseleri, Çıraklık Okulları ve Imam-Hatip Liseleri 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilecek 
olursa büyük bir darbe yemiş olacaktır. 15 yaşından sonra çırak yetişmez, o çocuğa sanat öğretile-
mez 15-16 yaşından sonra yabancı dil öğrenmek çok zordur. 

Her zaman model olarak gösterilen batılı ülkelerde bile zorunlu eğitim kesintili bir şekilde uy
gulanmaktadır. (ABD'de 6+3+3 yıl, Almanya'da 4+6+3 yıl, Fransa'da 5+4+3 yıl, İtalya'da 5+3+5 
yıl, Japonya'da 6+3+3 yıl, İngiltere'de 6+3+4 yıl, İsveç'te 5+3+3 yıl, İsviçre'de 6+3+2 yıl, Belçi
ka'da 6+3+3 yıl, Avusturya'da 4+4+4 yıl ve Norveç'de 6+3+3 yıl). İşte çağdaş olarak adlandırılan, 
model olarak lanse edilen batılı ülkelerdeki durum böyle. Oysa ülkemiz, Afrika'daki ve Okyanus 
adalarındaki az sayıdaki az gelişmiş ülkelerde ve eski komünist ülkelerde uygulanan bir sistem olan 
8 yıl kesintisiz zorunlu eğitime döndürülmek istenmektedir. 

Diğer taraftan, 8 yıllık zorunlu eğitime kesintisiz bir şekilde geçilecek olursa, eğitim sistemi
mizin nasıl bir yara alacağını görmek için Millî Eğitim Bakanlığının kendi raporlarındaki bilgilere 
bakmak yeterli olacaktır. Ortaöğretimde okuyan 2 223 236 öğrenciden 788 613'ü (% 35,4) mağdur 
konumuna düşmüş olacaktır. İmam-Hatip Liselerinin orta kısmında okuyan 306 121 öğrenci de 
toplam mağdur olacak öğrencilerin % 38,8'ini oluşturmaktadır. Görülüyor ki İmam-Hatiplerin önü
nü kesmeye matuf bu Tasarı, eğitimimizi kaosa sürükleyecektir. 

Özel Ortaokullar 58 763 öğrenci 
Özel Azınlık Ortaokulları 1 628 öğrenci 
Özel Uluslararası Ortaokullar 130 öğrenci 
Endüstri Meslek Lisesi Orta Okulları (erkek) 4 636 öğrenci 
Endüstri Meslek Lisesi Orta Okulları (kız) 27 462 öğrenci 
Ticaret Liselerinin Orta Kısımları 6 846 öğrenci 
İmam-Hatip Liselerinin Orta Kısımları 290 098 öğrenci 
Anadolu İmam-Hatip Liselerinin Orta Kısımları 16 023 öğrenci 
Anadolu Ticaret Liselerinin Orta Kısımları 948 öğrenci 
Anadolu Aşçılık Ortaokulları 276 öğrenci 
Anadolu Liselerinin Orta Kısımları 124 251 öğrenci 
Pratik Kız Sanat Okulları 37 819 öğrenci 
Çıraklık Eğitim Merkezleri 213 720 öğrenci 
TOPLAM 788 613 öğrenci 
Bu Kanun Tasarısı, kanunlaşırsa bu ders yılında, hatta 3-4 yıl içinde uygulaması mümkün ola

mayacaktır. Zaten mevcut yasalarda da 8 yıllık zorunlu eğitime mani bir hâl yoktur. Nitekim 
1973'dcn beri uygulama devam etmekte ancak alt yapı ve şartlar müsait olmadığı için zamana ya
yılmış bulunmaktadır. Zorla uygulamaya konacak bu Kanun Anadolu'da milyonlarca gencimizin 
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eğitiminin kalitesini düşürecek. Fakir-fukara ve Anadolu insanımızın geleceği karartılacak, bu ke
simin çocuklarının fırsat eşitliği önlenerek, devlet yönetiminde ve insanca yaşama şartlarının gere
ği olan iş bulmada önleri kesilecektir. 

Bu Kanunun uygulamasını imkânsız kılan faktörler şöyledir: 
1. FİZİKÎ İMKÂNSIZLIKLAR 

1.1. Normal öğretime geçiş halinde ilave derslik ihtiyacı 

1. Şehirlerde öğrenci sayısı : 

2. Köylerde öğrenci sayısı 
7 124 666 Adet 
3 562 334 Adet 

10 687 000 Adet 
2 - İlave derslik ihtiyacı 

-Şehirde 7 124 666/35 

- Köylerde 3 562 334/20 
- Toplam derslik sayısı 

3 - Nüfus artış hızından gelen (1.017) 
TOPLAM 

1.2. Mevcut derslik sayısı 
- Kapalı okulların derslik sayısı 
- Kullanılabilir derslik 
A - B = 385 559 - 175 451 = 210 000 

1970/71 % 32.7 - 1980/81 % 43.5 - 1990/91 % 58.4 - 1996/97 % 69.6'dır. 
26 yılın artışı % 36.9 ve yıllık ortalama % 1.8'dir. 

203 562 Adet 
178 116 Adet 
381 678 Adet 
3 881 Adet 

385 559 Adet 
195 451 Adet 
20 000 Adet 
175 451 Adet 

2. 

2.1 

KABULLER (MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KAYNAKLAR) 

ÖĞRENCİ SAYİSİ 

1. Kademe 
- Çağ nüfusu 
- Okullaşma oranı 
- Okula gitmeyen 

2.2. 2. Kademe 
- Çağ nüfusu 
- Okullaşma oranı 
- Okullara gitmeyen 
TOPLAM ÇAĞ NÜFUSU 

Derslik ihtiyacı 
2.3. Öğrenci Sayıları 

- Şehirde 
- Köylerde-
TOPLAM 

6-11 yaş 
% 104 

12-14 yaş 
%65 

6 628 000 
6 853 000 

4 059 000 
2 608 000 
1 451 000 
10 687 000 
305 000 

7 124 666 
3 562 334 

10 687 000 
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2.4. 1. Kademede Okul Savısı 

- Tekli okul sayısı 40 592 
- İkili okul sayısı 8 066 
TOPLAM 48 658 
2. Kademede 

-Ortaokul sayısı 8 947 

- Tekli Ortaokul 6 680 
- îkili Ortaokul 2 267 

2.5. Derslik Sayıları 
- Şehirlerde 97 864 
- Köylerde köy ilkokulları 70 915 
- Köylerde 3 derslikte 26 692 
TOPLAM 195 471 

3. ÖĞRETMEN İHTİYACI 
3.1. Öğretmen sayısı 

- Derslik sayısı (385 559) X 1.8 694 006 Adet 
3.2. Mevcut öğretmen sayısı 279 450 
3.3. İlave öğretmen ihtiyacı 414 556 

4. MALÎ İMKÂNSIZLIK 

4.1. Derslik ihtiyacı 210 108 Adet 
210 108 derslik x 40 000 Dolar 1 derslik x 
140 000 TL./1 Dolar 1.176 Katrilyon 

4.2. Öğretmen ve diğer personel maliyeti 

A) 279 450 x 50 milyon maaş x 12 ay 167 Trilyon 
(Mevcutlara 12 milyon eklenerek) 

B) Yeni öğretmen ücretleri (414 556 x 12x50) 248 Trilyon 
C) Öğretmen yetiştirme (414 556x200 milyon x 4711) 331 Trilyon 
D) Diğer personel (70 000 milyon x 12 ay) 42 Trilyon 

4.3 Bilgisayar ve ders araçları maliyeti 
İlk ve ortaokullarda 10 687 000 öğrenci 
Her 5 öğrenci için bir bilgisayar üzerinden 
2 137 000 adet bilgisayar 
İhtiyacın % 25'inin mevcut olduğu varsayılırsa 
1 602 750 adet ek bilgisayara ihtiyaç vardır. 
Bir bilgisayar istasyon ve ders araçlarıyla 1 500 Dolardır. 

1 602 750 bilgisayar x 1 500 Dolar x 140 000 TL. üzerinden 336 Trilyon 
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4.4. Sosyal ve (Sportif ihtiyaç maliyeti 8 derslik için asgarî birer 
voleybol + basketbol sahası + 5 duşluk maliyeti 
(1 milyar x 210 108/8) 26 Trilyon 

TOPLAM İHTİYAÇ 2.326 Katrilyon 
İlköğretim için 1997 Bütçesindeki yatırım 21 trilyon civarında olduğu düşünülürse, malî ba

kımdan Kanunun gereklerini kısa zamanda yerine getirmek mümkün değildir. 

5. BİYOLOJİK, PEDAGOJİK VE PSİKOLOJİK İMKÂNSIZLIK 

* Bilimsel olarak meslek eğitimine erken yaşlarda başlanması, öğrencilerin istidat ve 
kabiliyetlerine göre yönlendirilmesi gerekmektedir. (Sanat, beden eğitimi, yabancı dil 
ve dinî eğitim gibi) 

* 8 yıllık zorunlu eğitimin kesintisiz olarak, aynı çatı altında, tek tip programla sürdü
rülmesi, yaş ve çağ bakımından öğrencileri bıktırma, usandırma ve caydırma açısın
dan sakıncalıdır. 

* İlk ve ortaokul çağındaki çocukların fizikî, sosyal, psikolojik ve ergenlik gelişmeleri 
birbirinden farklı olduğundan, bu iki farklı çağ grubunun bir çatı altında eğitim ve öğ
retim yapmaları sakıncalıdır. 

* Nitekim, şu andaki ilköğretimin ilk 5 yılında sınıf öğretmenliği, son 3 yılında ise 
branş öğretmenliği uygulanmaktadır. 

6. HUKUKÎ İMKÂNSIZLIKLAR 
a) ANAYASA 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 
Kanun No. 2709 Yayım 09.11.1982 

BAŞLANGIÇ 
Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet ge-

reklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme 
ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; 

Anayasa Madde 24/1,4 
VI. Din ve vicdan hürriyeti 

Madde 24. - Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve 

ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun 
dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin 
talebine bağlıdır. 

Anayasa Madde 27/1 
IV. Bilim ve sanat hürriyeti 
Madde 27. - Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu 

alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. 
Anayasa Madde 42/1,2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 376) 



- 5 4 -

II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi 
Madde 42. - Kimse, eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz. 
Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. 
b) MEDENÎ KANUN 

Şahsiyet 
b)Rüşt 
Madde 1 1 . - Rüşt, 18 yaşın ikmaliyle başlar. Evlenme, reşit kılar. 
I. Devir ve takyit yasağı ve istisnaları 
Madde 23. - Kimse, medenî haklardan ve onları kullanmaktan kısmen olsun feragat edemez. 

' ' , Evlenmeye ehliyet ve maniler 
Yaş: 
Madde 88. -

Erkek onyedi, kadın onbeş yaşını ikmal etmedikçe evlenemez. 
Şu kadar ki hâkim, fevkalade hallerde ve pek mühim bir sebebe mebni onbeş yaşını ikmal et

miş olan bir erkeğin veya ondört yaşını bitirmiş olan bir kadının evlenmesine müsaade edebilir. Ka
rardan önce, ana, baba veya vasinin dinlenmesi şarttır. 

b) VELAYETİN ŞÜMULÜ: 
II. Meslekî terbiye : 
Madde 265. - Ana ve baba, çocuğun meslekî terbiyesini sevk ve İdare eder ve mümkün mer

tebe kuvvet ve kabiliyetini ve arzularını nazara alır. 
III. Dinî terbiye : 
Madde 266. - Çocuğun dinî terbiyesini tâyin ana babaya aittir. 
Ana babanın bu husustaki hürriyetini tehdit edecek her türlü mukavele muteber değildir. 

Reşit, dinini intihapta hürdür 
c) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI BEYANNAMESİ 
Madde 18 . -
Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü vardır. Bu hak, din ya da inancını değiştirme öz

gürlüğünü ve din ya da inancını, tek başına ya da topluca ve açık ya da özel olarak öğretme, uygu
lama, tören ve ibadet yoluyla açıklama özgürlüğünü içerir. 

Madde 26. -
1. Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında para

sızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yüksek öğrenim yetene
ğe göre herkese eşit olarak sağlanır. 

2. Eğitim, insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygılı güç
lendirmeye yöneliktir. Eğitim, tüm uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dost
luğu özendirir ve Birleşmiş Milletler'in, barışın korunması yolundaki etkinliklerini daha da geliştirir. 

3. Ana-babalar, çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikle hak sahibidir. 
d) AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 

Madde 9 . - 1 . Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din ya da 
inancını geliştirme özgürlüğüyle, din ya da inancını tek başına ya da topluca ve açık ya da özel ola
rak ibadet, öğretme, uygulama ve gözetme yoluyla açıklama özgürlüğünü de kapsar. 
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2. Din ve inancı açıklama özgürlüğü, ancak, demokratik bir toplumda kamu güvenliğinin ge
rekleri, kamu düzeninin, genel sağlık ve ahlâkın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korun
ması için gerekli olan ve yasayla konulan sınırlamalara bağlıdır. 

e) HELSİNKİ NİHAÎ SENEDİ 
Konferans 1 Ağustos 1975'te Helsinki'de çalışmalarını tamamlamıştır. Sonuç belgesinin 1/VII 

nci maddesinde, "insan hakları ve temel özgürlüklere saygı" başlığı altında şu ilkelere yer verilmiş
tir. 

"Katılan devletler, insan hakları ve temel Özgürlüklere saygı gösterecek; ırk, cinsiyet, dil ve 
din ayırımı yapmaksızın herkese düşünce ve din ve vicdan özgürlüğü tanıyacaklardır. 

Devletler, insan haysiyetinden kaynaklanan ve insanın kendisini özgürce ve tam olarak geliş
tirmesi için zarurî olan, medenî, siyasî, ekonomik, sosyal kültürel ve diğer hakların etkin bir şekil
de kullanılmasını teşvik edip cesaretlendireceklerdir. 

Katılan devletler bu çerçevede, bireyin tek başına veya diğerleriyle topluca, kendi inançlarına 
uygun olarak, din veya inançlarını açığa vurma ve ibadet haklarını tanıyıp saygı göstereceklerdir. 

Bölgesinde millî azınlıklar olan devletler, bu gibi azınlıklara dahil olan kişilerin kanun önün
de eşit olma haklarına saygı gösterecekler ve onların insan hakları ve temel özgürlüklerden gerçek
ten yararlanabilmeleri için kendilerine tam fırsat sağlayacak, bu alandaki meşru çıkarlarını koruya
caklardır. 

Katılan devletler, insan hakları ve temel özgürlüklerin evrensel niteliğini tanıyarak, onlara say
gının, barış, adalet ve iyiliğin bir unsuru ve kendileri ve bütün devletler arasındaki işbirliğinin bir 
gereği olduğunu kabul ederler. 

Devletler, karşılıklı ilişkilerinde hak ve özgürlüklere saygı gösterecekler, onlara evrensel dü
zeyde etkin bir şekilde saygı gösterilmesi için, birlikte veya tek başına BM ile işbirliği yapacaklar
dır. 

Devletler, bireyin bu alandaki hak ve görevlerini bilmek ve ona göre hareket etmek hakkı ol
duğunu teyit ederler. 

Katılan devletler, insan hakları ve temel özgürlükler alanında, BM Şartı ve İnsan Hakları Ev
rensel Bildirisinin amaç ve ilkelerine uygun olarak hareket edecekler ve keza onayladıkları ulusla
rarası insan hakları sözleşmeleri de dahil olmak üzere bu alandaki uluslararası bildiriler öngörülen 
yükümlülüklerini yerine getireceklerdir." , 

f) PARİS ŞARTI 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, 19-21 Kasım 1990 tarihleri arasında Paris'te toplan

mıştır. Konferans sonucu kabul ve ilan edilen Paris Şartı'nın hemen girişinde "insan hakları de
mokrasi ve hukukun üstünlüğü" başlığı altında, Konferansa katılan devletler aşağıdaki yükümlü
lükleri üstlenmişlerdir. 

"Milletimizin tek yönetim sistemi olarak demokrasiyi kurmayı, sağlamlaştırmayı ve güçlen
dirmeyi taahhüt ederiz. Bu çabamızda aşağıdaki hususlara sadık kalacağız; 

İnsan hakları ve temel hürriyetler, tüm insanların doğumlarıyla birlikte iktisap ettikleri vazge
çilmez haklardır, ve kanunlarla garanti altına alınmışlardır. Bunların korunması ve geliştirilmesi 
Devletin başta gelen görevidir. Bunlara saygı, zorba bir Devlete karşı asıl güvenceyi oluşturur. 
Bunlara uyulması ve tam olarak uygulanması hürriyetin, adaletin ve barışın temelidir. 

Demokratik yönetim, düzenli olarak yapılan hür ve adîl seçimlerle ifadesini bulan halk irade
sine dayalıdır. Demokrasinin temelinde insana saygı ve hukukun üstünlüğü yatar. Demokrasi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 376) 



- 5 6 -

ifade hürriyetinin, toplumun her kesimine karşı hoşgörünün ve herkes için fırsat eşitliğinin en iyi 
güvencesidir. 

Temsili ve çoğulcu karakteriyle demokrasi, seçmene karşı sorumluluğu, kamu görevlilerinin 
kanunlara uyma yükümlülüklerini ve tarafsız bir şekilde dağıtılan adaleti kapsar. Kimse kanunla
rın üzerinde olamaz. 

Ayırım gözetilmeksizin herkesin : 
Düşünce, vicdan, din ya da inanç hürriyetine, ifade hürriyetine; örgütlenme ve toplantı düzen

leme hürriyetine, seyahat etme hürriyetine sahip olduğunu; 
Ulusal azınlıkların etnik, kültürel, dil ve dinî kimliklerinin korunacağını, ulusal azınlıklara 

mensup kişilerin bu kimliklerini ayırıma tabi tutulmaksızın ve kanun önünde tam bir eşitlikle, hür 
olarak ifade etmeye, korumaya ve geliştirmeye hakları olduğunu teyit ederiz. 

Bu ilkelere tam saygı, yeni Avrupa'yı üzerinde inşa etmeyi amaçladığımız temeli oluşturmak
tadır. 

Ülkelerimiz, demokratik kazanımları vazgeçilmez hale dönüştürebilmek amacıyla işbirliği ya
pacaklar ve birbirlerini destekleyeceklerdir." 

g) İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK I NUMARALI PROTOKOL 
Madde 2. - Kimse eğitim hakkından mahrum edilemez. Devlet eğitim ve öğretim alanında üst

leneceği görevleri yerine getirilmesinde, ana, babanın bu eğitim ve öğrenimi kendilerinin felsefî 
inançlarına göre sağlamak hakkına riayet edecektir. 

h) LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI 
FASIL III 

Akalliyetlerin himayesi 
Madde 39. - Gayrî müslim akalliyetlere mensup Türk tebaası müslümanların istifade ettikleri 

aynı hukuku medeniye ve siyasiyeden istifade edeceklerdir. 
Türkiye'nin bütün ahalisi din tefrik edilmeksizin kanun nazarında müsavi olacaklardır. 
Din, itikat ve mezhep farkı hiçbir Türk tebaasının hukuku medeniye ve siyasiyeden istifadesi

ne ve bilhassa hidematı umumiyeye kabulüne, memuriyete ve meratibe nailiyetine veya muhtelif 
mesalikî sanayii icra etmesine bir mania teşkil etmeyecektir. , 

Madde 40. - Gayrî müslim akalliyetlere mensup olan Türk tebaası hukuken ve fiilen diğer 
Türk tebaaya tatbik edilen aynı muamele ve aynı teminattan müstefid olacaklar ve bilhassa, mas
rafları kendilerine ait olmak üzere her türlü müessesatı hayriye, diniye veya ictimaiyeyi, her türlü 
mektep ve sair müessesatı talim ve terbiyeyi tesis, idare ve murakabe etmek ve buralarda kendi li
sanlarını serbestçe istimal ve âyini dinilerini serbestçe icra etmek hususlarına müsavî bir hakka ma
lik bulunacaklardır. 

Madde 41. -Tedrisatı umumiye hususunda, Türkiye Hükümeti gayrî müslim tebaanın mühim 
bir nispet dahilinde mütemekkin oldukları şehirler ve kazalarda bu Türk tebaasının çocuklarının ip
tidai mekteplerde kendi lisanlariyle tahsil etmelerini temin zımnından teshilâtı münasibe ibraz ede
cektir. Bu hüküm Türkiye Hükümetinin mezkûr mekteplerde Türk lisanının tedrisinin mecburî kıl
masına mâni olmayacaktır. 

Madde 42. -Türkiye Hükümeti gayrî müslim akalliyetlerin hukuk-u aile ve ahkâm-ı şahsiye-
leri bahsinde bu mesailin mezkûr akalliyetlerin örf ve âdetlerinde hal ve fasledilmesinc müsaid her 
türlü ahkâm vaz'ına muvafakat eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 376) 



- 5 7 -

Madde 44/2 . -
Türkiye, Cemiyeti Akvam Meclisi âzasından her birini bu taahhüdattan herhangi birine karşı 

vuku bulan tecavüzü veya tecavüz tahdidini meclisin nazarı dikkatine arza salâhiyettâr olacağını ve 
Meclisin, icabı hale göre, münasip ve müessir telâkki edilecek bir sureti hareketi ittihaz ve talimat 
ita edebileceğini kabul eder. 

Bu sebepledir ki; 
Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 29.6.1960 tarih ve 172 sayılı Karan ile Mu

sevi çocuklanna dinî eğitime müsaade edilmiş. Edilmesi de doğrudur. Ancak bizim çocuklanmıza 
aynı imkânın verilmemesi eşitlik ilkesine terstir. Bununla ilgili Karar şöyledir : 

- İlkokullara devam eden Musevi çocuklanna; okul programlan ve kanunen okula_ devam 
mecburiyeti işi aksattırılmamak şartıyla sinegoglarda değişik müfredata göre din dersleri verilme
si hususu Vekâlet Yüksek Makamının tasvibine arz olundu. 

1 Kurul üyelerinin imzaları 
Uygundur. 
21/VI/1960 

Maarif Vekili 
İmza 

3.20/230 16.2.1960 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Sinegoglarda din dersi verilmesi hk. 

Musevi çocuklannın dinî tedrisattan mahrum kalmamalannı temin maksatıyla Sinegoglarda 
seviyelerine göre din dersi verilmesi isteği hakkında Hahambaşılıktan alınan 2.2.1960 tarihli ve 
34/M/28 sayılı yazı ve 5 nüsha program ilişik olarak sunulmuştur. 

İncelenerek bu husustaki mütalâalarının bildirilmesine rica eder, saygılarımı sunarım. 

Özel Okullar Müdürü a. 

Ek: 5 nüsha yönetmelik 
1 Yazı 

Suretin Aynıdır 
Şube Müdürü 

Mühür 
İmza 

Millî Eğitim Bakanlığı 29 Haziran 1960 - Sinegog Eğitim Kararı ile ilgili müfredat şöyledir : 
Talim Terbiye Dairesinin 29 Haziran 1960 tarih ve 172 sayılı Kararına dayalı olarak Bakanlık 

makamından alınan 21.6.1960 tarihli muciple ilkokullara devam eden Musevi çocuklarına aşağıda
ki programa göre din dersleri verilmiştir. Program hahambaşlarınca hazırlanmıştır. 

Program : 
1. Allah'a teşekkür duaları okuma ve ezber nan 

(Birkot aneenin) 

2. Sabah duaları " " " 
(Birkot aşahlar) 
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3. Sabah mezmurian okuma ve ezber nan 
(Pesuke dejimra) 

4. Şema duası " " " 
(Kariad şema) 

5. Cumartesi günü mezmurian " " " 
(Zemirot şel şâbat) 

6. Sabah namazı 1 inci kısım " " " 
(Baruh Şema ve Aleluyot) 

7. Sabah namazı 2 nci kısım " " " 
(Yotser) 

8. Sabah namazı 3 üncü kısım " " nam 
(Şemone esre) 

9. Akşam namazı " " " 
(Minha) 

10. Yatsı namazı 
(Arvit) 

11. Bazı mazmurlar " " " 
(Allel) 

12. Meşideler neşidesi " " " 
(Şiraşirin) 

13. Cumartesi gecesine ait mezmurlar " . " " 
(İehu neranena) 

14. Cumartesi gecesi namazı " . . " . " 
(Arvit şel Şabat) 

15. Cumartesi sabahı namazı " " " 
(Şahrit) ', ' • . 

16. Cumartesi 2 nci namazı " " " 

(MusaO 
17. Cumartesi akşam namazı okuma ve ezber nam 

(Minha) 
18. Cumartesi yatsı namazı " " 

(Avdala) 
19. Aybaşı namazı " " " 

(Mudaf şel roşhodes) 
20. Ay ihdasına ait dua " " " 

(Birkot elevana) 
21. Bayramlara ait illahiler " • . » • » . 

(Mizmore aregolin) 

Hahambaşılık: 
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22. Bayramlara ait namazlar okuma 
(amidot şaloş regalim) 
(musaf şel şaloş regalim) 

23. Hanuka bayramına ait dua okuma ve ezber 
(Birkat Hanuka) 

24. Purim bayramına ait manzume okuma 
(Mi Kamoha) 

25. Roş aşana bayramına ait namazlar ve illahiler " 
(Tefilot upiyotim şel Roşaşana) 

26. Kipur gününe ait namazlar ve illahiler " 
(Tefilot Yom akipurim ve apeyotim) 

27. Tevrat okuması " 
(Keriat Atora) 

28. Nebiilerin okuma parçalan 
(Haftarot) 

29. Ester (Magilla) 
30. Ruth (Ruth) 
31. Yermiyanın merasiyetleri (Eha) 
32. Mezmurlar (Teillim) 
33. Dinî vesaya (Pirke avot) 
34. Oruçlara dair malumat 

(Hameş taaniyot) 
35. Pesah bayramına dair 

(Sureler ve dualar) 
(ağada şel pesah) 

7. DEMOKRATİK ZORUNLULUK 
* Demokrasilerde millet iradesi esastır ve millet bu hakkını parlamento vasıtasıyla kulla

nır. 
Dolayısıyla parlamento, millet arzusunu hiçe sayan bir uygulamanın içinde olamaz. 

* Türkiye Büyük Millet Meclisinden güvenoyu alan 54 üncü Hükümet programı, zorunlu 
eğitimi kademeli olarak öngörmüştür. 

* Hükümet programları, hükümetleri Meclise karşı bağlayan bir akittir. Hükümet progra
mında zorunlu eğitim, kesintili, yani 2 kademelidir. 

* Avrupa Konseyi Parlamenterler Toplantısında, 1993 yılında alınan 1202 sayılı kararda, 
demokratik toplumlarda din konusundaki özgürlükçü yaklaşımların, toplumda hoşgörü
nün yaygınlaşmasına yardım edeceği belirtilmiştir. 

* tmam-Hatip okullarının tamamı halk tarafından yapılmış olup, bu okulların kapatılma
sı, halkın arzu ve istekleri ile çatışmaktadır. 
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8. FIRSAT EŞİTLİĞİNDE AYRICALIK 
*' Devletin görevi eğitimde eşit imkânları sağlamaktır. 

* Mevcut duruma göre, ağırlıkla kırsal alanda eğitim gören öğrenciler, şehirdeki öğrenciler
le aynı imkâna sahip değildir. 8 yıllık kesintisiz eğitimde, bu eşitsizlik daha da artacaktır. 

* İmkânlardaki bu eşitsizlik üniversiteye girişte adalet ilkesini de zedelemektedir. 

* Aynı sonuç hayatdaki başarıyı da etkiler toplumumuzda kırgın, kıskanç grupların meyda
na gelmesine sebep olur. 

* Sosyal dengeleri bozar, anarşiyi körükler. 
* Lozan Andlaşması ile gayr-i müslim unsurlara sağlanan din eğitim ve öğretim özgürlüğü 

şayet sürdürülecekse, müslüman unsurlardan bu hak esirgenmiş olacaktır. Onlara tanınan 
hak geri alınacaksa Lozan Barış Andlaşması ihlal edilmiş olacaktır. 

9. VAKIF, BAĞIŞ VE YARDIMLAŞMA RUHUNUN ZEDELENMESİ 
* Devlet hizmetlerinde halkın desteğine ihtiyaç vardır. 
* Halk bu desteğini vakıf, bağış ve yardımlaşma yolu ile yapar. 

* 1996 yılında bütçeden eğitim için ayrılan yatırım tutarı 31 trilyon lira iken, aynı yıl, halkın 
eğitime katkısı; 10 trilyon lira olmuştur. 

* Bağış ve yardımlarda esas olan güvendir. 
* Halk iradesinin yansımadığı kararlarda güven duygusu zayıflar. 
* Bu da yardımlaşma ruhunu zedeler ve eğitimdeki katkı payını düşürür. 
10. DEVLET MÎLLET KAYNAŞMASININ ZEDELENMESİ 
* Medeniyet mücadelesinde başarı iç barış ve huzurla sağlanır. 
* Huzur ise milliyetiyle barışık olmakla gerçekleşir. 
* Milletin istek ve arzularının hiçe sayıldığı karar ve uygulamalar iç barışı bozar. 
* Toplumsal rahatsızlığı artırır. 
* Devlet-millet kaynaşmasını önler. 
* Kaynaşmanın sağlanması için, devletin emreden devlet olmaktan çok, hizmet veren devlet 

olmak zorundadır. 

* Milletin isteğine rağmen, sekiz yıllık zorunlu eğitimin kesintisiz olarak uygulanması, bek
lenen kaynaşmayı zedeleyecektir. 

Dr. İ. Ertan Yülek 
Adana 

MUHALEFET ŞERHİ 
I. Millî Eğitim alanında Yapısal değişiklikleri gerçekleştirecek olan bu yasa Millet İradesinin 

dikkate alındığı bir ortamda gündeme getirilmemiştir: 

Meclis by-pass edilmiştir. Türkiye'de yıllardır, tahakküm eden anti-demokratik güçler meclis 
iradesi üzerine koydukları ipotekle haika rağmen baskıcı ve bilimi dışlayan metodlarla sekiz yıllık 
kesintisiz ve zorunlu eğitimi 54 üncü hükümete dikte ettirmeyi başaramadıklarından, yeni entrika
ları sahneye koyarak 55 inci hükümete dikte ettirmişlerdir. 

Meclisin ilk by-pass edilişi, 28 Şubat 1997'de MGK tavsiye kararları ile başlatılmıştır. Bu ka
rarlar niteliği itibariyle tavsiye olmasına rağmen, hükümeti icbar etmemesine rağmen, ülkemizde 
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gerek Meclis içinde ve gerek Meclis dışında anti-demokratik bir zemin oluşturulmuştur. Zaten ye
terince oluşmayan demokrasi zemini kaymıştır. Anti-demokratik zemin oluşumuna Meclis içinde
ki siyasi partiler de alkış tutmuşlar, başlangıçta perde arkasında görünen bir kısım asker de bütün 
boyutları ile sahneye çıkmıştır. 

Sadece asker değil, işçi ve işveren Konfederasyonlarının çok kıymetli patronları da anti-de
mokratik zemine aynı söylemlerle yerleşmişlerdir. "REJlM TEHLİKESİ", "GERGİNLİK", "LA-
İK-ANTÎLAİK ÇATIŞMASI". Fakat bu söylemler suni gündemle kasıtlı olarak ortaya çıktığından 
hiçbir zaman için işçi kesiminde kabul görmemiş, aksine patronları aleyhine büyük tepkiler göster
mişlerdir. Çünkü Refahyol döneminde 600 bin işçi ile sözleşme imzalanmış ve barış içinde ve hiç
bir grevin olmadığı bir ortamda bütün bunlar gerçekleşmiştir, işçi kesiminin yanısıra bu söylemler 
memur kesiminde de, esnaf kesiminde de ve köylü kesiminde de kabul görmemiştir. Çünkü hemen he
men her kesim taleplerinin önemli bir kısmını barış ve hoşgörü ortamında karşılandığını görmüşlerdir. 

Anti-demokratik zeminin en büyük aktörlerinden birisi de bir kısım MEDYA olmuştur. Yıl
lardır halkın sırtından, devlet kasasından semizlenmiş olan büyük sermaye gruplarının tesis ettiği 
ve yıllardır bu milletin ruh kökünü kazımaya çalışan, bin yıllık medeniyete küfür etmeyi şiar edi
nen, Milletin gerçek değerleri ile barışık olmayan, bu toplumda zehirli ayrık otları olan medyadır. 

Bazı gazete başlıklarına baktığımızda MGK kararları kayıtsız şartsız uygulanmalıdır, asla ta
viz verilmemelidir, sekiz yıllık kesintisiz eğitim çağdaşlığın gereğidir, sürmanşetleri sergilendiği 
bir ortamda, Meclis içindeki millî şef döneminin artıkları da aynı nakaratlarla koroya katılmışlar ve 
Meclis dışı cuntacı koro ile birlikte 28 Şubat 1997'den itibaren 55 inci Hükümet kuruluncaya ka-

_ dar, Çankaya'nın da iştiraki ile yüksek perdeden demokrasi (!) nutukları atılmıştır. Kısacası MEC
LİS BY-PASS edilmiştir. Demokrasi zeminine anti-demokratik güçler oturmuş ve kara paralarla 
oluşturulan transferler vasıtasıyla güvenoyu da alınmıştır. Yani Medya-Kumarhane-Büyük serma
ye çevreleri kazandıkları kara paranın devamı için, sömürü çarkının devamı için arzu ettikleri dün
yayı tekrar kurmuşlardır. Mecliste ahlaki zemin de kaymıştır, paranın iradesi galip gelmiş ve Mil
let idaresi şimdilik mahzenlere gömülmüştür. 

55 inci Hükümet işte bu anti-demokratik cephenin oluşturduğu bir hükümettir. Özgürlük vaad 
edemez kendisi özgür değildir, insan haklan vadedemez çünkü insan haklarını gaspeden haksız ka
zanç erlerinin gayretiyle kurulmuştur, demokrasi vadedemez çünkü halka rağmen kurulmuştur. Kı
sacası Anti-demokratik cephenin oluşturduğu bir hükümettir. Perde arkasındaki güçler hükümetin 
kuruluşunu İmam-Hatip, Kur'an Kursu ve İslamcı sermaye (!) eksenine yerleştirmişlerdir. Bu ek
sen Meclis iradesini ve Hükümet iradesini yansıtmamaktadır. Ortada by-pass edilmiş meclis irade
si vardır, böyle bir ortamda hükümet oluşturulduğundan hükümet iradesi de ipotek altındadır. Bu 
irade ile işbaşına gelen hükümet resmî ideolojinin bir aracı olarak eğitime hiç bir bilimsel gerekçe
ye dayanmaksızın yaklaşmakta ve halkın tercihlerini siyasal tercihe dönüştürme tarzındaki olması 
gereken fonksiyonunu gözardı etmektedir. 

Bu yaklaşım totaliter rejimlerde benimsenen bir yaklaşımdır. Demokratik ideallerle donanım
lı siyasî partilerin yaklaşımı olamaz. Nitekim 55 inci Hükümetin programı görüşülürken Sayın Baş
bakan Mesut Yılmaz'ın Imam-Hatip Liselerini kastederek "Bu okulları Cumhuriyetin okulları ya
pacağız" derken verdiği mesaj totaliter bir anlayışa teslim olunduğunun mesajıdır. Çünkü Ocak 
1997'de Sayın Mesut Yılmaz Çay-TV'de yaptığı söyleşide "Bu okullar inançlı nesiller yetiştirmek
tedir. Halkın, fakir halkın fedakârlığı ile açılmıştır. 1940'larda baskı ve zulmü halkımız bildiği için 
bu güzel hizmetleri sergilemişlerdir, kendilerine destek olacağız her zaman" mealindeki açıklama
ları hatırlayınca şimdi totaliter bir cepheye teslim olduğunu, 1940'ların baskıcı, talan edici, din ve 
vicdan hürriyetinin prangaya vurulduğu bir anlayışla birlik olduğunu açıkça anlamaktayız. 
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Aynı zemin kaymasını Çankaya'da da görmekteyiz, Cennete bilet kesen okullar nitelemesi ile. 
Bütün bunlar Meclisin by-pass edildiğini ve dolayısıyla Millet iradesinin by-pass edildiğini açıkça 
göstermektedir. Ayrıca gelişen olaylar hükümet üzerindeki şaibeleri de teyid etmekte, Anasol-
D'nin Çankaya Hükümeti nitelemelerine de haklılık kazandırmaktadır. Artık zulüm alkışlanmaya-
caktır, zalimlerin maskesi düşmüş artık zalimler sevilmeyecektir, zalimlerin keyfi için geçmişe kal
kıp sövülmeyecektir. Çünkü şanlı Medeniyetimizin gönül erleri birgün gelecek bu Ülkede özgürlü
ğü, insan haklarını, bayraklaştıracaklar ve bütün totaliter ruhlar da şifa bulacaktır. 

II. Mevcut tasarının Sekiz Yıllık kesintisiz olması çağdaş gelişmiş ülke gerçeklerine aykırıdır: 
Kesintisiz eğitim modelinden bahsederken eğitimde dünyanın çağdaş ülkelerinin bilhassa "Te

mel Eğitim" alanındaki yönelişleri gözardı etmemek gerekir. 
Dünya'da "Temel Eğitim" alanındaki hem OECD hem de UNESCO tarafından yapılan değer

lendirmelere bakıldığında ki bu dokümanlar Millî Eğitim Bakanlığımızın değerli bürokratlarında 
da mevcuttur, gelişmiş ülkeler penceresinden bakıldığında ilkokulu kısa tutma eğilimi hızla yayıl
maktadır. İlkokul sadece oyun ortamında çocuğa sosyalleştirme ve anadilini iyi öğretme dönemi
dir. Bu sebeple bu dönem örneğin Almanya, Avusturya, Fransa'da 4 yıl, Japonya, İtalya, Fransa 5 
yıldır. Hollanda, İsviçre, İngiltere, ABD'de 6 yıldır. 

Bu süreler bize bir gerçeği yansıtmaktadır. Çocukların psikososyal özelliklerinden hareket 
ederseniz, ki bu elimizdeki bilimin bize verdiği gerçek ölçüdür, bu süreler gerçeği tam anlamıyla 
yansıtır. 

Psikososyal ergenlik ve olgunluğa esas teşkil eden üç aşama vardır. (1) 3 yaş bunalım döne
mi, (2) 7 yaş bunalım dönemi, (3) 12 yaş bunalım dönemi, bu dönemleri dikkate alan bir eğitim an
layışı var batı ülkelerinde. 

Zorunlu eğitim Temel eğitim Zorunlu eğitim 
yaşı süresi süresi 

- Almanya 
- Avusturya 
- Fransa 
- Japonya 
- İtalya 
- Hollanda 
- İsviçre 
- İngiltere 
- ABD 
* Türkiye 

Belçika 
(*)İspanya 

İrlanda 
Luxemburg 
Portekiz 

(**) Danimarka 

6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 

.'5 
6/7 

7 
6 
6 
6 
6 
6 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(10-12 yaş) Hazırlık Eğitimidir. 
7 + 

4=10 
4=9 

4/5=10/11 
5=11 
5=11 
6=12 
6-12 
6=11 
6=12/13 
8=15 

6 (3 basamak) 
6 
6 
6 
4 

9 

13 Yıl 
12 Yıl 
10 Yıl 
8 Yıl 
8 Yıl 
9 Yıl 
9 Yıl 

11 Yıl 
12 Yıl 
8 Yıl 
= 12 
=12 
= 12 
=12 
=10 

=16 

(*) 1990yılı reformu ile (6) yıl. 2'şer yıllık 3 dönem. 
(**) İlköğretim ve Alt ortaöğretim düzeylerinde genel eğitim. Danimarka eğitim sistemi alt ve ortaöğretim ara
sında farklılık verir. Danimarka'da zorunlu eğitim öncelikle Belediye okullarında verilmektedir. Aynı zaman
da özel okullarda veya evde de verilebilir. 
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Hızh teknolojik çağda çocukların kısa genel eğitimden çabucak daha anlamlı eğitime geçme
si dünyada bugün kabul edilen ve her sene bazı ülkelerin geçtiği bir sistemdir. Çünkü genel eğiti
me çocuğu uzun süre tutmanın çocuğu donduracağı, gelişmesini .önleyeceği kabul edilmektedir. 
Zaten, geçmişte uzun sürede öğretilenler bugün iletişimdeki gelişmeler sonucunda kısa sürede öğ-
retilebilmektedir. 

Ayrıca yukarıdaki ülke uygulamalarından çıkan sonuç, yönlendirme yaşı açısından 10, 11 ve 
12 yaşlar yaygındır. Çocuğun psikososyal özellikleri açısından Çocuk Psikolojisi'nin terkedildiği 
Kadın ve Erkek Psokolojisine geçildiği dönemle çakışmaktadır. Mevcut tasarıda (7+8=15 yaş) ön
görülen kesintisiz eğitim ne bilimsel gerçeklerle bağdaşmaktadır ne çağdaş ülkelerin uyguladığı 
sistemlerle bağdaşmaktadır ne de halkın taleplerinin uzlaşma içinde dikkate alındığı toplumsal ta
lebin siyasal tercihe dönüşmesi ile bağdaşmaktadır. 

Bugün için çağdaş ülkeler kademeli ve çocukların psikososyal özelliklerinden hareketle eğiti
mi planlayıp okul sistemini bu çerçevede uygularken, daha ileri bir aşama olarak evde eğitime (ho-
me schooline) de izin vermektedir. ABD, Fransa ve İspanya'da olduğu gibi eğer aile çocuğunun 
eğitimini evinde sürdürecek maddi ve sosyal imkânlara sahipse kendilerine izin verilmekte, çocuk 
dönem dönem öğretmen nezaretinde sınava alınabilmekte ve öğretmenin onayı ile diploma alabil
mektedir. 

Bugün için ileşitim teknolojisi o kadar gelişmiştir ki dünyada Okulsuz Toplum (Deschooling 
Society) kurumunun tartışıldığı bir ortama gelinmiştir. Bugün Finlandiya ve ABD gibi ülkeler bü
tün ilkokulları internet sistemine bağlamaktadırlar. Belki yakın bir dönemde çocuklar sadece oyun 
ve sosyalleşme ihtiyaçları için okula gideceklerdir. Bu ülkelerde bu yöne dönük okul mimarisinde 
devrimler yapma eğilim ve çabaları vardır. Bu gelişmeleri dikkate almadan kesintisiz eğitim yak
laşımı tutucu bir yaklaşımdır, bilimsel zemini yoktur. 

Bu gibi konularda bazı aydınlarımızın ve bazı ilim ve fikir adamlarımızın kendi ideolojik ter
cihlerini herşeyin üstünde tutmaları nedeniyle bilimsel gerçekleri perdeleyen önyargılı açıklama
larda bulunmaları, maalesef kamuoyunda bilime olan saygıyı da zedeler hale gelmiştir. 

III. Mevcut tasarı öğrencilerin psiko-sosyal özelliklerini dikkate almamakta ve çağdaş eğitim 
bilimine ters düşmektedir: 

Sekiz Yıllık Kesintisiz Yasa tasarısı üzerinde Bütçe ve Plan Komisyonu görüşmelerinin 40 
inci saatini doldurduğu bir ortamda maalesef hükümet çevrelerinin iddia.ettikleri eğitim reformu
nun (!) bilimsel gerekçesini ortaya koymadıklarını görmekteyiz. Şayet bir reform varsa veya bir de
ğişiklik varsa hem bilimsel gerekçesinin ortaya çıkması hem de halkın tercihleriyle bir uzlaşma or
tamında bir siyasal tercihi yansıtması gerekiyor. Şu ana kadar edindiğimiz intiba yasa tasarısının 
hiçbir gelişmiş ülkede uygulanan modeli içermeyen, bilimsel gerçeklerden uzak tamamen ideolo
jik tabanı oturmuş bir tasarı niteliğinde olmasıdır. 

Tasarı 7 nci Beş Yıllık Kalkınma Planına aykırıdır, komisyonda hukuken görüşülmemesi ge
rekirken görüşmeler baskıcı bir yöntemle (ülke genelinde son günlerde izlenen yol) devam ettiril
mekte, hiçbir mali altyapısı olmadan, fiziki altyapı olmadan devam ettirilmekte ve bilimsel zemini 
de olmadığından gelecek nesillerin daha çarpık bir eğitim ortamında katledilmesinin zemini hazır
lanmaktadır. 
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7 nci Beş Yıllık Kalkınma Planına uydurulsa bile, fiziki ve malî altyapısı sağlansa bile bilim
sel gerçeklere dayanmayan bir tasarının kanunlaşması Türk Millî Eğitimine vurulmuş en büyük 
darbe olacaktır. 

Tasarının bilimsel bir zemine oturmadığını, yine bilimsel zeminde hiçbir önyargıya kapılmak-
sızın, hiçbir ideolojik tavra girmeksizin açıklama zaruretini Komisyonda gerek Muhalefet üyeleri
nin ve gerekse de iktidar kanadının aklı selim insanlarının da açıklamalarıyla çarpık sistem arayı
şına dikkat çekilmiştir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerin uyguladığı bilimsel zemini bütün boyutlarıy
la kamuoyuna ve bilim çevrelerine açıklamanın önemli bir görev olduğu kanaatindeyim. 

Eğitim Planlaması 
Eğitim Planlamasında en önemli faktör, çocukların psikososyal özellikleri dikkate alınarak 

okulların ve hizmetlerin planlanmasıdır. Bunlar tesadüfi ve rastgele değildir. 
İnsanların Psikososyal erginliğe ve olgunluğa ulaşabilmesi için üç büyük bir aşama vardır. 

I. aşama - 3 yaş bunalım dönemi, (ilk kaprisler dönemi) 
II. aşama - 7 yaş bunalım dönemi, (ikinci kaprisler dönemi) 

III. aşama - 12 yaş bunalım dönemi, (üçüncü kaprisler dönemi) 
İlk iki aşama, Çocuk psikolojisi ve son aşama Kadın psikolojisi, Erkek psikolojisinden bahse

dilen aşamadır. , 
Eğitim planlaması yapılırken bu üç aşamanın herbirinin çekirdek kabul edilip etrafına örülen 

koza ile birlikte bir dönem kabul edilip, Okul çatısı'nın herbirine ayrı ayrı giydirilmesi suretiyle 
eğitim ve öğretimin yapılması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile herbir bunalım döneminin özellik
leri -psikososyal özellikler- farklı olduğundan herbirinin ayrı okul çatısına ihtiyacı olduğu bilimsel 
bir zorunluluktur. Yine bu dönemin özelliklerini çok iyi bilen öğretmen, eğitim uzmanı, psikiyat-
rist, sosyolog ve din adamlarının da aynı çatı altında görevlendirilmeleri de bir bilimsel zorunlu
luktur. 

Bütün batı ülkeleri psikososyal evreleri içine alacak olan ayrı mekanda yeni farklı okullarda 
eğitim düzenlemesine gitmiştir. Psikososyal evreler dedeğimiz üç ayrı aşama üç ayrj kulvardır. 
Kulvardaki koşu mesafeleri farklıdır, adayların psikososyal özelliklerine endekslenmiştir ve bu 
özellikleri iyi bilen uzman bir ekibin nezaretinde eğitim koşusu yapılır. Bir kulvarda koşan diğer 
kulvarda koşamaz, nefesi yetmez, bilim buna müsaade etmez, insan tabiatı buna müsaade etmez. 
Diğer kulvardaki eğitim stafı bu adayı çözemez, yönlendiremez. ' 

Bugün için ülkemizde dayatmacı bir ortamda gündeme getirilen bu tasarı maalesef bilimsel ze
minden yoksun olduğundan, ikinci ve üçüncü kulvarda koşması gerekenleri kesintisiz aldatmacası 
ile aynı kulvarda koşturmanın altyapısını despotik tavırlarla hazırlamakta ve nesilleri katletmenin, 
eğitim sistemini katletmenin idraksizliğini sergilemektedir. Bu tuzağa düşmemek için bütün aklı
selim insanların bu hileli ortamı keşfettiğine inanıyor ve bilim çevrelerinin duyarsızlıklarını da en
dişe ile izliyorum. 

Öncelikle işin ne kadar bilimsel atmosfer dışında algılandığını belirtmek için pisokososyal 
aşamaların özelliklerine dikkat çekmek istiyorum. 

I. Aşama - 3 yaş bunalım dönemi 

II. Aşama - 7 yaş bunalım dönemi 
III. Aşama - 12 yaş bunalım dönemi 
Bu bunalım dönemlerine elbiselerini giydirsek birinci aşama (0-6 yaş), veya (0-5), ikinci aşa

ma (6-11 veya 7-12 yaş) ve üçüncü aşama (1İ-12 veya 12-22 yaş) olarak ortaya çıkar. 
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I. Aşama : 3 Yaş Bunalım Dönemi (0-6 Yaş) 
Öğrenmenin en yüksek olduğu devir 4-7'dir. Bu dönemin çok iyi değerlendirilmesi, gerek ço

cuğun eğitimi ve gerekse toplumun yetenekli bireyler kazanması yönünden mühimdir. Nitekim ün
lü müzisyenler 3-3,5 yaşlarında kemana, piyanoya başlamışlardır. Ünlü Mozart bunlardan birisidir 
ve 3 yaşında müzik eğitimi almaya başlamıştır. Ses ve gırtlak yapısı yönünden çok önemlidir. 

Bu dönemde çocuğun yaşına göre yetenekleri iyice bilinmeli ve ona uygun bir değerlendirme
ye gidilmelidir. 

Akıl ve ruh sağlığımızı oluşturan melekelerden bir tanesi de zeka'dır. Zeka'nın yanısıra diğer 
7 psikomotor güç (-zeka ile sekiz- Muhakeme, Hafıza, Dikkat, Orientasyon, îdrak, Teessür ve İra
de) insan kişiliği ve intibakı yönünden çok mühim olup, daha iyi gelişmesi için özen gösterilmesi-
gerekir. Bu sekiz psikomotor güç bilinmez ve aile ve okul ortamında (anaokul) bu güçler harekete 
geçirilmezse 7-8 yaşlarına doğru çocuk kendiliğinden araştırıcı özelliğini yitirmeye başlar. Ailele
rin ve okulların (anaokulu) zekâ üzerine fazla ilgi gösterip diğer 7 psikomotor gücü tanımaması ve 
onların gelişimi müteyakkız bulunmaması çocuğun yetişmesinde dengesizlik çıkarır. 

İkinci çocukluk çağı dediğimiz, 3 yaş bunalım dönemini içeren (4-7 yaş) döneme çocuğun en 
faydalı ve en süratli çıraklıklar geçirdiği devredir. Çocuk sosyal çevre ile sürekli temasta bulunmak 
suretiyle devamlı olarak zihnini zenginleştirir. Üstün öğrenme özelliğine sahiptir. Bu çağdaki ço
cuk dünyaya karşı gerçek ve derin bir ilgi gösterir. İlgilerinde devamlılık yoktur. Merak dönemi
dir. 5-6 yaşlarına kadar adeta kelebek gibi hevselerinin peşinde koşar. 

Bu devrede zihin gelişmesi harekette bulunmasına bağlıdır. İçinde bulunduğu sosyal çevre içe
risinde keşifler yapmaya karşı da büyük bir ihtiyaç içindedir. 

6-7 yaşlarında çocuk anne-baba ve sosyal çevresinde bulunan bireyleri uluorta türlü sualleriy-
le taciz edecek kadar soru sormaya meraklıdır. Bu dönemde susturulan çocuk önce tecessüsünü 
(merak) sonra da güvenini kaybeder. 

4-7 yaşlarında bencillik çağı belirginleşir. Ancak bu bencillik masum bir saflık içindeki ben
cilliktir. "Güzel Egosantrizm" çağı. Herşeyi kendine göre değerlendiren bir zihin eğilim vardır. Bu 
özellik 9-10 yaşlarında geçer, yeterki aile ve çevrede yeterince insan sevgisi almış olsun. 

II. Aşama : 7 Yaş Bunalım Dönemi (7-12, 6-11) - (İkinci kaprisler çağı) 
Bu dönemde çocuk Sosyal Benliğini keşfeder. Ben kimim, etrafımdaki bireyler kimdir? Ço

cuk bu devrede sosyal bir varlık olarak cemiyet içerisindeki yerini alma buhran'ı içerisindedi. 

Bu çağda zihin düzeyinde gelişmeler devam eder. Akıl ve ruh sağlığını oluşturan melekeler, 
psikomotor güçlerin inşası sürmektedir. 

İkinci bunalım döneminin çocukta ortaya çıkarabileceği enferiyorite (acizlik kompleksi) duy
gusu, çocuk 3. buhran dönemine girmeden kendiliğinden kaybolması gerekir. Bunun için son du
rak 12 yaştır. 

7-10 yaşları arasındaki seneler, çocukta ahlâkın istikrarlı bir hal olmasına yardım edecek olan 
derin bir dini gelişmenin meydana geldiği yıllardır. Hristiyanlıkta bu döneme çok önem verilir. Bu 
nedenle okullarda ve hastanelerde din adamları (Papazlar) görev alırlar. 

8-12 yaşlar, egosantrizmin gerileme çağıdır. Egosantrizm çocuğun kendi benliğini merkez ha
line getirmesidir ki bu eğilim bu yaşlarda zayıflar. 

8-12 yaşlarda çocukların merakı onları'hayata sevkeden en önemli bir özelliktir. Çocukların 
kişisel merakları gerçeklerle temas ettikçe tatmin olur. 
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10-11 yaşındaki çocuk artık herşeye kolayca inanmaya başlar, gördüğü, işittiği ve sqylediği 
şeyler hakkında hüküm vermesini öğrenir. 

12 yaşındaki çocuk, muhakeme kabiliyetini çok defa aşırı bir şekilde belli etmeye çalışır. Her-
şeyi mesele yapabilir ve yine herşey üzerinde tartışmaya meyillidir. Çocuk bu yaşta kendi hakları
nın amansız bir savunucusu olduğu gibi, haksızlıklara karşı da tahammülü azalmıştır. Kendi ken
dini eleştirmeye böylece daha belirgin olarak başlar. Muhakeme kabiliyeti de bunu kendisine sağ
lar. 

Üçüncü çocukluk çağı dediğimiz 8-12 yaş tam bir koleksiyonculuk çağıdır. Bu zevkin gelişti
rilmesi gerekmektedir. Bu çağ aynı zamanda çocuğun zekice inşaat yaptığı, makina tertibatını boz
duğu, bozabileceği devredir. Ortaya bir eser koymaktan hoşlanır. 

9-12 yaşları arasında çocukta, daha çok okul çalışmalarının meraka yer vermemesinden ileri 
gelen tahayyül eksikliği vardır. Okul öyle dizayn edilmelidir ki zihin fonksiyonlarının meydana 
çıkmasını kolaylaştırmalıdır. Tahayyül ilerideki başarılar için başlangıç teşkil eder. 

III. Aşama : 12 Yaş Buhranı (12-22 Yaş) - (Üçüncü Kaprisler Dönemi) 
Bu dönemin başlangıcı ülkelerin iklimine göre değişiklik arzeder. Sıcak iklimlerde erken baş

lar. Ülkemizde ise 10,5 yaşında başlar, 22 yaşına kadar devam eder. Hatta 25 yaşına kadar da uza
yabilir. Bu dönemde artık çocukluk psikolojisi değil kadın ve erkek psikolojisi hakim unsurdur. Bi
rey artık çocukluktan çıkmakta ve kendi cinsel özelliklerine adaptasyon sancıları çekmektedir. 

Bu dönem içerisinde ergenlik çağı bulunmaktadır. (14-18 yaş) 
12 yaş buhran döneminde çocukta önemli gelişmeler olur. Aklı, bütün zihin eylemlerini yapa

bilecek hale gelmiştir, fikirlere karşı belirgin duyarlılığı gözlenir. 

Çocuğun bütün zihni eylemleri yapabilecek hale gelmesi demek, başta ailenin olmak üzere bil
hassa okulun -zira bu çağda okulun yönlendirmesi, okulun rehberlik servisleri'nin işlerliğinin mut
laka sağlanması- ve de toplumun bu gelişimi iyi değerlendirmesi gerektiğini bilmesi demektir. İle
ri zekâlı çocukların da bu özelliğinden hareketle daha iyi yönlendirilmeleri gerekmektedir. Bazı ül
keler her türlü zekâ seviyelerine göre yönlendirme merkezlerinin tesisini işte bu sebeplerle çok ge
rekli görmektedirler. 

Ayrıca bu çağ çocuğun fikirlere karşı da belirli duyarlılığının görülmeye başlandığı bu dönem
de, bu fikirler içerisinde siyasî düşünceler de bulunur. Toplum nedir? Rejim nedir? Devlet yöneti
mi? Felsefi, dini, ahlâki ve sanata dair fikirler onları düşünmeye sevk eder. 

Bu dönemin en tipik örneği çocuğun derslerine yeterince çalışmamasıdır. Bununla mücedele 
için çocuğun 8 psikomotor gücünden "irade'nin çeşitli temrinlerle uzmanlar yardımıyla geliştiril
mesi gereklidir. 

Bu dönemde çocuk cinsel psikolojisinin özelliklerine adapte olma buhranını yaşar ve hayatta 
tek başına yürüyebilecek kabiliyette olduğunu biraz sert bir şekilde gösterir. 

Bu dönemde çocuğun başlıca arzusu geçmişiyle ilgisini kesmektir. Anne ve babasının elbise
lerini merak eder. Aynı kitapları, aynı öğretmenleri, aynı idarecileri ve hatta aynı kanunları istemez 
bu çağda. İlkokuldan çıkmış, ortaokula başlamıştır. Aynı öğretmen yoktur, değişik idareciler ve de
ğişik kitaplar vardır. Zira ilkokuldayken "Öğretmenim tuvaletim geldi deyip" sınıftan çıkabiliyor-
du. Artık şimdi bu haller hoş görülmeyecektir. 

Çocuk acı çekmeden gelişemez, lüzumundan fazla kolay ve rahat geçen 12 yaş buhranı (er
genlik çağı) kişiliği geliştirmez, kişiyi başkalarına bağımlı kılar ve pekçok psikososyal sorunlar or
taya çıkarır. 
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Bu gelişmeler (psikososyal sorunlar) 15-19 yaşına kadar geciktiği taktirde aile ani patlamalar 
görebilir. Aileye isyan eden, evden kaçan ve suçlu çocukların doğması bu çağdadır. Bu çağda okul
ların objektif bir gözlem'den sonra objektif bir yönlendirmeyi yapması gerekmektedir. Gözlem için 
ideal dönem (11-13) veya (12-14) yaşlan ve yönlendirme için ise ideal dönem (12-14) veya (13-
15) yaşlarıdır. 

14 yaşına doğru bütün alanlarda meydana gelen şiddetli bir değişme çocuğu derin denggesiz-
liklere itebilir. 15-17 yaşlannda hiçbir hürriyet iddiasında bulunmaz (Nisbi durgunluk devri.) 17 
yaşa doğru karşı koyma tekrar meydana gelir. 15-17 yaş döneminde hangi mesleği seçeceğine da
ir düşünceler zihninde yaygınlaşır. Düşündüğü mesleğe intisap edip etmeyeceği endişeleri başlar. 
Karşı cinse karşı duyguları daha faal hal alma eğilimindedir. 

14 yaşında, yani ergenlik çağına girdiğinde çocuk kendi kendini inceleyebilecek hale gelmiş
tir. Zihin yaşı da artık 14 yaşında sabit hale gelmiştir. Zihin 18 yaşma kadar egzersizlerle olgunlaş
tırılır. 

Ergen çocukta gene, edebiyata, icatlara meyil fazladır. Ancak sosyal çevreye intibaksızlıktan 
dolayı buhranları vardır. Bu kendi içi benliğine intibaksızlığı şeklinde tezahür eder. Çocuğun ori-
cntasyonu (kendi ve etrafı hakkında bilgi sahibi olabilmesi) yeterli değildir. Çünkü uyum güçlük
leri had safhadadır. Yeni bir kişilik elde etmek için önce kazanmış olduğu herşeyle ilgisini kesme
ye karşı büyük bir ihtiyaç vardır. Platonik bir sevgi dönemi içindedir. Bu nedenle bu çağın ani de
ğişiklikler çağı olduğu iyi bilinmeli ve değerlendirilmelidir. 

Psikososyal Bilimin öngördüğü evrelerden hareketle insanların psikososyal ergenliğe ve ol
gunluğa ulaşabilmeleri içn önemli olan üç aşama bütün çıplaklığı ile yukarıda özetlenmiştir. Mo
dern ve çağdaş ülkeler, eğitim planlamalarını bu evrelerin herbirini ayrı düşünerek yapmakta ve bu 
çerçevede ilk aşamada (0-6 yaş) ihtiyari olarak anaokulları teşvik etmekte ve ikinci aşamada (6-11 
veya 7-12) genellikle süresi 5-6 yıl arasında değişen temel eğitim kurumları (ilkokullar) kurmakta 
veya kurdurmakta ve üçüncü aşamada (10-11 ve 11-12 yaş) da ortaokullar veya kolejler şeklinde 

' kademeli ve Üçüncü aşamada gözlem ve yönlendirme uygulamaları modren bilimin gereklerine gö
re hareket etmektedirler. 

Şimdi şu anda ülkemizde reform! diye öngörülen yasa tasarısı hangi bilimsel gerekçelere da
yandırılmıştır? Sayın Hükümete soruyorum, Sayın Bakana soruyorum, bu yasayı savunan herkese 
soruyorum. Ne yapılmıştır biliyor musunuz psikososyal gelişimin son iki evresi birleştirilmiştir. 
Çocuk psikolojisi alanında değerlendirilmesi gereken çocuklarla kadın ve erkek psikolojisi alanın
da değerlendirilmesi gereken ve problemleri, tüm psikososyal özellikleri taban tabana zıt olan ço
cuklar aynı potaya konulmuştur bilimsellik! adına. Aslında yapılan çağdışı bir eğitim provası'dır. 
Üçüncü dünya ülkelerinin gerisindedir bile. Çağdaşlık! adına yapılmaktadır. Asıl hedef herkesin 
mutabık kaldığı gibi -Îmam-Hatip, Kur'an Kursları ve Hafızlık Müessesesi-dir. İnançlı nesillerin 
eğitim sisteminde etkisiz hale getirilmesi provası yapılmaktadır. Böylece bütün eğitim sistemimiz 
tahrip edilmeye çalışılmaktadır. Mesele İmam-Hatip meselesi değildir, herkesin meselesidir, bili
min katledildiği, demokrasinin katledildiği, insan haklarının ve özgürlüğünün kısıtlandığı ve hal
kın bir sürü gibi görüldüğü bu ortamda demokrasiye inanan herkese büyük görevler düşmektedir. 
Eğitimde ideolojik tavıra hayır ve bilimsel tavıra evet diyebilecek gönül erlerine ihtiyaç vardır. 

Son olarak şunu belirtmek gerekir. Bütün çağdaş ülkeler eğitim planlamasını insanların psiko
sosyal özelliklerinden hareketle planlarlar. Bütün batı ülkeleri uygulamaları aynı zemine oturur. 
Her üç aşamada 3,7 ve 12 yaşın çekirdek kabul edildiği, direkt kabul edildiği yere okul inşa eder
ler. 
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tşte Fransa örneği; , 
FRANSA 

Zorunlu ve Kesintili (Kademeli) Eğitim 
(6-16 yaş) 

I) Okul Öncesi Eğitim 
Alt Bölüm 2-4 yaş 
Orta Bölüm 4-5 yaş 

Üst Bölüm 5-6 yaş 
II) Zorunlu Eğitim 
1. İlköğretim (5 yıl) (6-11 yaş) (Temel Eğitim) 
2. Ortaokullar-Kolej (4 yıl) 
- Gözlem Dönemi (2 yıl) 
- Yönlendirme Dönemi (2 yıl) 
III) Zorunlu Eğitim Sonrası 
Meslek, Genel ve Teknik Eğitim lisesi. 

Doç. Dr. Sait Açba 
Afyon 

MUHALEFET ŞERHİ 
1. İlköğretim kanunda yapılan değişiklik T.C. Anayasasının 24,25,40 ve 42 maddelerinde ta

nınan özgürlükleri kısıtlayıcı niteliktedir. 

2. Bu tasarı ile özel eğitim ve yetenek geliştirmeye bağlı eğitim ve öğretim boşlukta bırakıl
makta ve niteliksiz işgücü ve meslek erbabı çıkmasına neden olacaktır. 

3. Din eğitimi alan öğrencilerin yükseköğrenim, master ve doktora yapma hakları kısıtlanmak
tadır. 

4. Bale, konservatuar ve hafızlık eğitimi meslek şartlan ve nitelikleri gözönüne alınmadan de
ğerlendirilmektedir. 

Yukarıda saydığımız nedenlerle karara muhalifiz. 

Hasan Çağlayan Mehmet Ekici 
Çorum Ankara 

MUHALEFET ŞERHİ 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslekî Eğitimi Ka

nunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına ilişkin muhalefet şerhimiz ekte sunulmuştur. 

Bu Tasarı, genel yapısıyla ve madde içerikleri itibariyle Anayasa'ya aykırıdır. 

1. DPT, Anayasal bir kuruluştur. Planlama, plan ve kalkınma ile DPT arasırida Anayasal bir 
kuruluştur. Anayasa koyucu abesle iştigal etmez. Plan belgelerinin azımsanamayacak bir anlamı ve 
işlevi olmalıdır. 
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1982 Anayasası'nm 166 ncı maddesinin gerekçesinde planların kamu kesimi için bağlayıcı ve 
emredici olduğu vurgulanmıştır. Plan belgelerinin değiştirilmesi usulü, özel yasada bellidir. Bu bel
geler yürürlükte iken, bunlara aykırı önerilerin görüşülmesi Anayasal yapımızla uyuşmaz. Aksi 
davranış, planlamanın Anayasal temelini anlamsız kılar. 7 nci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda, eği
timde yönlendirme ve çeşitlilik esas alınmıştır. 8 yıllık zorunlu eğitimde bu unsurun ön görülme
mesi resmi bir ideoloji uğruna Anayasa'nın ihlali anlamına gelir. 

2. Anayasa, eğitimin çağdaş bilim ilkelerine dayalı olmasını öngörür. Önerilerin parlemento 
safhasında, müzakeresinde, genel olarak pedagoji formasyonunu taşımayan kişilerin görüşleri te
mel alınmıştır. Sorun eğitim ve bilim zemininden, politika zeminine taşınmıştır. Oysa komisyon
larda bu alanda otorite olan bilim adamlarından ve bilim kuruluşlarından yararlanılması gerekirdi. 
Tasan'nın geneli hakkında harcanan sürenin onda biri bilim adamlarına tanınsa idi, belki bir temel 
doğru, siyasal müzakerelere feda edilmezdi. Tasan, bu yönüyle de Anayasa ile çelişmektedir. 

3. Demokratik hukuk devleti, hukuk kurallanna ve çoğulculuğa dayalı bir devlettir. Tek tip in
san eğitimi, hiçbir demokrasi kuralıyla bağdaşmayan dayatıcı ve hukuk dışı, Anayasa korunmasın
da olmayan karşıt bir eğitimdir. 

Tasanda mevcut kesintisiz eğitim Anayasa, planlama ve bu konudaki kanunlara aykırı oldu
ğundan; ayrıca 7 inci 5 Yıllık Kalkınma Planındaki kademeli, ölçme değerlendirme ve yönlendir
me sistemi uygulanması ile meslekî ve teknik öğretimin etkinliğinin artınlması hususunun, Tasarı
nın 1, 5, 6 inci maddelerinde gözardı edildiği tespit edildiğinden ve Tasarının 4 üncü maddesiyle 
yeniden düzenlenen 12 inci maddeye eklenen fıkranın, vermiş olduğumuz önergede zikredildiği 
üzere Anayasanın 24 üncü maddesinde öngörüldüğü şekilde düzenlenmediği anlaşıldığından Tasa-
nya ve içeriğine muhalif olduğumuzu saygı ile arz ederiz. 

Mustafa Çiloğlu M. Ali Yavuz 
Burdur Konya 

Saffet Kaya Ertuğrul Eryılmaz 
Ardahan Sakarya 

TASARININ 4 ÜNCÜ MADDESİNE KARŞIT OY YAZISI 
12.8.1997 

1.3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu Anayasanın "İnkılâp kanunlarının 
korunması" başlıklı 174'üncü maddesi kapsamında olup; bu kanun gereğince, bütün öğretim ve 
eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmış; eğitimin birliği ilkesi yürürlüğe konulmuş
tur. Tasannın 4 üncü maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına din eğitimi ve öğretimi görevi veril
mektedir. Bu nedenlerle, Anayasanın 174'üncü maddesine aykırıdır. 

2. Anayasanın 24'üncü maddesi; "Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve dene
timi altında yapılır" ilkesini öngörmekte; devlete sadece ilk ve ortaöğretim kurumlarında zorunlu" 
din kültürü ve ahlâk" öğretimi görevini vermektedir. Oysa, tasarının 4 üncü maddesi ile, Diyanet 
İşleri Bakanlığına, yukarıda belirtilen alan dışındaki "din eğitimi ve öğretimi" görevi verilmekte ol
duğundan Anayasanın 24'üncü 

3. 633 sayılı "Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında"ki kanunda bu ku
ruluşa din eğitimi ve öğretimi görevi verilmemiş olmasına karşın, tasannın 4'üncü maddesi ile ku
ruluş bu alanda görevlendirilmektedir. Bu biçimdeki bir düzenleme Anayasanın 136'ncı maddesi
ne aykırıdır. 

4. Anayasanın 42'nci maddesi, "eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusun-
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da, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esasla
ra aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat bor
cunu ortadan kaldırmaz." ilkelerini öngörmektedir. 

Bu nedenlerle, yasa tasarısının 4'üncü maddesi Anayasanın 42'nci maddesine aykırıdır. 
Tüm bu nedenlerle, tasarının diğer maddelerine katılmakla beraber, Anayasanın 24,42,136 ve 

174'üncü maddelerine aykırı olan 4'Üncü maddesine karşıt oy kullandığımızı arzederiz. 

Algan Hacaloğlu Ali Topuz 
İstanbul İstanbul 

MUHALEFET ŞERHİ 

T- Bahsekonu olan tasarı hazırlanış tarzı ile, içeriği ile, görüşülme şekli ile Anayasanın ilgili 
hükümlerine (başta 24 üncü madde olmak üzere) 7 nci Beş Yıllık Kalkınma Planı 8 Yıllık Temel 
Eğitimi iki kademeli öngördüğü halde 

— Kesintisiz olması 
— Esas komisyonun 
Millî Eğitim Komisyonu olması gerektiği, Plan-Bütçe Komisyonunun talî olması gerektiği 

— Bir alt komisyon bile kurulmadan çok acele milletimizin kabullenemeyeceği, malî kaynak 
temininin hayâl olduğu 

— Fizikî, hukukî, siyasî uygulanma imkânı olamayacağı, büyük huzursuzluk ve kargaşa yara
tacağı, milletimizin sesine kulak verilmediği, şayet milletimize yüklenen ağır vergi temin edilse bi
le uygulamada 2886, vize vs. uygulamalarının dışına çıkılması yeni kuruluşların yasal dayanağı 
olamayacağı, ' 

— Komisyona sunulduğu adı ile son anda 
— Malî eğitim payı olarak adının değiştirilmesi ciheti 

— İnsan hakları, din ve vicdan hürriyeti ve özellikle çok tabiî hak olan dinî öğrenim imkânla-
* rını kısıtlayıcı hükümlere ağırlık verdiği, yüce milletimizin açtığı okulları kapatmaya yönelik bu

lunduğu cihetler, hak, hukuk, insanî, dinî, siyasî her türlü hakları daraltıcı mahiyetlerde dolu bu ta
sarıyı milletimizin hayırına, özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, milletimizin ar
zuladığı, huzur bulduğu, yarınından emin olacağı bir eğitim veremeyeceği gibi 

— Bugünkü sistemi ters-yüz hale getireceği cihetlerle karşı olduğumu bildiriyorum. 
Saygılarımla. 12.8.1997 

Fethi Acar 
Kastamonu 

MUHALEFET ŞERHİ 
1/620 sayılı Kanun tasarısı ve kabul edilen geçici madde hükümleriyle getirilmek istenilen dü

zenleme ve tedbir paketine çok önemli gördüğüm aşağıdaki gerekçelerle muhalif olduğunu beyan 
etmek isterim : 

1. İlgili tasarıyla, 7 nci beş yıllık kalkınma planı çerçevesinde uyulması gereken hükümlere 
açıkça aykırı hareket edilmektedir. Tasarının, 3067 sayılı Kanun ile Anayasanın 166 nci maddesi
ne aykırı olduğu hususunda Millî Eğitim Komisyonu raporundaki tespit ve değerlendirmeler tara
fımdan da kabul edilmektedir. 
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2. Eğitim reformu şeklinde takdim edilen, ülkemizin ve toplumumuzun bugününü ve gelece
ğini yakından etkileyecek tasarı hükümleri, dayanması gereken temel araştırmalardan ve hazırlık 
çalışmalarından mahrum gözükmektedir. Hayatî önemi haiz bir konuda, alelacele gündeme getiri
len projenin, faydalı olacağı; toplumsal barışı sağlayacağı, toplumun gelişme ve kalkınmasına kat
kıda bulunacağı hususunda ciddi tereddütlerim vardır. 

3. İlgili proje, makro hedeflere yönelik gerekçeler ihtiva etmesine rağmen, böyle bir projeyi 
benimsemesi, desteklemesi ve katılması gereken kamuoyu faktörünü ihmal etmiş, emrivaki şeklin
de, toplumun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve demokrasimizin gündemine girmiştir. 

4. Demokrasinin yaralandığı bir konjonktürde kurulan 55 inci hükümetin, öncelikle yasalaştır
mak istediği tasarı, tereddüdü, şüpheyi ve dayatmayı akla getirmektedir. Sayın Başbakanın, böyle 
bir sosyal proje için, "siyaseti bırakmama yol açsa dahi peşini bırakmayacağım" mealindeki sözle
ri ve muhalif görüşleri yarasa vb. ifadelerle nitelendirmesi antidemokratik bir tavrı yansıtmaktadır. 
Antidemokratik söz ve davranışların, esasen millî iradeye ve halk hakimiyetine aykırılığı, sözko-
nusu projenin siyasî desteğinin zafiyetini ve yetersizliğini de göstermektedir. 

5. Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakeler sırasında, iyi niyetli projenin başarılı olmasını 
temine dönük teklifler ve çabalar karşılıksız kalmış, en makûl düzeltme teşebbüsleri dahi itibar gör
memiştir. Belirsiz müzakere programının stres doğurucu atmosferinde alt komisyon kurulması red
dedilmiş, özellikle 4 üncü maddeyle ilgili spekülasyonlar komisyon çalışmalarını aksatmıştır. Za
man, zaman ihtiyaç duyulan bilgileri vermek için herhangi bir yetkili veya uzmanın bulunmaması 
ya da komisyona davet edilmemesi, müzakerelerin ve alman kararların sıhhatini olumsuz yönde et
kilemiştir. 

6. Çağdaş demokratik ülkelerde, benzeri görülmeyen ve ciddi herhangi bir referansı bulunma
yan "kesintisiz zorunlu eğitim" uygulaması, Türk toplumunun kaynaklarını israf edecek, gelecek 
nesillerin sağlıklı ve dengeli bir biçimde yetişmesini engelleyecek özellikler taşımaktadır. İlk 5 in
ci ve 6 ncı yıldan sonra, yapılması gereken profesyonel yönlendirme çalışmaları mevcut tasarıda 
öngörülmediğinden, çocuklarımızın üniversite önlerinde birikmesi ve yaygın işsizlik sonucunu do
ğuracak, bu durumda da çok önemli sosyal problemleri doğuracaktır. Nerdeyse, yüzlerce mesleğe 
hazırlama programının erken yaşlardan itibaren uygulandığı gelişmiş Batı ülkelerinde, önümüzde
ki ilgili hükümet tasarısında öngörülen düzenlemeler bulunmamaktadır. 

7. Tasarıyla getirilmek istenen 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim, özellikle ülkemizin toplum
sal bir olgusu ve imkânı olan İslâm dininin öğretim ve eğitimi açısından telafisi zor sıkıntılara yol 
açacaktır. Bütün dünya, daha mutlu, daha huzurlu ve daha bütünleşmiş bir toplum hayatının ger
çekleşmesi için, dinî değerlerin yükselmesini, dindarlaşma sürecinin hızlanmasını isterken, bizim 
toplumumuzda sun'i şekilde abartılan irtica, laiklik, çağdaşlık vb. konu ve kavramlarla ilgili tartış
malar, kamplaşmalara yol açmakta, bu ortamda, bir an önce uygulanmak istenilen "eğitim refor
mu" da yeterli desteği bulamamaktadır. Projenin, dinî eğitimle ilgili tereddütleri girememesi ve 
yükselen dinî ihtiyaçları karşılama özelliğinden uzak olması, başarısızlık riskini olağanüstü ölçüde 
artıracak bir keyfiyettir. Toplum ile kamu yönetimi ya da devlet arasındaki bütünleşmeyi zedele
yici niteliğiyle, mevcut tasarı ıslaha ve olgunlaştırılmaya muhtaçtır. 

8. Ayrıca, teknik açıdan bir sistem bütünlüğünden yoksun eğitim reform projesinde, öğrenci-
öğretmen- derslik-bina, ölçme-değerlendirme, seçme-yerleştirme, yönetim-organizasyon, yardımcı 
hizmetler, araç-gcreç vb. unsurlar üzerinde yeterince durulmamaktadır ve bu açıdan başarılı olma 
ihtimali yüksek değildir. 

9. Öngörülen uygulamanın kanunun yayımlandığı tarih itibariyle başlatılacağına ilişkin yürür
lük maddesi hükmü de çeşitli problemlere temel teşkil edebilecektir. Çünkü yeterli hazırlık yapıl-
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madan ve gerekli çalışmalar ihmal edilerek uygulamanın başlatılması, okullar ve bölgeler arasında 
hakkaniyeti ve dengeyi daha da bozacaktır. En az bir yıllık hazırlık yapmadan ve pilot bölgelerde 
denenmeden uygulamaya geçilmesi, daha sonra ortaya çıkabilecek pek çok sosyal probleme kay
nak oluşturacaktır. Bedeli ağır ödenebilecek bir proje uygulaması ülke sevgisi ve toplum yasasıyla 
bağdaşmayacağı için, siyasî irade daha hassas ve daha profesyonel olmak durumundadır. 

Yukarıdaki mülahazalarımdan dolayı ilgili kanun tasarısının tümüne karşıyım. 

Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı 
Kayseri 

MUHALEFET ŞERHİ 
"İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu ve Meslek Eğitim Kanunu ile Mil

lî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı"na Muhalefet Şerhim aşağıdadır. 

"İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu ve Meslek Eğitim Kanunu ile Mil
lî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı"na muhalifim; 

Çünkü; 
(1-) Bu tasarının 1 inci maddesinde; 

"İlköğretim Kurumlan 8 yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bi
tirenlere İlköğretim diploması verilir." 

2 nci maddesinde; 
"İlköğretim 6, 7 ve 8'nci sınıf öğrenimi ortaöğretim kurumlan bünyesinde yapmakta olanlar 

ile çıraklık eğitim merkezlerinde öğrenciler, zorunlu eğitimi bu kurumlarda tamamlarlar. 1997-
1998 ders yılı başından itibaren bu sınıflara hiçbir şekilde öğrenci alınmaz. 

Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıflarında başarılı olanlar ile 
1997-1998 öğretim yılında okumaya hak kazananlar da zorunlu eğitimlerini bu okullarda tamam
larlar." 

3 üncü maddesinde; 
"Millî Eğitim sistemi, her bakımdan, bu yönetmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu 

amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazır
lık sınıfları konulabilir." 

4 üncü maddesinde; 
"Yukarıdaki fıkranın dışındaki din eğitimi ve öğretimi veya Kur'an kursları ve hafızlık eği

timi, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin istemine bağlıdır. Bu kurslar ve 
eğitim, örgün eğitim kurumları dışında, Diyanet İşleri Başkanlığınca verilir ve Millî Eğitim Bakan
lığının denetim ve gözetimine tabidir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konudaki talepleri karşılamak 
için gerekli önlemleri alır." , 

5 inci maddesinde; 
"3. İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edebile

cek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağ
layacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli 
çalışmalar yapılır" 
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6 ncı maddesinde; 
İlköğretim Kurumları 8 yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve biti

renlere ilköğretim diploması verilir." 
7 nöi maddesinde; 
"5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 9'uncu maddesinde 

"Eğitilirler" ibaresi "Eğitilebilirler" ve 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen 
"Onüç yaşını" ibaresi "Ondört yaşını" olarak değiştirilmiştir. 

8 inci maddesinde; 

"Zorunlu eğitim çağındaki çocukların öğrenim gördüğü ilköğretim kurumlarının eğitim, öğre
tim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek" 

10 uncu maddesinde; 
"5.6.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6'ncı Maddesinin birinci fık

rasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bendleri, 8'inci Maddesi, 9'uncu maddesinin ikinci fık
rası, 14'üncü Maddesinin birinci fıkrasındaki "ilkokul ve ortaokulların birlikte ve ayrı oluşlarına" 
ibaresi, Geçici 9'uncu Maddesi, 14.6.1973 tarihli 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
25'inci Maddesinin birinci fıkrası ile Geçici 2'nci Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır." 

Ek maddesinde; 
A) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere, 1.9,1997-31.12.2000 ta

rihleri arasında aşağıda belirtilen işlemler ve kâğıtlar için eğitim katkı payı ödenir : 
1. Vergilerin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak mükellef ve sorumlularca vergi dairelerine ve 

belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgele
rinden 500 000 lira; gümrük idarelerine verilen beyannamelerden ise 1 000 000 lira; 

2. 1318 sayılı Finansman Kanununa göre taşıt alım vergisine tabi olan motorlu taşıtların kayıt 
ve tescili ile devirlerinde 10 000 000 lira; 

3. Spor-Toto, Spor-Loto ve Sayısal Loto oyunlarında her bir kolon için 10 000 lira, at yarışla
rında oynanan her bir bilet için 20 000 lira; 

4. Silah taşıma ve bulundurma müsaade vesikaları için 20 000 000 lira, kara avcılığı ruhsat tez
kereleri için 10 000 000 lira, 

5. Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen her bir bilet için 500 000 lira, dönüş
lü biletler için 1 000 000 lira; 

6. İstanbul Menkûl Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alman menkûl kıy-
met'kotasyon ve tescil ücretlerinin, kürtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa payları
nın ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerin 
yarısı kadar ayrıca hesaplanacak tutarlar; 

7. Cep telefonu sahipleri adına tahakkuk ettirilen aylık sabit tesis ücretleri kadar yılda bir de
fa olmak üzere ayrıca hesaplanan tutar ile adlarına GSM aboneliği tesis edilenlerden 2 000 000 lira; 

8. 13.4.1994 tarih ve 3984 sayılı Kanun uyarınca Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından ya
yın kuruluşlarının reklam gelirlerinden alınan pay kadar ayrıca hesaplanacak tutarlar; 

9. 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifenin 1 numaralı bölümünde belirtilen tapu iş
lemlerinden harç mükellefiyeti doğuran (492 sayılı Harçlar Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan 
istisna ve muafiyetler dikkate alınmaksızın) herbir işlemin tarafları için ayrı ayrı 5 000 000 lira. 
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10. Bu fıkranın, 3,5 ve 7 numaralı bentlerinde yer alan katkı payları katma değer vergisi mat
rahına dahil edilmez. , 

11.1 numaralı bentte belirtilen eğitim katkı payı mükellef veya sorumlular tarafından beyan
name verme süresi içinde; 2 numaralı bentte belirtilen katkı payı taşıt alım vergisi mükellefleri ta
rafından bu vergi ile birlikte; 3 numaralı bentte belirtilen katkı payı kolon ve bilet bedeliyle birlik
te; 4 numaralı bentte belirtilen katkı payı vesika ve tezkere sahiplerince bu belgelerin verilmesi ve
ya yenilenmesinden önce; 5 numaralı bentte belirtilen katkı payı bilet bedeliyle birlikte; 6 numara
lı bentte belirtilen katkı payı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu tara
fından tahsil edilecek olan ücret ve gelirlerle birlikte; 7 numaralı bentte belirtilen nispi pay Türk 
Telekom A.Ş.'nc yılda bir defa (birincisi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayda, di
ğerleri her yılın Ocak ayında), maktu pay ise abone tesis ücreti ile birlikte; 8 numaralı bentte belir
tilen katkı payı Radyo Televizyon Üst Kurulu payı ile birlikte; 9 numaralı bentte belirtilen pay ta
raflarca işlemden önce ödenir. 

12. Belediyeler, müşterek bahis ve talih oyunlarında bahis ve oyunu tertipleyenler, Sosyal Si
gortalar Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Türk Telekom A.Ş., 
Radyo Televizyon Üst Kurulu ve hava taşımacılığı yapanlar tarafından bu fıkraya göre bir ay içinde 
tahsil edilen eğitim katkı payları, ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar beyan edilerek ödenir. 

13. Bakanlar Kurulu, bu fıkranın, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 numaralı bentlerinde yer alan tutarları 
ayrı ayrı on katına kadar artırmaya yetkilidir/Eğitim katkı payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde, il
gili mevzuat hükümleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayilı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

B) 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arasında 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi hükmü yerine aşağıdaki hüküm uygulanır. 

"Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisinin oranı % 10'dur. Bakanlar Kurulu, vergi
nin kapsamına giren her bir mal veya mal grubu için bu oranı sıfıra kadar indirmeye, üç katına ka
dar artırmaya yetkilidir. 

Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, tütün mamulleri ile her türlü alkollü içkile
rin (tabii köpüren şarap ile vermut ve kına kına şarabı dahil, sair şarap ve bira hariç) katma değer 
vergisi hesabına esas alınan perakende satış fiyatı; sair şaraplar ve bira ile her türlü alkolsüz içe
ceklerin (su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz ve meyve suları hariç) imalatçılarla ithalatçılarda olu
şan katma değer vergisi matrahı üzerinden hesaplanır. Alkolsüz içecekler hariç verginin hesaplan
masında 5 000 liraya kadar olan kesirler 5 000 lira ve katları olarak uygulanır. Bu vergi, katma de
ğer vergisi ve diğer vergi, resim, harç, fon, pay ve benzerlerinin matrahına dahil edilmez." 

C) Bu maddenin (A) ve (B) fıkralarına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamamını 3418 sa
yılı Kanunun 39 uncu maddesindeki hasılat paylaşım esasları dikkate alınmaksızın yılı Bütçe Ka
nununun (B) işaretli cetveline özel gelir, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak 
üzere (A) işaretli cetvelinde Millî Eğitim Bakanlığının bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak 
tertiplere özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

D) 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Ka
nunun 12 nci maddesinde belirtilen ve Üst Kurulun gelirleri arasında yer alan; reklam gelirlerinden 
alınacak paylar, yayın izni ve lisans ücretlerinden elde edilen gelirler ile 7.12.1994 tarihli ve 4054 
sayılı Rekabetin Korunması Hakkıda Kanunun 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde 
belirtilen gelirler ve 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 
uncu maddesi gereğince Rekabet Kurumu adına elde edilen geliler ve ayrıca İstanbul Menkul Kıy-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 376) 

< ' • • . • . " . • • • • . 



_ 7 5 -

metler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücret
lerinin, kürtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylarının ve Sermaye Piyasası Ku
rulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerden halen birikmiş tutarları üze
rinden Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenecek-kısmı sekiz yıllık kesin
tisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir. 

E) 22.9.1994 tarihli ve 4033 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen tasfiye işlemleri; 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlanır. Toplanan gelir ve bağışlardan ar
ta kalan miktar sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmeterinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlı
ğınca bütçeye özel gelir ve Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir. 

F) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak amacıyla yapılan her türlü bağış ve 
yardımlar; Millî Eğitim Bakanlığı adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında açılacak özel he
saba yatırılır ve Özel tasarruf mevduatı gibi nemalandınlır. 

Hesapta toplanan tutarlar Millî Eğitim Bakanlığınca uygun görülen zamanlarda, bir yandan 
bütçeye özel gelir, diğer yandan Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak 
tertiplere Maliye Bakanlığınca özel ödenek kaydolunmak üzere aynı Bakanlığın Merkez Sayman
lık Müdürlüğü hesaplarına aktarılır. 

Bu hesapta toplanan gelirler ve yapılan harcamalar her altı ayda bir Maliye ve Millî Eğitim Ba
kanlığı denetim elemanlarınca birlikte denetlenir. 

G) (C), (D), (E), (F) fıkralarına göre kaydolunan özel ödenekler, sekiz yıllık kesintisiz ilköğ
retim ile ilgili cari, yatırım ve transfer giderlerinde kullanılır. Yapılacak harcamalardan yatırım ni
teliğinde olanlar yıllık programla ilişkisi kurulmak üzere Devlet Planlama Teşkilatına bildirilir. 

Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 
Bu maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden yapılacak harcamalarda; 1050 sayılı Muhasebe-i 

Umumiye Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 30-37 nci 
maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümleri ile 180 Sayılı Bayındırlık ve îskân Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar ile eğitime katkı paylarının ödeme süreleri 
ve yerleri Maliye Bakanlığınca; harcamalara ilişkin usul ve esaslar Millî Eğitim Bakanlığı ile Ma
liye Bakanlığınca müştereken tespit edilir. 

hükümleri bulunmaktadır. 

Hükümet Tasarısı ile birlikte gündeme alınmış bulunan Tekliflerde tarafımdan incelenmiştir. 
Bunlardan; 
(II - ) Daha önce Avni Akyol ve arkadaşları tarafından verilmiş bulunan sonra da İsmail Kö

se ve arkadaşları tarafından iştirak edilmiş bulunan 2/231 esas numaralı Kanun Teklifinin, 
2 nci maddesinde; 
"İlköğretim okulları, beş yıllık ilkokullar ile üç yıllık ortaokullardan oluşur. İlkokulun son sı

nıfı bitirildiğinde sertifika, ortaokulun son sınıfı bitirildiğinde diploma verilir." 
3 üncü maddesinde; 
Genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesindeki ortaokullarda verilen eğitim zo

runlu eğitimden sayılır. 
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Aynca Millî Eğitim Bakanlığının öngöreceği, onaylayacağı, gözetim ve denetimini yapacağı 
müfredat programları ile yönetmeliklerin uygulanması şartıyla, beş yıllık ilkokul üzerine en az üç 
yıl süreli olan ve hayata hazırlayan Çıraklık Eğitim Merkezleri ile Diyanet Kur'an Eğitim Merkez
lerinde verilen eğitim de zorunlu eğitimden sayılır. Bu merkezlerden mezun olanlara sertifika ve
rilir. Bunların bir üst eğitime gidebilmeleri için yönetmelikle belirlenecek derslerden ortaokulu dı
şardan bitirme sınavlarına katılmaları ve diploma almaları şarttır." 

Hükümleri yer almaktadır. 
(III - ) Kaya Erdem ve arkadaşlarının "1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Mad

desinin Değiştirilmesi, Bir Ek Madde ve İki Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 2 nci Maddesinin 
Kaldırılmasına Dair Kanun" teklifinin; 

1 inci Maddesinde; 
"İlköğretim kurumları, 8 yıllık okullardan oluşur." 

2 nci Maddesinde; 
''Zorunlu eğitim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için onbir yıldır ve devlet okullarında parasızdır." 
3 üncü Maddesinde; 
"Zorunlu eğitim 2001 yılına kadar sekiz yıl olarak uygulanır." 
"İlköğretimin 6, 7, 8 inci sınıf öğrenimini, ortaöğretim kurumları bünyesinde yapan öğrenci

ler, 8 yıllık zonulu eğitimi bu okullarda tamamlarlar, 1997-1998 ders yılı başından itibaren bu sı
nıflara hiçbir şekilde öğrenci alınmaz." 

4 üncü maddesinde; 
" 1739 Sayılı Millî Eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır." 
Hükümleri yer almaktadır. 

(IV - ) Yine Kaya Erdem ve arkadaşlarının "222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 9 uncu Maddesinin Kaldı
rılmasına Dair Kanun" teklifinin; 

1 inci Maddesinde; 

"İlköğretim kurumları, 8 yıllık okullardan oluşur. 
ilköğrenimini tamamlayanlara, ilköğretim okulu diploması verilir." 

2 nci Maddesi nede; 

ilköğretimin 6 nci, 7 nci ve 8 inci sınıf öğrenimini, ortaöğretim kurumları bünyesinde yapan 
öğrenciler, 8 yıllık zorunlu eğitimi bu okullarda tamamlarlar. 1997-1998 ders yılı başından itibaren 
bu sınıflara hiçbir şekilde öğrenci alınmaz. 

Hükümleri yer almaktadır. 

(V -•) Mehmet Ali Şahin'in 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda değişiklik yapılmasını ve Maddeler eklenmesini 
içeren Kanun teklifinin, 

1 inci Maddesinde; "Ek Madde 2. - Gensl, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesin
deki ortaokullarda verilen eğitim zorunlu eğitimden sayılır. 

Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığının öngöreceği, onaylayacağı, gözetim ve denetimini yapacağı 
müfredat programları ve yönetmeliklerin uygulanması şartıyla, beş yıllık ilkokul üzerine en az üç 
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yıl süreli olan ve hayata hazırlayan çıraklık eğitim merkezleri ile Diyanet Kur'an eğitim merkezle
rinde verilen eğitim de zorunlu eğitimden sayılır. Bu merkezlerden mezun olanlara sertifika veri
lir. Bunların bir üst öğrenime gidebilmeleri için yönetmelikle belirlenecek derslerden ortaokulu di- -. 
şardan bitirme sınavlarına katılmaları ve diploma almaları şarttır." 

2 nci Maddesinde; 

- Zorunlu eğitim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için onbir yıldır ve Devlet okullarında para
sızdır." 

3 üncü Maddesinde; 

"Geçici Madde 2. - Zorunlu eğitim 2001 yılma kadar sekiz yıl olarak uygulanır." 

Hükümleri yer almaktadır. f . 

Dr. Tayyar Altıkulaç ve arkadaşlarının 

Millî Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çıraklık ve Meslek Eğitimi Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifinin; 

1 inci Maddesinde; İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumların
dan sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. 

2 nci Maddesinde; 

"İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, velileri tarafından yazılı istekte bulunan öğrencile
re yönelik olarak, din kültürü ve ahlâk öğretimi dersinin din eğitimini de içerecek biçimde yürütü
lebilmesi için Millî Eğitim Bakanlığınca Kur'an-ı Kerim ve mealî dersine de yer verecek şekilde 
ders ve müfredat programlarında lüzumlu düzenlemeler yapılır; okul idarelerince gerekli tedbirler 
alınır." 

3 üncü Maddesinde; 

- İlköğretim kurumları, beş yıllık birinci kademe ile üç yıllık ikinci kademeden meydana ge
lir. 

Birinci kademeyi son sınıfını bitirenlere ikinci kademeye birinci sınıfına dikey geçiş yapmayı 
sağlayan bir belge; ikinci kademeyi son sınıfını bitirenlere İlköğretim Okulu Diploması verilir. 

İlköğretim Okulu Diploması, ikinci kademenin tamamlandığı kurumlarca düzenlenir. 

4 üncü Maddesinde; 
"İlköğretim kurumlarının birinci ve ikinci kademeleri bağımsız okullar halinde veya imkân ve 

şartlara göre birlikte kurulabilecekleri gibi; ikinci kademeler, ortaöğretim kurumları bünyelerinde 
de yer alabilir. Kademeler ve kademelerin sınıfları arasındaki yatay ve dikey geçişler, Millî Eğitim 
Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir." 

5 inci Maddesinde; 
Yöneltme, ilköğretimin 6 nci sınıfında başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere 

göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için ortaöğretimde de devam eder. 
İlköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim ders programlarına, genel ve meslekî tüm eğitim ku-

- ramlarının özelliklerine uygun seçmeli dersler konulmak suretiyle öğrencilerin ilgi, istidat ve kabi
liyetleriyle ailenin isteği ve ülke ihtiyaçlarının belirlenmesine imkân ve fırsat hazırlanır. 

İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin, mesleğe yöneltici seçmeli dersleri, seçtikleri kurum
larda okumaları esastır. Ancak öğrenciler, ilköğretimin ikinci kademesini, seçtikleri meslek dersle-
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rine yönelik programlar uygulayan ortaöğretim kurumları bünyelerindeki ilköğretim ikinci kademe 
okullarında da tamamlayabilirler. 

6 ncı Maddesinde; 

ilköğretim birinci kademesinden sonra, Devletin denetim ve gözetimi altında en az üç yıl sü
reyle eğitim ve öğretim hizmeti veren "Çıraklık Eğitim Merkezleri" ile "Diyanet işleri Başkanlığı 
Kur'an Eğitim Merkezleri"nde geçirilen eğitim ve öğretim süresi, zorunlu eğitim süresinden sayı
lır. Ancak bu merkezlerden mezun olanların bir üst öğrenime devam edebilmeleri için yönetmelik
le belirlenecek derslerden sınava tabi tutulmaları ve ilköğretim ikinci kademe okulu diploması al
maları gerekir. 

Bu kurumlarla örgün eğitim kurumlan arasındaki yatay ve dikey geçiş şart ve esasları, Millî Eği
tim Bakanlığıyla ilgili kurum ve kuruluşların birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle düzenlenir. 

7 nci Maddesinde; 
. Devlet, sekiz yıllık zorunlu ilköğretim kurumlarını, bu kanunun 25 inci maddesinde belirtilen 

esaslar doğrultusunda, en geç 2000 yılma kadar, ilköğretim çağındaki nüfusun tümünün ihtiyaçla
rına cevap verecek yaygınlığa ulaştırma konusunda gerekli tedbirleri alır, 

Bu yaygınlığın sağlanamadığı yerlerde, en geç 2000 yılına kadar, ilköğretimin birinci kademe
si zorunlu olarak uygulanır ve bu kademenin beşinci sınıfından sonra ilkokul diploması verilmeye 
devam edilir. 

8 inci Maddesinde; 
- Zorunlu eğitim ve öğretim süresi, 2010-2011 ders yılından itibaren, ortaöğretimin son sını

fına kadar en az 11 yılı kapsayacak şekilde uygulanır. 
9 uncu Maddesinde; 
"ilköğretim kurumları, beş yıllık birinci kademe ile üç yıllık ikinci kademeden meydana gelir. 

Birinci kademinin son sınıfını bitirenlere ikinci kademenin"birinci sınıfına dikey geçiş yapmayı 
sağlayan bir belge; ikinci kademenin son sınıfını bitirenlere ilköğretim diplomasi verilir. 

ilköğretim kurumlarının birinci ve ikinci kademeleri bağımsız okullar halinde veya imkân ve 
şartlara göre birlikte kurulabilecekleri gibi; ikinci kademeler, ortaöğretim kurumlan bünyelerinde 
de yer alabilir. Kademeler ve kademelerin sınıfları arasındaki yatay ve dikey geçişler, Millî Eğitim -
Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir." 

10 uncu Maddesinde; 

"ilköğretim çağında bulunan ve zorunlu ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların, Dev
letin herhangi bir kurum veya kurulusunca açılan ve Devletin denetim ve gözetimi altında faaliyet
lerini sürdürenler dışında, her ne ad altında kurulmuş olursa olsun, özel kurs ve dershanelere kabu
lü yasaktır." 

. 11 inci Maddesinde; 

- Devlet, sekiz yıllık zorunlu ilköğretim kurumlarını, bu kanunun 9 uncu maddesinde belirti
len esaslar doğrultusunda, en geç 2000 yılına kadar, ilköğretim çağındaki nüfusun tümünün ihti
yaçlarına cevap verecek yaygınlığa ulaştırma konusunda gerekli tedbirleri alır. 

Hükümleri yer almaktadır. 

(VII-) Birgen Keleş'in 

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 1 inci maddesinin değiştirilmesine ve söz konusu 
Yasaya 1 ek geçici madde eklenmesine ilişkin Yasa değişiklik önerim ile, 222 Sayılı ilköğretim ve 
Eğitim Kanununun 9 uncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin yasa değişikliği önerim ektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 376) 



- 7 9 -

1 inci Maddesinde; 

İlköğretim kurumları, en az 8 yıl süreli bağımsız kurumlardan oluşur. Öğrenciye bir bütün ha
linde okuduğu bu okulların sonunda tek diploma verilir." 

2 nci Maddesinde; 

Millî Eğitim Bakanlığı, genel, meslekî, teknik, resmî ve özel liseler bünyelerindeki ortaokul
lar ve ilköğretim okullarını bağımsız ilköğretim okullarına devrederler." 

3 üncü Maddesinde; 

İlköğretim kurumları en âz 8 yıl süreli bağımsız kurumlardan oluşur. Öğrenciye 8 yıl sonunda 
tek diploma verilir." 

Hükümleri yer almaktadır. 

İncelemelerim sonunda gördüm ki teklifler içinde özellikle Avni Akyol-İsmail 'Köse teklifi, 
Mehmet Ali Şahin teklifi, Dr. Tayyar Altıkulaç teklifi gibi oldukça güzel, ülke gerçeklerine mille
tin taleplerine uygun hükümler ihtiva ederken ESAS metin olarak milletin taleplerine, ülke gerçek
lerine uygun olmayan Hükümet Metni'nin alınması Tekliflerin hiç gözönünde tutulmaması hiç de 
olumlu bakılacak bir durum değildir. 

Tasarıya Muhalifim çünkü; tasarı Anayasaya aykırıdır. 

Tüm maddeleri Anayasaya aykırıdır. 
Şöyle ki; 
Anayasanın Başlangıç kısmında; 

"Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu ve 
bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hür
riyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı; 

Her Türk vatandaşının... onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde ge
liştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;" 

ifadeleri yer almaktadır. 
Anayasanın; 

1 inci Maddesinde Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet olduğu; 

2 nci Maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayı
şı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkele
re dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti" 

olduğu ifade edilmektedir. 

5 inci Madde Devlete insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazır
lama görevi vermektedir , 

6 nci Maddesinde "Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir." 

Türk milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kulla
nır. 

Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılmaz. Hiçbir 
kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz." 

denilmektedir. 
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7 nci Maddesinde Yasama yetkisinin Türk milletine ait olduğu ve bu yetkinin devredilemeye
ceği ifade edilmektedir. 

10 uncu Maddesinde "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşüncü, felsefî inanç, din, mez
hep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 
olarak hareket etmek zorundadırlar." 

denilmektedir. 
12 nci Maddesinde "Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel 

hak ve hürriyetlere sahiptir." 

denilmektedir. 
13 üncü Maddesinde "Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik 

toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz. 

Bu maddede yeralan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir." 
denilmektedir. 
17 nci Maddesinde "Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkı

na sahiptir." 
ifadesi yeralmaktadır. 
24 üncü Maddesinde "Kimse... dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç 

ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. 
Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve 

ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında zonınlu dersler arasında yeralır. Bunun dışındaki 
din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine 
bağlıdır." 

ifadesi yer almaktadır. 
27 nci Maddesinde ise; 
IX. Bilim ve sanat hürriyeti 
MADDE 27. - Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu 

alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. 

denilmektedir. 
42 nci Maddesinde ise "İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet 

okullarında parasızdır." 
ifadeleri yer almaktadır. 
166 nci Maddesinde de; 
Planlama MADDE 166.-Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve ta

rımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve 
değerlendirilmesini yaparak verimli şekildi kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı 
kurmak Devletin görevidir. 

Planda millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağla
yıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri 
gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana'gö
re gerçekleştirilir. 
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Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasına, uygu
lanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve 
esaslar kanunla düzenlenir. 

Tasarı Din ve Vicdan hürriyetine, 
Halkın eşitliği ilkesine, ' 
Devletin huzuru, Milletin mutluluğunu sağlama ilkesine, 
Dolayısıyla Anayasa'nın sayılan maddelerine aykırıdır. 
"Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun" ve 

bu kanunun 3 üncü Maddesinde şöyle denilmektedir. 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları kendilerine havale edilen kanun tasarısı ve tek
lifleri ile bu tasarı ve tekifler üzerinde verilen değişiklik önergelerini, Kalkınma Planına uygunluk 
bakımından da incelerler ve uygun bulmadıkları takdirde reddederler." 

, Bu tasarı plana metnine muhalif olduğundan reddedilmesi gerekirdi; çünkü; 
Planda (22 ve 25 ve 33 üncü Sayfalarında) Zorunlu Temel Eğitim kademeli ve yönlendirmeli 

olacağı ifade edilmektedir. 

Tasarıya muhalifim, çünkü; Tasarının görüşmeleri sırasında önemli usul hataları yapılmıştır; 

1. Önce Anayasa Komisyonunda görüşülmesi gereği hakkındaki talebimiz dikkate alınmamıştır. 
2. Değiştirilen kanunların hepsinin Millî Eğitim Kanunu olması, takibinin Millî Eğitim Bakan

lığınca yapılması ve konunun tamamen Millî Eğitimi ilgilendirmesi dolayısıyla esas komisyonun 
Millî Eğitim Komisyonu olması hakkındaki değerlendirmelerimiz dikkate alınmamıştır. 

3. Özellikle Ek Maddenin gündeme alınmasında ve gündeme alınmasından sonra fıkra sayısı 
yönünden yanlış bir uygulama yapılmıştır. 

4. Çalışma programı ve süreleri anormal bir şekilde zorlanmış sağlıklı tartışma imkânları yok 
edilmiştir. 

Tasarıya muhalifim; çünkü; görüşmelerde sağlıklı karar çıkmasını önleyecek derecede önem
li İçtüzük ihlâlleri olmuştur. 

Bazı milletvekillerine söz verilmemekle içtüzüğün 31 inci Maddesi; 
Esas komisyon tartışmaları dikkate alınmamakla yine içtüzüğün 34 üncü Maddesi; Bilgilenme 

ve İncelenme fırsatı verilmemekle içtüzüğün 36 ncı Maddesi ihlâl edilmiştir. 

(Oturumun başında bildirilen Birgen Keleş Teklifinin bize yazılı verilmesi hakkında 5 imzalı 
talebimiz yok sayılmıştır. Bir vergi kanunu bir Şafak Operasyonu ile tasarı metnine monte edilmiş, 
inceleme imkânı olmadan tartışmaya alınmıştır.) 

Tasarıya muhalifim çünkü; tasarı milletin kültürel değerlerine sahip çıkma, tarihî mirasına sa
hip çıkma, inancına sahip çıkma, bilgi ve başarı açlığına çare bulma, aradığı huzur ve mutluluğa 
kavuşmak için ümidi olarak baktığı İmam Hatip Liselerine karşı bir tavır olarak görüyorum. 

Tasarıya muhalif olduğumuz bir çok hususu 12.8.1997 günü saat 11.40'da biten oturumdan 
sonra muhalefet şerhimizi 13.00'e kadar yetiştirmek gibi bir garip karar karşısında yazma fırsatı 
bulamadığım için de muhalifim. 

Mahalefetimi bildirir mahalefet şerhidir. 
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 

Konya 
Saat: 13.00 

12.8.1997 ' 
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TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Müzakeresi 12.8.1997, saat 11.50'de tamamlanan İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve diğer ka
nunlarda değişiklik yapan kanun tasarısına ait muhalefet şerhi ekte takdim edilmiştir. 

Cevat Ayhan 

Sakarya 
12.8.1997 

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU VE DİĞER KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPAN KANUN TASARISINA AİT MUHALEFET ŞERHİ 

1. Halen ilköğretimin orta kısmında okullaşma oranı yüzde 70 mertebesine ulaşmıştır. İlk 
okulu bitirip orta okula gitmeyen talebe sayısı 1 118 000 mertebesindedir. 

- Mecburî 8 yıl eğitime geçilince 1 118 000 talebenin okuyacağı dershane yoktur. Mevcut 
dershanelerde talebe sayısı 70-80 kişi mertebesindedir. Birçok okulda ikili öğretim yapılmaktadır. 
Dershane yetersizdir. Takriben 200 000 yeni dershane gereklidir. 

- Talebeler ilkokulda bir-iki dershanede beş sınıf halinde karşılıklı okumakta, beş sınıfa bir-
iki öğretmen bakmaktadır. Takriben 200 000 öğretmen gereklidir. 

- Öğretmen ve dershane ihtiyacının kısa sürede karşılanması mümkün değildir. 
2. Taşımalı sisteme geçildiği takdirde, 
- Taşıma birçok yerde ve özellikle kış mevsiminde mümkün değildir. 
-Taşıma maliyeti yılda 36 trilyon TL. olacaktır. 
3. Yeni dershaneler inşası ile teçhizat ve öğretmen maliyeti 2 katrilyon mertebesinde olacak

tır. 
4. Aileler için 1118 000 talebenin orta okulda okuma maliyeti 134 trilyon lira olacaktır. Oku

ma istidatı olmadığı için aile işlerinde, esnaf yanında ve çıraklık okullarında okuyan bu çocuklar 
aile bütçesine yardım yerine 134 trilyon TL. yük getireceklerdir. 

5. Mecburî eğitimde çocuklara pratik bir meslek öğreülmediği için 8 yıllık okulu bitiren 15 
yaşında gençler vasıfsız işgücüne katılacaklar ve işsiz kalacaklardır. 

6. Çıraklık okulları kapanacak, eğitimli çırak-kalfadan mahrum kalacak esnaf bunun sıkın
tısını çekecektir. 

7. Mevcut eğitim kurumlarına kaynak temin edilemezken üç yılda toplam 2 katrilyon kay
nağın verimsiz sarf edilmesi millî ekonomi için kayıptır. 

Türkiye'de ilk ve orta öğretimde talebe başına sırasıyla 832 ve 587 dolar sarf edilirken bu 
değer Almanya'da 2 815 ve 6 481 dolardır. 

Eğitime millî gelirden ayrılan pay, yüzde ve dolar olarak aşağıda verilmiştir.: 

Millî Gelirden Miktar, 

Ülke Pay, Yüzde Milyar Dolar 

Almanya ' 5,9 139 

Fransa 6,1 94 

İtalya 5,1 61 

Türkiye 3,3 , 6 
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Tablodan görüleceği üzere Türkiye takriben ayni nüfusa sahip olan bu ülkelere göre eğitime 
çok az, yüzde 4 ila 10 mertebesinde bir pay ayırabilmektedir. 

8. Kesintisiz eğitim sebebi ile çıraklık okulları yanında, teknik ve meslekî okulların orta 
kısımları kapanacaktır. 

9. İmam-Hatip liselerinin orta kısımları kapanacaktır. Bunun neticesinde lise kısımları da 
kapanacaklardır. Bu okullarda halen 500 000 talebe okumaktadır. 

10. Kur'an kursları kapanacaktır. 8 yıllık eğitimden sonra 15 yaşında gençlerin Kur'an 
kurslarında eğitilmesi pratikte mümkün olmayacaktır. 

11. Başbakan Mesut Yılmaz'ın 11 Ağustos 1997 tarihli Newsweek Dergisine vermiş olduğu 
demeçte, kendisine atfen "We intend to increase basıc secular education from five to eight years. 
The main opposition comes from fundamentalists. If the bili passes, the koran schools vvill be 
closed. İt's aimed against fundamentalism" ifadesi yer almaktadır. Altı çizili olan cümlenin ter
cümesinde, "Eğer bu tasarı kanunlaşırsa Kur'an okulları kapanacaktır." denilmektedir. Görüleceği 
üzere bu tasarının maksadı eğitimin geliştirilmesi değil din eğitiminin engellenmesidir. 

12. Bu tasarı; -Kur'an kurslarını ve İmam Hatip okullarını kapatarak dinî eğitimin 
zayıflatılması neticesini doğuracağı için, 

- Vatandaşların Anayasadan kaynaklanan temel haklarının engellendiği için, 
-Ailelerin çocuklarına dinî eğitim vermesini engellediği için. 
- Azınlıklara verilen haklar Türk vatandaşlarından esirgendiği için, 
Anayasanın din ve vicdan hürriyeti, hukuk ve eşitlik hükümlerine aykırıdır. 

13. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ilköğretimin 8 yıl, ancak kesintili olarak düzen
leneceği ve ikinci kademesinde yönlendirme yapılacağı hükümleri getirildiği için bu tasarının 
getirdiği, kesintisiz ve yönlendirmesiz hükmü plana ve Anayasanın amir hükmüne aykırıdır. 

14. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde finansmanı için gerekli 2 katrilyon lira ek vergi olarak 
vatandaşın sırtına yüklenecektir. Enflasyon ve geçim sıkıntısından bunalan vatandaşlar için bu 
taşınabilecek bir yük değildir. 

15. Tasarının aslî komisyonu olarak Millî Eğitim Komisyonunda müzakeresi gerekirken, bu 
komisyon talî komisyon olarak alınmış, buna rağmen Millî Eğitim Komisyonu raporu dikkate 
alınmamıştır. 

16. Yukarıda ifade edilen Anayasaya aykırılık durumuna rağmen Anayasa Komisyonu görüşü 
alınmamıştır. 

17. Plan ve Bütçe Komisyonunu aralıksız 8 gün ve gece meşgul eden bu tasarının bir alt 
komisyonda olgunlaştırılması gerekirken bu yapılmamıştır. 

18. Komisyon toplantısına katılan milletvekillerinin söz talepleri tam olarak karşılanmamıştır. 
19. Ek madde tasarının gerektirdiği yatırım harcamalarında 1050 sayılı Muhasebe Kanunu, 

Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olunmayacağı ifade edilmektedir. Bu 
husus, ihalelerde ve satın almalarda yolsuzluklara sebep olacağı ve rekabet şartlarını bozacağı için 
kabul edilemez. 

Komisyon başkanının oturumun kapanışından itibaren bir saat içinde muhalefet şerhinin veril
mesini şart koşması tasan ile ilgili birçok hususun burada ifadesine imkân vermemiştir. 

Yukarıda arz edilen hususlar sebebi ile bu kanun tasarısına muhalifim 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
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MUHALEFET ŞERHİ 
Başbakan Mesut Yılmaz tarafından 22.7.1997 gün ve B.02.0.KKG/101-372/3108 sayılı yazı 

ile TBMM'ne "Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi" arzıyla sunu
lan bu kanun tasarısına aşağıdaki gerekçelerle karşıyım : 

1. Türkiye'de uygulanan ulusal hukuk metinleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladı
ğı ve taraf olduğu uluslararası hukuk metinlerinde zorunlu eğitimin 8 yıl kesintisiz uygulamasına 
engel teşkil eden mani hükümler bulunmaktadır. 

Böyle bir zorunluluk, medenî hakların ihlâline sebep olmaktadır. Şöyle ki; 
a) Anayasanın kabul ettiği temel hak ve hürriyetlere ve bunların kullanımına dair hükümleri

ne ters düşmektedir. (Anayasa m. 24/1,4-27/1-42/1,2) 

b) Medenî Kanunca kabul edilen velayet hakkından kaynaklanan "meslekî terbiye" ve "dinî 
terbiye" hükümlerine önemli bir müdahale sözkonusudur. (Medenî Kanun m. 11,23,88,264,265, 
266) 

c) VII inci 5 Yıllık Kalkınma Planına aykıdır. 1997 Yılı Programına aykıdır. 
d) Birleşmiş Milletler însan Haklan Evrensel Beyannamesinin tanıdığı, eğitim-öğretim ve din 

özgürlüğüne, kişilerin ve alilelerin bu konudaki haklarına müdahale edilmektedir, (m. 18, 26) 

e) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince tanınan medenî haklar, eğitim-öğretim özgürlüğü, in
sanca yaşama ve yaşatma özgürlüğü ile eğitim-öğretim hakkını ana-babalarm iradesine bırakan 
haklara müdühale edilmektedir. (İHAS m. 9, ek protokol m. 2) 

f) Vatandaşların medenî haklarını ve insan haklarını güvence altına alma "Helsinki Nihaî Se
nedine ters düşmektedir (Senet 1/VII). 

g) Demokratik yönetimin halk iradesine dayalı, insana saygı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri 
üzerine kurulu, Paris Şartı'nın da ihlâli olacaktır. , 

h) Lozan Antlaşması ile azınlıklara tanınan din, eğitim-öğretim özgürlükleri ihlâl edilmiş ola
caktır (m. 39/1, 2, 3; 40; 41/1; 42/1; 44/2) 

ı) Eğer Lozan Antlaşması hükümlerine uygun olarak azınlıklar bu tasarının kapsamı dışında 
kalacaksa, azınlıklara sağlanan hakların müslümanlara verilmemesi bir hakkın kullanımında eşit
sizlik ortaya çıkaracaktır. 

j) Bü tasarı Avrupa Birliğine uyum sağlamaya da ters düşecektir. 

2. Bu tasarının TBMM Komisyonlarında görüşülmesi de Kanun ve İçtüzük hükümlerine aykı
rı bir şekilde sürdürülmüştür. 

a) Kanunun görüşüleceği esas komisyon Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ol
ması gerekirken, henüz bu komisyondaki görüşmeler tamamlanmadan esas komisyon olarak belir
lenen Plan, ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüştür. 

b) Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında İçtüzükte bulunmayan "kifayet-i mü
zakere" kararı alınmak suretiyle, pek çok milletvekilinin görüşlerini sunması engellenmiş ve İçtü
züğün 29 ve 31 inci maddeleri ihlâl edilmiştir. 

c) TBMM İçtüzüğünün 36'ncı maddesine aykırı olarak bekleme süresi dolmayan Kanun tek
lifleri tasarıyla birleştirilmiştir. 

d) 3067 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kalkınma planlarına aykırı olan ka
nun tasarısı ve tekliflerinin TBMM Komisyonlarınca reddedildiği açık hükme bağlanmıştır. 
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VII nci Beş Yıllık Kalkınma Planının müteaddit yerlerinde ise 8 yıllık zorunlu eğitimin kademeli 
olacağı belirtilmiştir. Plana aykırı bu tasan Plan ve Bütçe Komisyonunca reddedilmesi gerekirken, 
kanun hükümleri hiçe sayılmış, hukuk ihlâl edilmiş ve görüşmeler tamamlanmıştır. 

3. Tasarı ilmî ve teknik gerekçelerden de mahrumdur. Gelişmiş Batı ülkelerinde zorunlu eği
tim kademeli olarak düzenlenmişken bu tasarı Ruanda, Somali, Kenya, El Salvador, Afganistan ve 
Yemen gibi ülkelerin kademesiz-kesjntisiz zorunlu eğitim düzenlerine benzer bir özellik arzetmek-
tedir. 

4. Bu tasarı, aynı zamanda halkın iradesine ve taleplerine aykırıdır. Demokrasilerde halk hiçe 
sayılarak yasal düzenlemeler yapılamaz. 

5. İlmî gerçeklere ve halkın taleplerine aykın olarak hazırlanan bu tasarı sebebiyle katrilyon
larla ifade edilen bir ek finansman ihtiyacı da ortaya çıkmış. Bu finansmanın sağlanması için ilave 
edilen madde ile vergi beyannamelerinden, bildirimler üzerinden, tütün, alkollü-alkolsüz içecekler
den, taşıt alımlarından, tapu muamelelinden vergiler alınma yoluna gidilmektedir. Bu maliyet doğ
rudan doğruya israftır. Önümüzdeki bütçelerde ilave ödenekler konulması, alınacak dış kredilerin 
faizlerini de milletin üzerinde ayn bir yük oluşturacaktır. 

6. Plan ve Bütçe Komisyon başkanlığınca muhalefet şerhinin yazılabilmesi için bile yalnızca 
1,5 saat süre verilmiş olması, bu tasannın nasıl oldu bittiye getirilmek istendiğinin açık kanıtıdır. 

Arz ederim. 
Doç. Dr. Abdüllatif Şener 

Sivas 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU, 
ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU İLE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ 
TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9 uncu madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İlköğretim Kurumları 8 yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bi
tirenlere İlköğretim diploması verilir." 

MADDE 2. - 5.1.1961 tarihli 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki Geçici 
_Madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 10. - İlköğretimin 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrenimini ortaöğretim kurumları 
bünyesinde yapmakta olanlar ile çıraklık eğicim merkezlerindeki öğrenciler, zorunlu eğitimi bu ku
rumlarda tamamlarlar. 1997-1998 Ders yılı başından itibaren bu sınıflara hiç bir şekilde öğrenci 
alınmaz. 

Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıflarında başarılı olanlar ile 
1997-1998 öğretim yılında okumaya hak kazananlar da zorunlu eğitimlerini bu okullarda tamam
larlar." 

MADDE 3. - 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 6 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Millî Eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu 
amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazır
lık sınıfları konulabilir." 

MADDE 4. - 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 12 nci maddesi
ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Yukarıdaki fıkranın dışındaki din eğitimi ve öğretimi veya Kur'an kursları ve hafızlık eğiti
mi, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin istemine bağlıdır. Bu kurslar ve eği
tim, örgün eğitim kurumları dışında, Diyanet İşleri Başkanlığınca verilir ve Millî Eğitim Bakanlı-
ğı'nın denetim ve gözetimine tabidir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konudaki talepleri karşılamak 
için gerekli önlemleri alır." 

MADDE 5. - 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 23 üncü madde
sine aşağıdaki 3 nolu fıkra eklenmiştir. 

"3 üncü İlköğretim son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebi
lecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine 
sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerek
li çalışmalar yapılır." 

MADDE 6. - 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 24 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 24. - İlköğretim Kurumları 8 yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim 
yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir." 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK 
VE MESLEKÎ EĞİTİM KANUNU, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖ
REVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KÂĞIT VE İŞLEMLERDEN EĞİTİME KATKI 

PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1.-5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9 uncu madde

sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İlköğretim Kurumları 8 yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bi

tirenlere ilköğretim diploması verilir." 
MADDE 2. - 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki Geçici 

Madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 10. - İlköğretimin 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrenimini ortaöğretim kurumları 

bünyesinde yapmakta olanlar ile çıraklık eğitim merkezlerindeki öğrenciler, eğitimlerini bu kurum
larda tamamlarlar. 1997-1998 Ders yılı başından itibaren bu sınıflara hiçbir şekilde öğrenci alınmaz. 

Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıflarında başarılı olanlar ile 
1997-1998 öğretim yılında okumaya hak kazananlar da zorunlu eğitimlerini bu okullarda tamam
larlar." 

MADDE 3. - 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 6 ncı maddesi
nin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Millî Eğitim Sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu 
amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazır
lık sınıfları konulabilir." 

MADDE 4. - 14.6.1973 tarih ve İ739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 12 nci maddesi
ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Yukarıdaki fıkranın dışındaki din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de 
kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır. Bu eğitim ve öğretim örgün eğitim kurumları dışında Diya
net İşleri Başkanlığınca verilir. Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde tatillerde, Diya
net İşleri Başkanlığınca verilen bu amaçlı kurslardan yararlanacak olan öğrencilerin, ilköğretimin 
beşinci sınıfını tamamlamış olmaları gerekir." 

MADDE 5. - 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 23 üncü madde
sine aşağıdaki 3 nolu fıkra eklenmiştir. 

"3. İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edebilecek 
okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlaya
cağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalış
malar yapılır." 

MADDE 6. - 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 24 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 24. - İlköğretim Kurumları 8 yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim 
yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir." 
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MADDE 7. - 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 9 uncu 
maddesinde "Eğitilirler" ibaresi "Eğitilebilirler" ve 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ben
dinde geçen "Onüç yaşını" ibaresi "Ondört yaşını" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 8. - 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilât ve Görevle
ri Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Zorunlu eğitim çağındaki çocukların öğrenim gördüğü ilköğretim kurumlarının eğitim, öğre
tim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek" 

MADDE 9. - 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı ve 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı kanunlarda bir
likte veya ayrı ayrı geçen "İlkokul" ile "Ortaokul" ibareleri "İlköğretim Okulu" olarak değiştiril
miştir. 

MADDE 10. - 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6 ncı Maddesi
nin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri, 8 inci Maddesi, 9 uncu Maddesi
nin ikinci fıkrası, 14 üncü Maddesinin birinci fıkrasındaki "İlkokul ve ortaokulların birlikte ve ay
rı oluşlarına" ibaresi, Geçici 9 uncu Maddesi, 14.6.1973 tarihli 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Ka
nununun 25 inci Maddesinin birinci fıkrası ile Geçici 2 nci Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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MADDE 7. - 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 9 uncu 
maddesinde "Eğitilirler" ibaresi "Eğitilebilirler" ve 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ben
dinde geçen "Onüç yaşını" ibaresi "Ondört yaşını" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 8. - 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevİe-
ri Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Zorunlu eğitim çağındaki çocukların öğrenim gördüğü ilköğretim kurumlarının eğitim, öğre
tim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek" 

MADDE 9. - 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı, 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı, 5.6.1986 tarihli 
ve 3308 sayılı Kanunlarda birlikte veya ayrı ayrı geçen "İlkokul" ile "Ortaokul" ibareleri "İlköğre
tim Okulu" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 10. -5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6 ncı Maddesi
nin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bendleri, 8 inci Maddesi, 9 uncu madde
sinin ikinci fıkrası, 14 üncü Maddesinin birinci fıkrasındaki "İlkokul ve ortaokulların birlikte ve ay
rı oluşlarına" ibaresi, Geçici 9 uncu Maddesi, 14.6.1973 tarihli ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanununun 25 inci Maddesinin birinci fıkrası ile Geçici 2 nci Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - a) Sekiz yıllık kesintisiz İlköğretim giderlerinde kullanılmak üzere, 
1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arasında aşağıda belirtilen işlemler ve kâğıtlar için eğitim katkı payı 
ödenir. 

1. Vergilerinin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak mükellef ve sorumlularca vergi dairelerine 
ve belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildir
gelerinden 500 000 lira, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden ise 1 000 000 lira; 

2. 1318 sayılı Finansman Kanununa göre taşıt alım vergisine tabi olan motorlu taşıtların ka
yıt ve tescili ile devirlerinde 10 000 000 lira; 

3. Spor-Toto, Spor-Loto ve Sayısal Loto oyunlarında her bir kolon için 10 000 lira, at yarış
larında oynanan her bir bilet için 20 000 lira; 

4. Silah taşıma ve bulundurma müsaade vesikaları için 20 000 000 lira, kara avcılığı ruhsat 
tezkereleri için 10 000 000 lira; 

5. Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen her bir bilet için 500 000 lira, dönüş
lü biletler için 1 000 000 lira; 

6. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıy
met kotasyon ve tescil ücretlerinin, kürtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa payları
nın ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerin ya
rısı kadar ayrıca hesaplanacak tutarlar; 

7. Cep telefonu sahipleri adına tahakkuk ettirilen aylık sabit tesis ücretleri kadar yılda bir defa 
olmak üzere ayrıca hesaplanan tutar ile adlanna GSM aboneliği tesis edilenlerden 2 000 000 lira; 

8. 13.4.1994 tarih ve 3984 sayılı Kanun uyarınca Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından ya
yın kuruluşlarının reklam gelirlerinden alınan pay kadar ayrıca hesaplanacak tutarlar; 

9. 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifenin I numaralı bölümünde belirtilen tapu iş
lemlerinden harç mükellefiyeti doğuran (492 sayılı Harçlar Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan 
istisna ve muafiyetler dikkate alınmaksızın) her bir işlemin tarafları için ayrı ayrı 5 000 000 lira; 
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10. Bu fıkranın 3,5 ve 7 numaralı bentlerinde yer alan katkı payları katma değer vergisi mat
rahına dahil edilmez. 

11. 1 numaralı bentte belirtilen eğitim katkı payı mükellef veya sorumlular tarafından beyan
name verme süresi içinde; 2 numaralı bentte belirtilen katkı payı taşıt alım vergisi mükellefleri ta
rafından bu vergi ile birlikte; 3 numaralı bentte belirtilen katkı payı kolon ve bilet bedeliyle birlik
te, 4 numaralı bentte belirtilen katkı payı vesika ve tezkere sahiplerince bu belgelerin verilmesi ve
ya yenilenmesinden önce; 5 numaralı bentte belirtilen katkı payı bilet bedeliyle birlikte; 6 numara
lı bentte belirtilen katkı payı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu tara
fından tahsil edilecek olan ücret ve gelirlerle birlikte; 7 numaralı bentte belirtilen nispî pay Türk 
Telekom A.Ş.'ne yılda bir defa (birincisi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip ederi ayda di
ğerleri her yılın Ocak ayında), maktu pay ise abone tesis ücreti ile birlikte; 8 numaralı bentte belir
tilen katkı payı Radyo Televizyon Üst Kurulu payı ile birlikte; 9 numaralı bentte belirtilen pay ta-

. raflarca işlemden önce ödenir. 

12. Belediyeler, müşterek bahis ve talih oyunlarında bahis ve oyunu tertipleyenler, Sosyal Si
gortalar Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Türk Telekom A.Ş., 
Radyo Televizyon Üst Kurulu ve hava taşımacılığı yapanlar tarafından bu fıkraya göre bir ay içinde 
tahsil edilen eğitim katkı paylan, ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar beyan edilerek ödenir. 

13. Bakanlar Kurulu, bu fıkranın 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 numaralı bentlerinde yer alan tutarları 
ayrı ayrı on katına kadar artırmaya yetkilidir. Eğitim katkı payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde, il
gili mevzuat hükümleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

b) 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arasında 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi hükmü yerine aşağıdaki hüküm uygulanır. 

"Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisinin oranı % 10'dur. Bakanlar Kurulu, vergi
nin kapsamına giren her bir mal veya mal grubu için bu oranı sıfıra kadar indirmeye, üç katına ka
dar artırmaya yetkilidir. 

Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, tütün mamulleri ile her türlü alkollü içkile
rin (tabiî köpüren şarap ile vermut ve kına kına şarabı dahil, sair şarap ve bira hariç) katma değer 
vergisi hesabına esas alınan perakende satış fiyatı; sair şaraplar, ve bira ile her türlü alkolsüz içe
ceklerin (su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz ve meyve suları hariç) imalatçılarla ithalatçılarda olu
şan katma değer vergisi matrahı üzerinden hesaplanır. Alkolsüz içecekler hariç verginin hesaplan
masında 5 000 liraya kadar olan kesirler 5 000 lira ve katlan olarak uygulanır. Bu vergi, katma de
ğer vergisi ve diğer vergi, resim, harç, fon, pay ve benzerlerinin matrahına dahil edilmez." 

c) Bu maddenin (A) ve (B) fıkralarına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamamını 3418 sa
yılı Kanunun 39 uncu maddesindeki hasılat paylaşım esasları dikkate alınmaksızın yılı Bütçe Ka
nununun (B) işaretli cetveline özel gelir, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak 
üzere (a) işaretli cetvelinde Millî Eğitim Bakanlığının bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak 
tertiplere özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

d) 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanu
nun 12 nci maddesinde belirtilen ve Üst Kurulun gelirleri arasında yer alan; reklam gelirlerinden 
alınacak paylar, yayın izni ve lisans ücretlerinden elde edilen gelirler ile 7.12.1994 tarihli ve 4054 
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sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde 
belirtilen gelirler ve 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 
uncu maddesi gereğince Rekabet Kurumu adına elde edilen gelirler ve ayrıca İstanbul Menkul Kıy
metler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücret
lerinin, kürtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylarının ve Sermaye Piyasası Ku
rulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alman ücretlerden halen birikmiş tutarları üze
rinden Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenecek kısmı sekiz yıllık kesin
tisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir. 

e) 22.9.1994 tarihli ve 4033 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen tasfiye işlemleri; 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlanır. Toplanan gelir ve bağışlardan ar
ta kalan miktar sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlı
ğınca bütçeye özel gelir ve Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir. 

f) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak amacıyla yapılan her türlü bağış ve 
yardımlar; Millî Eğitim Bakanlığı adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında açılacak özel he
saba yatırılır ve özel tasarruf mevduatı gibi nemalandırılır. 

Hesapta toplanan tutarlar Millî Eğitim Bakanlığınca uygun görülen zamanlarda, bir yandan 
bütçeye özel gelir, diğer yandan Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine mevcut veya yeniden açılacak 
tertiplere Maliye Bakanlığınca özel ödenek kaydolunmak üzere aynı Bakanlığın Merkez Sayman
lık Müdürlüğü hesaplarına aktarılır. 

Bu hesapta toplanan gelirler ve yapılan harcamalar her altı ayda bir Maliye ve Millî Eğitim Ba
kanlığı denetim elemanlarınca birlikte denetlenir. 

g) (C), (D), (E) ve (F) fıkralarına göre kaydolunan özel ödenekler, sekiz yıllık kesintisiz ilköğ
retim ile ilgili carî, yatırım ve transfer giderlerinde kullanılır. Yapılacak harcamalardan yatırım ni
teliğinde olanlar yıllık programla ilişkisi kurulmak üzere Devlet Planlama Teşkilatına bildirilir. 

Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden yapılacak harcamalarda; 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 30-37 nci 
maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümleri ile 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usûl ve esaslar ile eğitime katkı paylarının ödeme süreleri 
ve yerleri Maliye Bakanlığınca; harcamalara ilişkin usûl ve esaslar Millî Eğitim Bakanlığı ile 
Maliye Bakanlığınca müştereken tespit edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 376) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 11..- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 12. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Başb. Yrd. ve Devlet Bak. 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
Y. Seçkiner 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Devlet Bakanı 
R. Serdaroğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. Gürel 
Devlet Bakanı 
Dr. I. Çelebi 

Devlet Bakanı 
R. Şahin 

Devlet Bakanı 
C. Kavak 

Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 

M. Batallı 
İçişleri Bakanı 
M. Başesgioğlu 
Maliye Bakanı 

Z. Temizel 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Y. Topçu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menzir 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 
Enerji ve Tabiî Kayn. Bakanı 

C. Ersümer 
Turizm Bakanı 

/. Gürdal 

Başb. Yrd. ve Millî Sav. Bakanı 
/. Sezgin 

Devlet Bakanı 
H.Özkan 

Devlet Bakanı V. 
A. Andican 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Yıldırım 

Devlet Bakanı 
M. Gürdere 

Devlet Bakanı ı 
Prof. Dr. A. Andican 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
B.Kara 

Devlet Bakanı 
E. Aşık 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Adalet Bakanı 
O. Sungurlu 

Dışişleri Bakanı V. 
Ş. Gürel 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Uluğbay 

Sağlık Bakanı 
H. İ. Özsoy 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. Taşar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y.Erez 

Kültür Bakanı 
7. Talay 

Orman Bakanı 
E. Taranoğlu 

Çevre Bakanı 
Dr. İ. Aykut 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 376) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE"11. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 376) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

j . ~, Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) 
(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi :. 14.11.1996) 

2. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/218) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 16.12,1996) 

3. — 625 Sayılı özel öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı özel öğretim Kurumları Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/71, 1/111) (S. Sayısı : 
168) (Dağıtma tarihi : 16,12.1996) 

4. — Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (1/597) (S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 12.6.1997) 

5. —'ilköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve 
Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Balkanlığımn Teşkilât ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Millet
vekili Mehmet Ali Şahin ve 16 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka
nununun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 9 uncu 
Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Birgen Ke
leş'in 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun, Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa önerisi ve İzmir Milletvekili Kaya Erdem 
ve 66 Arkadaşının; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bir Ek Madde ve İki Ek Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 2 net 
Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Kaya Erdem 
ve 65 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi, Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 9 uncu Maddesinin, Kaldı
rılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstan'bul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in; Millî 
Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul 
Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve 10 Arkadaşının; Millî Eğitim Temel Kanunu, İlk
öğretim ve Eğitim Kanunu ile Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda N Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/620, 2/231, 2/515, -2/719, 2/720, 2/891, 
2/895) . \ . ' • 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kânununun Bir Maddesinde Değişik
lik: Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma VÖ 

— 2 — 



8 
EANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/474, 1/484) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tan 
hi : 23.12.1996) 

7.. T— Kütahya Milletvekili Mustafa , Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkan» 
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı istanbul Millet
vekili Tansu Çiller; Demokratik Sol Parti Genel Başkanı tstanbul Milletvekili Bülent 
Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 
292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı : 
232) (Dağıtma tarihi : 26.2.1997) 

X 8., — Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Çevre komisyonları 
raporları (1/436) (S. Sayısı; 332) (Dağıtma tarihi: 6.6.1997) 

9, — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 14 Arkadaşının; Tarihî Türk Ocağı 
Binasının Kamu Yararına Çalışan Türk Ocakları Umumî Merkezine Devrine Dair 
Kanun Teklifi ile Çanakkale Milletvekili Cumhur Ersümer ve 37 Arkadaşının ve An
kara Milletvekili Şaban Karataş ve 15 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif 
ieri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/679, 2/53, 2/470) (S. Sayısı : 347) (Da
ğıtma tarihi : 7.7.1997) 

10. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik 
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/549) 
(S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 28.4.1997) 

1'1'H — Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı ; 

.146) (Dağıtma tarihi: 25.11.1996) 

12. — Mera Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman, ve Köyişleri Komisyonu Ra 
poru (1/509) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

13* — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nm 
Arsa Ofisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/581) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

14. —- Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 8 Arkadaşının. Yükseköğretim Ku
rumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/334) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi 
2941,1996) 

— 3 —- (135 inci Birleşim) 
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KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

15. — tdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi g 
25.11.1996) 

16. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkmer'in, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Saydı Po
lis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14.5jl996) 

17. — Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/385) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 27.6.1996) 

18. — Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletleü 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/439, 1/428, 1/430) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

Î9< — Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 
9.7.1996) 

201 — Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın-* 
da Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları 
raporları (1/297) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 15.7,1996) 

21'* — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko< 
runması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

22.1 — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapıîlmaaına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/292) S. Sayısı : 60) (Dağıtma ta« 
rihı : 15.7.1996) 

23. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bü-< 
tün ve 19 Arkadaşının; 6136 Saydı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak-. 
kında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir Madn 
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11 Ar
kadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443, 
1/464. 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

24. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) Dağıtma tarihi : 24.7.1996) 

25. — Uzman Jandarma Kanununda Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi $ 
28.8.1996) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

. KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

26A—Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'm, Yabancıların Türkiye'de ikâ
met ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişilik Yapılması Hakkın-* 
da Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma ta* 
rihi : 28.8.1996) 

27. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Ka« 
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (1/456) (S, Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8J996) 

28, — Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezar* 
îarı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 28,8.1996) 

29< — Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkmda 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1 /468) (S, Sayısı : 70) (Dağıtma ta* 
rihi : 28.8.1996) 

30. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş* 
îeri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

311, — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkmda Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 2848.1996) 

32!. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İlci Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

33. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (St Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

34/—Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi: 28.8.1996) 

35. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu * 
Raporu (1/475) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 22.10.1996) 

36. — Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/507) 
(S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.11.1996) 

37. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun; Sapanca Gölü ve Civarındaki 
Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1996) 

X1 38. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ye Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu-
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KAİMUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE ' 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER • 

Umduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/330) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

39. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan İl
çesinin ti Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/100) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi: 29.11.1996) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
cında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/368) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

., X 41. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Ara-
«ında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Daiı 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar* Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (İ/375) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 42, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Ya-
trımlann Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy

gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara-
unda Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/389) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

444 — Hâkim ye Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : İ76) (Dağıtma tarihi : 19.12.1996) 

45., — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'mn, 
1580 Sayüı Belediye Kanununun \5 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Bele
diyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi. Hakkında 80 Sayılı Kanunun 
I inci ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Hal
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine ilişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/580) (S. Sayısı : 177) (Da
ğıtma tarihi : 23.12.1996) 

46. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Melımet Gözlükaya'mn, 
Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (2/583) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 
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47, — Yozgat Milletvekilleri İsmail Durak Ünlü, Yusuf Bacanlı ve Lütfullah 
Kayalar'ın, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanunda ve 
78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergeleri (2/250) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 

48. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De 
ğiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün 
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve tçtüzüğür 

37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/119) (S. Sayısı : 194] 
(Dağıtma tarihi : 25.12,1996) ' 

X 49. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Ge
çirilmişinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve MillJ 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/306) (S. Sayı 
sı : 185) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 50, — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim. 
Bilim ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komis 
yonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 51'. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onay 
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Genç 
hlk ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma 
tarihi : 17.1.1997) 

XI 52, — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkmda Kanunun 17 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırklareli Milletvekili Nec 
det Tekin'in; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında' Kanunda De 
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/522, 
2/468) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/535) (S. Sayısı : 201) 
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

54. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra 
poru (1/547) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 
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X155< — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kültür 
Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylan-ı 
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/473) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi i 
30.1.1997) 

X 56. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve TU 
carî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı : 198) (Da-. 
gıtma tarihi : 31.1.1997) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi 
Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis-ı 
yonları raporları (1/372) (S, Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 31.1^997) 

X 58. — Cebri veya Mecburi Çalışürma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/515) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1997) 

X 59. — İstihdama Kabulde Asgarî Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/516) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma 
tarihi : 4,2.1997) 

60. — Maden Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/388) (S. Sayısı: 216) (Dağıtma tarihi : 
4.2.1997) 

X 61. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve iş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanım Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

62,— Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko^ 
misyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4.^1997) 

!X 63. -+- Uluslararası Sergilere ilişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren 
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu Kararına Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapora (1/352) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) ' •. 

64n — izmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Terörle Mücadele Kanununda De-* 
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/584) 
{S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 
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65, — İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıs 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

66A — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/552) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 21.2.1997) 

IX 67. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarıs' 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/545) (S. Sayısı : 233) (Da
ğıtma tarihi : 7.3.1997) 

X: 68. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor 
lan (1/334) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

X 69. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ara 
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna. Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi 
7.3.1997) 

70.; — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt 
çe Komisyonu Raporu (1/568) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

71'. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz ve 20 Arkadaşının; 765 Saydı 
Türk Ceza Kanununun 574 ve 575 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 
10.3.1997) 

72< — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma tarihi : 
{10.3,1997) 
| 73. — Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu ve 9 Arkadaşının, Yükseköğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Saydı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/190) (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 11.3.1997) 

74. — Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Rapo
ru (1/550) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 11.3.1997) 

75, — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yükseköğretim Ku
rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile-

: rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
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Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve tçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/536) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
11.3.1997) 

76. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 30 uncu Maddesinin Dördüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/318) 
(S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 14.3.1997) 

77. — Adıyaman Milletvekili Celal Topkan ve 8 Arkadaşı ile Hatay Milletvekili 
Mehmet Sılay ve 15 Arkadaşının, Yüksek öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/427, 2/431) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997) 

78. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 9 Arkadaşının, 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yüksek öğretim Ku
rumları Teşkilatı Hakkında Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/2) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma ta 
rihi : 19.3.1997) 
• , 79, — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/12) (S. Sayısı : 
256) (Dağıtma tarihi ,: 19.3.1997) 

80. — Yargıtay Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/420, 1/284) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi • 
28.3.1997) 

81. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, Yükseköğretim Kuramları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanun Teklifi ve tçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergesi (2/124) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi : 28.3,1997) 

82. —' Nevşehir Milletvekili Abdülkadir Baş ve 5 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/281) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997) 
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834 — Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko 
misyonu Raporu (1/579) (S. Sayısı : 267) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997) 

X 84. — özellikle Afrika'da Ciddî Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde 
Çölleşmeyle Mücadele îçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporla
rı (1/533) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

X 85. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/331) (S. Sayısı : 261) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1997) 

X 86. — Dünya Sağlık Teşkilatı Anayasasının 24 ve 25 inci Maddelerinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/373) (S. 
Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

X. 87. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükürneti Arasın
daki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/472) (S. Sayısı : 263) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

X 88. — Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/367) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

89. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 Arkadaşının, 2911 Saydı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/173) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

90, — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/457) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

X 91', — Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/532) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 2.4.1997) 

92. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan 
ve 11 Arkadaşının, 25.3.1988 Tarih ve 3419 Sayılı Bazı Suç FaiUeri Hakkında 
Uygulanacak Hükümlere Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek-
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lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/480, 2/705) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
2.4.1997) ' , . ' • . . ' 

X 93. — Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (BİT), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası 
Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/587) (S. Sayısı : 275) (Da
ğıtma tarihi : 4.4.1997) 

XI 94. — İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tari
hi : 4.4.1997) 

9S. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Güvenlik Şeref Madalyası ve Gü' 
venlik Üstün Hizmet Madalyası Kanunu Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/593) 
(S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 4.4.1997) 

96i —• Kars Milletveküi Selahattin Beyrihey'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna 29.8.1996 Gün ve 4178 Sayılı Kanunla 
Eklenen Geçici Madde 9'da Yer Alan Sürenin Uzatılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 16 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/653* 2/735) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma 
tarihi : 9.4.1997) 

97a — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 5 Arkadaşının, Erbaş ve Er Aileleri
nin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapo
ru ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/285) 
(S, Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) . 

98. — Sosyal Sigortalar Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(İ/581) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

99. — Hatay Milletvekilleri Ali Uyar ve Hüseyin Yayla'nın, Üç İlçe ve Bir İl Ku
rulması ile İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma Önergesi (2/585) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

100. — 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Kanun, 24.5.1983 Tarih ve 2829 Sayılı Ka
nun ile 17.10.1983 Tarih ve 2925 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Emin Kul'un ve İstanbul Milletvekili Cevdet 
Selvi ve Altı Arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları raporları (1/572, 2/378, 2/387) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 11.4.1997) 

101'. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 
28A1997) 
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102. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle 
Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve içişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/548) (S. 
Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi: 28.4.1997) 

1031. — Askerî Havaalanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/405) 
(S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

X 104. — Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kulla
nılması Uluslararası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/554) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

X 105.— Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı Anlaşması ve Uy
dular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı İşletme Anlaşmasında Yapılan 
Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık,, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/450) (S. Sa
yısı : 296) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

X 106i — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı İşletme Anlaş-. 
masında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/517) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 107. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı Sözleşmesinde Yapı-. 
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/488) (S. 
Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 29.4.1994) 

X 108. — Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Sözleş
mesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 109. — Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası örgütüne (Intelsat) 
İlişkin Anlaşmada Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/363) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

ll.Oj — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik ve , 10 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Siyıh Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde-
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sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/467) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma 
tarihi : 2.5.1997) 

İli1. — izmir Milletvekili Hakan Tartan ve 4 Arkadaşının, İstiklal Madalyası 
Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/388) (S. Sayışı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 9.5.1997) 

112. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 16 Arkadaşının 28.3.1983 Tarih ve 
2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/149) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 12.5.1997) 

,113. — Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında 20.3.1997 Tarih 
ve 4230 Sayılı Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/592) (S. Sayısı : 313) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1997) 

114. — İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 302) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1997) 

115. — Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 6 Arkadaşının; Yüksek öğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayıh Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/462) (S. Sayısı : 307) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997) 

116. — 213 Sayıh Vergi Usul Kanunu ile 193 Sayıh Gelir Vergisi Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/590) (S. Sayısı: 309) (Dağıtma tarihi: 15.5.1997) 

117. — Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse ve Zeki Ertugay ile Bitlis Milletvekili 
Zeki Ergezen'in, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğru
dan Gündeme Alınma önergesi (2/157) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

118. — Bitlis Milletvekilleri Zeki Ergezen ve Abdulhaluk Mutlu'nun; Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayıh Kanun Hükmünde Kararna-
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melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/566) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1997) 

119. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın; Türk Vatandaşlığı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/338) 
(S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

120. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/62) 
(S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 21.5.1997) 

121', — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın; İmrenler, îsmil ve Yeniceoba Adıy
la Üç Yeni tlçe Kurulması Hakkında Kanun. Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/288) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta
rihi : 22.5.1997) 

122., — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/416, 1/431, 1/432, 1/481, 1/556, 1/577) 
(S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi: 3.6.1997) 

X 123. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/327) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 3.6.1997) 

X 124. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/321) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi: 3.6.1997) 

X 125. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/358) (S. Sayısı: 322) (Öağıtma tarihi: 3.6.1997) 

X 126. — Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı Dokunulmazlıklar ve Ba
ğışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/446) (S. Sayısı : 323) (Da
ğıtma tarihi: 3.6.1997) 

X 127. — Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Transit Ticaret Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/559) (S. Sayısı: 324) (Dağıtma tarihi: 3.6.1997) 
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X 128. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/595) (S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi: 5.6.1997) 

129.1 — Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın; Suşehri Adıyla Bir 11 Kurulmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/396) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma tarihi: 5.6.1997) 

T3Ö. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un; Bir İlçe ve Düzce İlinin Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/504) (S. Sayısı: 328) (Dağıtma tarihi: 5.6.1997) 

i XI 131'. —Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşvi-i 
ki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/596) (S. Sayısı : 330) (Dağıt
ma tarihi : 10.6.1997) 

!X| 132. —-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 

1331, — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap' 
in, 2108 Sayılı Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/225) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 

134. — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınması Önergesi (2/460) (S. Sa
yısı : 334) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 

135. — Refah Partisi Grup Başkanvekillcri Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz, 
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün 
ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/826) (S1 Sayısı: 
336) (Dağıtma tarihi : 11.6.1997) 

136. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner" 
in, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı 
Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/669) (S. Sayısı : 
338) (Dağıtma tarihi : 17.6.1997) 
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137- — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt ve 2 Arkadaşının, Kızılca-
bölük Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/437) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma 
tarihi : 23.6.İ997) 

138, — Konya Milletvekili Necati Çetinkaya'nın, Pasaport Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/708) 
(S. Sayısı : 277 ve 277'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 4.4.1997; 24.6.1997) 

139., — Burdur Milletvekili Yusuf Ekiuci'nin, Yüksek Öğretim Kurumları Teşki
latı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/713) 
(S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.6.1997) 

14Ö< — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Balıkesir Milletvekili İİyas Yılmazyıldız 
ve 25 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Konusunda Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonla
rı raporları (1/567, 2/398) (S, Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) 

141'., — Giresun Milletvekilleri Yavuz Köymen ve Rasim Zaimoğlu'nun, Yüksek 
Öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma Önergesi (2/642) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) 

142. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 
5680 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/839) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 30.6.1997) 

143i — 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/302, 1/278) (S. Sa
yısı : 341) (Dağıtma tarihi :'. 4.7.1997) 

144. — Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve 41 Arkadaşının; Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Öner
gesi (2/92) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 7.7.1997) 

145. — Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş ve 5 Arkadaşının; Yüksek öğretim Ku
rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile-
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Tek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/698) (S. Sa
yısı : 349) (Dağıtma tarihi : 8.7.1997) 

146i — Sürt Milletvekili Nizamettin Sevgili'nin, 2809 Sayılı Yüksek öğretim Ku
rumları Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Öner
gesi (2/763) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 17.7.1997) 

147.1 — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 6 Arkadaşının, Şebinkarahisar 
Adı ile Yeni Bir 11 Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/689) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma 
tarihi : 17.7.1997) 

148. ;— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan 
Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir İl Kurulmasına İlişkin- Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/266) (S. Sayısı : 
356) (Dağıtma tarihi : 21.7.199J) 
X 149. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Ka

rarlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997) 

150. — İstanbul Milletvekili Sedat Aloğlu ve 7 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesin-
do Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(2/812) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997) 

X 151. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/611) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 28.7.1997) 

X 152.— Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık Progra
mına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/589) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 28.7.1997) 
!XI 153. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/350) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 30.7.1997) 
iX! 154. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 
30.7.1997) 
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X 155. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında 
Örgütün Türkiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hak
kında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tari
hi : 31.7.1997) 

X 156. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi : 31.7.1997) 

X 157. — Patı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Sta
tüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma örgütü Faa
liyetleri ille İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/591) 
(S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997) 

158. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının; Yüksek Öğretim 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/684) 
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997) 

159. — inkara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının; Şereflikoçhi
sar Adı ile Bir 11 Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/267) (S, Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 31.7.1997) 

X 160. — Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Taşıt Per
sonelinin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/610) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997) 

X 161. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir 
ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Ka
çakçılığına, Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/603) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997) 

162. — <\nkara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma önergesi (2/265) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 1.8.1997) 

163i — Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Dört İlçe ve Bir 
İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/691) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 5.8.1997) 
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164. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına ve Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/619) (S. Sayıs,ı : 375) (Dağıtma tari
hi : 6.8.1997) 

165. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 4 Arkadaşının, Gaziler Günü Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma Önergesi (2/389) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997) 

166. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve 47 Arkadaşının, Erciş İlçesinin 11 
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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