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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

A. P. Grupu Ba^kandığının, Yönetim Kurulu 
Üyeliğinden istifa eden Antalya Üyesi Şerafettin Pa-
ker'in yerine Afyon Karahisar Üyesi Kâzım Kara-
ağaçhoğlu'nun seçilırüş olduğuna ve, 

Millî Birlik ve öımhurdaskanınça Seçilen Üyeler 
Grupları Başkanlık!arının, gruplarının vazife taksi
mine dair tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

Danışma Kurulunun, Başkanlık Divanı seçimle
rine esas tutulacak dağıiım cetveli üzerinde bir süre 
görüşüldü, 

Konunun, Grup temsilcilerinden müteşekkil bir 
komisyonda görüşülmesine dair İstanbul Üyesi Fik
ret Gündoğan'ın önergesi kabul olundu. 

6 . 11 . 1975 Perşembe günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16,30'da son verildi. 

M. 
Başkan 

Tekin Arıburun 

Kâtip 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Kâtip 
Bursa 

Barlas Küntay 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm Milliyetçi Çin'le olan 

ticarî ilişkileri'mize dair sözlü soru önergesi, Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/61) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,60 

BAŞKAN : Tekin Arıburun 

KÂTİPLER : Abdullah Emre İle i (Niğde), Barlas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye'eri, 3 ncü Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

II. — YOKLAMA 

| BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, sunuş olarak 
tekrar bilgilerinize arz etmek istiyorum: Bugün de 
Divan Başkanlığında olan arkadaşlarınız Tüzüğümü
zün 1 nci maddesi mucibince geçici olarak hasta ve 
mazeretli olmayan en yaşlı Başkan ile en genç iki 
tane kâtip arkadaşınızdan mürekkeptir. Arz ederim. 

1. — Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutula
cak dağıtım cetvelini hazırlamak üzere kurulmuş 

olan Özel Dağıtım Komisyonunun vazife taksimine 
dair tezkeresi. (3/689) 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

6 Kasım 1975 
Sayı : 1 

Karar : 1 
Özel Dağıtım Komisyonu, 6 Kasım 1975 tarihli 

1 nci Birleşiminde (13) üyenin iştirakiyle toplanmış, 
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aşağıda gösterildiği şekilde Başkanlık Divanını teş
kil etmiştir. 

Bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Cihat Alpan 
Başkan : Cihat Alpan 
Sözcü : Ahmet Nusret Tuna 
Kâtip : Hasan Güven 
BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Geçen Birleşimde verilmiş bulunan karar muci

bince, dağıtım cetvelini yeni baştan tashihen tanzim 
etmek vazifesini özel bir komisyona vermiş bulunu-

• • mm\ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, Bakanlar Kurulunun yan ödemelerle 
ilgili Kararnamesine dair soru önergesi ve Millî Eği
tim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/376) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz 
ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

Bakanlar Kurulunun 28 . 2 . 1975 gün ve 7/9705 
sayılı Kararnamesine göre yan ödemeler konusunda 
birçok adaletsizlik mevcuttur. Bunlar giderilmediği 
takdirde özellikle il ve ilçe ilkokul müdür ve yardım
cıları ile halk eğitimi yönetici ve eğitici kadrosun
da istifalar olacağı anlaşılmaktadır. 

1. İl ve ilçe merkez ilkokul müdür ve yardım
cıları, uzun süze öğretmenlik yapmış ve üstün si
cil ve yeteneği ile bu görevlere seçilmişlerdir. Oku
lun işleyişinin ve her şeyinin sorumluluğunu yüklen
miştir. Buna rağmen maiyetindeki öğretmenlerden 
daha çok mesai yapmakta, dalha az tatil yapmalkta 
ve daha az yan ödeme almaktadırlar. Ayrıca bulun
mayan öğretmenlerin yerine derslere girmökte ve 
haftada 4 saatte mecburi ders okutmaktadırlar. 

İkili ve üçlü öğretim yapılan okullarda aralıksız 
10 saat mesai yaptıkları halde fazla mesai ücreti 
ödenmemektedir. 

yorsunuz. Komisyon, şimdi arz ettiğim rapor üze
rine çalışmaya başlamıştır. Yalınız bugün birkaç 
saat içinde bu neticeyi getirebileceğini ve müzake
reye hazır olacağımızı zan ve tahmin etmiyorum. 

Bunun için hem komisyonun çalışmasına daha ge
niş vakit bırakmak, hem de sayın arkadaşlarımın 
gruplarında kendi aralarında müzakerelere devam et
mek suretiyle bir çare bulmak hususunda gayret gös
termelerini temin etmek üzere, Birleşimi 11.İli. 1975 
Salı günü saat 15,00'te toplanmak üzere kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 15,20 

Normal mesai yapan şehir öğretmenlerine 300 
TL. yan ödeme verildiği halde bunları yönetenlere 
hiçbir ödeme yapılmamaktadır. 

Orta öğretimdeki yönetici ve yardımcılarına tüm 
hakları verilmektedir. 

Okullarda hizmet gören hademe ve diğer hizmet
liler günde 12 saat çahştıkları halde kendilerine fazla 
mesai ücreti ödenmemektedir. 

İl ve ilçe merkez ilkokullarının yönetici ve hiz
metlilerine yan ödeme ve fazla mesai ücreti verilecek 
midir? 

2. Halk eğitim yönetici ve eğitici personeli ile 
hizmetlileri normal mesai gün ve saatlerine ek ola
rak yetişkin halkı eğitmekte ve sürekli kurslarla ça
lışmakta oldukları halde bunlara fazla mesai ücreti 
verilmemektedir. 

İlköğretim müfettişleri, aylıklarının dışında or
talama 2 000 Tl. ücret aldıkları halde geçici halk eği
timi öğretmenlerine ve beslenme eğitimi başöğretmen
lerine ayda 150 - 200 lira ücret ödenmektedir. 

Endüstri meslek liselerine bağlı kurs öğretmenle-
! rine yıllık tatil ve izin haikkı tamndığı ve ayrıca haf-
! tada 12 saat ek ders ücreti verildiği halde halk eği-
; tim kurs öğretmenlerine bu hak tanınmamaktadır. 
i Ha-k eğitim başkanı, merkez müdürü, uzman ve 
] kurs öğretmenleri ile diğer personele fazla mesai üc-
] reti ile orta dereceli meslekî teknik okullarındaki 
; personele tanınan haklar tanınacak mıdır? Halk Eği-

IV. — SORULAR VE CEVAPLARI 

A — YAZILI SORU VE CEVABI 
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tim Kuruluş Kanunu çıkartılması hazırlığına geçil
miş midir? 

3. İlköğretim müdürlerinin çok yüklü görevle
rine uygun yan ödeme ve yıllık ücretleri bu görevle
rin önemine uyarlı mıdır ve nelerdir? 

T. C. 
Millî Eğitim Başkanlığı 31.10.1975 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031.2-367 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 3 . 7 . 1975 tarih ve 7/376-6688/3040 sayılı 

yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 

Özer'in yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Balkanı 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Bakanlığımıza bağlı okul ve (kurumlarda gö
revli personelden, hangi görevlerde bulunanlara, iş 
güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zarnlarından 
hangilerinin ne miktarda ödeneceği 30.3.1975 gün ve 
15193 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 28.2.1975 
gün ve 7/9705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma ekli 
cetvellerde gösterilmiştir. 

a) Bu kararnameye göre; şehirlerde çalışan ilkokul 
müdür ve yardımcılarına da şehirlerde çalışan ilk
okul Öğretmenleri gibi ayda 75 X 4 = 300 ilra yan 
ödeme verilmektedir. Bundan başka sınıf okutan 
ilkokul müdürlerine 300 liranın dışında ayda 
5Q X 4 = 200 lira ayrıca ikinci bir yan ödeme daha 
verilmektedir. 

Şehirlerde çalışan ilkokul müdürlerine yan öde
me verilmediği yolundaki iddia yerinde değildir. 

b) 2'li, 3'lü ve 4'lü öğretim yapan ilkokul mü
dürlerine 1975 malî yılı içinde fazla çalışma ücreti 
ödenmesi için 6.6.1975 gün ve 77512 sayılı yazı
mızla Maliye Bakanlığına teklifte bulunulmuştur. 

c) Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda gö
revli hizmetliler 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun değişik 36 ncı maddesi uyarınca tesis edilen 
Yardımcı Hizmetler Sınıfına intibak ettirilmek sure
tiyle memur unvanını kazanmışlardır. 

Bu sebeple, aynı kanunun 99 ve 100 ncü madde
sinde tespit edilen haftalık çalışma süresine göre ça
lıştırılmaları gerekmektedir. 

Ayrıca, okul ve kurumlardaki hizmetlerin özelli
ği ve işlerin güçlüğü gözönüne alınarak mevcut hiz
metlilerin münavebe suretiyle çalıştırılmaları, okul 
ve kurum müdürlerinin çalışma saatlerinin bu esasa 
göre düzenlenmesi, Valiliklere gönderilen 11.3.1967 
gün ve 17646 sayılı Genelgemizde belirtilmiştir. 

2. Halk eğitimi merkez müdürlerine 1.3.1975 
tarihinden geçerli olmak üzere fazla çalışma ücreti 
ödenmesi hususu, 6.6.1975 gün ve 77512 sayılı ya
zımızla Maliye Bakanlığına teklif edilmiştir. 

Halk eğitimi personeli, Bakanlığımıza bağlı okul 
ve kurumlarda görevli diğer mensuplarımızın sahip 
olduğu her türlü özlük haklarına sahiptirler. 

Yürürlükteki mevzuatta aksine bir hüküm bulun
madığı gibi, uygulamada da farklı bir tutum ve ay
rıcalık söz konusu değildir. 

3. 1 nci maddede sözü edilen Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi uyarınca 1.3.1975 tarihinden itibaren 
ilköğretim müdürlerine 400 lira iş güçlüğü zammı 
ödenmektedir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 
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