
DÖNEM : 19 CİLT : 1 YASAMA YILI : 1 

ffüT"^ 

O 

ERGIS 

10 uncu Birleşim 

3 . 12 . 1991 Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

249 
249 
250 
250 

250 

1. — Genel Kurulu ziyaret eden Türkmenistan Devlet Başkanı Sapurmurat 
Atayeviç Niyazov ve beraberindeki Heyete Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi 250 

B) GENSORU GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 250 

1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 31 arkadaşının, öğretmen
lerin içinde bulundukları sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını top
lumda layık oldukları statüye kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1) 250:253 



T.B.M.M. B; : 10 3 .12 .1991 0 : 1 

Sayfa 

2.—Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 13 arkadaşının, öğretmen
lerin toplum içinde layık oldukları yere oturtulması için çözülmesi gereken me
seleleri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 253:255 

V. —SEÇİMLER 255 

1.—Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarına üye seçimi 255 

•— 248 — 



T.B.M.M. B : ÎO 3 . 12 . 1991 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun, yapılan oylama so
nucunda, 164 ret oya karşılık 280 oyla güven aldığı açıklandı. 

Başbakan Süleyman Demirel, güvenoyu nedeniyle Genel Kurula teşekkür eden bir konuş
ma yaptı. 

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından; 
3 Aralık 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.52'de son verildi. 

Başkan 
Hüsamettin Cindoruk 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya İzmir 

Ali Günaydın ' Işday Saygın 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

2 . 12 . 1991 Pazartesi 

Yazdı Soru Önergeleri 
1.— Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, emniyet nedeniyle boşaltılan Bitlis ili Konalga 

Köyünün yakıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/7) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.11.1991) 

2. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, 6.11.1991 tarihinde Sımak tli Cizre İlçesinde 
terörist olduğu kuşkusuyla öldürüldüğü iddia edilen bir vatandaşın kimliğine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/8) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.1991) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 13 arkadaşının, öğretmenlerin toplum içinde 

layık oldukları yere oturtulması için çözülmesi gereken meseleleri konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önerge
si. (8/1) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.11.199İ) 

, Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 31 arkadaşının, öğretmenlerin içinde bu

lundukları sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını toplumda layık oldukları statüye 
kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.11.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoglu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 uncu Birleşimini açıyorum. 
Sayın milletvekilleri, 19 uncu Yasama Döneminin, milletimize, demokrasimize, yararlı ve 

başarılı çalışmalarla geçmesini diliyor, Yüce Meclisin &iz seçkin üyelerini saygılarımla selamlı
yorum. (Alkışlar) 

III. —YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklamaya başlanıldı) 

TV, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Genel Kurulu ziyaret eden Türkmenistan Devlet Başkam Sapurmurat Atayeviç Niyazov ve ' 

beraberindeki Heyete Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ülkemizi ziyaret etmekte olan Türkmenistan Devlet Baş
kanı Sayın Niyazov ve beraberindeki heyet şu anda Meclisimizi teşrif etmişlerdir. Kendilerine, 
Yüksek Heyetiniz adına "Hoş geldiniz" diyorum. (Alkışlar) 

Yoklamaya devam ediyoruz efendim. 

III. — YOKLAMA (Devam) 

(Edirne Milletvekili Evren Bulut'a kadar yoklamaya devam edildi) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) GENSORU GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. •— Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 31 arkadaşının, öğretmenlerin içinde bulundukları 
sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını toplumda layık oldukları statüye kavuşturmak için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1) 

BAŞKAN — Gündemimizin "Sunuşlar" bölümünde bir Meclis araştırması önergesi var
dır; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

öğretmenlerin içinde bulundukları sıkıntıların tespiti, çarelerinin ortaya konulması, bu 
mesleğin mensuplarını toplumda layık oldukları statüye kavuşturmak ve alınacak tedbirleri 
araştırmak üzere Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 102 nci'maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. ; 

25.11.1991 

Necmettin Erbakan' 
Konya 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Musa Demirci 
Sivas 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Ahmet Feyzi Inceöz 
Tokat 

İsmail Coşar 
Çankırı 

İbrahim Kumaş 
Tokat 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Abit Kıvrak 
Konya 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Fethullah Erbaş 
Van 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Yasin Hatiboğlu 
Çorum 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Abdulillah Fırat 
Erzurum 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Zeki Ünal 
Karaman 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 
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GEREKÇE 

Millet hayatında ve toplumun gelişmesinde eğitimin ne kadar önemli ve vazgeçilmez ol
duğu izahtan varestedir. Beşikten mezara kadar bilgi tahsil etmek ve ilim öğrenmek de hiç şüp
hesiz insan olmanın gereğidir. . 

Eğitim ve öğretimin en önemli hususu ise öğretmenlerdir. Bizi 2000'Ii yıllara hazırlaya
cak, geleceğimizi inşa edecek onlardır. Geleceğin teminatı da onlardır. Geçmişle gelecek ara
sında sağlam köprü onların marifetiyle gerçekleşecektir. 

Millî birlik ve beraberliğimizin temininde, millî birliğimizin korunmasında, kültürümü
zün nesilden nesile aktarılmasında en büyük görev ve sorumluluk öğretmenlerdedir. Çağı doğ
ru anlamada ve doğru yorumlamada öğretmen rehberdir. Millî ve insanî değerlerin kazanılma
sında ve yaşatılmasında öğretmen model insandır ve öyle olmalıdır. 

İşte bütün bu sebeplerden dolayıdır ki, öğretmenlerin toplumda layık oldukları statüye 
kavuşmaları şarttır. Ancak, bugün için öğretmenler sadece bir defa, 24 Kasım günü hatırla
nan, eline bir demet çiçek tutuşturularak savulan bir insan ve meslek konumuna getirilmiştir. 

Dağ başlarındaki mezralara kadar giderek, devleti temsil eden, devlet hizmetini büyük bir 
fedakârlıkla sürdüren bu mübarek mesleğin insanlarına devlet ve millet olarak minnet ve şük
ran borçluyuz. Onların hayat şartlarını yükseltmek, bugün çektikleri sıkıntılardan kurtarmak, 
onlardan azami verimi sağlamak, ülkeyi yönetenlerin en başta gelen görevidir. Ne yazık ki, bu
güne kadar yeterince yerine getirilememiştir. Sayıları yarım milyona varan bu insanlar, geçim 
sıkıntısı içindedirler. Enflasyonun en fazla mağdur ettiği kesimlerin başında öğretmenler gel
mektedir. Hayat standartları fevkalade düşüktür. Yeterli sosyal hakları yoktur. Kendini yenile
me, geliştirme ve yeni bilgiler edinme imkânlarından mahrumdur. Yine bugün için öğretmen
lik âdeta çaresizlik mesleği haline gelmiştir. Ağırlaşan hayat şartları içinde öğretmen ezilmekte 
ve kendisine başka çıkış yolları aramaktadır. Birçok seçkin öğretmen özel dersanelerin kapısını 
aşındırmaktadır. Mesleğe ilgi azalmıştır. Uygulanan eğitim politikaları sebebiyle neredeyse öğ
retmenlik kimliği kaybolmaktadır. 

Önümüzde bütün vahameti ve boyutları ile duran her sorun, bir parti sorunu değildir, 
bir devlet ve millet sorunudur. Partiler üstü ve partiler arasında milletçe üzerinde ittifak edece
ğimiz, belki de tek sorundur. Millî varlığımızın korunması ve sağlam bir gelecek kurmamız, 
bu soruna elbirliği ile eğilmemize ve konuyu kökten halletmemize bağlıdır. Vakit geçmeden, 
konuyu bütün yönleriyle ortaya koymak ve çareler bulmak bu Meclisin ve Heyetin görevidir. 

Türk öğretmeni, kendisine sağlanacak her imkânı büyük bir katma değer olarak ve katla
yarak millete geri iade edecektir. 

Böylesine önemli bir konuyu bir araştırma konusu yapmakta ve her yönüyle sorgulamak
ta fayda vardır. Açılacak bir Meclis araştırması, Hükümete ışık tutacak, yol gösterecektir. Bu 
fedakâr mesleğin mensupları, Meclisin yapacağı bu çalışmalardan dolayı moral bulacak, göre
vine bir başka duyguyla sarılacaktır; çünkü, bu meslek moral mesleğidir. 

öğretmenlerin içinde bulunduğu sıkıntılara çare bulabilirsek, önemli bir sosyal problemi 
çözmüş olacağız. Onları daha mutlu ve müreffeh kılmak, toplumda daha itibarlı bir hale ge
tirmek hepimiz için bir vicdan borcudur. Neticede, öğretmene saygı, hepimize saygıdır. 

— 252 — 



T.B.M.M. B : 10 3 . 12 . 1991 O : 1 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, yarınki birleşimde yapılacaktır. 

2. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 13 arkadaşının, öğretmenlerin toplum içinde layık 
oldukları yere oturtulması için çözülmesi gereken meseleleri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/1) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu : 24 Kasım Öğretmenler Günü ve öğretmen Meselelerinin Görüşülmesi. 
Bir milletin hür, bağımsız, refahlı, mutlu yaşayabilmesi, toplumun ve milletin geleceğinin 

teminat altına alınması için, insanlarının çok iyi eğitilmesi ve kaliteli birer eleman haline geti
rilmesi gerekir. Bunun için de, eğitimin temel unsuru olan öğretmenlerin yıllardır bekleyen me
selelerinin halledilmiş olması gerektiği tartışılmaz bir gerçektir. 

Son zamanlarda öğretmenlerimizin içinde bulunduğu elverişsiz durum herkesin malumu-, 
dur. Basından ve bizzat öğretmenlerle yaptığımız temas ve görüşmelerden elde ettiğimiz bilgi
lere göre, öğretmenlerin sıkıntıları, daha da ileri safhadadır, öğretmenler için kutlanan Öğret
menler Gününün daha da anlamlı hale gelebilmesi için, TBMM'nin konuyu etraflı bir şekilde 
ele alarak görüşmesini faydalı görmekteyiz. 

Bugün öğretmenlerimizin bir kısmı, okuldan artan zamanlarını, pazarcılık, taksicilik, kah
vecilik, yaparak değerlendirmeye çalışmaktadırlar. Bu durum, devletimizin de itibarını zedele
mektedir. Bunun yanında, öğretmenlerimizin görüşülerek çözülmesi gereken meselelerini şu 
şekilde tespit etmek mümkündür. 

1. Öğretmenlerin maaş ve ücretleri günün şartlarına uygun değildir. Aynı işe farklı öde
melerin yapıldığı ve ek ders ücretinin yüksek öğretim kurumlarında asgarî 25 bin özel öğretim 
kurumlarında ise 50 bin TL., ortaöğretimde bürüt 5 bin TL.'dir. Bu, açık adaletsizlik, haksız
lıkların Yüce Meclisimizce düzeltilmesi gerekir. 

2. Görevleri icabı polis ve subaylara verilen yıpranma payının öğretmenlere de verilmesi 
gerekir. Çünkü, öğretmenler de en az subay ve polisler kadar yıpranmaktadır. 

3. Devlet memurlarına yapılan kira yardımından öğretmenlerin mahrum bırakılması bir 
haksızlıktır. Bunun acilen düzeltilmesi ve öğretmenlere de kira yardımının yapılması gerek
mektedir. 

4. öğretmenlerin sağlık hizmetlerinden daha rahat bir şekilde faydalanmaları için tam 
teşekküllü öğretmen hastanelerinin açılması gerekmektedir. 

5. öğretmenlerin büyük şehirlerde ulaşım problemi çözümlenmelidir, öğretmen, göre
vine tam zamanında ulaşabilmesi için, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının servis araçların
dan yararlanabilmelidir. 

6. Köy ve kasabalarda görev yapan öğretmenlerin üniversite çağına gelmiş çocuklarının 
özel dershanelerden, bakanlık kontenjanı ile yararlandırılmaları sağlanmalıdır. 
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7. Çeşitli hayır kurumlan ve hayırsever vatandaşlar tarafından inşa edilen ve öğretime 
hazır hale getirilen imam hatip ve başka öğrenim kurumlarının açılması ve böylece hem öğret
menlere, hem de onların çocuklarına imkân hazırlanmalıdır. 

8. Branşları ile ilgili yayın ve diğer basın malzemelerinin öğretmenlere ücretsiz ulaştırıl
ması sağlanmalıdır. ' . • • . " " ' 

9. öğretmen atamaları ve yer değiştirilmelerinde her türlü siyasî mülahazaların üstünde 
hareket edilmeli, öğretmenler arasında ayırımcılığa sori verilmelidir. 

10. Her ne kadar, öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi iseler de, mes
leğin gereği ve çalışma şartları itibariyle diğer devlet memurlarından farklı mütalaa edilmeleri 
gerekir. Bunun için de, öğretmenler için özel öğretmen personel kanununun çıkarılması gerek
mektedir. Zira, çalışma ve hizmet alanı itibariyle silahlı kuvvetlerin ve adalet mensuplarının 
özel kanunlarla idare edilmeleri bu espriden kaynaklanmaktadır. 

11. öğretmenler, kendi dalında okul dışı özel öğretim kurumlarında da mesleklerini icra 
edebilmelidirler. Nitekim doktorlar, avukatlar ve daha başka meslek mensupları, mesleklerini 
özel olarak da icra edebilmektedirler. Bu imkân öğretmenler için de sağlanmalıdır. 

12. öğretmenler arasındaki ekonomik ve meslekî dayanışmayı sağlamak için halen sa
dece ilkokul öğretmenleri için hizmet veren ÎLKSAN müessesesinin, bütün öğretmenleri içine 
alabilecek ve hizmetlerini ve imkânlarını bütün öğretmenler içini kullandırır hale getirilmesi 
gerekir. Bunun için bir kanun değişikliği yapılmalı ve öğretmenler Yardımlaşma Kurumu (ÖYAK) 
kurulmalıdır. 

13. Millet ve devlet bütünlüğüne halel gelmemek kaydıyla, öğretmenlere grevli ve toplu
sözleşmeli sendika hakkı tanınmalıdır. Bunun için acilen yasal düzenleme yapılmalıdır. 

14. öğretmenler arasındaki menşe birliği sağlanmalı ve öğretmenliğin bir ihtisas mesleği 
olduğu gerçeğinden hareketle, bu mesleği, ancak özel meziyetleri ve meslek formasyonunu ka
zanmış kişilerin icra etmesi sağlanmalıdır, öğretmenlerimizin yetişmelerindeki kaynak farlı-
lıklarının giderilmesi için, gerekirse bir öğretmen üniversitesi kurulması tartışılmalıdır. 

15. ömrünü mesleğine ve milletine hasretmiş öğretmenlerin, toplum içinde yitirilmiş olan 
itibarlarının yeniden verilmesi ve toplum içinde baş köşede layık olduğu yere oturtulması için, 
her türlü meselelerinin acilen çözümlenmesi ve meslekte 20 hizmet yılını dolduran hanım öğ
retmenlerin ve 25 yılını dolduran erkek öğretmenlerin emekli olabilmelerinin sağlanması gerekir. 

Yukarıda ana başlıklar ve maddeler halinde sıraladığımız hususların açıklığa kavuşturul
ması ve öğretmenlerimize ferahlatıcı bir çalışma ortamının hazırlanması için; Anayasamızın 
98, İçtüzüğümüzün 99 ve 100 üncü maddeleri gereğince Yüce Meclisimizde genel görüşme açıl
masını, konunun ciddî şekilde tartışılmasını arz ve teklif ederiz. ' 

Muharrem Şemsek Osman Develioğlu 
Çorum Kayseri 

Musa Erarıcı Mustafa Dağcı 
Konya Kayseri' 

Oktay öztürk Muhsin Yazıcıoğlu 
Erzurum Sivas 
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Koray Aydın 
Trabzon 

Seyfi Şahin 
Kayseri 

Servet Turgut 
Konya 

tsmet Gür 
Aksaray 

Yaşar Erbaz 
Yozgat 

Rıza Müftüoğlu 
Erzurum 

S. Osman Sevimli 
Karaman 

Ahmet Özdemir 
Tokat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. * 
önerge, gündemde yerini alacak, Genel Görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarına üye seçimi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmında komisyonlara üye seçimi 
yer almaktadır; ancak, aday listelerinin basım işi henüz tamamlanamadığından, seçimleri ya
pamıyoruz. 

Gündemde, bugün için görüşülecek başka bir konu bulunmamaktadır. 
Bu itibarla, komisyonlara üye seçimini yapmak ve gündemdeki diğer konuları sırasıyla 

görüşmek için, 4 Aralık 1991 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapa
tıyorum. . 

Kapanma Saati : 15.28 

Z48&H 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

10 UNCU BİRLEŞİM 

3 . 12 . 1991 Salı 

Saat : 15.00 

. 1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis araştırması önergesi (10/1) 
2. — Genel görüşme önergesi (8/1) 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

m 


