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îerın amaçlan dışındaki tebliğlere TRT yayınlarında yer verilmemesi hususunda ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Dev
let Bakanı Mustafa
Kilıç'm yazılı cevabı.
(7/880)
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2. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi
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'kasaba camîlerindeki münhallere 1978 yılı için
l e imam tayini yapılıp yapılmayacağına dair
*!oru önergesi ve Devlet Bakanı Lütfi Doğan'm
yazılı cevabı. (7/901)
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl
Kastamonu Üyesi Ali Münif îslâmoğlu, Güneydo
ğu Anadolu Bölgesinde Barzani ve Talabani aşiretle
rinin çarpışması ve yabancı güçlerin Türkiye'yi bölme
hareketleri;
Tokat Üyesi Cevdet Aykan, Ankara'da genel ya
şamı etkileyen fırıncılar grevi ve ülke çapında sosyal,
ekonomik yaşamı etkileyen Batman grevi;
istanbul Üyesi Mehmet Feyyat, îmar ve tskân Ba
kanlığının Afet tşleri Fonundan bir milyar liraya va
ran suiistimal;
Muş Üyesi tsmail tlhan, Doğu Anadolu'daki yem
ve yemeklik buğday sıkıntısı;
Ankara Üyesi Yiğit Köker, Sayıştayda cereyan
eden bazı olaylar;
Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar.
İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı, Güneydoğu Ana
dolu Bölgesinde Barzani ve Talabani aşiretlerinin çar
pışması ve yabancı güçlerin Türkiye'yi bölme hareket
leriyle ilgili konuda açıklamada bulundu.
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Baka
nı Gündüz Okçün'e, Milli Savunma Bakam Hasan
Esat Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi;
Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk'ün 8-11 Hazi
ran 1978 tarihleri arasında Bulgaristan'a yapacakları
resmi ziyaretin sıhhi nedenlerle ertelendiğine dair Baş
bakanlık tezkeresi;
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyo
nu Başkanlığının, komisyonlarında açık bulunan kâ
tip üyeliğe Adıyaman Üyesi Yusuf Çetin'in seçilmiş
olduğuna dair tezkeresi;

Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin
açılışı ve bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu tekli
finin gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik ve
ivedilikle görüşülmesi onaylandı, maddeleri ve tümü
kabul edildi, kanunlaştığı bildirildi.
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun
10, 12 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu
Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik
ve ivedilikle görüşülmesi onaylandı, tümü üzerindeki
görüşmeler tamamlanarak 1 ve 2 nci maddeleri kabul
edildi, diğer maddeleri Komisyonun istemi üzerine
geri verildi.
Gündemde mevcut TBMM Dilekçe Karma Ko
misyonu raporlarının görüşülmesi, ilgili bakanların
Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle ertelen
di.
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl ve
bir yedek üye seçimine geçileceği sırada, yapılan yok
lama sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun bulunma
dığı anlaşıldığından;
2 2 . 6 . 1 9 7 8 Perşembe günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 18.25'te son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Osman Salihoğlu

Divan Üyesi
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Hüsamettin Çelebi

Divan Üyesi
Gaziantep
Mehmet Kılıç

II. — GELEN KÂĞITLAR
Üyenin

Teklifi

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca
Seçilen Üye Şerif Tüten'in, doğayı koruma ve milli
parklar kanunu teklifi. (Millet Meclisi Başkanlığına
gönderilmiştir).
Raporlar
2. — Bazı kamu personeline tayın bedeli verilme
si hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Savun
ma, İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları.

(M. Meclisi : 1/28; C. Senatosu : 1/565) (S. Sayısı :
794 (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1978)
3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu de
ğiştiren 1897 sayılı Kanunun ek geçici 4 ncü madde
sinin (c) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu.
(M. Meclisi : 2/523; C. Senatosu : 2/132) (S. Sayı
sı : 795) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1978)
4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
Görev ve Kuruluşu hakkındaki 5433 sayılı Kanunun
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11 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul ounan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım - Orman, Köy İş
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leri ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M.
Meclisi : 1/112; C. Senatosu : 1/569) (S. Sayısı :
795) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1978)

GELEN K A Ğ Î T I A R A EK
1. — 5 Mart 1964 tarihli ve 439 sayılı Milî: Eği
tim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli oku!
lar öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ile ek ders
ücretleri hakkındaki kanun adımn değiştirilmesine
ve bir madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısının

Mület Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet
Senatosu MUM Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür
ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M, Mec
lisi : 1/137; C. Senatosu : 1/570) (S. Sayısı : 798)
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1978)

BİRİNCİ O T U R U M
Açıîffia Saati : 15,00
BAŞKAN — Baş'kaîivtiili Osman Saiihoğîu
KATİPLER — Mehmet Bilgin (Bingo:), Mustafa ÇeEk (Afyonkarahisar)

BAŞKAN — Sayın senatörler, 68 nci Birleşimi a-çıyorum.

III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere
bssuvoruz efendim.

IV. — BAŞKANLİK DİVANİNİN GENEL KURULA SUNUŞLARI
BAŞKAN — Sayın senatörler, gündesüLmizde Mil
let Meclislinden gelen kanunlar vardır ve bu kamr::arm kısa süre içerisinde görüşüllınesl lazımdır. O ba
kandan yine prensiplerin dışına çıkmayarak üç arka
daşıma gündem dışı söz vereceğini; ama kendilerinden
hassaten rîca ediyorum, lütfen bu hususu dikkate ala
rak 10' dakikayı geçmesinler («Kanuniarı görüşelim»
ses!eı5)
Kanunları görüşmeyi ben de arza ediyorum cıcndim. Sabahtan beri o yönde gayretlerimiz oMu; sznz
gündem dışı konuşmak isteyen arkadaşların geuişrccleri konusunu grupların halletmesi lazisndı. Gerçi bi
zim yetkimiz dahilindedir; ama prensipleri de zsr'amak istemiyorum.

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim,
Millet MecKe] 4 Temuzda tatile girme karan aidi. Cum
huriyet Senal&su da bu tarihle otonıa&lkman tatille gi
recektir. Elimizde çıkması gereken bazı kanunlar var
banların hepsinin de çıkarılması gerekir. O bakımdan
zr.'^âlinizin takdir hakkı da vardır; gündem dışı konuş
maları artık tamamen keselim ve bu kanunların görü
şülmesine hız verelim. (CHP sıralarından alkışlar ve
«•Bravo» sesleri)
BAŞKAN — Sayın senatörler,
2:;z Brşkeniık ve Başkanvekilleri olarak kendi ara
mızda bir mutabakata vardık. Bu mutabakat, gündem
dışı konuşmak isteyen bir hayli arkadaşımız oluyor,
banların her birleşimde üç tanesine söz vermek şefk-
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ündedir. Gerçi Başkanın kendii takdir hakkını kullanarak gündem dışı söz vermemıe durumu raidir; smm
söz vermeme hallııdie söz talep eden üyeye direnime
hakkı doğuyor. Ru komplikasyonlan önlemce baSu'muıdan bu prensibe uyduk. Ben sabahtan beni gmp3ar arasmda bir mutabakata vara'masıas ve bana inıükal c:>
meşini be9dedlm<; fakat olmamıştır. Bi-nasıtafeyiı ben
bu prensibin dışına çıkımayacağıım üç arStarlaşiimızm
isimlerini okuyacağım, sırası ile ismi okunan aıkadaşlarum «Vazgeçiyorum» derse, bu üç vazgeçmeden sonra ben normal gündeme devanı edeceğim.
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i yetini, milletin dertlerini bu kürsüye getirmek mecbu
I riyetindeyiz.

|
\
j
j
i

1. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuza!'in, kömüre ya- j
pılan zam hakkında gündem dışı demeci.
\

Kömüre yapılan zam çok aşırıdır, milletin kaldı
racağı bir güçte değildir değerli arkadaşlar. Bu mem
lekette kömürün yakılması, orman mahsulümüzün
korunması için başta gelen tedbirdi. Maalesef bu
gün kömüre yapılan zamla, vatandaş, kömür alma
gücünden mahrum hale gelmiştir. Hükümet, vatan
daşın ürettiği mala, «Tütünde % 14, çayda % 14,
hububatta % 13 gibi bir zam koydum» diyecek,
ama kendi yaptığı mallara yüzde yüzü aşan zamla
milletin karşısına çıkacak.

Bir taraftan, «Ormanı koruyacağız, bir taraftan
BAŞKAN — Efendim .sırada Sayın Ömer Ucuza:
gübreleri tarlalara götüreceğiz» iddiasıyla yola çı
var. Sayın Ucuza! konuşacsik mısınız efendilin?..
karız, beş yıllık planlara bunları koruz, bir taraftan
ÖMER UCUZAL (Esfk'şelhir) — Konuşmak M y o - j da döneriz kömüre % 300 gibi bir zam yaparsak ye
rumı efendim.
niden korkarız ki, eller ormana uzanacak, korkarız
BAŞKAN — Sayın UcuzaFın önergesini okuıhıyo- j ki, artık vatandaş bundan 20 - 30 sene evvel olduğu
ram efendim:
gibi tezek yakacaktır. Hükümet bu işleri yaparken
çok ciddi ve tedbirli olması lazım.
Sayın BaşCcaıslığa
Kısaca bunu arz etmek için söz aldım; teşekkür
Kömüre yapılan zaım sebebiyle gündem dışı söz rîî- !
ederim efendim. (AP sıralarından alkışlar)
Ieritm.
{
Saygılarım'!».
HÎLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 20 - 30
EyjcşeKJr
sene evvel tezek yakıyormuşuz da, bundan sonra ge
Ömer Ucuzal
[ ne tezek yakacakmışız.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuza!
Efendimi, başla da belirttiğim glbil konuşman;;?: ili':fen kısa oSsun.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım;
Biz burada milletin temsilcisi olarak hem memle
ketin ihtiyacı olan kanunları çıkarmada görevliyiz,
hem de memleketin içinde bulunduğu şartları dile ge
tirmek mecburiyetindeyiz.
Değerli arkadaşlarım;
Hiçbir sabah yok ki, altı aydan beri elimize aldığımız gazete Devletin ürettiği malların hiçbirisine zam
yapılmasın. Her sabah kalkıyoruz, ki, Devlet, üret
tiği mallardan bir kısmına % 50, % 100, % 200,
% 300 gîbi bir zam yaparak milletin karşısına çık
makta.

BAŞKAN — Lütfen yerinizden konuşup da
| kompfikasyonlara neden olmayın, tşte; başından da
I söyledim, ama ille iş istiyorsunuz, yapmayın rica
j ederim.
i
2. — Siirt Üyesi Süreyya Önerin, 1 . 6 . 1978
günü Siirt Eğitim Enstitüsünde
başlatılan ve daha
sonra il içinde cereyan eden olaylara dair gündem
dışı demeci.
BAŞKAN — Sayın Süreyya
i mısınız efendim?..

Esasen bu Hükümet, kuruluşunun nedeni olarak
ortaya koyduğu iddiaların içerisinde; «Hayatı ucuz
latma» gibi bir taahhüdü vardı ve Hükümet progra
mında da buna yer vermişti; ama ne hazindir ki, altı
aydan bu tarafa neyi üretiyorsa ona % 100'ü aşan
zam yapmaktadır. Verdiği söz ile tutumu arasında
irtibat kurmak mümkün değil. O halde milletin şikâ- j
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öner;

konuşacak

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Evet efendim.
BAŞKAN — Peki efendim.
Cumhuriyet Senatoosu Sayın Başkanlığına
1 . 6 . 1978 günü Siirt Eğitim Enstitüsünde ve
daha sonra il içinde cereyan eden olaylar hakkında
15 . 6 . 1978 günkü oturumda gündem dışı söz rica
ediyorum.
Gereğine müsaadelerinizi saygıyla arz ederim.
13 . 6 . 1978
Siirt Senatörü
Süreyya Öner
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BAŞKAN — Sayın Öner, buyurunuz efendim.
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sayın Başkan, Cumhurîyet Senatosunun sayın üyeleri;
1 Haziran 1978 günü Siirt Eğitim Enstitüsünde
başlatılan ve ondan sonra şehir içinde sürdürülen
olaylar hakkında Yüce Senatoya bilgi sunmak ve
yetkililerin dikkatini çekmek üzere gündem dışı söz
almış bulunuyorum.
Herkesin birbirinin yakını ve hatta akrabası oldu
ğu, nispeten küçük bu Uünizde yıllardan beri huzur
ve sükûn ortamı egemen olmuş. M C döneminin «en
şiddetSü devirlerinde bile bu barış ortamımın bozulmaması için gerek Cumhuniyet Halk Partililer ve gerekse
tarafsız vatandaşlar, üzerilerine düşeni yapmaya bü
yük özen gösternıişlerdir. Ne var kü, Cephe Hüküraetimin yıkılması, halktan ve haktan yana bir hüküme
tin kurulmasından çıkarları bozulan birtakımı çevre
ler, bu sakin ilimize huzur ve sükûnu çok görmüş, son
zamanlarda Doğu ve Güneydoğu illerimizde yer yer
görülen mezhep tahrikçiliği Siirt'te etnik gruplar kış
kırtmacılığına dönüştürülerek halkımız birbirine kırdırıloak istenmiştir.
1 H a z r a n günü Siirt EğSîâm Enstitüsünde başMılam ve daha sonra şehir içinde sürdürülen olayların
kısaca özeti şöyledir:
Eğ't'ım Enstiıiüsünde bir kısım öğrenciler bir forum düzenlemeyi tasarlamış, fakat okul idaresince bana izin verilmemiş ve forum da yapıhnannştır. Ancak,
bunu bahane eden Adalet Partisi, Mili Selâmet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisine mensup, şehir ha!kınca yakından bilinen bazı k ; şiler birkaç sağ eğ'lleüf
fanatik öğrenciyi, önce Milli Türk Talebe Birliği bi
nasında toplayarak, onları teşvik ve telkin ile şarlandurarak taş ve sopalarla Eğitim Enstitüsüne hücum ettirın'şlerdir. Okulda derslerinin başında olan öğrenci!er, bu ani teklenmedik saldırıya karşı koyarak kendr!er*mi etkisiz hale getirince, daha da azgınlaşan mütecavüzler; şehir içinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasını açıkça ihlal ederek izinsiz b'r yürüyüş 0
geçmı'ş ve bazı polis görevlilerinin âdeta himayesinde
sürdürdükleri bu yürüyüş sırasında iktidara ve Hü ? dimet Başkanına burada tekrarından hicap duyduğum ga
liz sözler sarfetmişlerdir. «Din elden gidiyor, Kürlüer
okulu r ş?al etti» avazeîeriyle halkı din uğruna ciihaîa,
vatandaşı ırk esasına göre kamplaşmaya davet etmişîerdar.
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jJ dece bu çılgınca hareketleri nefret ve teessürle; fakait
,I yine de sükûnetle karşılamışlardır.
i
Ne var ki, ihtiraslarının zebunu olan mütecaviz
ler, bununla yetinmeyerek, ertesi gün Sîiırt halkına hi
taben, «Aziz milletim» bağlığı akında bir bifldıiri bastıIj rıp dağıtmışlardır. Bildiri AP lî Başkanlığı, MSP İlçe
I Başkanlığı ve MHP İî Başkanlığı imzalarıyla yayınI lanıp dağıtılmıştır.
I
Bir fikir sahibi olmanız için* Yüce Heyetinize bi
raz sonra bu bildiriden bazı pasajlar arz edeceğim.
Bundan önce hadiseler zincirinin artık bir noktada
II durmasını istediğimiz son halkasını arz etmek isîiyoII rum.
I
Bu bildirinin dağıtılmasından iki gün sonra da*
II gecenin geç saatlerinde mahallin en eski ve tarafsız
bir yayın organı olan, Siirt Gazetesi, aynı vasıftaki
I Son Söz Gazetesi idarehaneleriyle, ileri kitaplar salan
I bir kitapevi ve f aş'st saldırılar karşısında mağdur olan
II kişilerin savunucusu olan baro başkam avukatın ya1 zıhamesi taşlanarak camları indirilmiş ve «Bu size S3k
II ihtarımıızdır» tehdidini bir kâğıt parçasına yazıp içeri
alarak gerekîi gözdağını vermeyi de ihmal etmemişI 'erdir.
I
I
Şimdi müsaadenizle muhalefet cephesini oluşturan,
I
I bayrağa saygıyı, milliyetçiliği, yurtseverliği kendi teI
1 kellerine almak isteyen üç partinin il başkanları tara
I fından yayınlanan bildiriden Yüce Heyetinize bazı paII -sajiar okuyacağımı. «Aziz milletim» diye başlayan biüIj diri şöyledir:
I
I
«Rabbin Kurân-ı Kerim'de, kâfirler de birbirleriI
I nin yardımcılarıdırlar diye buyurmaktadırlar. Eğer siz
j
j emredi'ldiği gibi yardımiaşmazsanız, yeryüzünde fitne
I ve büyük bir fesat olur. Diğer bir ayeti celiiede Aliah'ın
I
I nizamım kendileri için tek nizam kabul edenler, sadeI
I ce onun nizamı için harbederîer.» Dikkatinizi çekiyoI
j rum bu cümlelere. «Bu nizamda yaşamayı reddedenler
I
I se, şeytanın ve ona bağlı sistemlerin uğrunda savaşır
I
lar.
I
Ey benim n'zamımı yaşatmak azminde olanlar,
II
II şeytanın temsilcileriyle savaşınız, zira şeytanın hilesi
II f:ze görünürse de zayıftır» ve böylece devam ediyor.

I
Değerli senatörler;
I1
tşbaşındaki Cuımihuriyet Hükümeti birtakım kışII kırtmalarla, zorla yaratılmak istenen anarşinin sönII dürülmesi, kardeşlik ve huzur ortamının biran önc3
II gerçekleşmesi için, gecesini gündüzüne katarak var güŞayanı şükran olan husus; bunca tahrik, hakareti Ij cüyle çalışmaktayken, bir kısım insanı kâfir şeytanın
ve sövmelere rağmen, sağduyu sahibi haSkimız itidali- I temsilcisi sayarak onlarla savaşmayı öğütleyîp, halkı
ni muhafaza etmiş, herhangi bir karşılık vermemiş, sa- II din uğruna cihaıta çağıran ve açık açık suç kışkırtma— 98 —

C. Senatosu

B : 68

cıhğı yapan bu korkunç beyanlar, hepimizi derin de
rin düşündürmelidir.
Bir suç belgesi olan bu biEdiri ile kimlerin şeriat
özlemi içinde oldukları, kimlerin anarşiyi sokağa dök
mek İçin çırpındıkları, özlenen huzur ve sükûndan
kimlerin âdeta rahatsız oldukları, benden sonra tufan
Zihniyetin n sahiplerinin kimler okluğu, bir başka ifa
de ile kimilerin bölücü, parçalayıcı, tahrikçi ve kimle
rin gerçek milliyetçi oldukları hiçbir tevile imkân ver
meyecek şekilde açık seçik meydana çıkmış bulunmak
tadır. Ama bütün bu tahrik, eylem ve kışkırtmalar
Cumhuriyet Hükümetinin etkin ve yansız tutumu ve
özeS.kle sağduyu sahihi halkımızın sakin; fakat nef
ret dolu olgun davranışları karşısında eriyip sönmeye
mahkûmdur. Halkımızın reddettiği hiçbir hareket, en
mukaddes mefhumları istismar pahasına da olsa, ba
şarıya ulaşamaz. Vatandaşlarımızın sağduyusu ve iti
dali en büyük güç kağnağımızdır.
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim.
4. — Geçici Komisyon Başkanlığının, Sağlık per
sonelinin tam süre çalışma esaslarına dair kanun ta
sarısını görüşmek üzere kurulan Komisyonun
görev
bölümüne dair tezkeresi. (3/1448)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
ilgi : 15 . 6 . 1978 gün ve 6582 sayılı yazınız :
Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına
dair kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu
Genel Kurulunun 15 . 6 . 1978 tarihli 66 ncı Birle
şiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonu
20 . 6 . 1978 günü toplanarak Başkanlık Dîvanına
seçilen üyeler aşağıda gösterilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.
Rize Üyesi
Talât Doğan
Geçici Komisyon Bask? nr

Durumu Yüce Senatonun bilgisine ve yetkililerin
dikkatlerine saygılarımla arz ederim. (CHP ve MU.
Grupu sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Efendim, şimdi sıraya göre bir kişiye daha söz ve
receğim.
Sayın Süleyman Tuncel?.. Yok.
Sayın İsmail İîhan?.. Yok.
Sayın Naci Cidaî?.. Yok.
Böylece gündem dışı konuşma mevzuumuz bugün
için bitmiştir efendim.
3. — Görev ile yurt dışına giden Maliye Bakanı
Ziya Müezzinoğlu'na, Devlet Bakanı Hikmet
Çetinin
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3 j1447)
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz ve
sunuşlar kısmını arz ediyoruz:

gündemin

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Görev ile yurt dışına giden Maîlye Bakanı Ziya
Müezzinoğîu'nun dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Hikmet Çetin'in vekillik etmesinin
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu
arz ederimh
Fahri S. Konıtürfc
Cumhurbaşkanı

O : 1

Başkan — Talât Doğan (Rize),
Sözcü — Hüseyin Öztürk (Sivas),
Kâtip — Yusuf Çetin (Adıyaman).
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
5. — Başbakanlığın, Batı Avrupa Birliği Assamblesi'nin 19 - 21 Haziran 1978 tarihleri arasında Pa
ris'te düzenlenen topolantısına
Samsun Üyesi Ziya
Gökalp Mülayimin
katılmasının
uygun
görülmüş
olduğuna dair tezkeresi. (3/1451)
BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi var, oku
tuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Batı Avrupa Birliği Assamblesi'ımı 19 - 21 Hazi
ran 1978 tarihleri arasında Pariste düzenlenen top
lantısına Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Komisyonu
Başkanı Samsun Senatörü Prof. Dr. Ziya G'ökalp
Mülâyim'in katılması uygun görülmüştür.
Anayasamızın 78 nci maddesine göre alınacak
karann gönderilmesini saygıyla izinlerine sunarım.
Bülent Ecevit
Başbakan
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Ermeyenler... Kabul edilmiştir.
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V. — GÖRirç
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LEN İŞLER

1. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun 10, 12 ve 20 nci maddelerinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair
kanun tasarısının Millet Meclisince
kabul
olunan
metni ve Cumhuriyett Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe
ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/94;
C. Senatosu : 1/561) (S. Sayısı: 793)

konulannın,
organlannın, görev ve yetkilerinin ve
denetim usullerinin bir yönetmelikle saptanacağı ön
görülmektedir. Ancak, bu kuruluş ve işletmelerin
Sosyal Sigortalar Kurumuna kârlı ve güvenilir olma
sı için tasan ile aranan koşullar olumlu bulunmamış
ve aşağıda açıklanan nedenlerle (e) bendinin yeni
den düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

BAŞKAN — Sayın senatörler;
Geçen birleşimde 4792 sayılı Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanununda değişiklik yapan kanun tasarı
sında 3 ncü maddeye kadar olan müzakereler bitmiş
ve kabul edilmişti. 3 ncü maddeyi Komisyon geri
almıştır. Komisyonun hazırladığı yeni madde şekli
ve raporunu Okutuyorum efendim.

Sosyal Sigortalar Kurumu fonlarının kamu ya da
Sosyal Sigortalar Kurumu koritrohında olmayan ku
ruluşlarda değerlendirilmesi, fonlann niteliği ve bü
yüklüğü göz önünde bulundurulduğunda büyük sa
kıncalar yaratabilir. Hele kurum fonları özel kesimin
ağırlığı olan kuruluşlarda kullanılıyorsa özel kesim
için bir kazanç kaynağı teşkil edip kurum ve men
suplarının olanaklan onlar lehine işlemiş olur.

Cumhuriyet Senatosu
S. Sayısı : 793'e 1 nci ek
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu
21 Haziran 1978
Esas N o . : 1/561
Karar No. : 12
Yüksek Başkanlığa
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun 10, 12 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine ve
bu kanuna iki geçici madde eklenmesine dair kanun
tasarısı île Komisyonumuzun 19 Haziran 1978 ta
rihli ve Esas 1/561; Karar 7 saydı raporunun, Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 Haziran 1978
tarihli 67 nci Birleşiminde görüşülmesi sırasında,
anılan tasarının 3 ncü maddesi kapsamında yer alan
20 nci maddenin (e) bendinin yeniden düzenlemesi
için Komisyonumuza iadesini isteyen önergenin kabul
edilmesi ile tasan Komisyonumuza geri gönderilmiş
idi.
Andan tasarının 3 ncü maddesinin düzenlenmesi,
Komisyonumuzun 21 Haziran 1978 tarihli toplantı
sında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tur
han Feyzioğm ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müste
şarı hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edildi.
Tasarının 3 ncü maddesi kapsamında yer alan
20 nci maddenin (e) bendinde; Sosyal Sigortalar Ku
rumunun sigorta kollan için ayıracağı yedek akçeleri
işletirken, kurulması öngörülen, kendisine bağlı, tü
zelkişiliği haiz müesseselerin; kuruluşlarının, çalışma

«(1) 793 S. Sayılı basmayan 20.6.
67 nci Birleşim tutanağına eklidir.»

1978 tarihli

Türkiye'de sanayileşmenin gelen aşamasında tek
noloji ölçek ve buna bağlı olarak işletme büyüklüğü
konulan yanında öncelik ve ağırlık verilen ara ve ya
tırım malları üreten sektörlerde sahiplik d e özel bir
önem taşımaktadır.
Devlet Planlama Teşkilatınca güvenilir ve kârlı
olacağı belirtilen öncelikle ara ve yatırım mallan
üretimi ön planda tutulmaktadır. Yatırımların verim
li, hedefe yönelik olması ve kamunun kontrolunda
bulunması esas alındığına göre Devlet Yatırım Ban
kasınca belirlenen iştiraklere katılmak suretiyle iş
letme, Devlet Sanayi ve İşçi Yatınm Bankasından
daha uygun olacağı Komisyonumuzca benimsenmiş;
buna karşılık kamu kesiminin ağırlığı iştiraklerde
esas alındığından maddenin genel esprisine ters düşen
özel kesimin ağırlığı olan Türkiye Sınai Kalkınma
ve Yatınm Bankasına iştirak hususu düşünülmemiş;
bunun yanısıra 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülle
riyle müesseseleri ve iştirakler hakkında kanun ilke
leri göz önünde tutularak «Sermayesinin % 51'i ka
mu kesimine ait» tabiri yerine «Sermayesinin yan
sından fazlası kamu kesimine ait» olacağı tabiri uy
gun bulunmuş; ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumunun
hem iştiraklere katılması ve hem de aynı zamanda
bağımsız müesseseler kurabilmesi anlamına açıklık
getirebilmek için (e) bendi yeniden düzenlenmiştir.
Komisyonumuz, tasarının geçici 1 nci maddesi
ile çıkanlması öngörülen yönetmeliklerin, çıkarılma
tarihini açıklığa kavuşturmak ve çıkaracak olan Ba
kanlığı belirgin hale getirmek için bu maddeyi de
yeniden düzenlemiştir.

C. Senatosu

B : 68

tşbu raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet
yerlerini
almışlardır.
Sayın senatörler;
Komisyon 3'ncü maddeyi yeniden tezekkür et
miş ve değişik şekliyle getirmiştir. Bu rapor bütün
senatör arkadaşlarımızın gözlerine atılmıştır, -hepiniz
de mevcuttur.
Şimdi, btıiıa göre 3'ncü maddenin yeni aklığı şek
li okutarak müzakereye devam ediyoruz efendim.
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A H M E T TAHTAKILIÇ (Uşak) — Söz istiyo
rum
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tahtakılıç.
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Müracaatım olacaktı
Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Vardır efendim vardır. Yalnız bir
hususu burada ben tayin edemedim. Siz tümü üzerinde istiyorsunuz, tümü bitmiştir.

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Hayır efendim, bir
hususun açıklanmasını istiyorum. Soru soracağım.
BAŞKAN — «Soru soracağını» diyorsunuz.
***x***> x — 4T92 savth Sosvalf Sigortalar Kuru
Sayuı Tahtakılıç, rica edeyim, arkadaşımız önce
mu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 20 nci
müracaat etmiştir.
Buyurunuz efendim.
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 20. — Sosyal Sigortalar Kurumu her si
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muh
gorta kolu için ayıracağı yedek akçeleri;
terem senatörler;
a) 'Milli Bankalara yatırmak,
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 20
nci
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvil
maddesini tadil eden 3 ncü maddenin (d) fıkrasında
lere yatırmak,
ki «Sigortalılar ite Kurumdan malullük ve yaşlılık
c) Gayrimenkullere yatırmak,
aylığı veya sürekli tam işgöremezlik geliri almakta
d) Sigortalılar ile Kurumdan malullük ve yaş
olanların» tabirinin içine halen malullük, yaşlılık ve
lılık aylığı veya sürekli tam işgöremezlik geliri al
ö'üm topîuJuk sigortası primi ödemekte olanlar ve
makta olanlara konut yapımı için ve bu konutların
bu malullük, yaşlılık ve ölüm topluluk sigortasından
birinci derecede ipoteği karşılığında, gayrimenkul de
emekli olanlar dahil midir? Bunlar da aynı haklardan
ğerinin % 90 miktarında, ilgili yönetmeliğinde belir
istifade edecekler midir?
tilecek esaslar dahilinde en çok (20) yıl vadeli ikraz
Bu hususta Sayın Komisyon Sözcüsünün ve Hü
da bulunmak,
kümet Sözcüsünün bir açıklamada bulunmasını istir
e) 1. Kuruluşları, çalışma konuları, organla
ham ediyorum.
rı, görev ve yetkileri ile denetim usulleri yönetmelik
Saygılar sunarım.
lerinde belirtilecek, kendisine bağlı, tüzüelkişiliği haiz
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
müesseseler kurmak,
Efendim, soruyu anladınız mı?.. Lütfen cevaplan
dırınız.
2. Devlet Yatırım Bankası ve Devlet Planlama
Teşkilatınca güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen, ön
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU
BAŞKANI
celikle ara ve yatırım mallan üretimine yönelik, ser
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, bu prim
mayesinin yarısından fazlası kamu kesimine ait ola
ödemelerine hepsi dahildir. Emekli olanlar da, emek
cak şekilde kuruluşlara katılmak.
li olmadan prim ödeyenler de alacaklardır.
Suretiyle işletir.
BAŞKAN — Tamam, soru cevaplandırılmıştır.
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Hükümet adına bir
e) Fıkrasındaki kuruluş ve iştirakler Bakanlar
açıklama yapılmayacak mı?
Kurulu kararı ile yapıta*.
BAŞKAN — Tamam efendim,
Bu karşılıkların en çok % 40'ı (b) fıkrasında,
Sayın Tahtakılıç, buyurunuz.
% 25'i (d) fıkrasında ve % 15'i (e) fıkrasında yazılı
olan konulara yatırılır.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
(d) fıkrasında belirtilen yatırımlara karşı Kurum
lehine tesis edilen ipoteklerin paraya çevrilmesinde
4947 sayılı Kanunun 15-25 nci maddeleri hükümleri
uygulanır.
BAŞKAN — Yeni getirilen 3'ncü madde üzerinde
söz isteyen sayın üye?..

kan, değerli arkadaşlar;
Geçen günkü oturumda bu şimdi getirilen mad
denin eski şekli üzerindeki görüşmelere katılan arka
daşlara bu görüşmelerden sonra komisyon ve Hükü
metin maddenin açıklığa kavuşturulması için göster
diği emeğe teşekkür ederim.

»
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Arkadaşlar, bu madde üzerinde durulmaya değer
birtakım yönleri bakımından yüksek huzurunuzda
birkaç noktayı açıklayacağım.
Şimdi, konut kredisi mevzuunda ayrılan orantıya
bakalımı:
Arkadaşlar, Türkiye'de konut problemi gerek Sos
yal Sigortalar Kurumunda ilgisi olan kişilerin içinde
bulunduğu durum, gerekse memleketin her yerindeki
gecekondular bakımından çok önemli. Binaenaleyh,
'buna öyle Sosyal Sigortalar Kurumunun, hesaba göre
beli milyarda tutan birtakım yedek akçelerinden ay
rılan kısım yeterli olmayacaktır. O halde yalnız ko
nut meselesinin çözümlenmesi bakımında» Sosyal Si
gortalar Kurumunun yedek akçeleri yeterli değildir.
Hükümet de konut problemini birinci sıraya almış
tır. Ben Hükümetten şunu rica ediyorum.
Bu (e) bendinde konut kredisi olarak ayrılan mik
tarlar bugünkü Sosyal Sigortalar Kurumu iştirakçi
lerinin mesken problemini çözmeye yaramakta ne
dereceye kadar etken olacaktır? Bu, birinci problem.
İkinci problem, kredinin şekli Sosyal Sigortalar
Kurumu aşamalarında öyle olmuştur ki, vaziyeti el
verişli olanlar mesken sahibi olmuşlar. Mesela bir za
manlar, «Arsa gösterin, bizden kredi isteyin.» den
miştir; fakat toptan bir konut meselesi Sosyal Sigor
talar Kurumu çerçevesinde dahi çözümlenmiş değil
dir.
Asıl benim Hükümetten öğrenmek istediğim nok
ta şu:
Sigortalı kapsamında, Hükümeti kutlarım, müte
madiyen hem geçim standartları bakımından sigortalı
primlerinin ve sigorta olanaklarının artırılması yolu
na gidiyor, hem de sigortalı kapsamını mütemadiyen
genişletiyor.
Yine Hükümetin programı bakımından biliyoruz
ki, tarım alanı sigortası çok yakında Sigorta Kuru
munun konusu olacaktır ve bu genişleme geometrik
diziyle mütemadiyen çoğalacaktır. Bu bakımdan ye
dek akçeler mevzuu dahi gelecekte sigorta genişleme
sinde ve sigortalılık olanaklarının artırılmasında hayat
koşularını karşılayacak ölçüde artmayacaktır.
Binaenaleyh, bu madde kapsamında konut prob
lemine ayrılan miktarın artırılıp artırılmaması hak
kında Hükümetin bir düşüncesi var mıdır?.. Bunu
öğrenmek istiyorum.
îkncisi: Bu artan sigortalılar miktarının, geomet
rik diziyle artan sigortalılar miktarının primlerde mey
dana gelen artışın bir aktuarya hesabı açısından kar
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şılayıp karşılamayacağı hakkındaki düşüncesini öğ
renmek istiyorum.
. Arkadaşlar;
Senatonun İki gün evvelki görüşmeleri çok fay
dalı olmuştur. Birtakımı arkadaşlarımız mütemadiyen
«Madde gelmiştir, Meclisten geldiği gibi çıkaralım»
gibi, bir telaşın içerisindedir. Bu telaşlarda hiç bir
neden yoktur. Bakınız, komisyon, hiç olmazsa mad
deye biraz açıklık getirdi. Şimdi benim aklıma gelem
bu iki soruya Hükümetten gereği gibi yanıt alabilir
sem, gene maddenin aydınlanması ve bu maddede ba
zı disiplinler dahi getirilmesi, orantıların değiştiril
mesine gerek olup olmadığı hakkında da bilgi edi
nirsek madde hakkında oy kullanırken daha huzurlu
olacağız.
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.
Saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Başka söz isteyen var mı efendim?..
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Var.
BAŞKAN — Sayın Ucuza! buyurunuz.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım;
Evvela komisyonun bu üçüncü maddenin (e) fık
rasını geri alıp düzelterek getirmesinden dolayı teşek
kür ederim. Yalnız, düzeltmenin esba'bı mucîbesinde
yazılan birtakım şeyler var ki, yadırgamamak hiç
mümkün değil.
Hepiniz biliyorsunuz, eski kanunun (e) fıkrasında
özel kesime ayrılan bir fon vardı. Geri getirilen ta
dilatta özel kesim tamamen ekarte edilmiş, ona bir
diyeceğim yoktur; ama buradaki esbabı mucibe üze
rinde durmak hepimizin görevi.
Bakın, birinci sayfanın sonunda, «Sosyal Sigorta
lar Kurumu fonlarının kamu ya da Sosyal Sigortalar
Kurumu kontrolunda olmayan kuruluşlarda değer
lendirilmesi, fonların niteliği ve büyüklüğü göz önün
de bulundurulduğunda büyük sakıncalar yaratabilir.
Hele Kurum fonları özel kesimin ağırlığı olan kuru
luşlarda kullanılıyorsa özel kesim için bir kazanç
kaynağı teşkil edip Kurum ve mensuplarının olanak
ları onlar lehine işlemiş olur.»
Değerli arkadaşlarım;
Sosyal Sigortalar Kurumuna kayıtlı milyonlarca
çalışan işçi vatandaşımızın ve emekli ve dullarının
bugünkü sosyal güvenliğe kavuşmada özel kesimin
büyük payı vardır. Eğer, Sosyal Sigortalar Kurumun
da kayıtlı olan, çalışanların bütün primleri kamu ke
siminden geliyorsa, o zaman bir diyeceğim yoktur bu
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esbabı mucîbeye; ama % 80'i özel kesimde çalışıp
sigortalı olan ve özel kesimin de % 14 primini öde
diği bir yerde özel kesimi böylesine yadırgamasını
ben de yadırgadım.
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Başka söz isteyen var mı efendim?.. Yok. Sayın
Komisyon veya Hükümet, bu konuşmalara cevap
vermek arzusunda mısınız?..
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
TURHAN FEYZtOĞLU
(Kayseri Milletvekili) —
Evet efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Feyzioğlu.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) —
Sayın Başkan, değerli senatörler;
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kaldırılması ve bunun konması önerge sahibince kas
tedilmiş iken; öyle anlaşılıyor ki, (Millet Meclisi za
bıtlarını da inceledik) eski metin de kalmış, bu da
araya eklenmiş. Geçen gün Yüce Senatonun dikka
tini çeken karışıklık biraz da bundan doğmuş bulu
nuyor idi. Açıklık gelmiştir.
Sayın Tahtakıhç'ın sordukları konut sorununa ge
lince. Şu kadarını belirtmekle yetineyim, % 25'i doğ
rudan doğruya konut kredisi şeklinde ilgililere verile
bilecektir. Ancak, konut alanında biraz evvel bah
settiğim ğîbi (e) fıkrasına ayrılan % 15'ten de bir
miktar sarfiyat yapmak mümkün olacaktır. Yani bu
gelen şeklîyle, öteden beri % 25 kaynak konuta ay
rılırken, (e) bendi dolayısıyla bir miktar daha ek
kaynağı konut için seferber etmek mümkün olacaktır.
Umarız ki, Sayın Tahtakıhç'ın endişesini bu izale
eder.

(e) bendiyle ilgili olarak Yüce Senatoda yapılan
eleştirilerin ışığı altında, oklukça açıklıktan yoksun bir
durumda olan ve hatta bir isim hatasıyla da yaralı
bulunan madde, Komisyonda yeniden düzenlenmiş
tir ve Komisyona katılan bütün üye arkadaşlarımızın
oybirliği ile huzurunuza getirilmiştir. Bu şekliyle hiç
bir yanlış anlamaya imkân vermeyecek açıldıktadır.

Şüphesiz, bir sosyal güvenlik kurumunun görevi
sadece konut yapmak değildir. O fonları kısmen de
gayrimenkule bağlayacaktır, güvenilir yere bağlaya
caktır, enflasyona karşı koruyacaktır. Bunun için
kaynakların ayrı ayrı kalemlere dağıtılması zorunlu
görülmüştür.

(e) bendine göre Sosyal Sigortalar Kurumu ya
doğrudan doğruya kendisine bağlı bazı kuruluşlar
kurabilir. Burada düşünülen şey, mesken yapımı, in
şaat yapımı için kendisine bağlı bir alt kuruluş vü
cuda getirmesidir, daha esnek usullerle çalışabilecek
ve bol sayıda konut üretebilecek bir ah kuruluş. Ya
da Sosyal Sigortaların çalışmalarının çok önemli bir
kesimin1! kaplar hale gelmiş olan sağlık faaliyetleriyle
ilgili bazı kuruluşlar kuracaktır. Mesela sağlık işleri,
belki bir ayrı genel müdürlük haline gelecek önem
kazanmıştır. Şu anda tabii Bakanlar Kurulunca ka
rara bağlanmadıkça bir şey söylemek mümkün değil;
ama tasarıyı hazırlarken düşünülen hususlar şu arz
ettiğim iki husustur, sağlık ve konut konusunda. İle
ride belki başka ihtiyaçlar belirebiiir. Yani, SSK'na
bağlı alt kuruluşlar vücuda getirmek.

Gerekçeyle ilgili beyanlara gelince. Tabii mute
ber olan, aslolan maddenin metnidir. Sosyal Sigor
talar Kurumu, özel sektörden de prim toplayan, işçi
kesiminden de prim toplayan bir kuruluştur. Yalnız,
Millet Meclîsinin ve Yüce Senatonun Plan Komis
yonunun dünkü toplantıda oybirliği ile tecelli eden
görüşü, Sosyal Sigortalar Kurumunun kaynaklarını,
çok az iştirakle katılacağı ve bu sebeple de yöneti
minde müessir olamayacağı kuruluşlara vermemek
yolundadır. Herkes biliyor. ki, Türkiye'de % 5,
% 10, % 15 kamu kesimi para yatırarak birtakım
kuruluşlara girdiği zaman ve bu kuruluşların kontrolunda hiç söz sahibi «olmadığı zaman, aslında bir
miktar kaynak israfına yol açmaktadır bu husus. Bu
daha evvel eşitliği planlarda, birinci, ikinci, üçüncü
planlarda tartışılmıştır, eleştirilmiş bir konudur.

İkincisi, Devlet Yatırım Bankası ve Devlet Plan
lama Teşkilatınca güvenilir ve kârlı olacağı belirti
len, öncelikle ara ve yatırım mallan üretimine yöne
lik, sermayesinin yarısından fazlası kamu kesimine
ait olacak şekilde kuruluşlara katılmak. Bu, Millet
Meclisinde aynen kabul edilen bir önergenin madde
metnine yazılması suretiyle ortaya çıkmış olan for
müldür. Aslında Millet Meclîsinde bu önerge kabul
edilirken, bunun yerinde bulunan bir başka ibarenin

Hemen Hükümet adına şunu da ifade edeyim ki,
biz Türkiye'de kamu kesimi gibi özel kesimi de Türk
ekonomisinde önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz,
bunu Hükümet Başkanı da açıkça ifade etti. Yalnız,
Sosyal Sigortalar Kurumunun kaynaklarının değer
lendirilmesi bakımından kontrolünün kimde olacağı
belli olan yerlere vermek...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Buradaki yazı
öyle değil ama...
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DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
T U R H A N FEYZÎOĞLU (Devamla) — Hususu Afîllet Meclisinin bîr önergenin kabuüi suretiyle tercihi
ne mazhar olmuştur, Yüce Senatonun Plan Komis
yonu da dün oy birliği ile bu görüşlere katılmıştır.
Benim bu konuda söyleyeceğim bundan ibarettir
efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
A H M E T TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başka
nım müsaade ederseniz bir sorum var.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sosyal Sigor
talar Kurumunun yedek akçelerinin değerlendiril
mesi bakımından 1 senelik veya 5 senelik bir rant ne
ticesini Hükümet sözlü olarak verebilirse şimdi rica
edeceğim, sözlü olarak vermezse yazılı olarak 5 se
nelik rantta eline ne geçmiştir? Bunu ben öğrenmek
istiyorum?.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
T U R H A N FEYZÎOĞLU (Devamla) — Efendim,
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurulu bu Pazar
tesi günü toplanacaktır, raporu basılmıştır, hemen
raporu takdim edeyim sayın senatöre çok tafsilâtlı
dır, ezbere rakam verecek durumda değilim şu anda.
O matbu rapordan bir nüsha hemen takdim ede
lim.
BAŞKAN — Eve! Sayın Ucuza] sorunuz efendim?
ÖMER UCUZAL (Eskişefek) — Ben Komisyon
tarafından hazırlanıp getirtilen (e) fıkrası bendine bir
şey söylemek istemedim, yanlış anîaşıidı.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
T U R H A N FEYZÎOĞLU (Devamla) — Hayır söyle
dim, biz metinde mutabıkız dedim, gerekçeye temas
ettiniz.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gerekçede şöyle
bir hüküm var. Bu hüküm karşısında Hükümetin ne
düşündüğünü sormak istiyorum.
«Hele, kurum fonları özel kesimin ağırlığı olan ku
ruluşlarda kullanılıyorsa, özel kesim için bir kazanç
kaynağı teşkil edip kurum ve mensuplarının olanak
ları onlar lehine işlemiş olur.»
Ben bu metnin üzerinde duruyorum. Şimdi, bir ta
raftan süıtü alacaksınız, bir taraftan da o süt veren şe
yi defetmeye çalişacaksıniz... Bu görüşü tespit edebümek için ben bu konuşanıayı yaptım, yoksa gelen
metne itirazım yok. İtiraza uğrayan metin düzeltilmiş,
getirilmiştir; ama özel kesimi burada yadırgar bir üıtum içinde raporda bir beyan var, onun üzeninde dur
dum ben. Özel kesimi hiçbir zaman bu şekilde yadır
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gamaya ne Hükümetin, ne de Komisyonun hakkı yok
tur düşüncesi içerisinde foea bu konuşmayı yapuoî.
Simi,! Hüküsnelin görüşünü açıklamasını istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamîa) — Sayın Ucuzai,
metne itirazınız olmadığını ifade e&efâsn. Gerekçe ile
îigi2i beyanda bulunduğunuzu söyledim, tıpkı şimdi söy
lediğiniz gibi ve bu gerekçe ile ilgili olarakta gerekli
açıklamayı yaptım zannediyoruım. Hükümet Başkanı
nın da bir beyanı atıfta bulunarak Tüırlkiye'de kaamı
sektörü gibi özel sektöründe ekonomide ağırlığı bu
lunduğunu, bulunmasının da tabii olduğumu ifade el
tim. Sayın Başkan zannediyorum ki, sayın üyenin so
rusunu cevaplamış oldum.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Dışarıda başka
konuşuluyor, burada başka yazıyor.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Bu bizim Hü
kümet metni değildir, gelen gerekçe Yüce Komisyo
nun, Plan Komisyonunun hazırlamış olduğu bir rapor
dur, bu konuda cevap verme durumunda olan ben de
ğilim.
Yalnız, şunu ifade edeyim ki, inancımı ifade edi
yorum ve bu bütün gelmiş geçmiş Cumhu*iiyeıt Hiilkümetlerinin hazırladıkları raporlarda söz konusu oimuştar. Kamu fonlarının % 5, % 10, % İ 5 giîji iştirak
lerle kullanıldığı hallerde çoğu zaman k'aybo'üaıa'Scîadır bu fonlar. Denetimine, yönetimine katılamadığı
için o sebeple Millet MecEsii % 51'i tabirini koymuş
tur yahut yarıdan fazlası tabirini koymuştur; yani,
kastedilen budur, bunun dışında kamu sektörü giibi
özel sektöründe ekonomideki önemlini kabul ediyo
ruz, primleri özel sektöründe ödediğini ifade ettim Sa
yın Ucuzai, sizin söylediğin*zden farklı bir şey söyle
medim burada, aym şeyleri söyledim; ama, cevap ver^
medi diyorsunuz, cevap verdim söylediklerinize....
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Anlaîı'mak (Menejıde
budur zaiten.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, şimdi,
% 51'i meselesi, değil, özel kesim sanki istismar edili
yormuş gibi bîr hava var, omun için bunun aç&Lanı:nasını istiyorum. İster Komisyon, ister Hükümet.
SAADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — HSikümeüen sordun, Hükümet cevaıbısıı verdi zaiten.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Açıkladım
zannediyorum.
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Saygılar sunanım Sayın Baıskan. (CHP sıralarından
aükışlar)
BAŞKAN — Tamam efendim teşekkür edieıiz.
Efendilim üçüncü madde üzerinde başka söz iste
yen sayın üye?.. Yok.
Madldleyj okunduğu şefkSi ile odlarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaimi etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 4. — 4792 saydı Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanununa aşağıdaJki geçici maddeler etklenıraştâr.
Geçici Madde 1. — Bu Kanunda öngörüden yö
netmelikler kanunun yürürlük tarihinden itibaren en
geç üç ay içinde Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayın
lanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı
efendim?..
SADETTİN BEMÎRAYAK (Aydın) — Bir şsy
sormak istiyorum Sayın Başkan....
BAŞKAN — Kümden soracaksınız efendim?..
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Komis
yondan soracağını.
BAŞKAN — Buyurunuz.
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Kabul ettîğ?müz 2 nci maddede İki tane Bakanlık ismi vardı. Bu
iki Bakanlık bu yönetmeliği hazırlayacaklardı. 4 ncü
maddede yine aynı hataya diöşiiHmüş. Tek Bakanlık
isminden bahsedilmiş. Geçen Birieşimde bu hususu
belirtmiş, onun da madde metnine sokulmasını iste
miştik. Bu hususun açıklanmasını istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Komisyon, soruyu anladınız
mı efendim?...
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN G Ü V E N (Trabzon) — Efendim,, «İlgili bak»»Mdar» değil, «İlgîli Bakanlık» tır. Açıklık getirmıefk
bakımından, Bakanlığın adını da tespit ettik ve yasa
nın çıkış tarihinden itibaren üç ay içe/isinde çıkarıla
cağını da hükme bağladık. «İlgili Bakanlık» idi, biz
adım yazdık efendim.
BAŞKAN — Evet efendim, soru cevaplandırılmış
tır.
Şimdi, 4 ncü maddenin geçici 1 nci maddesini oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeye bağlı geçici 2 nci maddeyi okutu
yorum:
Geçici Madtde 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği ta
rihte Yönetim KuruDu üyesi olarak görev yapmakta
olanlar süreleri doluncaya kadar görevlerine devam
ederler.
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4 ncü maddeye bağlı geçici 2 nci maddeyi oylarını
za arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul ed&îmlşîir.
4 ncü maddeyi geçici maddeleriyle beraber oyları
nıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul ediîmıiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edJbmştir.
Madde 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Bir önergemiz var
efendim.
BAŞKAN — Nerede efendim?,,. Yok.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN G Ü V E N (Trabzon) — Gönderdim efendim.
BAŞKAN — Yok efendim.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN G Ü V E N (Trabzon) — Önergeyi gönderdim
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Ne önergesöydi Sayın Güven ..
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, 2 nci mad
dede, «Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlıklarınca...»
olacak yerde «Bakanlığınca» yazılmışta-. Bunun düzeftilmesîyle iîgöi bir önerge göndermiştim. İçtüzüğün
77 nci maddesine göre düzeMîebiîir. Şimdi de şifahi
olarak arz ediyorum efendim, zaten müsaittir.
Ö M E R UCUZAL (Eskişehir) — Tekriri müzakere
Mîyorsunuz öyle değil mâ?..
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
T U R H A N FEYZİOĞLU (Kayseri MiEetvekiBİ) — Hayır^efendlm, maddi hata düzeilntesi, 77 nci maddeye
göre.
BAŞKAN — Sizin iddianız 2 nci madde üzerinde.
O msddefer geçildi. Şimdi, yeniden...
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tekriri müzakere
isteyelim de düzeltelim.
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Hayır efendim, 77 n d
maddeye göre, oylanmış olsa dahi, Başkanlık talebi
üzerine değiştirilebilir.
BAŞKAN — Efendim, oylanıp geçmiş maddedir.
Bu madde geçen Birleşimde görüşülmüş ve kabul edil
miştir.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — 77 nci madde buna
müsaittir efendim, okunduğu zaman görülecektir.
BAŞKAN — Şimdi, bunu hangi yolla halledece
ğiz efendüm?....
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan,
bu düzeltme değil, maddi halta, matbaa hatası.
BAŞKAN — Efendim, «Maddi hata» diyerek, iş*
o şekilde zabıtlara geçirm'ş olalım.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Bizim taîebmiz üze
rine de, «Bakanlığınca» yenine «Bakanlıklarınca» şek
linde düzeltilsin.
BAŞKAN — Tamam efendim, o şekiMe düzelti
lecektir.
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bu yolda düzel
tilmesi için bunu oylayın efendim.
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Malumunuz, 1962'Iefde kafoul edilen Plan tasarısıyla, sosyal güvenlik müesseselerinin en geç üç beşer yıllık dönem sonundaki devre içinde birleştirilmesi ve bir elden idaresi suretiyle sosyal güvenlik
müesseselerinin etkin şekilde görevlerini yapabilir hale getirilmesi öngörülmüştü. Güzel bir tesadüf; hatınında kaldığına göre Sayın Turhan Feyzioğlu da o
zaman bu işleri ve bu yasayı müdafaa eden Başbakan Yardımcısı idi; hatırlarlar. O günden bu yana
maalesef bu yolda ciddi bir adım atıldığına dair deIH göstermek oldukça zordur.
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Bendeniz bu mevzu üzerinde vaktiyle epeyce düşünmüş, çalışmış ve netice itibariyle, Devlet arşivlerinden ve bakanlıklardan aldığım yazılı cevaplar karşılığında; özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu primlerinin, yedek akçelerinin hân-ı yağma şeklinde çeşitli
kuruluşlar tarafından kullanıldığını ve hatta pek çok
milyonlara, yüz milyonlara varan alacaklarının tahsil
edilemediğini, serbest piyasada yüzde 10-20 faiz getiren bir paranın yüzde 6 ile yüzde 4 ile çalıştırılmaya gayret edildiğini, israfın büyük boyutlara ulaştığım tespit etmiş ve «Sosyal Bank» adı altında bir
banka tarafından bu primlerin kullanılmasını kanun
teklifi şeklinde önermiştim ve bütün işçi teşekkülleri
de bunu desteklemişler idi. Tabii işçi teşekkülleri desteklerken, bu hân-ı yağmaya iştirak eden boynu kaImlar ve onların himayesinde politika yapan birtakim talihsiz vatandaş ve arkadaşlarım da karşı çıkmış
ve hatta benim politika hayatımın bir ara küsufa
uğramasında da bu zevatın büyük himmeti olmuş
idi.

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Oylanmasını istiyo
rum efendim.
BAŞKAN — Efendim, Komisyon
Başkanının
okuduğu şekilde, zabıtlara geçmiş olduğu şekliyle
2 nci maddede olan değişikliği oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Trrarınm tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz is I
I
teyen var mı efendim?..

Muhterem arkadaşlarım;
Alınterini ekmeğine katık edip, vatanın kalkın
masına, üretime yardımcı olan kişilerin emeklerin
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Söz
den, alınterlerinden biriktirilen paraların,
bunların
istiyorum Sayın Başkan.
I İdarede iştiraki olmadan kullanılması en azından adaBAŞKAN — Tümü üzerinde mi efendim?..
| letsiz ve haksızdır. Bu tasarıda ve teklifte dahi böy
KEMAL
SARIİBRAHİMOĞLU
(Adana) —
le bir katkıdan söz edilmemektedir. Sınai Kalkınma
Evet efendim.
Bankasının veya Yatırım Bankasının öngöreceği yer
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sanibrahimoğlu.
lere yatırım yapılacak.. Bu bankaların da kimin hâ
kimiyetinde olduğu ve nasıl bir anlayış içinde bulun
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) —
duğu, hangi bakış açısından yatırımları değerlendirSağolun Sayın Başkanım.
I diği malumdur.
Saygıdeğer arkadaşlarım;
Gerçi bir yerde, «Bankalar Kurulunun da dene
Yasa tasarısı ve aldığı son şekil, şüphesiz bir iler I
timi altında müesseseler kurulur.» denmek suretiyle,
lemeyi ve kaynak israfını önleyici tedbirleri içermek
tedir. Bu itibarla, tasvip etmemek mümkün değil. I bizim karınca kararınca vaktiyle mücadelesini verdiAncak, şahsen bu kabul edilen metni dahi ihti j ğimiz birtakım ciddi kuruluşlar eliyle bu akçelerin
yacı karşılayacak tedbir olarak, son tedbir olarak I kullanılması, değerlendirilmesi kabul edilmiş gibi gö| rünür ise de, kesin, radikal, son derece açık - seçik
görmemekteyim.
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hükümler konulup, müessese haline getirilip, emek
çilerin, Sosyal Sigortalar Kurumunun, Hükümetin iş
tirak edeceği özerk müesseseler eliyle bu akçeler kul
lanılmadığı, en iyi, en verimli, en hayırlı yerlerde
yatırımlara kullanılmadığı takdirde çarçur edilmek
ten bu paraları kurtarmak kolay değildir. Yani poli
tikanın etkisini mümkün olduğu kadar azaltıp, eko
nomik verileri ön safta tutmak suretiyle değerlendid irmek, yannm emekçilerini, yarının Türkiye'sinin
mimarı oîan bu emekçileri daha büyük rahata, refa
ha kavuşturacağı gîbi, özel sektörün bir türlü girme
diği, girmek istemediği ciddi yatırımların da gerçek
leşmesi mümkün olacaktır.
Arkadaşlar,
O zaman 1964, 1965, 1966'larda hesap etmiştim;
milyarlara varmaktadır bu primler. Eğer böyle bir
banka kurujfsaydı, 20 senede 500 milyarın üzerinde
sermayesi olacaktı ki, bugünkü gecekondu bankaları
ve gecekondu bankacılığını silip süpürecek ve Türk
ekonomisine istikrar ve sağlık getirecekti. Devletin
dahi. hükümetin dahi giremediği yatırımları rahatlık
la gerçekleştirebilecekti ve «Sosyal Devlet» kavramı
nın tatbikat bulmasını da mümkün kılacaktı. Bu de
vasa maksatlara matuf olan teşebbüsümüz elbette kanunlaşamadı ve mümkün de değil ve bugün de kanunlaşabileceğini ümit etmiyorum; ama
hazırlığım
var, üç müesseseyi de; Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar,
Emekli Sandığını da kapsayan ekonomik anlayış ve
ekonomik çalışmalar hâkim olmak kaydıyîe, emek
çilerin de iştirakiyle bir suijenerist banka eliyle bu ak
çelerin değerlendirilmesi ve bu suretle israfın önlen
mesi tarafımdan düşünülmektedir. İnşallah çalışma
lardan ve seçmen vatandaşlarımdan fırsat bulursam,
sizinle beraber bir gün bunu gerçekleştirmeye gayret
ederim.
Muhterem arkadaşlarım:
Özet olarak, meseleler böîük-pürçük kenarından,
kıyısından tutulmakla ciddi bir neticeye
varılacağı
kanısında değilim. 15 yıl evvel kabul ettiğimiz ka
nun teklifi gereğince bu sosyal güvenlik müesseseleri
hir elde, bir bakanlık bünyesinde birleştirilmelidir. Bu
yedek akçeler, primler cîddi bir müessese eliyle ve
emekçilerin de iştirakiyle ekonomik veriler içinde işle
tilmelidir. Başka türlü, ciddi tedbir alıyoruz demek
mümkün değildir.
Her şeye rağmen, tasarı çok cılız, çök ürkek bir
adım da olsa, tebrike şayandır, inşallah bundan son
ra daha cesur atılımları görürüz; özellikle o zaman,
15 sene evvel bu yasanın yasalaşmasını temine gayret
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eden Sayın Turhan Feyzioğlu'nun aynı görevin başın
da bulunmuş olması bizim için bir güvence olmak
tadır, kendilerinden ve Hükümetimizden bu atılım
ları ve hayırlı tasarıları beklemekteyiz.
Saygılarımla. (CHP ve MB Grupu sıralarından
alkışlar.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Saym senatörler,
Böylece tasan üzerindeki müzakereler bitmiştir.
Tasarının tümünü oylannıza arz ediyorum: Kabul
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Efendim,
Anayasa ve İçtüzük gereğince tasan üzerinde işlem
yapılacaktır.
2. — 1111 sayılı Askerlik
Kanununa bir geçici
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve
Milli Savunma komisyonları raporları. (M. Meclisi :
1/89; C. Senatosu : 1/562) (S .Sayısı : 790) (1)
BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 2 . 6 .1978
tarihlî gündeminin;
Birinci görüşmesi yapılacak işler bölümünde ve
birinci sırada yer alan, 1111 sayılı Askerlik Kanunu
na bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısının, gündemde bulunan bütün işlere takdimen,
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim.
Milli Savunma Komisyonu Başkanı
İsmail Çataloğlu
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon lütfen yer
lerini alsınlar.
Sayın senatörler, bu okuttuğumuz tasan için Milli
Savunma Bakanının bir tezkeresi var, ookutturuyorum efendim.
Yüksek Başkanlığa
1111 sayıh Askerlik Kanununa bir geçici madde
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet
Senatosu Genel Kurulundaki görüşmelerinde Milli
Savunma Bakanlığını, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 60 ncı maddesi uyannea Milli Savunma Ba
kanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı Hâkim
Tuğgeneral Muzaffer Başkaynak temsil edecektir.
Gereğini izinlerine sunanm.
Hasan Esat Işık
Milli Savunma Bakanı
(1)
lidir.
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BAŞKAN — Sayın General?... Buradalar. Komis
yon?.. Yerinde.
1111 sayılı Askerlik Kanununa bir geçici madde
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının öncelikle gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul
edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir.
Her şeye takdimen ve ivedilikle görüşülmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Efendim, raporun okunup, okunmamasını oylaya
cağım : Komisyon raporunun okunmasını isteyenler...
istemeyenler?... Rapor okunmayacaktır.
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeler?... Yok.
Maddelere geçilmesini ooylannıza arz ed'Vorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Madde 1. — 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı As
kerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde 10 eklen
miştir.
Geçici Madde 10. — tlköğretmen okulları ve
ya öğretmen liselerinden mezun olarak ilkokul öğ
retmeni olmaya hak kazanmış ve bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Milli Eğitim Bakanlığı kadro
larında ilkokul öğretmeni olarak çalışmakta bulunan
yükümlüler askerliklerine karar aldırmak şartıyla
muvazzaf askerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere
(Yedeksubay adayı olma hakkını kazanmış olanlar
hariç) Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. Bu
öğretmenler askerlik hizmetleri süresince Milli Eği
tim Bakanlığınca gösterilen köy ilkokullarında öğret
menlik yapmaya mecburdurlar. Bu süre sonunda ter
hisleri ilgili askerlik şubelerince yapılır.
Bunların askerlik şubelerince şevklerinden itiba
ren köy ilkokullarında öğretmen olarak çalışacakları
süre askerliklerinden sayılır. Bu süre içinde memu
riyetleri ile ilişkileri kesilmez maaş ve özlük haklarını
kendi statüleri içinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçe
sinden alırlar, bu süre içerisinde resmi elbise giye
mezler, melbusat verilmez ve iaşe edilmezler. Bu ka
nunda öngörüldüğü şekilde öğretmenlik yapmak is
temeyenler ile öğretmenlik hizmetleri sırasında usu
lüne göre öğretmenlik mesleği ile ilişkileri kesilenler
hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere kıtalara
sevk edilir ve maaşlan kesilir.
Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilen yükümlüler
hakkında firar ve izin tecavüzü suçlarından dolayı
Askeri Ceza ve Askeri Yargılama Usulü Kanunu hü
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kümleri uygulanır. Bu konularda yükümlünün görev
yerine en yakın askeri mahkeme yetkilidir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silahlı
Kuvvetlerde er olarak yükümlülüğünü yerine ge
tirmekte olan ilkokul öğretmenlerinden Milli Eği
tim Bakanlığı emrindeki köy ilkokullarında öğ
retmen olarak çalışmayı isteyenler geri kalan hiz
metlerini Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlıkla
rınca ortaklaşa saptanacak esaslara uygun olarak
köy ilkokullarında tamamlarlar ve müteakiben hiz
met süresi sonunda terhis olunurlar.
Köy ilkokullarında istihdam edilen ilkokul öğret
menlerinin hizmet süresi Silahlı Kuvvetlerdeki emsal
erlerin hizmet süresi kadardır.
BAŞKAN — Geçici madde 10 üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym
üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Öabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?...
Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu.
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Say
gıdeğer arkadaşlarım;
Tasarı, gerçekten olumlu ve inşallah kabul edecek
siniz. Büyük bir ihtiyacı da karşıladığı muhakkak.
Ancak, çok noksan. Gönül isterdi ki; bu vesile ile
Hükümet, yetkililer ve teknik kurular, tümden mem
leket kalkınması ihtiyacı, askeri ihtiyaçlar ve yedek
subay ihtiyaçlarını birlikte ve memzûcen mütalaa et
mek suretiyle köklü tedbirler getirsinler.
Bir taraftan, genç adam, fakülteyi bitirmiştir, as
kere alınamaz, yıllar boyu bekler ve birçok müessese
ler vazifeye "almaz. Adam, bir yerde evlenemez, iş
tutamaz, iş kuramaz. Öbür taraftan, illâ da birbuçuk
sene yedeksubayhk, iki sene askerlik...
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Arkadaşlar, olmaz bu. Bir ara da 4 aylık askerlik
diye bir şey getirildi ki, Anayasanın 12 nci madde
sine aykırı idi bu. Fırsat eşitliğine aykırı, eşitliğe ay
kırı...
Arkadaşlarım,
Askerlik, sivil idare; netice itibarıyla Devlet ve
milletin tümü, ekonomik temelleri sağlam olmadıkça,
gerekli kalkınma yapılamadıkça gereği kadar güçlü
olamaz.
Genç, en verimli çalışma çağında askere gidecek,
gidemiyor veya gidiyor aylarca, yıllarca askerlik ya
pıyor. Askerlikte 6 ay talim görüyor, («Yat, kalk» ne
ise askerliği gördük) birtakım bilgiler öğreniyor. On
dan sonra asker, Devletin somununu yiyor. Yüzbinlerce kişi... Bir taraftan da üç ay sonra göreceksiniz;
Çukurova'da, Ege'de, Antalya'da işçi bulunamadığı
için pamuk toplanamamakta, buğday hasat edileme
mekte, memleket iktisadi zarar görmektedir. Barajlar
yapılıyor, yollar yapılıyor; neden bu hizmetlerde; - 20,
22, 25 yaşında en verimli çağındaki gençlerin verim
li çalışmalarından faydalanmayalım?... Faydalanmı
yoruz. Bunu 1964'lerde Bütçe Komisyonunda da söy
ledik. Evet, memleket müdafaası büyük ihtiyaç. Bu
nu karşılamak elbette hepimizin vatan görevi; ama
bunu bir plana bağlamak, ihtiyaç kadarını nöbette
bırakıp, ihtiyacın dışındakini hiç değilse kalkınma
hizmetinde çalıştırmak ve bu suretle de memleketin
süratli bir kalkınması imkânını hazırlamak gerekmez
mi?...
Ne diyoruz?... Bütün dünyada enerjidir kalkın
manın temeli. Onun için milyarlar harcıyoruz; santrallar, barajlar ve hatta hatta doğanın harap olması
pahasına, (Ki, Mersin'de yapılıyormuş ve onu da so
racağız nasıl oluyor bu, çünkü oranın çocuğuyuz.)
akıllı enerjiyi, icabında yaratıcı enerjiyi, insan enerji
sini biz niye israf ediyoruz?... Maalesef israf ediyo
ruz, kabul edelim bunu ve israf etmediğimizi de bize
delilleriyle ortaya koyan, memleketin yüce menfaatIarının bu derece israfa bizi mecbur ettiğini de izah
eden,, ikna eden bir yetkiliyi de bugüne kadar bula
madık; yıllardan beri bu müesseselerin içindeyim ben
deniz.
Muhterem arkadaşlarım;
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Vesile olmuşken istirham edeyim ben yetkililer
den; çok ciddi hesaplara dayanan, mukni delillerle
Türk Milletinin ve Türk Parlamentosunun karşısına
gelmeliler ve bu işi yasalaştırmak suretiyle birçok istiraplan dindirip, Türkiye'nin kalkınmasına da büyük
ve hayırlı bir katkıda bulunsunlar.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?... Yok.
Sayın Bakan; söz istiyor musunuz?
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir Milletvekili) — Hayır efendim.
BAŞKAN — Komisyon, konuşmak istiyor musu
nuz efendim?...
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Hayır efendim.
BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Hayırlı olsun efendim.
3. — Günün 24 Saate Taksimine dair 697 sayılı
Kanunun 2 nci. maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu
raporu.
(M. Meclisi : 1/98; C .Senatosu : 1/566) (S. Sayısı :
(791) (1)
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum efen
dim.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işlerinin
2 nci sırasında yer alan «Günün 24 Saate Taksimine
Dair 697 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının» önemine ve müstaceli
yetine binaen bütün işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
İçişleri Komisyonu Başkanı
İbrahim Öztürk
Ankara Senatörü
BAŞKAN — Önergede okunan kanun tasarısının
gündemimizdeki diğer işlerden öncelikle görüşülme
sini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
İvedilikle ve her şeye takdimen görüşülmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Lütfen Komisyon ve Hükümet yerini alsın efen
dim.

Bir kuruşun israfı hepimizi titretir, ama para ile
pul ile milyonla, milyarla satın alınamayacak akıllı
enerjinin, akıllı gücün, insan emeğinin, ahnterinin,
göz nurunun, zekâsının bu derece israf edilmesi ba
(1)
na her zaman dokunagelmiştir.
I lidir.
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Hükümet ve Komisyon, yerini almıştır.
Efendim, raporunu okunup okunmamasını oyla
yacağım : Okunmasını isteyenler..* istemeyenler...
Rapor okunmayacaktır.
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Günün 24 Saate Taksimine Dair 697 Sayılı Kanunun
2 nci Maddesinin değiştirilmesine Dair Kanun
Tasarısı
Madde 1. — Günün 24 saate taksimine dair
26 Aralık 1341 tarih ve 697 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 2. — Griniç'e göre kırkbeşinci derecede
bulunan boylam (nısfınnehar) dairesi bütün Türkiye
Cumhuriyeti saatleri için esas alınır. Ayrıca başlan
gıç ve bitiş tarihleri belirtilmek ve bir saati aşmamak
şartıyla yaz saati uygulamaya Bakanlar Kurulu yet
kilidir.
BAŞKAN — Birinci madde ile değişiklik yapı
lan ikinci maddeyi oylarınıza arz eiyorum : Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Birinci maddeyi de oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
ye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
ye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kahui eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kanunlaşmıştır efendim, hayırlı olsun.
4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
Görev ve Kuruluşu hakkındaki 5433 sayılı Kanunun
11 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni
ve Cumhuriyet Senatosu Tarım - Orman, Köy işleri
ve Bütçe ve Plan komisyonları raporlar. (M. Mec
lisi : 1/112; C. Senatosu : 1/569) (S. Sayısı : 796)

(1) 796 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir.
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BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum efendim.
Yüksek Başkanlığa
Devlet Üretme Çiftlikleri G'enel Müdürlüğü Görev
ve Kuruluşu hakkındaki 5433 sayılı Kanunun 11 ncî
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Komisyonumuz raporu basılmış, sayın üye
lere dağıtılmıştır.
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü önü
müzdeki yıllarda rahat çalışma koşulları sağlayacak
olan bu tasarının bir an önce yasalaşmasında yarar
gören Komisyonumuz; Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını
da karar altına almıştır.
Anılan tasarının; gelen kâğıtlardan gündeme alı
narak, gündemdeki bütün işlere takdimen, görüşme
leri bitinceye kadar öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Bütçe ve Plan Komisyonu
Başkam
Hasan Güven
BAŞKAN — Önergede okunan tasarının gelen
kâğıtlardan gündeme alınmasını oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
İvedilikle ve her şeye takdimen görüşülmesini oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Efendim, Komisyon ve Hükümet lütfen yerini al
sın.
Komisyon ve Hükümet yerini almıştır.
Raporun okunup okunmamasını
oylayacağım :
Raporun okunmasını isteyenler... Raporun okunma
sını istemeyenler... Rapor okunmayacaktır.
Tasarının tümü üzerine söz isteyen sayın üye?..
Buyurun Sayın Erdoğan Bakkalbaşı.
CHP GRUPU ADINA ERDOĞAN BAKKAL
BAŞI (Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rını;
Görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün Görev ve Kuru
luş Kanununun 11 nci maddesindeki döner sermaye
miktarının artırılmasını öngörmektedir.
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, 1945
ve 1950 aralarında kurulmuş ve gerçekten köylüye
dönük, köylünün teknik ziraat bilgisini artıracak ve
110 —
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ona teknik yardımı yapması amaçlarıyla kuraîmuş
bir Genel Müdürlüğümüzdür.
O zamandan bu zamana, Gene! Müdürlüğün ku
ruluşları çoğalmış, çiftlik adetleri çoğalmış ve geniş
lemiş/tir.
Genel Müdürlüğün 1950'den bu yana birtakım
iştirakleri olmuş; Yapağı Tiftik Anonim Ortaklığına,
GİMA Anonim Ortaklığına ve Güney Sanayi Ano
nim Ortaklığına, toplanı 11 milyon 292 bin lirayla
iştirak! olmuştur.
Diğer taraftan, Genel Müdürlüğe bağlı bu kuru
luşların sabit kıymetleri büyük artışlar göstermiş,
aktifleri, toplam aktif olarak da 1 milyar 122 milyon
liraya yükselmiştir. Tabii bu miktarlar karşısında,
döner sermaye 120 milyon lira gibi küçük bir ra
kamla kifayetsiz kalmış bulunmaktadır.
Hükümet bü döner sermayenin 750 milyon liraya
çıkarılmasını istemiş, ancak Millet Meclisi Bütçe ve
Plan Komisyonu bu miktarı az bularak 1 milyar 250
milyon liraya artırmasını kabul etmiş, Komisyonla
rımız da aynen benimsemiş ve tasarı huzurunuza gel
miş bulunmaktadır. Ayrıca, Devlet Planlama Teşki
latı bu artırıma olumlu görüş bildirmiş, Başbakanlık
Yüksek Denetleme Kurulu ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi Bütçe Karma Komisyonunda da, artırma yö
nünde tavsiye kararları alınmıştır.
Grupumuz olarak biz bu tasarıya olumlu oy ve
receğiz.
Sayın senatörler; bu vesileyle iki noktaya değin
mek istiyorum.
Sözlerimin başında da söylediğim g'bi, Devlet
Üretme Çiftlikleri, köylüye teknik bilgi veren ve
onun destekleyicisi, onun teknik bilgüerle mücehhez
kılınması amacıyla kurulmuştur. Ama görüyoruz ki,
bugün Devlet Üretme Çiftlikleri köylüye kapalı, köy
lünün içine giremediği, onun amacına uygun şekilde
yararlanamadığı teşekküller halinde çalışmaktadır.
Aslında Devlet Üretme Çiftliklerinin, bulundukları
yerdeki ve etrafta bulunan köylüleri teknik ziraat ba
kımından eğitmesi lâzımgenrken, bugüne kadar böy
le bir uygulamaya rastlamadık ve ayrıca köylünün
bugün piyasada çok pahalıya elde ettiği traktör ve
diğer ziraat alet ve makinelerinin parçalarını temin
etmek, ziraat alet ve makinelerinin bakımlarım ve
onarımlarını yapmak gibi çok önemli konularda da
Devlet Üretme Çiftliklerinin yardımcı olmadığını bi
liyoruz, buna gözlerimizle şahidiz. Bundan sonra ku
ruluş amaçlarına yönelik çahşma yapmasını dilemek
teyiz.
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İkinci konu da şu : Devlet Üretme Çiftlikleri
Genel Müdürlüğü, Yapağı - Tiftik Anonim Ortak
lığına, G'İMA ve Güney Sanayi gibi kuruluşlara ortak
olmuştur. Yapağı - Tiftik'e ortak olmasını bir ölçüde
anlıyoruz; çünkü özellikle köylünün ürettiği bir mal
la ilgilidir; ama Güney Sanayi Anonim Ortaklığı ile
nasıl bir ortaklığa gittiğini anlamak mümkün değil.
Güney Sanayi, bilindiği gibi bir özel kuruluş. Bu özel
kuruluşa ortak olmak suretiyle köylüye ve kanundaki
kuruluş amaçlarına nasıl bir katkıda bulunduğunu
anlayamıyorum.
Bu nedenle, bundan sonraki iştiraklerinde, özel
likle özel Sektör alanına giren yatırımların değil, üre
time dönük kooperatiflerin desteklenmesi amacıyla
iştiraklere dikkat edilmesini diler, hepinize saygılar
sunarım*
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Başka söz isteyen sayın üye?..
AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Söz istiyorum efen
dim.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
ÂKFP AKSAÇ (Kırşehir) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım;
Devlet üretme çiftliklerine genişçe bir nefes ve
recek tasarı muhterem huzurlarınıza getirilmiş bu
lunmaktadır.
Seçim bölgem olan Kırşehir'de de Malatya Dev
let Üretme Çfitliği namıyîe çaîışan 'bir kuruluş mev
cuttur. Bu döner sermayenin artırılması, elbette ki bu
kuruluşların daha faal olmalarını sağlayacaktır. Bu
tasarı, bu kuruluşların esas maksadına matuf olarak
çalışmaları ve civarında bulunan köylere numune teş
kil edecek faaliyetlerini göstermeleri, hatta köylümüzü
bir nevi çiftliklerde okutma imkânını sağlayacak bir
miktarı bahşetmiş durumdadır.
Anadolu'nun kurak topraklan itibariyle zirai tek
nolojinin gelişmesinde önderliği bu müesseseler gös
termiştir. Ancak, yine bütün Türkiye'de mevsiminde
hissettiğimiz tohmîukların temini, ilaçlamanın temi
ni, yine bu Devlet üretme çiftliklerinin sayesinde köy
lülere gösterilmek, öğretilmek suretiyle zirai hizmet
ler daha geniş olarak yerine getirilmelidir. Bilhassa
güz mevsiminde köylümüzün bankalar önünde biri
kim gösterdiği tohum dağıtma, ıslah edilmiş tohumu
çiftçiye aktarma bakımından çok müşkülatlar Türkiye
çapında görülmüştür. Bunların geniş olarak telafisi,
önlenmesi bakımından bu Devîet üretme çiftliklerinin
çalışması ve tohum ıslahı yönünden faaliyetleri el-
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bette ki bu kanun çerçevesinde daha ziyade artırılacak
ive köyîümüzün yüzü güldürülmüş olacaktır.
Hayırlı olmasını temenni eder, olumlu oy verece
ğimi huzurunuzda bildirmekle saygılar sunarım.
(BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Naîbantoğlu, buyurunuz.
HİLMİ NALBANTOGLtJ (Erzurum) — Sayın
'Başkan, sayın senatörler; hepinizi saygı ile selamla
rım.
(Bu yasaya karşı olduğum için huzurunuza çık
mış değilim. Ancak; şimdiye kadarki Devlet üretme
çiftliklerinin görevlerini çiftçimize yönelik, halkımıza
dönük olarak yapmadığını burada belirtmek için söz
aldım.
İBence, bu Devlet üretme Çiftlikleri nerede ise ken
di niteliğini, esas yasadaki olan niteliğini yitirmiş,
devletliler çiftliği şekline gelmştir. Kaldı ki, bu çift
liklerin 24 adet olduğunu biliyoruz; fakat ne yazık
ki, Doğu Anadolu'da, Sivas'ta Ulaş, Muş'ta Alpaslan
Çiftliği ve bir de Güneydoğu Anadolu'da Ceylanpınar Çiftlikleri hariç tutulursa, 21 tane Çiftliğin, Da
laman, Gelemen, gîbi Bursa ve Orta Anadolu'da kü
melenmiş olduğunu görürüz. Bu çiftliklerin üretim
lerinin de nerede, nasıl, kimin eline geçtiği, kimlerin
yağını, peynirini temin ettiği, hangi vatandaşımızın
mahsulünü iyi tohumluk vermek suretiyle geliştirdi
ği, hangi vatandaşlarımıza iyi, vasıflı hayvanlar te
min ettiği de bence bugüne dek pek öyle anlaşılama
mıştır.
•Bu yasayı çıkaralım; ama Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü ve Hükümetimiz de badema
'halkımızı; devletlileri değil, halımızı yararlandırıcı
olsun. Bu bakımdan Doğu'da da bu çiftliklerden bir
kaç adet kurulmasını ve eğer bir yararı varsa, oradaki
halkımıza da yararlı olması için bu çiftliklerin dö
nüştürülmesini; onların faaliyetlerini olsun, her türlü
girişimlerini olsun, Doğu'daki halkımıza da dönüştür
meye çalışmasını temenni edelim. Benim de kişisel te
mennim budur.
Saygılar sunanın.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon
Milletvekili) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, hepsi konuşsun isterseniz
Sayın Bakan. İstiyorsanız buyurunuz efendim.
DEVLET BAKANI A H M E T ŞENER (Trabzon
Milletvekili) — Hepsi konuşsunlar efendim.
BAŞKAN — Sayın Unsal, buyurunuz.
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M E H M E T FEYYAT (İstanbul) — Oylamadan
sonra, son konuşımaya talibimi.
NİYAZİ UNSAL (Elazığ) — Sayın senatörler;
Amacı ve adı güzel olan bazı girişimler için elbet
te ki insan aleyhte bir tavır alamaz. Şu anda sermaye
sini artırmak istediğimiz Devlet Üretme ÇiflUkTerJ de,
amaç yönünden ve isim yönünden gerçekten en güzel
kuruluşlarımızdan biridir. Tıpkı Ziraat Bankacında ol
duğu gibi, ismi, ziraatçıları, çiftçileri, köylüleri ilgilen
diren bir durumu bu Yasa kapsamındaki işkilinizde
de görmekteyiz.
Ziraai Bankasının kuruluş amacı, çiftçinin üretimi
ni artırmak, artırdığı üretimi çiftçinin elinden, ürete
nin elinden çıkmadan değerlendirmek için, ona ne yar
dım gerekiyorsa, onu yapmaktır. Aana bugün görüyo
ruz ki, çiftçi için, üretici için kurulan bu örgüt çiftçi
ye değil, tüccara, sanayiciye ve ticaretçiye yardım
yapıyor. Bir araştırma nedeniyle de bunun sayısal dö
kümünü yapmış ve vermiştim ve demişitim ki, «7,5
milyon çiftçi ailesine çiftçi bankası olan banka 19,5
milyar lira verdiği senede, 320ı bin ticaret ailesine 136
milyar lira kredi vermişjîir.» Sizlerin açtığı bir araştır
ma nedeniyle de şu anda bu işlemler üzerinde çalışıl
maktadır.
Bu örneği vermemideki neden, bu kuruluşta da ya
pılacak örnek üretim, yapılacak ıslah işlemleri çiftçi
ye yönelik olacakken, maalesef gördük ki, çiftçiden
uzak, birtakım kalkınmış, zengin olmuş, paraca güç
lenmiş kimselere bir yandan hizmet ediyor, diğer yan
dan çevresine tamamlyle kendisim kapatmış, içerisin
de anlaşılması güç bir yaşam sürdüren durumlar var
dır.
Üretim çiftçileri, üretim çiftliği durumundan çık
mış, tüketim çiftliği durumuna gelmiştir. Bunlar Türkiyemlzde şu anda üretim kuruluşları değil, tüketim
kuruluşları durumundadır.
Tüketim kuruluşlarını, neferi tüketiyor diye ince
lediğimiz zaman; bunlar ülkemizin en güzel toprakla
rı üzerinde kurulmuştur, toprakların en güzelini ka
patmışlardır, fakat bu kapatılan topraklar çoğu yerde
kendi sahasını bile örnek biçimde işleyemeyen, kalkmdıramavan, gösteremeyen bir görünüm içindedir. Az
- çok ne üretiyorsa % 80'e yakınını kendi kuruluşları
içerisinde, ya da kendi kuruluşları eliyle çizdiği bir
çember içinde tüketmektedir.
Sanıyorum pek çoğunuz bizim gibi görmüştür; pek
çok genel müdürlerin, (Kimseyi itham etmiyorum, gördük'erimî söylüyorum) müsteşarlıkların, pek çok ba
kanlık ilgililerinin makam arabaları ile bugün bu çift-
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ilklerden iyi tereyağı, iyi yoğurt, iyi süt; hu çiftlikler
de üretilen ne varsa, yumurtası, peyniri her şeyi posta
posta, paket paket bakanlık koridorlarına getiriliyor,
bakanlık koridorlarında (Dün de, bugün de Sayın Ba
kan, ayırmıyorum) paket paket dağıtılıyor ve bura
larda üretilen gıda maddeleri makam araıbalianyla ev
lere kadar iletiliyor.
Eğer amaç bu ise, (Ki, amaç asla bu değil) bu lSCı
milyon lirayı da kaldırmak gerekiyor; ama amaç iyi
olduğu için, mesele üretime dayah olduğu için, insan
bu şeylleri düşünemiyor. Ama, amaç bu değil de, ger
çekten örnek üretim yapan bir kuruluşu destekleyeceksek ve bu üretimi gerçekten halka ve herkese hak
ça bir pazarlamaya erlşiîrecelksek, bu 750 milyonluk
sermayeler azdır, daha da ariiırahm.
Biz, Devîet Üretme Çiftliklerinde burada söyleye
meyeceğimiz durumdaki adi tüketimlerin, özellikle bu
dönemde önlenmesini bekliyoruz ve istiyoruz. Çünkü,
geçmiş döneme «Yemece» biz dedik. Bundan önceki
döneme «Yemece» ismini takan biziz; ama Devlet
Üretme Çifiîlklerindeki bugün dağıtılan yağa, peyni
re, süte, yumurtaya, yüne, şuna, buna baktığımız za
man, eğer bu «Yemece» ise, bu «Yemece» bugün de
bu üret'imlerde devam ediyor.
Sayın Bakanın
oîsa, bu konularda
leri gerektireceğini
rada söylemesinde

bu yasa görüşülmesi nedeniyle de
inandırıcı ve kalıcı birtakım önlem
ve vakit geçirmeden alacağını bu
büyük yarar görmekteyiz.

Bunun yanında, ne edip edip Devlet Üretme Çift
liklerinin, örnek çiftliklerin kapılarını dar gelirli hal
ka da; bir ineği, bir tosunu olana da açmalı. £t ve
rimliliğinin, süt verimliliğinin, yün verimHiliğiriin nasıl
edip de yükseleceğini o halka öğretir duruma bu ku
ruluşlarımızı getirmeli. Bu böyle olmaz da, demin söyleii'iğjm çerçevede buralarda üretilen iyi kaliteli gıda
maddelerinin dağıtımını biraz daha da çoğaltmak, hal
kayı büyütmek, şuna buna yetiştirmek için yapılıyor
sa, bu, elbette hepimiz için de üzücü olur. Buralarda
ki yapılanları bilmek değil, duymaktan bile üzüntü
duyuyoruz. Bu vesfiîeyle Sayın Bakana ve ilgililere say
gıyla duyurulur.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Devlet Bakanı Sayın Ahmet Şener, buyurunuz efen
dim.
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon
Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem senatörler;
5433 sayılı Kanunun 11 nCi maddesinde değişiklik
yepıüması hakkında kanun tasarısı (döner sermayesi
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nin artırılması) nedeniyle sayın senatör arkadaşlarımızrn yapmış oldukları eleştiriler bize ışık tutacaktır.
SöyîedMeri gerçek; ama daha gerçek bir düzeye mon
te etmek için birkaç eleştiriye cevap vermek zorunlu
luğu vardır.
Sayın Naibanîoğlu ve Niyazi Unsal Bey arkadaş
larımızın dileklerini ve eîeştirikrin'i dinledim.
Sayın Başkan;
Devîet Üretme ÇiftSIkîeri 3,5 milyon dekar arazi
üzerinde kurulmuştur. 24 Devlet Üretime Çiftliği ha
len mevcuttur. Ilımların 2,5 miîyon dekar arazisi bil
fiil kullanılabilen arazidir. Diğer miktarı ise taşlık, ka
yalık ve bir kısmı da ıslah edilmiş mera değil, daha
doğrusu hayvanların orada vakit geçirelbiîeceği kadar
düşük kalitede bulunan topraklardır.
Sayın NaDbantoğlu «Doğu'da çiftîikSer kurulma
mıştır» demektedir, tik nazarda kendisine katılmak
mümkündür; ama gerçekte böyle olmasa gerek.
1 715 OtftOı dekar arazi sadece Ceylan Pınar Çiftliğine
aittir. Bu çiftlik diğer çiftlîkJerin hemen hemen, bir
katı demleyeyim de işlenebilen arazisinin yarısına denk
bir araziye sahiptir. Sonra U2aş Çiftliği ve diğer Alpcslan Çiftliği Doğu'dadır.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Güneydoğu'da.
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devamla)
— Güneyde sayılır. Aslında bu DevM Üretme Çift
likleri, Sayın Niyazi Unsal arkadaşımızın söylediği gi
bi verimli arazi üzerinde kurulmamıştır. Bunlar Hazi
ne araziîeriydi, ıslah edilmiş ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığının vazifesi icabı olarak verimli ha
le getirilmeye çalışılmıştır. O nedenle evvela Hazine
arazisinin üstüne kurulmuştur, hemen hemen % 90?ı
Hazine arazisidir. Sayın Nalbantoğhı arkadaşımızın
söylediği gibi, eğer Hazine arazisi mevcut ise, ben bir
Hükümet üyesi olarak bunu derhal Bakanlar Kurulu
na getirir, mevcut olan Hazine arazilerinin üzerinde
ve bilhassa Doğu'da Devîet Üretme Çiftlikleri kurul
masını öneririm. Ancak, bugün mubayaa, istimlâk su
retiyle yapılması halinde Devlet Üretme Çiftliklerinin
buna tahammül edemeyeceği gibi, Devlet bütçesinin
de buna müsait olmayacağı kanısına ayım; ama öneri
sini ilgili Sayın Bakan arkadaşıma ulaştıracağım.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — DoğuMa
dönümü bin lira Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devamla)
—Biz Dev'et olarak oraya girdiğimiz zaman bin lira
olmaz. Anayasanın 38 nci maddesi iptal edildikten son
ra, rayiç bedel üzerinden hesaplarsanız o zaman kaç
liraya çıkacağını takdir buyurursunuz.
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Bu Devlet Üretime Çiftliklerinin bugün hiçbir şey J me Çiftlikleri öyledir. Yani bir damızlık hayvanın, ıs
lah edilmiş olan bîr hayvanın, bir tohumluğun; bugün
yapmadığı görünür gibi. Ancak korkarlarında veya
kü hale gittiğinizde ve gittiğimizde gördüğünüz sebze
çlfitÜMerînde bazı ufak tefek hadiseler görülmüş ise de,
lerin ıslahı, gördüğünüz narenciyenin ıslahı, gördüğü
bugün sığır mevcudu 20) bin, koyun mevcudu 160 bin
nüz
şeftali ve meyvenin ıslahı konusunda bugün Tür
dir ve 150 - 2G0 bin ton arasında tohumluk tevzi etkiye'de
büyük bir aşama kayıt edilmiştir sayın sena
ın&ikjtelir. Hele sözleşmeli tohum da belki buna dahil
değildir. 25 - 30 bin damızlık koyun ıslah edilmiştir I törler. Türkiye de İspanya gibi, İtalya gibi narenciyede
12 nci bulunabilmektedir. Bu ziraatçıların en büyük
ve bugün çiftçiye verebilmektedir, 3-5 bin kadar da
başarısıdır.
ıslah edilmiş olan hayvan verebilmektedir. Milyonlar
ca fide ve fidan ıslah edilmiştir ve yine vatandaşa ver
Eskiden bir şeftalinin, tüylü bir şeftalinin ancak
mektedir.
yanma gidebilirdik; ama şimdi aşağı yukarı altı ay
şeftali bulunur. İtalya en meşhur yetiştirime yeridir.
HİLMİ NALBANTÖĞLU (Erzurum) — Doğuya
Gezijm ve hep çiftçilerini görmüşümdür; ama Tüıiki
verilenler ne kadar acaba?.
BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı konuşma- I ye'de de bu başarılı hale gelmiştir. Her mevsimde ve
her ayda ekonomiyi ve pazarı düşünerek plantasyonu
yın.
oca
göre yapılmıştır. Bugün narenciye ilk turfanda ve
Sayın Bakan lütfen devam edin.
son
turfanda
arasında yedi veren limonla 12 ayı ka
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devamla)
patmıştır.
Dünyanın
neresinde varsa, aynı şekilde Tür
— Sayın Başkan, şimdi bu teferruatlı konuda arkada
kiye'de de olmuştur. Bu, ziraatçıların emeğidir. Vaşingşıma her daim bilgi vermek mümkün; ama iş böyle
•ton
ııavel, Magnun, Bonran, Yafa ve Finike gibi por
değil.
BAŞKAN — Efendim, siz lütfen devam edin.
I takallar bugün bu Devlet Üretme Çiftliklerinin da
mızlıklarının ve fidanlıklarının neticesidir.
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devamla)
Şimdi, görünüşte fcöyl'e göıünür; aana bir lakia-yon
— Sayın Niyazi Unsal arkadaşımız, bugün Devlet I
devrelinde
ortalama 18G litre süt verir Türkiye'de bu
Üretme ÇifÜMerinin gayesinden uzak çalıştığını ifa
lunan
bîr
inek,
yani günde üç litre. Ama bugün Dev
de etmekte ise de, benim nazarıma göre, arkadaşımın I
saygıdeğer fikirlerine hürmetim var; ancak çok abar- I let Üretme Çiftliklerinde 20 kilo, 3C kilo süt veren ıs
tılnıış gibi geliyor bana. Sebebi şu:
I lah edilmiş hayvanlar yetiştirilmiştir ve halka verilmek
Devlet Üretme Çiftlikleri o hale getirilmiştir ki; I tedir. Hatta halk satmasın diye kontrola da tabidir.
Onun iç"n halka dönük en güzel örneği veren Devlet
yani o şeklîde söylenmiştir ki, bir nevi tereyağı gib\
Üretme Çiftlikleridir ve Tarım Bakanlığıdır. Bunu söy
üretmiş olduğu maddeleri satmaktadır. Döner serma
lemekle bir meslektaşları olarak meslektaşlarımla ve
yesi vardır. Sayın Niyazi Unsal da oradan satın ala
orgdaki idarecilerle iftihar ederim.
bilir, buradaki bir üye de satın alabilir. Devletin diğer
memurları satınaidığı gibi, her vatandaş da oradan
satmalına gücüne sahiptir. Bunlar döner sermayeci
olan çiftliklerdir. Gayet tabii olarak bunlar tereyağını,
peynirini, yumurtasını ve tavuğunu satacaktır. Damız
lık olmayıp da kasaplara verilenleri ya ihale ile veya
hut da kendisi kesip satacaktır. Döner sermayecin ma
nası budur ve Devlet Üretme Çiftliklerinin işleyiş şek
li de budur; ama elbette ki, oraya bir resmi araba git
mişse, o resmi arabayı gönderen suçludur. Hatîızatında bugün eğer böyle bir şey olmuşsa, suçlu olan Dev
let Üretme Çif ilikleri değil, resmi arabayı gönderip
de onu alandır; benim kanaatime göre.
Devlet Üretme ÇiftLkleri kuruluş amacından sapmışmıştır. Geçmiş devirlerde kurulmuş olan bu çiftlik
ler o kadar sağlam kurulmuştur ki, Zirai Donatım öy
ledir, tohum ıslah istasyonları öyledir, bölge fldanlJkları öyledir, araştırma istasyonları öyledir, Devlet Üret

Onun iç-n sayın arkadaşlarımın söyledlkîerinii ilgi
li Bakan arkadaşıma gerektiği biçimde ve onların ar
zu'? dığî şekilde (Zaten temennileri de odur) ulaştıra
cağım. Ancak bu bize bir ış^k tutmaktadır. Demek ki,
arzu edilen husus budur.
Esas kana şu:
Bugünkü döner sermaye meblağı, bugünkü fiyat
rr/tsşları, argç ve gereçlerin, girdilerin pahalılaşması nedeniyîe bu Kanunda derpiş edilen paranın verilmesiyle
Devlet Üretme Çif ilklerinin daha iyi çalışacağı ve si
ze daha iyi hizmet edeceği kanısındayım.
Takdir sizindir, saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
ERDOĞAN
BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın
Başliün, Sayın Bakandan bir sorum olacak efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakkaibaşı.
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ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Efen
dim, demin könuşmaaıda baihsettim, Sayın Bakanım
değinselerdi sormayacaktım. Devlet Üreitnıe Çiftlikle
ri Genel Müdürlüğünün bakaç kuruluşa iştiraki var
dır; Yapağı - Tiftik Anonim Ortaklığı, GİMA ve Gü
ney Sanayi.
Buradaki Güney Sanayi, Adana'da merkezi olan
bildiğimiz Güney Sanayi midir? Özel sektöre alt baş
ka bir kuruluş mudur? Biliyorlarsa şimdi, değilse son
ra ve kaç parayla iştirak etmiştir? Bunu rica ediyorum
cevaplasınlar efendim.
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devamla))
— Sayın Başkan, bliyorum; fakat yanlışlığım olu»-.
Arkadaşıma karşı mahcup olmamak için, ilgili Bakau
tarafından yazılı cevap vermek üzere bu konuyu ken
disine bildireceğim, arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Sayın Naîbanroğlu buyurun.
HİLMt NALBANTOĞLU (Erzurum)) — Dev'el
Üretme Çiftliklerinde, Tarım Meslek Lisesi Okulunda
(kendi hesabına okumuş olanları çalıştırmak acaba
m ü l k ü n müdür, değiil mîdir? Çok daha ka'îteîi, daha
kalifiye eleman kullanılır kanaatindeyim.
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devanrfa)
— Arz edeyim Sayın Başkan.
Devlet Üretme Çiftliklerinin okulları yoktur. As
lında o, Ziraat İşleri Gene! Müdürlüğüne bağiı okul
lardır ve bu Genel Müdürlüğe bağlı okuîlar kurulur
ken daha faydalı oîsun, pratiği daha iyi olsun, orada
faydalanılabilir diye düşünülmüştür ve geçmiş hükü
metler tarafından biraz da oradaki bulunan bina du
rumundan istifade etmek, teknik elemandan istifade et
mek için orada kurulmuştur. Aslında o, bu kuruFuşa
bağîı değildir. Bütün idaresi Ziraat İşleri Gene! Mü
dürlüğüne bağlıdır ve buradan mezun olanîarı da is
ter burslu okun, ister burssuz olsun Ziraat İşleri Ge
nel Müdürlüğü vazifelendirir. Devlet Üretme Çiftlik
lerinin bu konuda hiçbir dahli yoktur.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir
efendim.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum:
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve
Kuruluşu Hakkındaki 5433 Sayılı Kanunun 11 nci
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı
Madde 1. — 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri
Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 11 nci
maddesinin 7 nci bendindeki (Harcanmak üzere Ge
nel Müdürlük emrine 120 mayon lira döner sermaye
verilmiştir.) Hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
üzere Genel Müdürlük emrine
/ Harcanmak
1 250 Cı2ıCı CıCıO lira döner sermaye verilmiştir. Bu ser
maye Bakanlar Kurulu kararı iîe bir katına kadar ar
tırılabilir.
BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum).
Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Emeyenîer... Kaibul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı kanunlaşmıştır efendim; hayırlı ve uğurlu
oÜ3un.

5. — Bazı kamu personeline tayın bedeli verilme
si hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma,
İçişleri ve Bütçe ve Plan komsiyonları
raporları.
(M. Meclisi : l j28; C. Senatosu : 1/565) (S. Sayısı :
794)
(1)
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Bazı kamu personeline tayın bedeli verilmesi hak
kındaki kanun tasarısının gelen kâğıtlardan gündeme
alınmasını ve sözü edilen yasa tasarısının önemi, içeri
ği, yaşam koşullan ile gerekli uyum ve paralelîiği sağ
lamadaki özeîîiği dikkate alınarak gündemdeki diğer
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve tekîüf ederim.
Hasan Esat Işık
Müîi Savunma Bakanı
(1)
lidir.

794 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
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BAŞKAN — Efendim, okunan önergede bahsedi
len tasarının Genel kâğıtlardan gündeme alınmasını
oylarınıza arz ediyorum. Kamı* edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Öncelikle görüşülmesini oylarınızla arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İvedilikle ve her şeye takdimeu görüşülmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Milli Savunma Bakanı Sayın Hasan Esat Işık ve
Komisyon Başkanı Sayın Hasası Güven yerlerini akmış
lardır.
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Komisyon raporunun
okunmasını isteyenler... İstemeyenler... Komisyon ra
poru okunmayacaktır.
Tasarının tümü üzerinde lehle ve aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum.
Bazı Kamu Personeline Taym Bedeli Verilmesi
Hakkında Kanun Tasarısı
Madde 1. — Barışta ve savaşta Milli Savunma
Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan
subay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil
memur ve yardımcı hizmetler personeline, Milli Sa
vunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Kıta ve
kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler
personeline; Jandarma Genel Komutanlığı fiili kad
rolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uz
man jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hiz
metler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı
kuruluşlarında görevli Malîye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler
personeline; Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında
görevli her sınıf personele; Milli İstihbarat Teşkila
tında görevli sivil memurlara; Gümrük Muhafaza
Merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve muame
le sınıfı kadrolarına dahil memurlara ve muhafaza
teşkilatında görevli Gemi Adamlarına, ayda günlük
er tayın istihkakının bir aylık tutarı tayın bedeli ola
rak peşinen verilir.
Nakit olarak ödenen tayın bedeli istihkakı yuka
rıda sayılanlara tamamen veya kısmen er istîhkakındaki ölçüler içerisinde tayın halinde verilebilir.
Tayın bedelinin aylık tutarı o yılın Bütçe Kanu
nunda gösterilen miktarı aşmamak üzere, Ankara

-
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mahalli rayici üzerinden Milli Savunma, İçişleri ve
Maliye Bakanlıklarınca müştereken saptanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?..
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
Sayın Hükümetten bir soru sormak istiyorum.
(BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ucuzal.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
tasarı gelirken «Türk Silahlı Kuvvetleri» olarak ge
liyor, sonradan ismi «Kamu personeli» olarak değiş
tiriliyor. Buraya gümrük muhafaza memurları giri
yor, polis giriyor. Hükümetten gelen şekliyle MecİMen gelen şekli değişik. Acaba Hükümet ola
rak ne düşünüyorlar? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri
ayrı bir teşekkül, emniyet teşkilatı ayrı bir teşek
kül, Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı Gümrük
Muhafaza Teşkilatı ayrı bir teşekküldür; kanunları
da ayrıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu ayrı,
öbürü 657 sayılı Kanuna tabi. Nasıl »oluyor, bunu
açıklamalarını rica ediyorum?.
BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Ucuzal; «Hü
kümetten gelen tasarı, Milli Savunma Bakanlığınca
getirilen tasarı Millet Meclisinde değiştirilmiş; bunun
içerisine emniyetle ilgili kişiler, gümrük muhafaza
ile ilgili kişiler konmuş, buna Hükümet nasıl cevaz
veriyor, nasıl düşünüyor; bunlar ayrı ayrı ünitelerdir,
nasıl oluyor?» diye soru sormuştur efendim.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT
IŞIK (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan; Hükü
metiniz bu tasarıyı sadece Milli Savunma Bakanlığı
personeli için sunmuştur; fakat tasarımız Millet Mec
lisinde görüşüldüğü sırada, komisyonlarda, tayın be
deline hak kazanmış oldukları düşünülen, aynı şekil
de taym bedeli almalarına lüzum görülen başka ba
kanlıklara mensup kimseler olduğu da saptanmıştır
ve bunların da Silahlı Kuvvetlerle ilgili tayın bedel
leri hakkında bir tasan hazırlanırken, görüşülürken
ona İthal edilmesi istenmiştir.
Takdir buyurursunuz ki, bu husustaki söz hakkı
Hükümetin değil, daha ziyade ilgili Meclislerindir.
Kaldı ki, bugüne kadar ülkemizde, Parlamentomuz
da yapılan uygulamada, böyle vesilelerle, aynı mahi
yette telakki edilen müesseselere de getirilmiş bir
zammın teşmil edilmesi, yayılması da öngörülegelmekfedir.
Bu nedenle Hükümetimiz, Komisyonun verdiği
karara, hem diğer kuruluşlara mensup kimselerin de
bundan yararlanmaları lâzımgeldiği görüşüne katıl
mış, hem de bugüne kadarki uygulamalarda da buna
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(benzer işlemler yapıldığını göz önünde bulundurarak,
yasal açıdan da bir sakınca olmadığı görüşüne var
mış ve onun için de bu değişikliği benimsemiştir.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
Sayın Bakanın verdiği izahata teşekkür ederim; an
cak buraya M İ T Teşkilatı da ilave edilmiş, 3 ncü
maddedeki uygulama hükümlerine bakıyoruz ki,
orada bahsi geçen Bakanlıklar, MİT'in Başbakanlığa
bağlı olması sebebiyle yetkisiz kalıyor. Bu hususu
açıklarlarsa memnun olurum efendim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efendim.
MİLLİ SAVUNMA BAKANİ HASAN ESAT
IŞIK (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, zannedi
yorum ki, bu kanunu yürütmekle sorumlu makam
Bakanlar Kuruludur; o bakımdan sayın Senatörümü
zün duydukları endişe bu şekilde pek gerçekleşmeye
cektir efendim.
BAŞKAN — Yürütme maddesine göre yürütme
yetkisi Bakanlar Kurulunda olunca Başbakanlık da
içindedir; tamam efendim.
Soru cevaplandırılmıştır.
Sayın Bâtur, buyurunuz efendim, sorunuzu sorunuz,
MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Sayın Başkan, sorum yalnız bilgi edinmek içindir.
Bugünkü uygulamasına göre 1978 mali yılı bütçesine
konulan tayın bedeli tutan ne idi, bu tasarı kabul
edildiğinde tutarı ne olacaktır?
BAŞKAN — Sayın Bakan, bu rakamlar
sizde
var mı efendim?
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN
ESAT
IŞIK (Bursa Milletvekili) — Zannediyorum efendim,
biraz ihtiyatlı gelmiştim.
Bugünkü haliyle efendim 280 milyon liralık bir
tazminat gerekiyor. Yasa kanunlaşmadığı takdirde,
eski yasalara göre ödenmesi gerekecek meblağ 280
milyondur. Bu Yasa Yüksek Senatonun da onayına
ulaşır ve yasalaşırsa ödenmesi lazım gelecek meblağ
800 milyon lira olacaktır efendim.
BAŞKAN — Tatmin oîdunuz mu efendim.. Soru
cevaplandırılmıştır.
Sayın Tahtakıhç buyurunuz efendim.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Ben madde
üzerinde söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyorsunuz,
buyurun efendim.
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AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler;
Görevin gerektirdiği tayın bedeli konusunda el
bette rayiçlerin değişmesi bakımından bir artışm ol
ması doğaldır. Yalnız, bu Kanun tasarısı Hükümetin
tekM ettiği noktadan ayrıldığı andan itibaren Devlet
ö'çüsüyle acaba aynı konuda yine tayın bedeli ve
rilmesi lazım gelenler çıkmayacak mı? Çıkacaktır.
Mesela, Jandarma Genel Komutanlığının Mali
ye Bakanlığı ile ilgili kadrosuna da bu nedenle yine
tayın bedeli veriliyor ve Maliye Bakanlığı içine giri
yor. Şimdi, Gümrükler Muhafaza Komutanlığındaki
Maliye Bakanlığı kadrosundaki memurlar ne olacak
ve diğer bakanlıktaki memurlar ne olacak?
Arkadaşlar;
Personel rejiminde şimdiye kadar ölçü bulama
dık. Adaletli görevin gerektirdiği bir şekilde hiç bir
zaman güçlüklerin karşılanması konusunda ne ge
reklilik, ne de eşitlik sağlayabildik. Onun için Per
sonel Kanununda ve bu gibi hakları saptayan kanun
larda yamalı birtakım kanunlarla yama yama bir
çok şeyler yapılmıştır.
Arkadaşlar;
Sayın Milli Savunma Bakanına teşekkür ederim,
konusu üzerinde hakim olduğunu gösterdi, Sayın Batur'un sorduğu suale rakamla cevap verdi. 280 mil
yon 800 milyon çıkıyor. Acaba, Emniyet Genel Mü
dürlüğündeki tutar nedir? Tabii Saym Bakan böyle
bir sualin hiç bir zaman karşılayıcısı mevkiinde gö
rülemez; o çıktı, MİT çıktı, gümrükler çıktı..
Bir Senato kabul ediniz ki, tutarının ne olduğu
nu bilmeden ödenek veriyor. Bütçeye ne getirecektir?
Bütçe bu yüke tahammül edebilecek midir? Memle
ketin genel ekonomisi bu yükü karşılayabilecek mi
dir? Bir hesap yok. Ne yapılmış? Millet Meclisinde
önerge verilmiş, bu tasarının kapsamı genişlemiş.
Arkadaşlar;
Siyasi tarih açıkça ortaya koyar ki, parlamento
nun varlıklarının ağırlığı millet namına toplanacak
paraların niceliğini, niteliğini tespit
edip, bunların
sarf yerini saptamaktır. Şu halde, bu ölçümde kal
mamıştır ödeneklerin tevziinde.
•Hele hizmetlerin sıralanmasında daha çok.. Me
selâ, şimdi bu tayın bedeli mevzuunda, her zaman
ıstırabımdır, Leylek İstasyonunda iki memur tren
lerin gidip gelişini tayin eder. Görevleri çok güçtür,
iaşeleri çok güçtür, Yarın gelseler ne yapacaksınız;
«Bize de tayın bedeli verin».. Vereceksiniz.
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Arkadaşlar;
Bu tasan ile ilgili olarak şunu söylemek isterim.
Meclisler 4 Temmuzda tatile girecektir. Zaten böyle
dir Parlamentonun akışı; tasarılar durur durur ve
Parlamento tatile gireceği zaman ivedilik ve acelelikle tasarılar gelir. Ama bir parlamento vereceği pa
ranın yerlerini, eşitlik olup olmadığını, aynı biçimde
diğer görevlilerin bulunup bulunmadığını ve
hele
vereceği paranın, ödeneğin miktarının ne olacağını
bilmeden, bütçeye, milli gelire etkisinin ne olacağını
bilmeden tahsisat kabul etmek yolunu açarsa, bunun
arkası kesilmez. Bize verilen bilgiye göre 1977 Bütçe
sinin kesinleşmiş açığı 30 milyara yakındır. Bu gibi
kanunları çıkarmakta devam edersek, 1978 Bütçesi
nin açığının nereye vaıacağmı en zeki hesap uzman
ları bile tayin edemez bir bale gelir. Bu ise arkadaş
lar, Parlamentonun varlığı ile kabili telif değildir.
Onun için bu tasan da, Yüksek Senatoda derin
liğine incelenmeye muhtaç bir taşandır.
Takdir Genel Kurulundur. Hepinizi saygı ile se
lamlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Başka söz isteyen sayın üye?.. Sayın
Feyyat, buyurunuz.

Mehmet

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan,
sayın senatörler;
Sayın Talıtalalsç'm konuşmasından sonra kısaca
bir iki hususa temas edeceğim.
Peki incelemiş değilim; ama tayın bedelinin veril
mesinin ilk gerekçesi acaba Osmanlı İmparatorluğu za
manında mı, yoksa Cumhuriyetin kuruluşunda mı
baş'ar ve hangi nedenlere dayanır? Tayın bedelinin
mahiyeti, gerekçesi nedir? Herhalde fiili hizmetin,
bedeni hizmetin hâkim olduğu sırada ilgili personele
verilmesi gerekir.
Şimdi buraya emniyet mensupları gayet makul
bir nedenle ithal edildi. Orman muhafaza memurları
vardır, biraz evvel Sayın Tahlaksijç'm hatırlattığı gi
bi, biî-fiil hizmette bulunan kimseler vardır, Kamu
İktisadi Teşekküllerinin pek çoğulda, özellikle Dev
let Demiryollarında. (CH? sıralarından <^Gece bek
çileri» sesleri) Değerîi arkadaşlarımın buyurduğu gi
bi, gece bekçileri.
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Zaten askeri hâkimlerde rütbeye de gerek yok; ama
tayın bedeli ile ne ilgisi var? Bilmem ki, seferde sah
rada doktorluk yaparsa, hâkimlik yaparsa ona bir şey
diyemem. Şimdi bence bir şube reisinin, bir levazım
subayının bununla ilgisi yoktur. Herhalde kıta ile il
gili. Bunun fazla detaylarına girmek istemiyorum.
Şimdi, bilfiil kıîa hizmeti gören subayların bun
dan yararlanması lazım, hatta miktarının da artırıl
ması lazım ve eğer diğer personele de teşmil edile
cekse, diğer kuruluşlara; orman muhafaza memuru
na, istasyonda bekleyen bir hareket memuruna, ben
zeri işlerde çalışanlara, gece bekçisine vesaire..
Şimdi bu tasarı ile cüzi bir miktarda bir artış ya
pılıyor. Hele bu derme çatma kanun tasarıları büyük
ihti'atlara sebebiyet veriyor. Bir askeri hâkimin yan
ödemesini almaması, verilmesi, (1 000 +600) veya
hut da diğer hâkimler gCbi ödenek alması hususu hi
yerarşi içerisinde çelişkiler doğurmaktadır.
Bu nedenle bir hâkimi, içinde bulunduğu formas
yonu gerektirmeyen, bizatihi bir kıta subayına veril
mesi lazım gelen bazı haklardan yoksun tutmamız
lazım. Bir sivil hâkime verilmesi gereken bazı öde
nekleri de ona vereceğiz ve bu şekilde baliğ olacağa
«on limit bakımından; yani miktar bakımından bu
hiyerarşide de çelişkiler doğmaz ve bu şekilde, ka
nunlar arasındaki çelişkiler bertaraf edilir ve sürtüş
meler de ortadan kalkar.
Ben hatırlarım; Süvari jandarma erlerine at ta
yın bedeli verilirdi. Ama süvari olmayan bir kimse
ye her halde bu verilmez. Eğer tankı kendisi çalış
tıracakça veyahut da jeep'i varsa her halde benzin
bedeli de verilir; ama şimdi bilfiil çalışan bir perso
nel için, bir subay için bir hakkın o bünye içerisinde
maddi manada ona benzemeyen bir büro memuruna
verilmesi bir çelişkidir, memurlar arasında kıskanç
lığı davet eder.

Değerîi arkadaşlarım;
İşte anarşinin teme! nedenlerinden biri budur.
En küçük bir yerde, ummadığınız bir şekilde bir ha
kimin yan ödeneği artırılır, diğer memur başkaîdınr, bir kaymakama verilir, diğer memur baş kaldı
rır ve şuuraltında büyük haksızlıklar âdeta, kendile
ri bir şey söyleyenıese bile cemiyet içindeki aksaklık
Şimdi arkadaşlar;
lar onların şuuraltının sosyal bünyedeki deşarjından
Sayın Tahtakıîrç'ın belirttiği gibi, bizatihi maddi
başka bir şey değildir. Ben şahsen bu kanun metni
manada mahiyeti icabı; yani organik şekli
bakı
ni Komisyonun geri almasını, sadece bilfiil subaymından değil, maddi manada, fiil] hizmeti değil, bir t îara verilmesi; askeri hâkimler, levazım, şube başmaliyeci, ama nerede çahşırsa çalışsın maliyecidir. | kanları, geri hizmette çalışanlara bugüne kadar veTayın bedeline ne gerek? Maddi manada hâkimdir. J riîmişse dahi bundan sonra verilmemesi lazım.
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J lavın beni; ama hiç yapılmayan vazifelerin daha iyi
Değerli arkadaşlarım,
yapılacağı düşüncesiyle devamlı alınan yolluklar da
Ben demokratik sol bir partinin
mensubuyum.
var, Şimdi istirham edeyim; bu, yeni icat edilmiş bir
Benim mensup olduğum siyasi kadronun felsefesi şu
şey değil. Türk Ordusunun Silahlı Kuvvetlerine veri
dur: Bir alev gibidir, bir ateş gibidir, bir ocak gibi
yoruz. Hudutlarımızı bekleyen jandarmamıza ve Si
dir. Onun içerisine bütün kadrolar girdi mi hepsini
lahlı Kuvvelerimizin mensuplarına veriyoruz, Emni
eritmesi lazım.
yet Teşiîatına veriyoruz. Jandarma ve gümrük muBu itibarla meslek taassuplarının belli baskı grup
'hu'faza memurlarına veriyoruz, bunlarla beraber çalı
larının veyahut da böyle arızi olarak, AP Grup söz
şanlara, banların muhasebe işlerini görenlere (ki, buncüsünün de buyurduğu gîbi, biîahara bazı ilave tek
îar olmadan diğerlerinin çalışması her zaman müm
liflerle bu hale gelmesi, demokratik sol bir felsefe
kün olmaz) veriyoruz.
i'e bağdaşmaz. Ben kendi kendimi kandırmak iste
miyorum. Bu kanun geri gidecektir, istirhamım odur.
Müsaade
ederseniz, beni buraya çıkaran zaten
Sadece biîfii' çalışan subaylara verilmesi ve subaylar
bizzat müşahade ettiğim, şahit olduğum bir husustur.
içerisinde bilfiil çalışmayan hâkim, doktor ve leva
Bir vilryctimize gitmiştim; bir vali arkadaşımı ziya
zım gibi kıtada olmayanlara da verihnenıesi kanaa
ret etlim evinde. Akşamın 18,30'u. Telsizde bir ses,
tindeyim. Teşmil edilecekse emsal durumda birçok
bir polis memuru müdürüne hitap ediyor, «Müdürüm
kamu kuruluşlarında görevliler vardır; orman mu
müsaade ederseniz öğle yemeğine gideyim.» diyor.
hafaza memuru g:bi, onlara da teşmil edelim, ob
Değerli arkadaşlarım;
jektifliği sağlayalım. Objektifliği sağladığımız
tak
Sabahın saat 07,00'sinden başlayıp akşamın 18,30'
dirde daha adil bir kanun çıkmış olur. Bunun da
una kadar çalışan bir emniyet teşkilatı mensubu bu
kriteri, maddi manada birbirine benzeyenler; hangi
kanunun kapsamı içinde: Gümrük muhafaza memur
kuruluşta olursa oîsun, maddi manada birbirine benları burada, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bura
ziyorsa, fiili durumu, hizmeti fikri enerjisine hâkim
da, ki, Türk Milletinin tek hususiyeti ordu - millet
geliyorsa verelim, ama gece bekçisidir, ama polistir,
oluşudur.
ama bir subaydır.
Şimdi bu kanmuın geri alınması veya buradaki
Bu nedenle bu tasarıyı Komisyon geri alsın
muhasiplere «Veriliyor verilmiyor» şeklindeki bir iba
Bundan böyle artık bu tip böyle derme çatma teklif
relin kanun üzerinde tenkitleri toplamasına şahsen
lerle ödenek dağılımını önlemekte yarar vardır ve
üzü'düm. Kanun esasen miktarları yine Meclisin
bundan yararlanan personelin çoğunluğu, bunu hak
kontroluna bırakmış; 1 nci maddenin son fıkrasın
edenlerin de benim düşüncemde oüduğu kanaatinde
da:
yim.
«Tayın bedelinin aylık tutarı o yılın Bütçe Ka
Saygılarımla.
nunumda gösterilen miktarı aşmamak üzere, Ankara
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat
mahalli rayici üzerinden Milli Savunma, İçişleri ve
Başka söz isteyen saym üye?.. Buyurun Sayın
Maliye bakanlıklarınca müştereken saptanır» diyor.
Bozkurt.
Şa halde yine Yüksek Meclislerin murakabesinden ge
çen bir miktar kendilerine verilmiş olacaktır.
ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Sa
Kanun son derece faydalı, lüzumlu. Bu bakımdan
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım;
«üratle kanunlaşması için reylerin müspet olması di
Görüştüğümüz kanun tasarısı yeniden inşa edil
leğiyle saygılarımı teyiden arz ederim.
in "ş bir kanun değildir. Evvelce yapılmış, devam edeBAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
geîen bir kanunu değiştiren bir kanun tasarısıdır. Bu
rada kendilerine tayın bedeli verilenler de eskiden be
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Söz istiyorum
ri bu haklardan istifade ederlerdi. Şöyle ki;
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
Bu güne kadar sabit olan bir tayın bedeli, şimdi
REŞAT
OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, de
da'ha akli bir esasa bağlanmış olarak getirilmiş, bir
ğerli
arkadaşlarım;
aylık endeksleri dikkate alınarak tespiti esasına gidil
miş.
Oîdumolası kulaklarımızda ordudan intikal eden
Kime veriyoruz bu tayın bedellerini, kimler alıyor?
bir cümle vardır; tayın bedeli. Öylesine kökleşmiş
Eğer Türkiye'de şu şunu alıyor, bu bunu alıyor şek
bir cümledir ki ordu ile ordunun mensuplarıyla tayın
linde haklı haksız münakaşasına girersek, çok bağış- j bedeli kelimesi memzuçtur, birbirinin içine girmiştir.
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Tayın bedelini bir nevi nimet olarak mütalaa ederim
bendeniz. Gözümün önüne, çuvallardan çıkan somun
lar gelir. Askerlik hayatımın en sevimli, tipik ve ha
tırlandığı zaman da insana tatlı anıları davet eden
çağırışından olur.
Şimdi bu tayın bedeli kelimesine ilaveten diğer
teşekküllerin de tayın bedeline ithali keyfiyeti, mu
cibi münakaşa olma durumundan uzak durmalıdır.
Bilelim ki, tayın bedeli maaşa bir yardımdır, gıdaya
bir yardımdır, enerjiye bir yardımdır, memleket hiz
metine şu şekilde, bu şekilde feragatla hizmet eden,
orduya ve burada isimleri sayılan teşekküllere bir ne
vi yardımdır arkadaşlar. Bir ihsanı şahane değil,
memleketin zorunlu gördüğü konuda bir ihtiyacı kar
şılama hizmetidir. Ortadan kaldıramazsın; tayın be
deli iliklerimize işlemiştir.
Bu itibarla polise de vereceğiz. Çünkü hizmeti son
suzdur; sabahın 08,00'inden 24,00'üne kadar çalışır.
Hatta şu anda hatırıma geldi; bir zamanlar, hâlâ de
vam ediyor, Meclisimizin polisleri daima ayaktadır,
bir gün baktım sandalyeler kalkmış; «Ne oldu san
dalyelere çocuklar?» dedim, «Başkan öyle münasip
gördü ayakta kalacağız.» dediler. Ayakta saatlerce
beklemek, saatlerce beklemek; sonra da tayın bedeli
ni bunlardan kıskanacağız... Hayır, vereceğiz arka
daşlar. Polise de vereceğiz, diğer teşekküllere de ve
receğiz, burada isimleri yazılı olan arkadaşlara ve
receğiz. Eğer bir reform yapmak istiyorsak, akhmız
şimdi mi geldi başımıza?... Neredeydi aklımız?... Ta
yın bedeli kalkacak veyahut kalkmayacak... Tayın
bedeli üzerinde bir münakaşaya lüzum yok; ama bu
radaki arkadaşlara da vermeye mecburuz. Bu mem
lekete hizmet ediyorlar. Hizmet bir nevi külfet, ni
met karşılığıdır. Hizmetlerini değerlendirmeye mecbu •
ruz.
Bugünkü iktisadi sistemde üç kuruşun, beş kuru
şun öylesine tatlı bir katık halinde bu maaşa inzimam
etmesi büyük bir lütuf değil, memleketin ödemeye
mecbur olduğu bir hizmettir arkadaşlarım.
Kabulünü rica ederim, müspet oy vereceğim.
Saygılar sunarım efendim, sağoiun.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?...
Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Er tayın istihkakının aynen veril
mesi halinde verilecek olan erzakın nevi ve miktarı
Yem ve Taymat Kanunu esaslarına uygun olarak il
gili Bakanlıklarca belirlenir.
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Aynen veya nakit olarak verilen er tayın istihkak
ları ölüm halinde geri alınmaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — 4367 sayılı Ordu Mensuplarıyla, Em
niyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük
Muhafaza
ve Muamele Sınıfı Kadrolarında Çalışanlara Birer Er
Tayın Verilmesi Hakkındaki Kanun ile ek ve deği
şiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar Mil
li Savunma, İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Tekel ba
kanlıklarınca çıkarılacak bir Yönetmelikle düzenlenir.
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihini takip
eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen
sayın üye?... Yok.
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Söz istiyorum
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Söz istiyorsunuz; buyurun Sayın Ni
yazi Unsal.
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım;
Ulusal savunma gücümüz, ulusal bütçemizin en
büyük dilimini tüketmektedir. Biz, ulusal savunma
mız için, ulusal bütçemizin en büyük dilimini seve
seve ve isteye isteye yıllardır bu örgüte vermekteyiz.
Bu seneki bütçede c/c 53 pay ulusal savunmamıza ay
rılmıştır. Bu nedenle burada tayın ödeneklerinin ar
tırılması ya da artırılmaması konusunda konuşan ar
kadaşlar, savunma mensuplarımızla ilgili düşüncele
rini paraya bağlayarak vermek, ya da vermemek dü
şüncesine bağlayarak burada sergiîememelidir. Bir
yandan ulusallığı, milliliği, ulusçuluğu düşüneceğiz,
halkın bugün içinde bulunduğu durumu düşünece-
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ğiz, bütçeyi düşüneceğiz, en büyük dilimi düşünece
ğiz, bir yandan da para verme, ulusal savunmamız
içinde bulunan belli kesimdeki insanları günbegün
daha iyi koşullara kavuşturma yansı içinde olacağız.
Bunun sağlıklı bir yanı yoktur. Gönlümüz ister ki,
erinden generaline kadar güvenliğimizle ilgili herkesi
en iyi biçimde donatalım ve yaşatalım; ama birileri
nin hali ortada dururken, birilerini geçındirebilmek,
iş verebilmek için ülke ülke, kapı kapı gezer durum
da iken burada hamasi nutuklar çekmeye, yaranma
sözcükleri dizmeye hiç kimsenin, hiç birimizin hakkı
yoktur.
Değerli arkaaşîarım;
Bu bütçe nedeniyle düşündüm ve inceledim; para
yönünden en güçlü devletler, bize boroç veren dev
letler, sanayiimizi kurmak için kuyruğa geçmiş ülke
ler ulusal savunmalarından, ulusal savunmaları için
en büyük dilim olarak % 2 pay ayırmışlardır. Bu
fakir ve yoksul halk ise % 8 ayırmıştır. Bir eşimiz
Amerika Birleşik Devletleri var; bu bizlere dağıttığı
paylar da içinde olmak üzere.
Bu bilgileri bilerek, bu bilgileri tartıp değerlendi
rerek verelim. Bir de, eğer bu 28© milyon liranın 3
katı kadar artan paydan er de yararlanacaksa; o gece
gündüz nöbet tutan ve ayakta gerçekten duran er de
yararlanacaksa alkışlar içinde bu önergeyi ben de
destekliyorum.
Değerli arkadaşlarım;
Elbetteki savunma gücümüz içindeki subaylarımı
zı iyi bir yaşam düzeyine kavuşturacağız, elbetteki
biz yatakta uyurken, televizyonumuzu izlerken gü
venliğimizi sağlayan polisi, güvenlik kuvvetlerini, jan
darmasını karnı tok, sırtı pek tutmaya çalışacağız;
ama demin dediğim koşullar içerisinde bu konuları da
söylemek, burada tartışmak durumundayız.
Ayrıca, ben bazı değerli arkadaşlarımız kadar bu
rada fazla eski değilim, 5 seneliğim. Her yıl gördüm
ki, savunma gücümüzle ilgili bir parasal önerge kar
şımıza gelir; her yıl gelir ama. Bunun bir sonu da
gelsin lütfen. Bunu Bakanlık ya derli toplu halletsin,
ya da Milli Savunma örgütümüzün, ulusal savunma
örgütümüzün içinde bulunan subayların bu doymak
bilmez isteği de lütfen dursun. Biz her yıl burada
önemli ölçüde artırma yaptık, önemli ölçüde paylar
verdik; bu paylar içerisinde diğer kamu görevlilerimi
zin paylarını da koyar düşünürsek, sanıyorum ki,
kendilerinin bu ulustan istemeye fazla bir şeyleri
kalmamış artık. Onun için biz, bu ödeneklerin böyle
sine parça parça, yıl ve yıl verilmesinin sağlıklı bir

22 . 6 . 1978

O : 1

gidiş olmadığına inanıyoruz. Belki de, tutarında bu
günkü yaşam koşullarında beraberiz; ama her yıl bir
örgüt adına bir yasa tasarısı düzenlenir, az çok belli
bir pay verilirse, bunun karşısında kocaman bir de
soru dikilir. Biz, bu soruların fazla çoğaltılmamasını
diliyoruz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Hayırlı uğurlu olsun. Kanunlaşmıştır efendim.
6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu de
ğiştiren 1897 saydı Kanunun ek geçici 4 ncü madde
sinin (c) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu
raporu.
(M. Meclisi : 2/523; C. Senatosu : 2/132) (S. Sayı
sı : 795) (1)
BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
657 sayılı Devlet Memurlan Kanununu değiştiren
1897 sayılı Kanunun ek geçici 4 ncü maddesinin (c)
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ile Ko
misyonumuz raporu basılmış ve sayın üyelere dağı
tılmıştır.
Teklifin içeriğinin geniş bir polis kesimini ekono
mik açıdan ilgilendirdiğini gözeten Komisyonumuz,
teklifin bir an önce yasalaşmasında yarar görmüş ve
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susunda istemde bulunulmasını da karar altına almış
tır.
Anılan teklifin, gelen kâğıtlardan gündeme alı
narak, gündemdeki bütün işlere takdimen, görüşme
leri bitinceye kadar, öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim.
Saygılarımla*
Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı
Hasan Güven
BAŞKAN — Önergede bahsi geçen 657 sayılı
Kanunda değişiklik yapan kanun tasarısının gelen
kâğıtlardan gündeme alınmasını oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.

(1) 795 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sonuna ek
lidir.
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Öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
İvedilikle ve her şeye takdimen görüşülmesini oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
layacağım. Okunmasını isteyenler... İstemeyenler...
Okunmama kararı alınmıştır.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeler?..
Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu Değiştiren
1897 Sayılı Kanunun Ek Geçici 4 neii Maddesinin
(c) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunu 1897 sayılı Kanunla değiştiren ek geçici 4 ncü
maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir :
c) 30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve başla
mış olanlardan 36 ncı maddedeki hizmete giriş dere
celeri, 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile tespit
olunan giriş derecesinin altında olanlarla emniyet
hizmetleri sınıfına girenlerden ilkokulu bitirenler,
3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki giriş dere
cesinin 1 nci kademesi esas alınarak, hizmet özellik
lerine göre 35 ncı madde gereğince verilen kademe ve
dereceler intibakın yapılmasında ayrıca değerlendi
rilir.
BAŞKAN — Okunan 1 nci madde üzerinde söz
isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun, 1 Mart 1975 tarihinden
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Hayırlı olsun, kanunlaşmıştır.
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7 . - 5 Mart 1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eği
tim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli okul
lar öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ile ek ders
ücretleri hakkındaki Kanun
adının
değiştirilmesine
ve bir madde eklenmesine ilişkin kanun
tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kül
tür ve Bütçe ve Plan Komisyonları
raporları. (M.
Meclisi : 1/137; C. Senatosu : 1/570) (S. Sayısı : 798)
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
5 Mart 1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli okullar öğ
retmenlerinin haftalık ders saatleriyle ek ders ücret
leri hakkındaki Kanun adının değiştirilmesine ve bir
madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı ile Komis
yonumuz raporu basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış
bulunmaktadır.
Tasan içeriğinin geniş ve yaygın öğretmen kesi
minin ekonomik açıdan ilgisini dikkate alan Komis
yonumuz, tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını
da karar altına almıştır.
Anılan tasarının, gelen kâğıtlara ekten gündeme
alınarak, gündemdeki bütün işlere takdimen, görü
şülmesi bitirinceye kadar, öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Bütçe ve Plan Komisyonu
Başkam.
Hasan Güven
BAŞKAN — Okunan önergede bahis mevzuu
olan lıanun tasarısının gelen kâğıtlara ekten gündeme
alınmasını oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
İvedilikle ve her şeye takdimen görüşülmesini oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kahul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar...
Milli Eğitim Bakanı Sayın Necdet Uğur ve Komis
yon yerini almıştın

(l) 798 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir.
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Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz
edeceğim : Raporun okunmasını isteyenler... İsteme
yenler... Raporun okunmaması kararı alınmıştır.
Tasarının tümü üzerinde Adalet Partisi Grupu
adına Sayın Salt Mehmetoğlu, buyurunuz efendim.
AP G R U P U ADINA SAİT MEHMETOĞLU
(Mardin) — Sayın Başkan, değerîi senatörler;
Üzerinde konuştuğumuz yasa tasarısı yıllardan
beri süregelmekte bulunan bir eşitsizliği gideriyor.
439 sayılı Yasa ile orta ve yüksek dereceli okul
larda çalışan öğretmenlerin haftalık ders karşılığı
tespit edilmiştir. Zorunlu okuttuğu derslerin fazlası
nın karşılığı ücret olarak verilmektedir. Bu hal, ilk
okul öğretmenlerine bugüne kadar uygulanmamıştır.
Her hangi bir sınır da olmadığı için, bilhassa çocuk
ların, yani ilkokul çocuklarının günlük ilgi ve fiziki
güçleri göz önünde tutularak okuyabilecekleri kadar
veya zamana göre öğretmenlerin dersleri ayarlanmış
tır. Bu da müfredat programlarıyla yapılmıştır. Hal
buki, ilkokul öğretmenleri değişik konuları işleyen ve
daima günü gününe de dersini hazırlamak gibi bir
çalışma zorunluğu içindedir. Bu ağır şartlardan do
layı 10 yıllık bir öğretmen, 20 yıllık bir memurun
çöküntüsü içine düşmektedir.
Şu anda sayıları 200 binin üstünde bulunan ilko
kul öğretmenleri bu yasadan istifade edecektir. Bir
atıfet değil, yıllardan beri süregelen eşitsizlik bu su
retle bertaraf edilecektir.
'Bilhassa çok ağır şartlar altında çalışan körler,
Sağırlar okulundaki ve yetiştirme yurtlarındaki öğret
menler değerleneceklerdir. Bu suretle okul ve ku
rumlar aynı zamanda cazip hale geleceklerdir. Bu
güne kadar çeşitli yollarla buralara atananlar ilk fır
satta kaçmaktadırlar. Artık öğretmenler, maddi im
kanları verilmek suretiyle, bilhassa ıstırap veren bu
hizmetlere katlanacaklar ve bu kurumlarda çalışa
caklardır. Diğer taraftan haSta veya bazı mazeretler
den dolayı görevlerinden ayrılan öğretmenlerin ders
leri de kapatılacaktır.
Kanımca vekillik müessesesi de bundan sonra iş
lemez hale gelecektir. Yalnız, Hükümetin bu konu
da büyük bir fedakârlık yaptığına kaniim. Zira
3,5 milyar gibi bir para tutmaktadır. Böyle bir kül
feti göz;e almak cidden büyük bir cesarettir.
Öğretmenlere hayırlı olmasını diler, saygılar su
narım. (Aîkışîar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sait Meh
metoğlu.
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Cumhuriyet Haîk Partisi Grupu adına Niyazi Un
sal, buyurunuz efendim.
CHP G R U P U ADINA NİYAZİ UNSAL (Er
zincan) — Sayın Başkan, sayın senatörler;
Ben öncelikle öğretmenler için düzenlenen bu ya
sa tasarısı üzerinde çalışmalar sürerken, özellikle Ko
misyonda muhalefet kanadından gelen değerli üyele
rin, iktidar kanadında bulunan diğer üyelerle bera
ber aynı anlayış ve görüş içerisinde bu yasanın oluş
masına gayret gösterdiklerini gördüm. Hemen gördük
ki, hepsi öğretmenlerin lehinde, öğretmenlerin yararı
na olan her şeyi düşünüyor ve bu yasa kapsamına
girmesini istiyor, yasanın biran önce çıkıp yürürlüğe
girmesini bekliyorlardı. Bu iyi tutumdan, öğretmen
lerden yana dönük düşünceden ötürü, özellikle ikti
dar kanadı dışında üye veren tüm partilere, gruplara
içten teşekkürlerimi bildirmeyi iktidar grupu adına
bir görev sayıyorum.
Benden önce konuşan değerli meslekdaşım Sayın
Mehmetoğlu'nun da burada içtenlikle belirttikleri gi
bi, bu tasarı yasalaştığı zaman, bizim 30 yıl önce öğ
retmenliğe başladığımız günden bu yana bildiğimiz
ve ondan öncesini de ağabey durumunda olan mesIekdaşlarımızdan pek çok defa dinlediğimiz bir ay
rıcalığı, bir önemli eksikliği Yüce Meclis gidermiş ola
caktır. Bunun giderilme noktasına geldiği için de, bu
yasayı düzenleyip, bu noktalara kadar getirip, oluş
turan ve bu konuda emeği geçen herkese, ayrıca bir
meslek adamı olarak da teşekkür etmek istiyorum.
«Bu yasa bir ayrıcalığı ortadan kaldıracaktır» de
dik. Gerçekten bugüne kadar az, ya da çok ortaöğ
retim ve yükseköğretim kesiminde çalışan arkadaşla
rımız, öğretmenler belli bir süreyi, yasada belirtilen
18 saatlik süreyi maaş karşılığında okuttuktan sonra,
bunun üzerindeki olan kısmı da yasalarında belirti
len ücretler karşılığında okuturken, ilköğretim kesi
minde bulunan büyük bir öğretmen topluluğu diğer
lerinin 18 saat maaş karşısında çalışmalarına karşın,
program gereğince 25 saat ders okutmak durumun
da idiler. Bunların bir kısmı yatılı bölge okullarında
çalışanlar, sağırlar, körler okullarında çalışanlar ve
yetiştirme yurtlarında çalışanlar bu 25 saatin de dı
şında çalışarak haftada 30 saat maaş karşılığında ders
okutmak durumunda idiler.
Sayın senatörler;
Özlük haklarını incelediğimiz zaman, maaş dili
minde en az maaşı alan sınıf ilkokul öğretmenleri
dir; ama çalışma durumlarım incelediğimiz zaman,
çalışma koşullarını incelediğimiz zaman, en fazla saat
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çalışan bunlardır, çalışma koşulları en zor olan böl
gelerde ve okullarda çalışanlar da bunlardır; köyde
çalışan bunlardır, kentte çalışan bunlardır.
Değerli arkadaşlarım;
Kırsal kesimde, köy kesiminde bir öğretmen beş
sınıfı okutur. Beş sınıfa bilgi yetiştirmek, ses yetiş
tirmek, güç yetiştirmek durumundadır. İşi bu kadar
ağır olan bir kimse, yöneticilik görevini de yapmak
zorundadır. Köye başka bilgiler, başka güçler de gö
türmek ve yardımlarda da bulunmak durumundadır.
İşte bu yasa tasarısı yasalaştığı zaman; az da ol
sa, mütevazı de olsa, bu kadar fazla çalışan, güç har
cayan ve en olumsuz bölgelerde, yörelerde çalışan,
köye giden, köyde kalan; köyde Devleti, sizi, Hükü
meti ve Bakanlığını temsil eden tek temsilci olarak,
belli oranda da olsa bir hak almış olacaktır ve öğ
retmen ikiliği de bu ödemeler ölçüsünde de olsa or
tadan kalkmış olacaktır.
Bu nedenle, bizim mesleğimize başladığımız gün
den başlayıp emekli olduğumuz güne kadar mücade
le edip de alamadığımız bir hakkı, bugün Hükümetin
öncülüğünde ve sizlerin desteği ile ilkokul öğretmen
leri almış olacaklardır. Bu nedenle hizmetiniz, bu ne
denle yaptığınız işin yararlılığı büyüktür, değerli se
natörlerimiz.
Bunun sadece öğretmenlere getirdiği yarar yönün
den de düşünülmemesi gerekir. Biraz önce 1111 sa
yılı Yasayı bir zorunluluk nedeniyle kabul ettik.
Köyde öğretmen yoktur. İşte Milli Eğitim Bakanı ve
milli eğitimin yetkilileri bizi dinliyorlar. Bütçe gö
rüşmeleri nedeniyle Doğu bölgesi köylerinde 6 000
okulun öğretmensizlik nedeniyle kapalı olduğunu söy
ledik. Eğer sağlıklı bir inceleme yapılsa ve tespit
edilse bu 20 binlere de varır. Açık bildiğimiz çok
okullar da gerçekten kapalı durumdadır. İşte bu ka
palı durumdaki okulları açmak köye öğretmen bula
bilmek için 1111 sayılı Yasada az önce değişiklik ya
parak, öğretmenlerin savunma hizmetinde geçecek sü
relerini görevleri başında yapmasını kabul ettiniz ve
doğru, yararlı bir hareketi tamamladınız. Bunun ne
deni, bir öğretmen isteğinin, ihtiyacının varlığını gös
termektedir.
Böyle olan durumda salt parasal nedenlerle, geçi
nememe nedeniyle öğretmenimizin; bölük bölük,
grup grup ayrıldığım, mesleğini bıraktığını, işçi sta
tüsüne geçtiğini, Almanya'lara göç edip gittiğini yine
hepimiz biliyoruz. Bunu da önleyeceğiz. Öğretmeni
ckuian bizler para ayırıp, yatırım- yapıp öğretmeni
yetiştiren biziz, yetiştirdikten sonra, işte tutmayan
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yine biz oluyoruz, değerli senatörler. Büyük eksikli
ğimiz, büyük noksanlığımız buradadır.
Bu yasa sanıyorum ki, öğretmenlere sağladığı kü
çük çaptaki bîr olanak nedeniyle, büyük ölçüde öğ
retmenleri kendi görevinde tutma olanağım da vere
cek ve öğretmen açığını büyük ölçüde kapatmış ola
cak.
Yasa metninde bazı noktalarda değerli arkadaş
larımızın tereddütlere düştüğünü, bu ödemeler üzerin
de açıhğm olmadığını Söyleyenler oldu. Bu konuda
komisyonda geniş tartışmalar oldu ve sonunda yapı
lan açıklamalarla bu endişelerin yerinde olmadığı sap
tandı, ben kısa bilgilerle Yüce Senatoya da bu konu
larda birkaç konuyu aktarmak, bu hususta bilgiyi ver
mek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım;
Yasa metninde deniyor ki, «Maaşları karşılığı ola
rak haftada 18 saat ders okutmakla yükümlüdürler.»
Daha önce 18 saat ders okutmakla yükümlü değiller
di, 21 saat ders okutmakla yükümlü idiler. Siz bu yasal
sınırı bu yasa ile 25'den 18'e indirmiş olacaksınız. Nor
mal öğrenimîi okullarda geriye kalan 7 saatlik kısmı da
ücret" ders okutur, paralı ders okutur duruma getir
miş oluyorsunuz. Bunun dışında, 25 saatin de üstünde
çalışan bizim kurumlarımız ve kuruluşarımız var.
Az Önce de Söyledim, yatılı bölge okulları, körler ve
sağırlar okulları ve yetiştirme yurtlarında çalışan öğ
retmenler 30 saat çalışırlar, haftada 25 saat de değil.
Diğer normal öğrenimîilerden 5 saat da fazladan ça
lışırlar ve bunun karşılığında da bir ücret almazlardı
bugüne kadar. Bu noktadan işi hesap ettiğimiz zaman,
bu yasa ile 12 saate indirdiğiniz üst sınırın dışında,
12 saatlik bir açık kalıyor. Bundan böyle yatılı bölge
okullarında, yurtlarda, körler ve sağırlar okullarında
30 saat çalışan öğretmenler normal öğrenimli okul
lardaki öğretmenlerin 7 saat ücret almasına karşın,
bunlar fazla çalıştıkları 12 saatin karşılığını almış ola
caklar.
Gece, yetiştirme yurtlarında üstü açılan öğren
cisinin üstünü örten öğretmen, bu hizmetinin karşılı
ğını, az da olsa normal öğrenimli okulların dışında
5 saatlik ücret alarak, almış olacaktır.
Tasarının ek maddenin üçüncü fıkrasında deni
yor ki, «Bu madde hükmünde sayılan öğretmen ve
yöneticilere verilecek zorunlu ek ders görevleri hafta
da 12 ders saatini geçemez.» İşle bu 12 ders saatinin
bulunuş ve bu maddeye konuş nedeni, 18 saatin dı
şında, haftada 30 saat çalışacak öğretmenlere ödene
cek ücret, ders saatini saptamak için konmuştur.
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Sayın senatörler;
Ayrı bir konu var. Bizde, ilkokullarda ikili öğreetün ve üçlü öğrenim vardır. İkili öğrenim yerlerinde
çalışanlarda fark etmez, onlar yine 25 saat çalışırlar
haftada; ama üçlü öğrenimli yerlerde çalışanların ça
lışma saatleri yanılmıyorsam 20 saattir; bunlar haf
tada 20 saat çalışırlar. Böylece, üçMi öğrenim yapan
büyük merkezlerdeki öğretmenlere ücret karşılığında
ödenecek para iki saatlik olur. Bu da, bize ne yarar
sağlayacak?... Öğretmenlerin tümü gecekondu semt
lerinde, köylerde değil de; bu üçlü öğrenim yerlerin
de, az çalıştıkları için buralarda yığılmak isterler. Bu
rada iki saat çalışıp az pata alacağı için, bundan
böyle bu okullar cazip okullar, istenen okullar duru
mundan da çıkmış olacak. Yani, yasanın bu özel du
rumları da var. Okunuşunda bazı tereddütler doğurur
diye, bu meslekten gelen bir arkadaşınız olarak grup
adına biraz konuyu bu nedenle genişletiyorum.
'Bîr de yasamızın en son fıkrası ve komisyonda,
özeî'ikle alt komisyon kurularak tartışılan ve orada
anlaşılan bir bölümü var, en son bölüm. Bu bölüm
de deniyor ki:
«Ayrıca ek ders saatlerinin hesaplanmasında, öğ
retmenlerin hazırlık ve plan çalışma saatleri için de
ücret ödenir.»
Böyle olunca, ilk bakışta şöyle bir durum çıkıyor
ortaya: Demek ki, öğretmenler ders okutmanın dışın
da da, okutacağı dersin planını yapmak için de ücret
.alacaklar.
Bu madde bunun için konmamıştır değerli sena
törler. Bunun konuş nedeni şudur:
İlkokullarda öğretmen olduğu halde, yönetici du
rumunda, okul müdürü durumunda olan; ilköğretim
müdürlüklerinde, bakanlık örgütlerinde, rehberlik
merkezlerinde ve çeşitli kurumlarda çalışan ilkokul
öğretmenleri vardır. Yönetici durumunda olanlar ya
saya ve programa göre, haftada 4-6 saat ders oku
turlar. Zorunlu maaş karşılığı, (Bugüne kadar) haf
tada dört saat de okutabilir, altı da isterse alabilir.
Şimdi, dört saat ders okutan kimsenin ücretini na
sıl vereceğiz?.. «Bu. 18 saate yetişemediği için bir yer
den bir kapı bulamazsınız.» dedik. 80 öğretmenli, 100
öğretmenli, 120 öğretmenli bir yerde çalışan Tbir okul
müdürü, 120 tane ilkokul öğretmeninin günlük ders
planını, günlük ders hazırlıklarım gözden geçirmek, on
ları derse girmeden önce imzalamak, onaylamak duru
mundadır. Bu nedenle, buraya «Hazırlık ve plan»
sözcüklerini koyarak, okul müdürlerinin bunlar için
sarf ettiği zamanı, bunlar için sarf ettiği gücü değer
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lendirip yasadaki «düzenleme» bölümü olan «ikinci
bölümde», Hükümetin bu işle ilgili yönetmeliği hazırüarken, yönetici durumunda onlara, plan yapma,
plan tetkik etme, plan işindeki rehberliğin karşılığı
olarak, onlara da bir ücret verebilmesi için bu son
fıkra eklenmiştir.
Bu son fıkra, her ne kadar «düzenleme» madde
sinin sonunda ise de, ödeme şekli üçüncü bölümde
yapılacağı için de, komisyondaki çalışmalarda hiç bir
sakınca görülmemiştir.
Bu kısa açıklama bilgisini de size aktardıktan son
ra, Cumhuriyet tarihi içinde geç de oba, ortaöğretim,
yükseköğretimdeki çalışan öğretmenlerle; köylerde,
kentlerde, obalarda, kırsal kesimlerde çalışan ilkokul
öğretmenleri arasındaki çalışma farkını, ücret farkı
nı para farkını kaldıracağınız için, bu maaş diliminin
azını alan kesimin bu yasa ile elinden tutmuş olacağınız
için hepinize, bu yasanın hazırlanmasında, bu hale geti
rmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür edivor, grupum adına saygılar sunuyorum. (CHP sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Unsal.
Grupları adına başka Söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Şalhsı adına Sayın Reşat Oğuz, buyurunuz efen
dim.
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli senatör arkadaşlarım;
Öğretmenlik mesleğinden geldim. Mesleğe ilkokul
öğretmenliğiyle başladım. İlkokul öğretmenliğinin 20
senelik müfettişliğim içerisinde, çektiği acıları yakın
dan görmüş bir arkadaşınızım.
İlkokul öğretmenlerine verilen ücret, bugünedeğin
ihmal edilmiş bir hakkın teslimi konusunda, âdeta
bütçe meselesidir diye savsaklanmış bir durumun bu
gün gerçekleşmesi hepimizi mutlu etmektedir. Hükü
meti, onun değerli Milli Eğitim Bakanını candan teb
rik etmek isterim.
Bugüne kadar ilkokul öğretmeni yoksul ve her
şeyden mahrum bırakılmıştır. Çok acı çektirilmiştir.
İlkokul öğretmenim daima, «Sen ferakatta önsaftasm,
bu memleketin yükü senin omuzlarındadır» diye okşamışızdır ve fakat maddeten onu terfihten uzak durmuşuzdur.
İlkokul öğretmeninin söylediği bir söz vardır:
«Memlekette feragati ben mi temsil ediyorum?... Ba
na feragat tavsiye edenler niçin benim gibi feragatkâr olmuyorlar?...» diye çok yakınmışlardır.
Bu itibarla, artık ilkokul öğretmeninin maddi ıs
tırap çekmesine, parasızhk içinde kıvranmasına ve
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yokluğun ateşi içerisinde çile çekmesine son verilmiş
olacaktır. Bu tasarının kabulü, milli eğitimde bir
reformdur, bir ileri adımdır. Bugüne kadar atılması
ihmal edilmiş olan bir adımdır.
Arkadaşlar;
Biz ilkokul öğretmenlerine bir okulda beş sınıf ve
ririz. Sabahtan akşama kadar çalışır; aldığı sadece
maaşıdır?... Üç sınıf veririz, iki sınıf veririz; ama
sonuna kadar, akşama kadar çalışır ve her türlü me
seleler içerisinde de kendisini sorumlu tutmaya ça
lışırız ve bu yüzden ilkokul öğretmeni çok İstırap çek
tiğinden, çoğu defa taksi şoförüdür, geceleri ders ve
rir. «Ders vermek memnudur, ders veremezsin» de
riz; ama ilkokul öğretmeni de diğer öğretmenler gibi
kaçamak yapmaya alışmıştır. Bunu çok iyi biliriz;
müsaadenizle bilirim.
Binaenaleyh, böylesine bir kaçamak çalışmanın
da önüne set çekilmiş olacaktır. Ben şoförlük yapa
rak hayatımı kazanıyorum demeyecektir. Beni Hükü
metim, Devletim, milletim himaye ediyor diye sevi
necektir arkadaşlarını.
Tasarıdaki bir madde üzerine Sayın Niyazi Unsal
da temas ettiler: «Ayrıca, ek ders saatlerinin hesap
lanmasında, öğretmenlerin hazırlık ve plan çalışma
saatleri için de ücret ödenir....» Bu, muhasebe müdür
lerini meşgul edecektir. Herhalde çıkarılacak yönet
melikte bu hesaba katılacaktır. Çünkü, kaç lira ödene
cektir, kaç saat ders Jıesap edilecektir? 12'den fazla
yapamazsın. Binaenaleyh, bunu bir sınırlamaya tabi
tutmakta zorunluk vardır. Muhasebe müdürleriyle öğ
retmenleri meşgul etmekten kurtaralım.
Türkiye'de milli eğitimde ilkokul öğretmenlerine
artık mutluluk veriliyor. Az da olsa alınterleri takdir
ediliyor. İlkokul öğretmeninin beli doğruluyor, tlokul
öğretmem artık gülüyor. İlkokul öğretmeni artık
kendisim memlekete vermenin, feragatinin takdir
edildiğine inanıyor, mesul olacaktır elbette.
Bu kanunu kabul suretiyle, memlekete, ilkokul öğ
retmenine, feragata hizmet edilecektir arkadaşlarım.
Sizleri saygıyla selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Sayın Mehmet Feyyat.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan,
sayın senatörler;
Bu kanun üzerinde konuşan arkadaşlardan sonra,
söyleyecek bir şey yok. Ancak, oylamadan önce son
bir temennide bulunmak isterdim, onu bu arada arz
etmek isterim.
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Kanunun üzerinde ne söylense azdır, arkadaşlar
bunu yeterince dile getirdiler. Öğretmenlerin Doğu
Anadolu'da çalışan kesiminin Türkiye'de en büyük
mahrumiyeti çektikleri izahtan varestedir. Doğu Ana
dolu'da çalışan ilkokul öğretmenlerinin nasıl zor şart
lar içinde bulunduğunu Sayın Bakanımız çok iyi
takdir ederler. Özellikle Doğu Anadolu'nun yerlisi
olan öğretmenlerin ne kadar büyük bühtan ve itham
larla karşı karşıya kaldıkları yine bilinmektedir. Gö
nül ister ki, Doğu Anadolulu ve o mahrumiyet böl
gesinin çocukları olan öğretmenler Batıda görevlen
dirilsin ve anarahminden mahrum olarak doğan ve o
mahrumiyet bölgesinde ölünceye kadar mahrumiyet
:
çerisinde çalışan öğretmenler büyük kentlerde görev
lendirilsin de, büyük kentlerde yaşayan, gençliğin de
refahtan az çok payını alanların da hizmetini Doğu
Anadolu yöresinde yapması milli birliği sağlama ba
kımından çok önemli olurdu, bir atılım olurdu.
İşte bunu yapamayan bir Devlet, artık bir yöre
de çalışan bir öğretmene ileri geri söylenen sözleri,
özellikle politikacılar tarafından, bayrak sallayanlar
tarafından atılan ithamları elimizin tersiyle itmemiz
gerekir. Dün burada arz ettim, Doğu Anadolu'da ça
kışan öğretmenleri bırakın da, yetimlerinin hakkına
tenezzül edenler, yetimlerinin parasını afet fonundan
çarçur edenler. Irak uçakları tarafından Hakkâri yö
releri bombohdıman edildiği zaman ölen vatandaşla
rın yardımları için Irak Hükümeti tarafından verilen
tazminatların kimin tarafından çarçur edildiği bilin
mektedir.
İşte, bu kafaya sahip olanlar, kendisini yitirmiş,
artık bir şey yapamayacağım anlamış ve bunun id
rakine varmış kimseler kutsal Kuran'a ve bayrağa sarılsalar bile değeri yoktur; o yörenin çocuklarını it
ham etmeye de hakkı yoktur.
Sayın Sunay Cumhurbaşkanı iken şeref vermişti
Doğu yöresine, öğretmenlere hitap ettiği zaman bir
beyanda bulundu «Bu memlekette milli birlik var
dır ve aynı sözü Antakya'da da beyan etmişlerdi. Sa
yın Sunay'ın bu milli birliği davet eden güzel beyan
larının bir dergide nasıl vasıflandırıldığuu ben bu
rada arz etmiştim. Sayın Sunay tenkit edilmişti, o
yöre halkı Türk değildir, kendilerine bir yurtluk bul
sunlar, defolup gitsinler diye açıkça bir dergide ya
zılmıştı.
İşte, bugün bunların paralelinde olan, bu bölücü
lüğü yapanlar bugün Doğu Anadolu'da çalışan, hasbel kadar tesadüfen oralı öğretmenleri bu şekilde it
ham altında bırakan bu memlekette gerçek bölücüler
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vardır, faşist düşünceli kimseler vardır; ama bunlar
kutsal varlıklarla kendilerini, kirli suratlarını vatan
daştan gizleyemezler. Kutsal kitap, Sıffin Meydan
Muharebesindeki sopalara bağlanan sayfalar gibi,
bunların kirli suratını vatandaşlardan gizleyemeyecektir ve muvaffak da olamayacaklardır.
Sayın Bakanım sizden istirham ediyorum bu ka
nun nedeniyle, farz edin ki, kanunun bitiminden son
ra bir öneride bulunuyorum :
Geçen gün bir girişimde bulunmuştum, sîzin hu
kuk işlerinde bir genel müdürünüz çok güzel bir öne
ride bulundu bana. Kamu iktisadi Teşebbüsleriyle
temas hatindeydim, Türkiye'de milyarlara varan büt
çeleriyle biç olmazsa personelinin kamp ve dinlen
me yerlerinin Van Gölü havzası, Türkiye'nin en gü
zel yeri, İsviçre'yi gölgede bırakacak kadar turistik
yeri. Oralarda ucuz yerler alınır. Kamu İktisadi Ku
ruluşları burada toplansın; ama ne acı tecellidir ki.
Kamu İktisadi Kuruluşlarından birinin genel müdü
rü aynen bana bunu söyledi; Sayın Milli Eğitim Ba
kanlığı mensuplarından böyle bir şeyi bekleyemeyeceğim izahtan varestedir; «Efendim, eğlenmeye gide
cek olan persond eğlenecektir, çocuğuna hediye ala
caktır, nişanlısına işte şunu alacaktır. Buradan kal
kıp da Van'a kadar gidemez falan.», dedim kî, «Bey
bey, sizin kadronuzda Doğu Anadolu'da çalışan bin
lerce personeliniz vardır. Onların çoğunluğu o mıntakada yazlığını geçirmek ister. İzmir yöresine vere
ceğiniz bir arsa bedeli ile orada büyük tesisler kurar
sınız ve binlerce personeliniz senenin 3 ayında yarar
lanma olanağını bulur.
Bu da bir yan gelirdir, bir öğretmenin de dinlen
meye ihtiyacı vardır, özellikle, aralarına çatışmanın
ve fesatlığın girdiği öğretmenlerin bir kampta bir
likte 3 ayını geçirmesi gayet iyi bir düşünce tarzı
dır. Kızılhaç, Kızılay'a para göndererek yurt dışın
daki Türk ve Türk olmayan gençlerin kamplarda eğ
lenmesi için Van yöresinde, Van Gölü sahilinde yer
almasını sağlarken, Milli Eğitim Bakanlığının Sosyal
İşler Dairesi Başkanının önerdiği gibi. Türkiye'deki
öğretmenlerimizin de artık bu moral eğitimine yönel
tilmesi gerekiyor. Ayrıca çok ucuza mal olacak şe
kilde büyük tesisler kurulur ve Orta Anadolu'dar
Doğu Anadolu'ya kadar da bütün öğretmenlerimiz o
yörede eğlendirilir. Bîr öğretmenin kalkıp da Mar
mara'da, Ege'de ve benzeri yerlerde eğlenmesi içı>
asgari 15 - 20 bin lira paraya ihtiyacı vardır; ama o
zaman bir öğretmen 1 00ü lira ile hiç olmazsa bir ay

22 . 6 . 1978

O : 1

yaz tatilini geçirir, hem de Türkiye'nin en güzel,
Marmara'dan daha iyi bir yöresinde dinlenmiş ola
caktın
Bu konuda harekete geçmenizi, önümüzdeki yıl bu
husus için bütçeye karşılık koymanızı istirham edi
yorum. Bunun için emrinizdeyim, istediğiniz yerde,
istediğiniz kadar ucuz arsa o yörenin fedakar halkı
tarafından temin edilecektir, öğretmenlerimize 5 - 1 0
kuruşluk yan ödeme için bu kadar methü sena eder
ken, bu verdiğimiz para onlann diş çukurlarını dol
durmaz; ama 3 aylık eğlenmesini temin edersek, din
lenmesini, moral eğitimini temin edersek, bu durum
öğretmenlere yan ödeme olarak sanki çok büyük bir
meblağ karşılığı gibi olmuş olur. Bu da çok az bîr
miktara, 20 - 30 milyona çıkar ve 1 000 tane öğret
meni bu yörede dinlendirebiliriz, ki, bu konuda Ba
kanlığın zaten 3 - 5 seneden beri girişimleri vardır,
hatta harekete de geçmiştir. Doğu Anadolu'nun Van
Gölü yöresinde ve diğer yatılı okullarında fakir
çocukları eğlendirmek için, (Artık bu hangi fon
dan karşılanır Kızılay'dan mı, Çocuk Esirge
me Kurumundan mı karşılanır, bilmiyorum onu)
büyük teşebbüsler vardır, olmaktadır ve bunun ge
liştirilmesi gereklidir, öğretmen - öğrenci, sağ - sol
demeden, aralarına nifak sokmadan bunlan bir ara
da toplayabiliriz. Özellikle günahkârlar için Van
Gölü çok iyidir. Sodalıdır, temizdir günahları çıka
rır, Sayın Bakan.
Bunu bir espri ile bitireyim, en günahkâr lider
oraya gitsin, günahı kalmaz, ama bir lider var ki,
«»îtse Van Gölü'nü de berbat eder.
Saygılarımla. (CHP sıralarından gülüşmeler)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat.
Sayın İsmail İlhan, buyurunuz.
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın
senatörler;
5 Mart 1954 tarihli ve 439 sayılı Milli Eğfflm Ba
kanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli okullar öğ
retmenlerinin haftalık ders saatleri ile ek ders ücret
leri hakkındaki Kanun adının değiştirilmesine ve bir
madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı üzerinde ik
tidar ile muhalefetin ve bağımsızların aynı şekilde an
laşmış olduklarım görmekle burada mutluluk duyu
yorum.
Hükümeti de, senelerden beri el atılmamış olan,
*ıu konuya eğilmesinden dolayı tebrik etmekten kenlîmî alamıyorum.
1966 tarihinde Tarım Bakanlığında Hukuk Müşa
viri olarak çalışıyordum, elime 1 040 lira para geçi-
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yordu. Saat 17.0K>"den sonra elime çantayı alır Zafer
Mühendislik
Yüksekokuluna, Ziraat
Fakültesine
gitmek suretiyle orada ders vermek mecburiyetinde
kalıyordum, çocuklarıma bakabilmem için.
Kendi hayatımdan bir örnek vermek suretiyle ko
nuşmamın sebebi şudur : Maddi imkanları sağlanma
mış olan öğretmenlerimiz, çocuklarımıza gereği ka
dar eğilemiyoriarsa, gayet tabii kabahatin en büyü
ğü bizdedir.
Bugün için Doğu ve Güney Doğu Anadolu'daki
öğretmen eksikliğim hepimiz biliyoruz. Bu yüce kür
süden de bu konuya tekrar tekrar değindik ve bu ko
nuyu dile getirdik. Bu durumda öğretmenTiği cazip
hale getirmek suretiyle Niyazi Unsal Bey kardeşimi
zin de değindiği gibi, bazı öğretmenlerin Almanya'
ya geniş anlamı ile yurt dışına gitmelerine bu suretle
belki engel olabiliriz.
Gerçekten bugüne kadar öğretmenler maddi ba
kımdan çok müşkül durumda idiler. Bu tasarı ile
kendilerine az da olsa bir imkân getirmiş oluyor ve
bundan mutluluk duyuyoruz.
İlkokul öğretmenlerinin bu kanun yürürlüğe gir
dikten sonra daha çok kendilerine görevlerine ve
memlekete yararlı öğrenciler yetiştirmeye verecekle
rine inanarak sözlerime son verir, hepinize saygılar
sunarım.*
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Buyurun Sayın Nalbantoğlu.
H Î L M Î NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın
Başkan, sayın senatörler; hepinizi saygı ile selâmla
rım,
Bu kanunun aleyhinde bulunacak değilim; ama
endişelerimi izhar etmek istiyorum.
Malum; işte harita elimde, Doğu Anadolu'da oku
ma yazma bilmeyenlerin oram % 60. Şu mavi renkli
görünen yerlerde % 49,39, şu san renkli yörelerimiz
de % 36. Doğu'da okuma yazma bilmeyenlerin ora
nı % 60 olduğuna göre, biz oraya demek kî 50 sene
dir mi diyelim, 25 senedir mi diyelim gerekli mik
tarda okul götürmemişiz. Gerekli miktarda okul da
yapsak, kiralık okul da tutsak, gerekli miktarda ilgi
götürmemişiz, öğretmen vermemişiz.
Geçen sene Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi bura
da görüşülürken, Sayın Unsal, öğretmenlerin dağılı
mı üzerinde de çok ölçüsüzlükler olduğunu, harta
Doğu'ya karşı yapılmış olan haksızlıktan burada dile
getirdiler. Aklımda kaldığına göre, Doğu'da 100 ta
lebeye üç öğretmen isabet ederken, Batı'da gelişmiş
illerimizde 100 öğrenciye aîtı öğretmen düştüğünü ve
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hele Doğu'da üç öğretmen düşen yerlerimizin ancak
şehir merkezileri olduğunu; fakat kırsal kesimde bel
ki 100 öğrenciye 1 öğretmen dahi düşmediğini bura
da kendileri ifade etti ve zabıtlara da geçirdiler. Ben
de dolayısıyle bunu burada dile getirmiş ve zabıtlara
tescil etmiş oluyorum.
Endîşem şudur; Sayın Niyazi Ünsal'ın burada an
lattığına göre, bazı okullarımızda veya yetiştirme
yurtlannda bundan önce 30 zorunlu ders adedi ve
ilkokullanmızda veya bazı okullarımızda da 25
zorunlu ders gösterilirken maaşın karşılığı,
bunun
üstündeki saatler ek ders ücretiyle ödenirken, şimdi
bu tasan ile bu 30 saat 18 saate, bu diğer okullarda
ki 25 saat de yine 18 saate indiriliyor; bu 18 saat kar
şılığında «Maaşını hak ettin» denecektir öğretmen
lere. Üst tarafını okuttuğu derslerin de 7 saat veya
12 saat ek ders ücreti de isterse, okutursa verilecek
tir.
Şimdi bazı öğretmenler çıksalar; «Tamam maaşın r n karşılığı 18 saati veriyorsun, benim istirahata ih
tiyacım var, ek dersleri de okutmayacağım» dese, bu
gereks'nimî
duyulan öğretmenlerin
sayılarını da;
ysni karşılamamız gereken öğretmen sayısı birdenbi
re aza!acak ve belki % 33 daha fazla öğretmene ih
tiyaç duyulacaktır.
Geçen sene zannederim gerek bu kürsülerden, ge
rek grupumuzdaki kürsülerden Sayın Niyazi Unsal,
öğretmen okullan sürelerinin liseden sonra îki sene
den dört seneye çıkarılmasının yanlış olduğunu biz
lere kanıtlatmıştı; ben de inandım. Çünkü, iki sene
de öğretmen çıkanrken, liseden sonra
dörtsenede
öğretmen çıkarmaya dönüşünce iş, öğretmen bula
maz hale geldik ve hâ'â da zannederim bu d u r r m
bir yönüne, yöntemine girmiş değildir.
Bu ders saatlerini azaltmak, zorunhı ders saatle
rini azaltmak suretiyle eğer öğretmen sayısında bir
ihtiyaç, bir gereksinme duyulursa artırmak için, bu
nu nereden karşılayacağız, onu ben merak ederim?.
Ayrıca, gidiyoruz Bakanlıkta her türlü genel mü
dürlüğe giriyoruz; İlköğretim Genel Müdürlüğüne,
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne, Öğretmen Okul
ları Genel Müdürlüğüne ve saire.. Bilmiyorum; ama
belki Milli Eğitim müdürlüklerinde dahi şöyle bir
durum vardır; Bir odaya girdiniz mi kapıdan, biri,
iki, üç, dört, beş masa; köşedeki masa sen nesin?
Sen Şefsin, tamam, diğerleri öğretmen. Bu kapıdan
g'recek bir evrakın bir işi vardır, onun da milli eği
timin çeşitli yasalarına uyar mı uymaz mı? Onun için
direktif verecek veyahut da kanısını izhar edecek bir
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tek kişidir; şef. Acaba o odalardaki öğretmenlerin
diğerlerini okullarda görevlendiremez miyiz? Yani,
deminki endişemden dolayı bunu şimdiden de Sayın
Bakanlığa, Bakanlık genel müdürlüklerine, teşkila
tına, örgütlerine önermek isterim.
Yoksa, acaba derim; bu zorunlu ders saatlerini
azaltmak için bu kanun çıkarılıyor, okuldaki öğret
menler, «Arkadaş, zaten biliyoruz sen 32 ders okut
mak zorunda kalıyorsun; fakat 25 ders okutabiliyor
dun eskiden, yine de 25 ders okutacaksın; bunun 18
saati maaşın karşılığıdır, 7 saat de sana ek ders üc
reti verebileceğiz, 18 + 7 = 25; ama 30 saat göster
mek zorundasın, geri kalan 5 dersi de Bakanlıktaki
şu odada oturan şu arkadaşıma ben vereceğim» gibi
bir kayırmaya yol açmasın. Endişem budur.
Toparlarsak, eğer bu yasanın Doğu'daki kırsal ke
sime yüz öğrenci için altı öğretmen götürecek şekil
de bir faydası olacaksa ve eğer Doğu'daki ilkokulun
dan, ortaokulundan, lisesinden tutunda yüksekokul
larında, hatta Atatürk Üniversitesinde dahi gerekli
öğretmeni temin edebilecekse memleketimize
de,
milletimize de, vatanımıza da, öğretmen camiasına
da hayırlı olmasını diliyorum. Eğer o neticeleri do
ğurmayacak ise, bir vebal altında kalsam bile, bu
gün mademki Grupum rıza göstermiştir, o rızaya uya
cağımı sayın Genel Heyetinize arz eder, hepinizi say
gıyla selamlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Sayın Abdullah Emre İleri, buyurunuz efendim.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Saym
Başkan, sayın üyeler;
Görüşülmekte olan yasa tasarısı üzerinde benden
önce konuşan Sayın Naîbantoğlunun konuya bir
başka açıdan bakışının dışında, diğer arkadaşlarımı
zın konuşmalarına yürekten katılmamak mümkün de
ğildir.
Gerçekten Sayın Oğuz'un belirttiği gibi, bugüne ka
dar genellikle öğretmenlerimiz, özellikle ilkokul öğ
retmenlerimiz toplumdan aldığını fazlasıyla ve sü
rekli olarak topluma doğrudan doğruya
verebilen
onurlu bir meslek topluluğu olarak, getirilmek is
tenen bu yasa ile Devletin, Parlamentonun kendile
rine çok iyi niyetlerle yaklaşmakta olduğunu görmek
ten mutluluk duyacaklardır.
Arkadaşlarım;
Ben değerli konuşmacıların bu açıdan görüşleri
ne katıSmak suretiyle sözümü fazla uzatmadan, ya
sanın uygulanışında bir noktanın bakanlıkça ve uy
gulayıcılar tarafından dar yoruma tabi tutuhnaması-
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m sağlamakta katkısı olabilir düşüncesiyle görüşle
rim] belirtmekle yetineceğim.
Tasarıya Millet Meclisinin ilgili komisyonunda
eklenen son fıkra, benim anlayışıma göre, uygula
mada ilkokul öğretmenlerimizin lehine çok geniş bir
olanak sağlamış bulunmaktadır. Gerçekten son fdcrada, ilk üç fıkrada belirtilen azami 12 saatlik ek
ders süresinin dışında, «Ayrıca» sözcüğüyle başla
mak suretiyle, «Ek ders saatlerinin hesaplanmasında,
öğretmenlerin hazırlık ve plan çalışma saatleri için de
ücret ödenir.» denmektedir.
Bu hazırlık ve plan çalışmalarının hangi ölçüler
de yürütüldüğüne dair elimizde Bakanlığın ilgili bö
lümlerinin ve Genel Müdürlüğünün hazırlamış ol
duğu bir raporda da şöyle denilmektedir:
«İlkokul öğretmenleri, ders yılı başında bir yıl
lık p]an yaparlar. Ayrıca, her ünite konu için üriite
pîanı yaparlar. Her gün için de, o gün işleyeceği ders
lerde neler yapacağını belirleyen günlük planlar ya
parlar. Bu planları uygulamaya koymadan önce, okul
müdürüne imzalatırlar.»
Ben yıllık plan ve ünite planı çalışmalarının öl
çülerin], mesleğin içinden gelmemiş olduğum için,
burada saate vurarak ifade etmekten
mahrumum.
Ancak, bu raporda da belirtildiği gibi, uygulamaya
da gerçekçi bir biçimde uygun olarak belirtildiği gi
bi, n'kokul öğretmenlerimizin günlük plan yapma zo
runluluğu vardır. Bu günlük planlar için saat hesa
bına döktüğümüz takdirde, bir ilkokul öğretmenimiz
günde en az bir saat, ders okutmanın dışında plan
yapma göreviyle yükümlüdür. Öyle olunca da bir
ilkokul öğretmenimizin, günde asgari bir saatten dü
şünsek haftada 5, ayda 20 saat plan yapma, hazır
lık çalışmaları yapma gibi bir çalışması söz konusu
olmaktadır.
Bendenizin kanıma göre, tasarının son fıkrasının
açıklığından ve hükmünden de yararlanarak ilkokul
öğretmenlerimize, bu konuyla ilişkin yönetmelik ha
zırlanırken bu fıkranın uygulamasını geniş ve gerçek
çi bir yoruma tabi tutarak toplumun ve Devletin da
ha büyük ölçüde refah sağlamak ve onları onurlan
dırma kapılarını açmak gerekir kanısındayım.
Gerçekten bu nokta Bütçe Karma Komisyonu
muzda tartışılırken, sorun önce bir a!t komisyonda
enine boyuna tartışılmak
gereksinmesi duyulmuş,
alt komisyonda tartışılmış ve sonra komisyona ko
nu götürülmüştür. Şimdi elimizdeki tasarının, Bütçe
ve Plan Komisyonu raporunun ilgili bölümünde de
belirtmeye çalıştığım husus, raporun ikinci maddesi
nin sonunda şu şekilde yer almıştır:
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«Oysa ilkokul öğretmenlerinin ders saatleri dışın
da hazırlık ve plan çalışmaları zorunluğu da vardır.
îşte ek maddenin 4 ncü fıkrası «Ayrıca» kelimesiyle
başlayan metni ile öğretmenin hazırlık ve plan ça
lışmalarını da ek ders saatlerinden sayarak haftada
25 saatlik çalışmasını, üçlü eğitim yapılan yerlerde
haftada 20 saatlik çalışmasını, bir miktar daha ar
tırmak suretiyle haftalık zorunlu ek ders görevini bir
yandan 12 saate bir miktar daha yaklaştırırken, ge
rektiğinde bu ölçüleri de aşarak ilkokul öğretmenini
biraz daha korumak istemiştir.» şekliyle, şimdi be
lirtmeye çalıştığım görüşlerimi rapora da dercetmiş
bulunmaktadır.
Hal böyle olunca, değerli arkadaşlarımın
bazı
noktalarda belirttikleri 25 ve 20 saat çalışmaya kar
şılık 18 saati zorunlu görev süresi sayılıp, bazı kesim
lerde de ikili, üçlü ve tekli eğitim durumuna göre
7 saat ve 5 saat arasında sorunu çözümlemeye çalış
mak ve değerlendirmeye çalışmak dîye bir zorunluk
yoktur. Özellikle değerli arkadaşlarımın da be
lirttiği gibi, kırsal kesimlerde
onbinlerce köyü
müzde bir
yandan eğitimci, öbir yandan ön
der ve Devletin resmi sıfatlı tek temsilcisi ni
teliğiyle büyük meşakkatlerle görev yapan ilkokul
öğretmenlerimize eğitimin, eğitim alanlarımızın kır
sal kesimlerimizin bu özellikleri dikkate alınarak ve
dördüncü fıkranın bu genişliğinden
yararlanılarak,
«PUan ve hazırlık çalışmaları» namı altında daha ge
niş ölçülerde olanaklar sağlanmasının yararlı olaca
ğı ve Bakanlığımızın uygulamada soruna böyle ge
niş ve çok daha olumlu bir yaklaşım içinde buluna
cağı inancıyla tutanaklara, «Görüşmelerde bu hu
suslar da belirtilmiştir.» diye bir faydası olabilir dü
şüncesiyle geçsin istedim bu düşüncelerim.
Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. (CHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Tümü üzerindeki görüşmeler bilmiştir. Maddelere
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul ediihniştir.
1 nci maddeyi okutuyorum.
5 Mart 1964 Tarihi ve 439 Sayılı Milli Eğitini Bakan
lığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okulüar Öğretmen'lerln-ın Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücret
leri Hakkındaki Kanun Adının Değ'ştirimıes'ne ve
Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı
Madde 1. — 5 Mart 1964 tarihli 439 sayılı Kanu
nun adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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M i l i Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta de
receli okullar öğretmenleri ile ilkokul öğretmenlerinin
haftalık ders saatleriyle ek ders ücretleri hakkında
Kanun.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu Kanuna aşağıdaki ek madde ekleonıişîir.
Ek Madde — İlköğretimi kurumlarında, anaokuliarında, anasımflarında yetiştirimle yurtlarında, oku
ma - yazma kurslarında, gezici köy kurslarında görevM
öğretmenler maaşları karşılığı olarak haftada 18 saaıî
lers okutmakla yükümlüdürler. Kanun, tüzük, yönet
ici! k ve eğitini programlarında verilen görevlerin ye
rine getirilebilmesi için kendilerine zorunlu ek ders gö'evi verilir.
Belirtilen kurumlarda yöntici olarak görev alan
larla diğer eğitim kurumlarında ve MM Eğitim Bakan
lığı 'merkez ve taşra örgütünde görev alanlardan kim
lerin zorunlu ek ders görevi alacağı ve haftalık çaftşmaformın ne kadarının zorunlu ek ders görevinden sa
yılacağı; birden fazla sınıf okutan öğretmenlere verile
cek haftalık zorunlu ders görevinin sayısı ve diğer huTisîar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun deği
ş i ; 89 ncu maddesi hükümleri uyarınca düzenîenr.
Bu madde hükmünde sayılan öğretmen ve yöneti
cilere verilecek zorunlu ek ders görevleri haftada 12
ders saatini geçemez.
Ayrıca ek ders saatlerinin hesaplanmasında, öğret
menlerin hazırlık ve plan çalışma saatleri için de ücret
ödenir.
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen Sa
yın üye ...
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Unsal, buyurunuz.
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan;
Dar vakitte ikinci defa söz alma durumunda kaî^
drnı, özür dilerim. Bu benim de Sayın Emre'nin bazı
end'seferine katılmamdan ileri geliyor. Çok kısa bir iki
noktayı, ileride bu konu üzerinde çalışacaklara ve özel
likle Sayın Bakana işaretleyerek konuyu tutanaklara
bu açıdan da geçirmek için geldim.
Değerli arkadaş"arım;
Yasa metninde ve özelikle son fıkradaki anlam,
gerçekten metnin ikinci paragrafındaki düzenleme içe
risinde sağlıklı kaleme alınmazsa, bunun yönetmeliği
iyi düzenlenmezse öğretmenlere yapacağımız katkı ya
nında, birtakım yozlaşmış, gerçekten başka işlerde ça-
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hşan, başka islerde zamanım tüketen ye biz istemesek
de bir bakıma kayrılan, korunan sınıf olarak öğret
menlik içinde bulunan kimselere de olanak sağlaya
bilir. Örneğin, biraz önceki yaptığımız konuşmalarda
hiç de sözünü etmediğimiz, kayrılmış, korunmuş bir
öğretmen sınıfı vardır. O da şu:
Özellikle büyük kentlerde; Ankara'da, İstanbul'da
ve belli özelliği olan yerlerde her okulda iki, üç, beş.
on, hatta sayıları zaman zaman 20'kre kadar varan
sınıfsız yedek öğretmenler vardır. Bunların sınıfları
yoktur, Bunlar o gün derse gelmeyen, hastalık neden!
ile bir özttrü olma nedeni ile gelemeyen öğretmenlerin
yerine sınıflara girerler. Bunların sınıfı yoktur, oraya
zoraki verilmiştir* Yani, adama iş aranmıştır. Yani
öylesine bir fazlalıkla gitmiştir. Örneği pek çoktur.
Şjmdi bu madde sağlıklı düzenlenmezse, bunun öde
me yönetmeliği sağlıklı düzenlenmezse, bu maaşım za
ten karşılıksız aldığı gibi, üstelik bu maddeden yarar
lanarak, «Ben planımı yapıyorum, hazırlığımı yapıyo
rum. Verin sınıfımı, okutayım.» der. Plan karşılığı.
program karşılığı birtakım paralar almaya, islemeye
kalkar. İsterse de hakkıdır. Bu nedenle bu tarzda sınıf
sız yedek öğretmenliği kabul edip, (Bunlar kabul ede
rek, gidüyorîar oraya.) okullarda bekleyen, sınıf alma
yan, 18 saat dersi bile zorunlu okutmayan öğretmen
lere de bu maddeden yararlanarak hak tanımaya ka*
karsak, öğretmenlik mesleği biraz daha amacından ssa
par, bjraz_ daha yozîaşır ve bir nevi kayrıSma işini ko
laylaştırmış, desteklemiş olurlar.
İkinci bir istirhamımız ve özellikle belirtmek istedi
ğimiz nokta şudur: ÜçSü öğrenim gören yerlerde öğret
menler son derece yığılmıştır ve bunlar sahipli öğret
menlerdir, her birinin peşinde pek çek koruyucular var
dır. Bunlar haftada 20 saat ders okuturlar. Zorunlu
ders saati dışında iki saat dersleri kalır.
Eğer, bu maddeden yararlanarak bu korunan öğ
retmenlere ve o okullarda yığılıp oradan ayrılmamak
isteyen öğretmenlere de «Hazırhk ve plan çalışmaları»
adı altında bir olanak sağlamaya kalkarsak, burada
da amacın dışına yine istemeyerek sapmış oluruz; ama
madde düzenlenmesinde, benim bildiğim kadarıyla öm
rünü bu mesleeğe adamış değerli öğretmenler içerisin
den seçilip yönetici yerine gelenler, beyin yerine gelip.
rehber yerine gelenler yasal olarak ilkokullarda sınıfla
ra giremiyorlar. En çok öğretmenlikten ilişkilerini kes
memek, öğretmenliği unutmamak için 4-6 saat giriyor
lar; bunlara da öğretmenler yanında eğitim işiyle uğ
raştıkları, planlama, programlama yaptıklarından do
layı, bir olanak sağlamak için bu son fıkra özellikle
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eklenmiştir. Yöneticilerin durumunu kurtarmak için ek
leniyor. Bunun dışında bir amaç için madde metnine
konmamıştır.
Bakanlıktan diliyoruz, işaretliyoruz ve istiyoruz;
konuları bu yozlaşma noktalarına çekilmemek şekliy
le yönetmeliğe korlarsa, yasa amacına ulaşmış olur.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye var mı?..
Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edikniştir.
Madde 3. — Bu Kanun 1 . 3 . 1978 tarihinden ge
çerli olmak üzere yürürlüğe girer.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Bir so
rum var efendim.
BAŞKAN — Bu madde üzerinde mi efendilin?
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) —Evet
BAŞKAN — Komisyondan mı, Hükümetten mi?
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Komis
yondan efendim.
BAŞKAN — Hay hay, buyurun efendim.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ş'mdi Sa
vın Başkan, bir yanlışlığı önlemek için Komisyonun
tavzihini rica edeceğim.
«Bu kanun 1 . 3 . 1978 tarihinden geçerli oîmak
üzere neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer.» diye
bir anlamı, yazıyı getirmesi lazımdır; fakat bu yok,
Tabii ki, bunun böyle anlaşılması gerekiyor. Sayın Ko
misyon, zabıtlara geçmesinde fayda umduğum için, bu
nu bir mütalaa ederlerse memnun kalının.
Sorumu onun için sordum.
BAŞKAN — Teşekkür ederime
Sayın Komisyon buyurunuz.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU .BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Demir Yüce'
nin görüşüne hakikaten iştirak diyoruz. Bu kanun
1 . 3 . 1978 tarihinde geçerli olmak üzere yayıma ta^
ruhimde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Bu anlamdadır.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
KASAN GÜVEN (Trabzon) — Evet.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Bu Kanunu Maliye ve MiHi Eğitim
Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Efendim, tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte
iki üyeye söz vermek Tüzük gereğidir. Saym Demir
Yüce, siz isteıniLşLniz, buyurunuz efendum.
E K R E M KABAY (Burdur) — Ben de istiyorum
Saym Başkan.
ÜAŞivAN — Evet, hay hay efendim, iki kişiye vejoc^ğiz zaten.
EKREM KABAY (Bundur) — Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Yalnız lehte ve aleyhtedir. Sayın De
mir Yüce lehte aldığına göre, siz aleyhte nasıl koşuşa
caksınız?
E K R E M KABAY (Burdur) — Yani iSa aleyhte ko
nuşmak zorunda mıyım?...
BAŞKAN — Efendim, Tüzüğümüz «Lehte, a'eyMe
iki üyeye söz verilir.» der.
E K R E M KABAY (Burdur) — Şimdi Sayın Baş
kanım, zatiâfiniz...
BAŞKAN — Tamam beyefendi, söz vereceğim si
ze. Siz kendi konuşma üslubunuz içinde koîiuşursuüMz
beyefendi. Ben size Tüzüğü hatırlatıyorum.
E K R E M KABAY (Burdur) — Tamam, mesele yok
efendim.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Saym
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Çok güzel bir kanun çıkarıyoruz. Bundan dolayı
mutluyum, hepimiz de mutluyuz. Bir haiksszlığı giGeri
yoruz, çok büvük b'r kitlenin senelerdir ihmal edılâznı'-ş
olan dengesizliğini gideriyoruz.
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| yapılmıştır. Bu münakaşa İdareci durumunda olan kiI silerin, idareciliğin cazip haülden çıkarak kimsenin ta
lip olmaması endişesinden doğmuştur. İşte bu ek ders
ücretleri meselesi Milli Eğıtan Bakanlığına, onu da adil
bir şekilde dengelemek imkânını sağlamaktadır. Milii
eğitini Bakanlığı, «Hazırlık ve plan çalışmaları saati
İ için de ücret ödenk »i, Sayın Niyazi Unsal arkadaşımın
f ve diğer konuşucuların tereddütlerini mucip olmaya
cak şekilde muhakkak ki hazırlayacaktır ve bu son fık[ ra da, Alt Komisyonun da raporunu nazarı itibara al| dığmuz takdirde başka türii anlaşılmak manasına ge
ri tem ez. Binaemalyh, herhangi bir tereddüt mevzubahis
| değld'ir.
t
Bu bakımdan kanunun camiaya, Türk Milletime ve
I memleketine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum efen| :T'm. (ASkış'ar)
I
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendlım,
i
Bir önerge var okuyorum.
!'
t
Sayın Başkanlığa
f
Çalışma saatinin 798 sıra sayılı tasarmm görüşmeI fermin bitimine kadar uzatılmasını öneririm.
I
Hasan Fehmi Güneş
1
CHP Grup Başkaıwekiîi
I
BAŞKAN — Bu görüşmekte olduğumuz tasarının
i bltimıhıe kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza arz ediI yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
i edl'iin'şüir.
ıf

[
Evet efendim, buyurunuz Sayın Ekrem Kabay.
I
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Saym Başkan,
| benim konuşma metnim yazılı sual niteliğindedir. Sa
lı yın Bakanlığa intikal ettirilmesini rica ediyorum.
t
BAŞKAN — Böyle bir usulümüz yoktur Sayın Fey-

Öğretmen hepimiz için mukaddes bir mahluktur.
Hele ilkokul öğretmeni hayatımızın ve hatıralarımızın
en muhterem k'şisidir. Hâîâ ilkokul öğretmenimizin
karşısında 7 yaşında veyahut 10 yaşındaki delikanlılık
yahut çocukluğumuzun vermiş olduğu huşu ve hür I yat.
metle eğiliriz. Binaenaleyh, bu kanun çok güzel bir ka I
EKREM KABAY (Burdur) — Saym Başkan, Cumnundur. Bundan dolayı tekrar mutluluğumu ifade et | huriyet Senatosunun saym üyeleri;
mek istiyorum.
I
Yasalaşmış saydığım bu yasayı, öğretmenlerimizin
I
sadece
hayat pahalılığı karşısında korunmuş olması,
Muhterem arkadaşlarım;
i
sadece
ilkokul
öğretmenlerinin orta dereceli ve yükBu Kanunda 18 saat zorunlu ve 12 saat da «zorun
E
sek
dereceli
öğretmenler
karşısında psikolojik ve ekohı ek» olarak getiriîmiştir. «Zorunlu ek» tabiri bir zarurefn icabıdır. Burada bir esneklik getirilmiş; Mili | nom'k yönden korunmuş olması şeklinde görmüyof rum.
Eğitim Bakanlığına çalışanların kendi hususiyetlerin L
Sayın Bakanı bu noktada kutlamak istiyorum. Türden doğacak olan dengesizi ğ n giderilmesi esnekliği I
gstir'lmişfr ve bu imkân sağannıışhr. Ayrıca, «Elî | kiye'die ilkokul öğretmenliği sadece köylülerin, işçile
rin; yani yoksulların çocuklarından seçilen bir meslek
ders saatlerinin hesaplanmasında, öğretmenlerin hazırhk ve plan çalışma saatleri için de ücret ödenir.» la f olmaktan çıkarılıp, daha çok özenilen, bu işi kıvırabi
lecek kişilerin mesleği haline; yani daha çok onurlu bir
fı Bütçe - P!an Komıiisyonunda, Bütçe çıkaıken bu za
ruretin ikasıyla konulmuş olan tahsisatın kullanılma j meslek haline getirme yolundaki çabalarım ta bütçe
sı veyahut kullanılmaması bir haksızlığı da beraberin , tasarısı, Bütçe Karma Koımisyonunda görüşülürken
de getirir mü, getirmez mi şeklinde uzun münakaşalar j bildiğimi için Sayın Bakam bu yönde kuthıyorum.
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Ne yar ki, bu yasa ite ilkokul öğretmenliği özendi
rici bir nitelik kazanmış olmaz. Türkiye'de eğer top
lum çağdaş^aşhrılacaksa, Türkiye'de eğer blzıiro insa
nlınız çağdaş bir insan haline getiriîecekse ve bunda
en önemli kaikı, en önemli unsur eğitim ise, ilkokul
öğretmenliğini daha çok cazip hale getirmeye bu yasa
yetmez.
Öğretmenliğe özendirilecek kişinin sadece parasal
yönüne bakma olanağı yoktur. O açıdan Türk toplu
munun ihtiyaçları, Türkiye'de öğretmenin görevinin
ne oüduğunu Saym MiKi Eğilim Bakanının işiıitiğian
kadarıyla ciddi çalışmalarıyla çözebileceği yolunda
inancım var; ama bu kürsüden ifade etmek istiyorum
ki, bugün ilkokul öğretmenliği Türk toplumunun sıkın
tılarını çözecek bir durumdan çıkmıştır, özellikle öğ
retmen yetiştirme açısından çıkmıştır. Türkiye'de ilko
kul öğretmenliği yapabilecek kişiler yeni bir proje ile
yeni bir öğretmen yetiştirme politikasıyla ele alınma
lıdır. O özendirkîliğm içinde hem parasal yönü, hem
de bu işi yapacak insanın vasfını seçme durumları saptanabilmelidir.
Teşekkür ed'iyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralanmdian alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Saym Bakan, bir hususu hatırlatacağım. Efendim,
şimdi tümü üzerindeki konuşmalarda İçtüzüğümüzün
74 ncü maddesi gereğince lehte ve aleyhte söz verdik.
Şimdi sizin konuşmanızdan sonra, «Son söz senatörün
dür.» diye bir hak doğar. Affedersiniz, o bakımdan si
ze şunu tavsiye edeceğim: Oylayalım, ondan sonra siz
teşekkür babında çıkarsınız ve söylediklerinizi zapta
geçTİrk.

Tasarının tümünü oylarınıza arz edlyorunu Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Hayır
lı, uğurlu olsun.
Sayın Bakan Necdet Uğur, buyurunuz efendim.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR
(İstanbul Milletvekili) — Saym Başkan, değerli arka
daşlarım;
Çok önemli etkileri olacak bir yasayı bitirdiğimiz
ve bir tasarıyı yasalaştırdığımız bu anda, arkadaşla
rımın buradaki dileklerini de dikkate alarak birkaç
ileriye ait düşündüklerimizi ve konunun önemi üzerin
de duyduklarımızı söylemek istedim.
önce, burada söz alan Sayın Sait Mehmetöğlu,
Sayın Niyazi Unsal, Sayın Reşat Oğuz, Saym Meh
met Feyyat, Saym İsmail İlhan, Saym Hilmi Nalbantoğlu, Sayın Abdullah Emre İleri, Sayın Ahmet Demir
Yüce'ye derin şükranlarımı sunarım. Gerek komis-
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yonda, gerek Genel Kurulda bu tasarıyı savunması
doğal olan iktidar grupunun yanında, muhalefet grupunun, özellikle Adalet Partisi Grupunun gösterdiği
yakın ilgi ve desteği yine şükranla belirtmek isterim.
Öğretmenler, özellikle ilkokul öğretmenlerinin
önemini Yüce Senato çok iyi bilir. Önceleri çıkan
bir yasada ilkokul öğretmenlerinin yükseköğrenimden geçmeleri öngörülmüştür. Son konuşmacı, değerli
arkadaşımın, Ekrem Beyin özellikle açtığı bir konu
üzerinde birkaç söz söylemek istiyorum.
Biz bu konuda ilk adımı bu yasa ile atıyoruz;
ama, bundan sonra Bakanlık içindeki kararlarla ve
yeni düzenlemelerle ilkokul öğretmenlerini, özellikle
mahrumiyet bölgelerinde çalışanları layik oldukları
bir düzene ve eğitim düzeyine getireceğiz.

I
Bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Eğitim
I enstitülerinde on binlerce okumakta olan gençleriI miz var; 6 eğitim enstitüsünden 49'u ilkokul öğretI meni- yetiştirmek için kurulmuştur. Fakat, yaptığım
I incelemede anlıyoruz ki, özellikle iki yıllıklardaki çoI cukların çoğu yedeksubay hakkını almak için oradaI dırlar. Bu çocukları kınamıyorum. Aslında çocukI lanmızı bu hakkı almak için, yıllarını harcattığımız
I için belki biz öz eleştiri yapmalıyız ve bu yedeksubayı lığı yükseköğrenim şartına bağlama zorunluğunu;
I ama çok süratle gözden geçirmeliyiz. Bu üniversite
E önündeki yığılmaların bir nedenidir, çok önemli bir
E meslekte kadrolan doldurmanın bir nedenidir, önliE şans okullarında iki yıllık okullar var; açık eğitim,
E örgün yapılıyor, oradaki toplanmaların nedenidir. Bu
fi sıkıntıyı çektirmeye hakkımız yoktur ve öğrenim kuI ruluşlannı bu sıkıntı karşısında da ihtiyacı karşılayaI maz hale getirmek de doğru değildir. Ona inanıyoK rum ki, eğer yedeksubaylık bir yükseköğrenime bağI Iı olmaktan çıkarılırsa, herkes üretimde ve toplumda
I yerini biran evvel alacaktır. Bu konuya Yüce SenaI tonun dikkat ve ilgisini rica ediyorum.
I
Biz eğitim enstitülerini toparlayacağız. Eğitim
E enstitülerindeki olaylı sürtüşmelerin sona ereceği hafI talara geliyoruz. Bundan sonra yurdun her yerinde
I çoğu kez askerliği yedeksubay yapmak için kurulmuş
I olan enstitüler yerine, doğrudan doğruya öğretmen
I yetiştirmeye dönük kuruluşlar yapacağız.
I
I
I
I
[

Şimdi, liseyi bitirinceye kadar öğretmenlik mesleğini hiç düşünmemiş insanlar biranda çeşitli nedenlerle buralara geliyorlar. Öğretmenlik havasma girmemis, öğretmen olmayı düşünmemişler geliyorlar. Şimdi, çektiğimiz sıkıntılar ve sürtüşmelerin bir nedeni
de burada yatıyor. Öğretmen olmak için bir karar
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yeterli değil, öğretmen hatta bir geçim kapısı da de
ğildir. Birtakım sanatçılar için denilir; ama sanıyo
rum ki, bu öğretmen için de bu denilebilir. Çok mes
leğe girebilirsiniz; ama eğer içinizde bir o sıcak in
san sevgisi yoksa, eğer o engin hoşgörünüz yoksa öğ
retmen olamazsınız; içinizde bunu duymayanlar Öğ
retmen olamazlar. Öğretmenlik birtakım yeteneklerin
ötesinde, bir insan sevgisinde bir özellik ister. Bir
denbire karar verenleri, ne kadar eğitimden geçirirse
niz geçiriniz, eğer içinde o sıcak duygu yoksa hiçbir
zaman iyi öğretmen yapamazsınız. O zaman nereye
gidilir? Anakaynağa gitmek istiyoruz. Anakaynağa,
elinde olanakları olmadığı için yukarı doğru gideme
yen o büyük yeteneklilerin olduğu zengin kaynağa gi
derek, çocuklarımızı oradan alıp, öğretmen yetişme
havası içinde ta ortaöğretimden itibaren getirip, on
dan sonra yeni kuracağımız lise sonrası; ama öğret
men yetiştirmek için, adı sadece «öğretmen» olma
yan, öğretmen yetiştirmek için kurulmuş lise düze
yindeki öğretmen okullarından sonra, içeriğini ve
programını yeni baştan düzenlemek üzere olduğu
muz yüksekokullarda öğretmen yetiştirmek istiyoruz ve
hem de bu öğretmen köye gittiği zaman iki açıdan
lider olsun istiyoruz:
1. Kültürü, dünya görüşü bakımından,
2. Çevresindeki teknolojik gelişmelerde de öte
kilerden daha fazla bilgili olması bakımından.
Bugüne kadar eğer öğretmen önemli olduysa Türk
toplumunda, bunun nedeni kendini adamışlığı çok
önemliydi, içindeki o sıcak sevgi çok önemliydi. Kül
tür bakımından farkı vardı, önemliydi. Üretim bi
çimlerinde de kendisi daha iyi düşünür idi; ama şim
di, hepimiz sükûnetle düşünelim, öğretmenimizi biz
bulunduğu çevrede neredeyse kültür bakımından bile
geride bıraktık. Türkiye çok hızla değişti. Oralarda
yaşayan insanlar çok hızla değişti. Oralarda, köyler
de yaşayan insanlarımızın alet bilgisi, teknoloji bilgi
si adamakıllı gelişti. Öğretmen bu bilgiler karşısında
kendini eksik hissederse, sadece adamışlıkla kendini
önder kabul ettiremez. Onun için, bu yeni kuracağı
mız okullarda hem kültürüyle hem genel eğitim dü
zeyiyle hem de teknolojik bilgisiyle çevresinde tekrar
eski rehberlik ve önderlik yapacak yerini almasını
sağlayacağız.
Biz kendi çocuğumuzdan, bazen tek çocuğumuz
dan hepimizin bunaldığımız zamanlar oklu ve kırdı
ğımız zamanlar oldu ve okulların açılmasını bekle
yenlerimiz oldu. İlkokul öğretmeni odur ki, herkesin
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kendi çocuğundan, yavaş yavaş camndan bezdiği bir
zaman, herkesin çocuğunu kırılmadan, camndan bez
meden, sabırla, sevgiyle sonuna kadar benimser eği
tir. İlkokul öğretmemi, aileden sonra çocuğumuzu
eline teshin ettiğimiz en önemli adamdır. İlkokul öğ
retmeni, çocuğumuzu henüz yaşken, tam oluşum
anında eline verdiğimiz adamdır. Gelecek kuşakları
etkileyen adamdır. Toplumu etkileyen adamdır. İlk
okul öğretmeni yine Türkiye'de en uzak köşede bile,
köyde bile yaşayan tek kamu görevlisi olma açısın
dan, toplumu en yakından, en uzak yerlerde etkileme
açısından da en önemli bir adamdır.
Bu açılardan kendisine ne kadar yukarı kültür
düzeyi verilirse, ne kadar özen gösterilirse o kadar
iyidir.
Biraz önce adını ettiğim yeni kuracağımız kuru
luşlarda, bugüne kadar yükseköğrenim görememiş
olan lise düzeyindeki öğretmenlerimizin üçüncü de
recede tıkanıp kalmalarım önleyecek önlemler geti
receğiz, Onları bu eziklikten de kurtaracağız. Birinci
dereceye kadar gitmelerini sağlayacağız.
Onların içinde isteyenlerine yalnız iki yıllık ön li
sansı değil, eğer faturasını ödeyip de çalışırlarsa, dört
yıllık lisansa geçme yollarım bile açmayı düşünüyo
ruz. Böylece ilkokul öğretmenlerimizin unutumıuşluktan çıkarılacağını umuyoruz.
Burada yapılan eleştirileri dikkatle dinledim. Sa
yın Feyyat arkadaşım kuşku duymasınlar, onun ko
nuşması dahil bütün konuşmaları Bakanlıkta incele
yeceğiz.
Bir şeyi de belirtmek isterim; burada tasarıya ek
olarak sunulmuş olan Alt Komisyon raporu doğru
yorumlar getiriyor. Burada belirtilen kuşkuların hiç
birisinin gerçekleşmemesi için özen göstereceğiz.
Türkiye'de unutulmuşlar, almadan verenler, ken
dini yurduna adamış; ama gündemde bir türlü sıra
sını alamamışlar vardır. Bunların en saygı değerinden
bir tanesi de öğretmendi. Öğretmeni gündeme aldı
nız. Bu çok önemli bir adımdır. Değerbilirlik yaptı
nız. Tüm partiler olarak sıcak bir ilgi gösterdiniz.
Çoktan hak etmişlerdi bunu. Onlar adına hepinize
şükranlarımı sunmak isterim.
Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Saym senatörler;
27 Haziran 1978 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 19.10
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca
Seçilen Üye Fethi Çelikbas'ın, derneklerin amaçları
dışındaki tebliğlere TRT yayınlarında yer verilme
mesi hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne da
ir soru önergesi ve Devlet Bakanı Mustafa Kılıç'in
yazdı cevabı. (7/880)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet buyrulmasını saygılarımla arz ye rica ederim.
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Prof. Fethi ÇeMkbaş
Dernekler Kanununun 35 nci maddesinde «der
nekler, tüzüklerinde gösterilen amaç dışında her han
gi bir faafiyette bulunamazlar» demekte, Yargıtay
Ceza Kurulu 15 . 3 . 1976 tarihinde verdiği bir ka
rarla da «Dernek faaliyetinin, tüzükte belirtilen ama
cının dışına çıkması halinde - bu amaç dışı faaliye
tin bir suça konu olması şartı aranmadan - kanunda
ki müeyyidelerin uygulanacağım» hükme bağlamış
bulunmaktadır.
Devlet kuruluşlarının kanunsuz işlere alet olma
ması evvel emirde uygulanmak lazım gelen bir ta
sarruftur. Bu itibarla kanundaki müeyyidelerin tat
bikinden önce, derneklerin amaçları dışındaki tebliğ
lerine bir devlet kuruluşu olan TRT nin yayınlarında
yer verilmemesi için Hükümetçe her hangi bir tedbir
düşünülmekte midir?

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
Fethi Çelikbas'ın Sayın Başbakana yönelttiği «Der
neklerin amaçlan dışındaki tebliğlere TRT yayınla
rında yer verilmemesi hususunda ne gibi tedbirler
düşünüldüğüne» dair yazılı soru önergesine cevabımız.
Bir hareketin suç sayılıp sayılmadığını tespit etmek
ve suç sayılması halinde yasada gösterilen müeyyideyi
uygulamak bir yargı işlevi olup, Anayasamıza göre
yargı yetkisi ancak bağımsız yargı organlarınca kul
lanılabilir.
Öte yandan, derneklerin yayınladığı bildirilerin
içeriği yönünden amaçları dışında olup olmadığım ve
bu nedenle haklarında yasanın öngördüğü müeyyi
denin uygulanması gerekip gerekmediğini saptamak
da, yargı merciine ait ve yargısal nitelikte bir görev
dir.
Yasalar, idareye ve idarenin bütünü içinde yer alan
ve tarafsız bir kamu kuruluşu olan TRT'ye demek
lerle ilgili olarak böyle bir yetki tanımamıştır.
24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanununun 2 nci maddesinde,
kurumun başlıca yayın esasları gösterilmiştir. Buna
Ve yasanın diğer hükümlerine göre, bir dernek bil
dirisine TRT yayınlarında yer verilip verilmemesi, ge
nel olarak kurumun yetki ve görevine dahil bir hu
sustur.

21 . 6 . 1978

22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Ka
nununun, «Bildiri yayınlama» başlıklı 39 ncu mad
desinin 3 ncü fıkrasında, «Dernekler tarafından ya
yınlanacak bildiri ve beyannamelerin bir nüshasının,
yayının ihbarı maksadıyla, alındı belgesi karşılığın
da mahalli C. Savcılığına verilmesinin zorunlu oldu
ğu» hükmü yer almıştır.

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : 11 . 4 . 1978 tarih ve 14809 - 6361 - 7/880
sayılı yazınız :
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen
Üye Fethi Çelikbas'ın Sayın Başbakana yönelttiği
«Derneklerin amaçları dışındaki tebliğlere TRT ya
yınlarında yer verilmemesi hususunda ne düşünüldü
ğüne» dair yazılı soru önergesine Başbakan adına
cevabımız ilişik olarak sunulmuştur.
Bilgi ve gereğini saygı ile arz ederim.
Mustafa Kmç
Devlet Bakam

Aynı maddenin 4 ncü fıkrasında ise, «Derneklerce
hazırlanan bildiri, beyanname veya benzeri yayınları
yayınlayacak basın organları ve TRT Kurumu yet
kililerinin, C. Savcılığınca verilecek alındı belgesinin
bir örneğini almadan, bildiri, beyanname ve benzer
lerini basamayacağı veya yayınlayamayacağı» şek
linde bir hüküm bulunmakta idi. Ancak bu hüküm,
«alındı belgesini» «yayın izni belgesine» dönüştürdü
ğü haber alma hürriyetini zedelediği ve bir anlamda
sansüre bağlı kıldığı gerekçesiyle, Anayasa Mahke
mesince, 18, 19 ve 20 Aralık 1973 tarih ve E. 1973/3,
K. 1973/37 saydı kararla iptal edilmiştir.

TC
Başbakanlık
Parlamento İle İlişkiler
Müşavirliği
Sayı : 02901
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Yukarıda açıklanan nedenlerle, Dernekler tara
fından yayınlanacak bildirilerin, haklarında verilmiş
bir yargı kararı olması hali dışında, yalnızca bildiri
içeriğinin derneğin tüzüğünde yer alan amacı dışın
da bulunabileceği olasılığı ile, TRT yayınlarına dahil
edilmesinin önlenemeyeceği düşünülmektedir.
Her ne kadar 359 sayılı TRT Kurumu Kanunu
nun 17 nci maddesinde, «Başbakan veya görevlendi
receği Bakanın, Milli Güvenliğin açıkça gerekli kıl
dığı hallerde, bir haber veya yayım menetmeye yet
kili bulunduğu» hükmü yer almış ise de, bu hükmün
genel bir kural halinde, dernek bildirilerinin amaçları
dışına çıktığı olasılığı ile, bu bildirilen TRT yayın
larında yer almaması için kullanılmasının yasaya ve
maddenin getiriliş amacına uygun düşmeyeceği açık
tır.
Ancak bu madde metnine temas eden bir duru
mun olması hallinde de, hükümde yer alan yetkinin
kullanılması tabii bulunmaktadır.
Mustafa Kılıç
Devlet Bakam
2. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, Nevşehir ili merkezi ile köy ve kasaba
camilerindeki münhallere 1978 yılı içinde imam tayini
yapılıp yapılmayacağına dair soru önergesi ve Dev
let Bakanı Lütfi Doğan'm yazılı cevabı .(7/901)
12.5.1978
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıda gösterilen sorumun Diyanet İşleri Baş
kanlığına bakmakla görevli Sayın Devlet Bakanı ta
rafından yazdı cevaplandırılmasını saygılarımla arz
ve rica ederim.
Nevşehir Senatörü
Prof. Dr. Ragıp Üner
1. Nevşehir
Bey Camii,
2. Nevşehir
3. Nevşehir
4. Nevşehir
5. Nevşehir
6. Nevşehir
7. Nevşehir
8. Nevşehir
9.

Merkez Memiş Bey

Mah. Memiş

Merkez Mesut Efendi Camii,
Merkeze bağlı Kavak Köyü Camii,
Tatlarin Köyü Camii,
Ürgüp Sofular Köyü Camii,
Ürgüp Aksalum Kasabası Camii,
Kozaklı Kalecik Köyü Camii,
Avanos Altınpınar Camii,

Nevşehir Gülşehir Terlemez Köyü Camii,

Nevşehir ili merkezi ile köy ve kasabalarında
münhal kalan ve adları yukarıda yazılı bulunan ca
milere 1978 yılı içinde imam tayini düşünülmekte mi
dir?

22 . 6 . 1978
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TC
Diyanet İşleri Başkanlığı
Pers. D. Bşk.
Sayı : Atama İşi. Md. P/2-9-5138
23 . 6 . 1978
Cumhuriyet Senatosu Sekreterliğine
İlgi : 23.5.1978 gün ve 15303-6495-7/901 sayılı ya
zınız.
İlgi yazınız ekinde bulunan Nevşehir Senatörü
Prof. Dr. Ragıp Üner'e ait önergede Nevşehir il ve
ilçelerinden ek listede adları yazılı merkez kasaba ve
köy camilerine 1978 yılı içerisinde kadro verilip ve
rilmeyeceği sorulmaktadır.
1. Nevşehir merkez Memişbey mahallesi Memişbey Camii ve Merkez Mesut Efendi Camiine kad
ro imkânlarımız nispetinde kadro tahsisi cihetine gi
dilecektir.
2. Nevşehir - Avanos Altınpınar Camii ile Gül
şehir Terlemez Köyü Camiinin kadroları mevcut olup
mecburi hizmetli imam - hatip tayin edilmiştir.
3. Kasaba ve köy camileri ise «Bucak ve köyle
re imam - hatip kadrolarının dağıtımında uygulanacak
esaslar hakkında tüzük» gereğince mahalli komisyon
larca tanzim edilen kadrosuz bucak ve köy camileri
sıralamasında ilişik listede gösterilen sıralara alınmış
tır.
1978 yılında bu listelerdeki camilere sıra itibarıy
la °/0 10 kadro tahsis edilebilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Lütfi Doğan
Devlet Bakam
Mahalli
Sırası
1.
2.
3.
4.
5.

Nevşehir
Nevşehir
Nevşehir
Nevşehir
Nevşehir

-

Merkez Kavak Köyü Camii
Merkez Tatlarin Köyü Camii
Ürgüp Sofular Köyü Camii
Ürgüp Aksalur Kasabası Camü
Kozaklı Kalecik Köyü Camii

6
9
4
5
9

3. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, Nevşehir'e bağlı Gülşehir ilçesi ile Tuzköy arasındaki yolun
asfaltlanma
işine ne zaman
başlanacağına dair soru önergesi ve Bayındırlık Ba
kanı Şerafettin Elçi'nin yazılı cevabı. (7/907)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakanı tara
fından yazıh olarak cevaplandırılmasını arz ve rica
ederim.
Nevşehir Senatörü
Prof. Dr. Ragıp Üner
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Soru : Nevşehir'e bağlı GUlşehir ilçesi ile Tuzköy
arasındaki yolun asfaltlanma işine ne zaman başla
nacaktır?
TC
Bayındırlık Bakanlığı
Özel
Sayı : 4358
16 . 6 . 1978
Sayın Sırrı Atalay
Cumhuriyet Senatosu Başkam
Ankara
İlgi : 23.5.1978 tarih ve 15298-6490-7/907 sayılı
yazınız.
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'
in Bakanlığıma yönelttiği, Nevşehir'e bağlı GUlşehir
ilçesi Tuzköy arasındaki yolun asfaltlanması ile il
gili yazılı sorusunun konusunu tetkik ettirdim.
GUlşehir ilçesi ile Tuzköy arasındaki yolu asfalt
kaplama yapımına hazırlamak amacıyla temel taba
kası takviyesine başlanmıştır.
Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, anılan yolun
1978 yılı içinde asfalt kaplamasının bitirilmesine ça
lışılacaktır.
Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım.
Şerafettin Elçi
Bayındırlık Bakam
4. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp
Üner in, Nevşehir'e
bağlı Ürgüp ilçesi ile Aksalur
kasabası arasındaki yolda bir tünel açılması hususun
da yapılan çalışmalara dair soru önergesi ve Bayın
dırlık Bakanı Şerafettin Elçi'nin yazılı cevabı. (7/909)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakam ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve ri
ca ederim.

O : 1

TC
Bayındırlık Bakanlığı
Özel
Sayı : 4374
20 . 6 .1978
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
îîgi : 23 . 5 . 1978 tarih ve 15306-6498-7/909 sayılı
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü yazınız.
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'
in yazıh sorusu konusu olan Nevşehir'e bağlı Ürgüp
ilçesi ile Aksalur kasabası arasındaki yolda bir tünel
açılması ile ilgili talebirfin tetkik ettirdim.
Aksalur kasabasını Ürgüp ilçesine bağlayan yol
il yolları ağımıza dahildir. Söz konusu yolu yeterli
standarda çıkarmak amacıyla Bölgesince etüt ve pro
je çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kesimde tünel
yapımına gerek görülmemektedir.
Bilgiîerinizi arz eder saygılar sunarım.
Şerafettin Elçi
Bayındırlık Bakanı
5. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, Nevşehir'e bağlı Kozaklı ilçesi ile Kala
ba kasabası arasındaki yolun ne zaman tamamlana
cağına dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Şe
rafettin Elçi'nin yazılı cevabı. (7/910)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve ri
ca ederim.
Nevşehir Senatörü
Prof. Dr. Ragıp Üner
Soru : Nevşehir'e bağlı Kozaklı ilçesi ile Kalaba
kasabası arasındaki yolun asfaltı yarım kalmıştır.
Yolun tamamlanmasına ne zaman başlanacaktır?
TC
Bayındırlık Bakanlığı
Özel
Sayı : 4360
16.6.1978

Nevşehir Senatörü
Prof. Dr. Ragıp Üner
Soru: Nevşehir'e bağlı Ürgüp ilçesinin Aksalur
kasabası ile arasındaki yol çok tehlikeli bir şekilde
bozuktur.
Bu yolun daha kısaltılması ve düzgün bir
konması bir tünel açmakla kabil olacaktır.
Bakanlıkta bu yolda bir çalışma varmıdır.

22 . 6 . 1978

hale

Sayın Sırrı Atalay
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
İlgi: 23 . 5 . 1978 tarih ve 15307-6499-7/910 sa
yılı yazınız.
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Ünerln Bakanlığıma yönelttiği, Nevşehir'e bağlı Ko
zaklı ilçesi, Kalaba kasabası arası yolun yapımı ile
ilgili yazıh sorunun konusunu tetkik ettirdim.
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Kozaklı ilçesi ile Kalaba kasabası arasındaki yolun
Kozaklı yakınında yarım kalan asfalt kaplaması 1978
yılı asfalt çalışma mevsiminde tamamlanacaktır.
Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım.
Şerafettin Elçi
Bayındırlık Bakam
6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Ankara-Ulus Hükümet Caddesi üzerinde
faaliyette bulunan İş ve İşçi Bulma Kurumunun Sıh
hiye semtinde kiraladığı binaya dair soru önergesi
ve Çalışma Bakanı Bahir Ersoy'un yazılı
cevabı.
(71923)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakam tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim.
Malatya Senatörü
Hamdı Özer
29 . 5 . 1978
Ankara-Ulus Hükümet caddesi üzerinde faaliyet
te bulunan İş ve İşçi Bulma Kurumunun Dış İlişki
ler Şubesi bulunduğu binayı yıllığı 2 milyon lira be
delinde kiralamış ve henüz bir yılı dolmamıştır. Bina
2 bodrum, bir zemin beşkat ve 50 odadan ibarettir.
Zemin kat büyük bir salondur. Ayrıca her katta sa
lonları vardır. Garajı vardır. Binanın toplam genişli
ği 4 500 metre karedir. Yemekhane ve misafir ha
nesi de vardır. Ayrıca işç5 yurttaşların daha ucuz üc
retle kalacakları oteller ve lokantalar bölgesi içinde
yer almaktadır. Böyle olduğu halde bu geniş binada
rahatça faaliyette bulunan bazı üniteler Sıhhiye sem
tindeki 2 000 metre kiralık bîr binaya nakledilerek
yıllığı 2,4 milyon lira kira ödenmesine başlanmıştır.
Halen taşınmamış olan üniteler içinde kiralık yer aran
makta olduğu öğrenilmiştir. Bu tutulacak binaya da
milyonlarca lira ödeneceği tabiidir.
Aynı kurumun tüm ünitelerinin dcrli toplu bir
arada bulunması işçi yurttaşların yararına olacağı gi
bi 2 milyon liralık kirayı bir kaç kat artırark hazi
neyi zarara sokmanın Hükümetimizin savurganlıkla
mücadele tutumuna da aykırıdır. Bir içinde bu binaya
yarım milyon lira masraf yapılarak yerleşim dü
zenlemesi de yapılmış yağlı boya ve badana masrafı
ile milyonu aşmış bulunmaktadır.
Bu savurgan tutum ve davranışın Bakanlığa bir
zaruret gibi gösterilmiş olacağı inancı içinde bulun
duğumdan bu konuda bakanlıkça bir inceleme yapı
larak Hazinenin daha fazla ziyana uğratılması ön
lenecek midir.

22 . 6 . 1978
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TC
Çalışma Bakanlığı
Müsteşarlık
Sayı : 2408
20 . 6 . 1978
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi: 7 . 6 . 1978 gün ve Kanunlar Müdürlüğü
anlatımlı 15402-6549-7/923 sayılı yazınız.
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın Hamdi Özer'in ilgideki yazınız ekinde gönderilen ve tara
fımdan cevaplandırılmasını istediği yazıh soruya iliş
kin cevap aşağıda belirtilmiştir.
1. 1973 yılında, İş ve İşçi Bulma Kurumu Ge
nel Müdürlüğü Ankara Yurt Dışı Hizmetler Şubesi
île Genel Müdürlük Merkez Ünitelerinden bir kısmınca kullanılmak üzere Maltepe Gazi Mustafa Kemal
Bulvarı No: 76'da bodrum dahil 9 katlı, kaloriferli,
müstakil bir bina seneliği 480 000 TL. dan 1 . 7 . 1973
- 31 . 1 2 . 1978 güresi için 5 sene 6 aylığına kiralanmış
tır.
Sözkonusu
binanın,
Maliye
Bakanlığınca
6 . 8 . 1975 tarihi itibariyle kamulaştırılması nede
niyle, 4 . 10 . 1975 tarihinden itibaren boşaltılması
nın gerektiği İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirilmiş
olup, konunun hukuki açıdan değerlendirilmesinden,
6830 sayılı yasanın 20 nci maddesi uyarınca, binanın
tahliyesi zorunlu olduğundan, ivedilikle yeni bir bi
na için araştırmalara başlanılmıştır.
Bu arada, Ankara Valiliği ile ilşki kurulup, uy
gun bir süre alınarak, araştırmaların hızlandırılma
sına devam edildiği sırada, binada yeni bir vergi dai
resi açılacağı hesapların kontrolünde
kullanılmak
üzere elektronik beyin tesisi için binaya gereksinme
leri olduğu gerekçesi ile, kat kat binaya taşınmaya
başlanılması,
İş ve İşçi Bulma Kurumunu sıkışık
hizmet koşullarına itmiş, zamanında teslim edileceği
sözü üzerine, o günlerde bulunan binalardan büyüklük
ve kira durumu en uygun inşa halindeki Hasan Geçer
oğullarına ait 2 bodrum 1 zemin ve 5 normal kath bi
nayı senelik 2 000 000 TL.Men kiralama zorunlulu
ğu doğmuştur. Yazılı soruda anılan Ulus'taki bina
bu binadır.
öte yandan inşa halindeki bu binanın kiralanması
sırasında, Ankara Valiliğince Maltepe'deki Hizmet
Binasının 7 gün içinde boşaltılması ile ilgili icra emri
nin gelmesi üzerine, inşaatı bitmeden, eksiklikleri son
radan tamamlanmak üzere, binaya taşmıhnası halinde
iskân raporu Vb. nedenlerden doğacak her türlü so
rumluluk mal sahibine ait olmak koşuluyla 3 yıllık mu
kavele yapılarak 15 . 6 . 1977 tarihinde taşmılnuşhr.
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2. Anılan binada iş ve İşçi Bulma Kurumu Üni
telerinin hizmete başlamasından sonra, birçok kez mal
sahiplerine yapılan başvurulara karşın iskân raporu
alınmaması nedeniyle, Ankara Belediyesince Elektrik
ve suyun kesilmesi durumuyla karşı karşıya kalınmış
tır. Kurumumuz ve Bakanlığımızca, Belediye ile yapı
lan özel girişimler sonucu Belediye hizmetlerinin ke
silmesi önlenmiş olmakla birlikte, bu durumun geçici
olduğu bilinen bir gerçektir.
Binanın projesine göre alt kata oto park yapılması
gerektiği halde, mal sahiplerince, bu koşulun yerine
getirilmemesi nedeniyle iskân raporu alınmamaktadır.
Binanın çok dar ve işlek bir sokakta bulunması nede
niyle Kurumun oto park sorununa bir çözüm getire
memiştir. Genel Müdürlük Merkez binalarından ol
dukça uzak oluşu nedeniyle gidiş gelişlerde ve perso
nele öğle yemeği getirilmesi konusunda olduğu gibi,
evrak akımı bakımından da tıkanıklıklar olmaktadır.
Ayrıca, halka en iyi biçimde ve en kısa sürede hiz
met götürmek durumunda olan İş ve İşçi Bulma Ku
rumunun, Genel Müdürlük binaları ile bağlı ünitele
rinin uzak oluşu ve yeterli ulaşım araçlarının bulun
mayışı hizmet akımını yavaşlatmakta, zaman zaman
da durdurmaktaydı.
Diğer önemli bir konuda, Ulustaki binanın geniş,
uzun salonlardan oluşması, bölünmeye uygun olmayı
şı bölme yapılabilmesi için öncelikle iskân raporunun
alınmasının gerekmesi nedenleriyle, dağınık bir yerle
şim düzeni içinde hizmete başlanmış ve sürdürülmüş
olmasıdır.
3. Yukarıda açıklanan nedenlerle; iskân raporu
alınamayan bir binada kamu hizmeti yapılmasının sa
kıncaları da gözönünde bulundurularak, İş ve İşçi
Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez binalarına
ve Bakanlığımıza yakın olan, ulaşım sorunu bulunma
yan, evrak akımı, merkezle üniteler arasında gidiş ge
lişlerde ve öğle yemeklerine gelişlerde ulaşım aracı ge
rektirmeyen, hizmet binası olarak kullanıma elverişli
olarak inşa edilmiş olan, oto park sorunu bulunma
yan, onarımı ve bölme yapılmasını gerektirmeyen
Kızılay Ihlamur Sokak N o : 10 Baro Han adresinde
ki bina kiralanmış bulunmaktadır.
Yeni binanın yıllık kirası yazılı soru önergesinde
belirlendiği üzere 2 400 000 TL. olmayıp, 2 150 000
TL. dır. Bu durumda Ulus'daki bina ile Kızılay'daki
bina arasında yıllık kira ücreti 150 000 TL. fark et
mektedir.

22 . 6 . 1978

O : 1

Ulus'taki binanın kiralanma tarihi ile Ihlamur So
kaktaki binanın kiralanma tarihi arasında geçen dö
nemdeki fiyat artışları gözönüne alındığında bu far
kın normal sayılması gerekeceğide açıktır.
Bilgilerinize sunarım.
Çalışma Bakanı
Bahir Ersoy
7. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp
Üner'in, Kırşehir İlinin Mucur ilçesine bağlı Tataryeğenağa köyüne pancar ekimi için izin verilip veril
meyeceğine dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı. (71926)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıda beyan edilen sorumun Sanayi Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica
ederim.
Növşehir Senatörü
Prof. Dr. Ragıp Üner
Kırşehir Mucur ilçesine bağh Tataryeğenağa köyü
1966 yılına kadar pancar ekimi ile iştigal ederken o
tarihte sular kesildiği için köyNi bu ekimden vaz geç
miştir.
Halen köyde sulama suyu bollaşmıştır civar köy
lerde pancar ekimi sürdürülmektedir köy halkı pan
car ekimi için müracaat etmiştir.
Bakanlıkça Tataryeğenağa köyüne pancar ekimi
izni verilip verilmeyeceği hususunda bakanlık ne dü
şünmektedir?
TC
Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı
21.6.1978
Basın ve Halkla Münasebetler
Dairesi Reisliği
Sayı: 23-G1/MF-1-2445
K o n u : Sn. Ragıp
Üner'in yazın soru
önergesi Hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
7 . 6 . 1978 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü
15439-6554-7/926 sayılı emirlerinize cevap:
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ragıp
Üner'in Kırşehir Mucur ilçesine bağlı Tataryeğenağa
köyünde yeniden pancar ekimine müsaade edilip edil
meyeceğime dair yazılı soru önergesi incefcnmijtir
Mezkûr köyün Kayseri Seker Fabrikasınca 1979
yılı pancar ekim programına alınmış olduğunu bilgi
lerinize arz ederim.
Orhan Alp
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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68 NCİ BİRLEŞİM
22 . 6 . 1978 Perşembe
Saat : 15.00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl
ve bir yedek üye seçimi.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
ÎŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ
KARARLAŞTIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLÎK KARARI
VERİLEN İŞLER
1. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun 10, 12 ve 20 nci maddelerinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve
Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/94; C,
Senatosu : 1/561) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tarihi :
20 . 6 . 1978)
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit
Köker'in, Kızılay altgeçtidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24)
2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit
Köker'in,
istanbul
Aksaray ve Sultanhamam'da
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27)
3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat
Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63)
4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri
Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki
YSE ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66)

5. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S,
Sayısı : 704) (Dağıtım tarihi : 18 . 4 . 1977)
6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde istanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen
önergesi. (10/67)
7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri
öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulmuş şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70)
8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri
öner'in, Tarım ürttalerinîn taban fiyatlarının tespit
ve ilânı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si. (10/71)
9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri
öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu-.
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72)
10. — Ankara imar Limited Şirketinin Arısoy
Kolektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S, Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 , 1978)
11. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma
Komisyonu raporu (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma
tarihi : 31 . 5 . 1978)"
12. — Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu
raporu. (10/38) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi :
13.6.1978)
13. — Cumhuriyet Senatosu Manisa eski Üyesi Or
han Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12.11 .1969 tarih ve 71 sayıh Haftalık Karar
Cdtveliindtiki 5894 ısıayıdı Kararının Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih
ve 6, 20 . 6 .1974 tarih ve 6, 3 . 3 ± 1975 tarih ve 6,
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18. — Milli Savunma Bakam Ferid Melen'in (Es
21 . 2 , 1977 tarih ve 6 sayıh raporları ile Komisyon j
ki Milli Savunma Bakam) Dilekçe Karma Komisyo
Başkanlığının 8 , 2 . 1978 tarih ve 6 sayılı raporlar
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı
hakkında tezkeresi. (C Senatosu : 4/81 - 4/22) S, Sa
yısı: 1574'e 5 nci ek) (Dağıtım tarihi : 22.2.1978)
Haftalık Karar Cetvelindeki 4254 sayılı Ramazan
Kurt'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı
14. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türkve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun ı
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalik Karar Cetvelin- '
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 161 sayılı
deki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görüşülme
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ta
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun
rih ve 161 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10 . 5 . 1972 tarih ve 17/1,
tosu: 4/289) (S. Sayısı: 676'ya 1 nci ek) (Dağıtım ta
20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 tarih ve 17, I
rihi : 22 . 2 . 1978)
21 . 2 . 1977 tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon
19. — Milli Savunma Bakanı Ferid Meîen'in (Es
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 17, 17/1 sayıh ra- |
ki
Milli
Savunma Bakam) Dilekçe Karma Komisyo
porlar hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/80 - 4/23)
na Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı
(S. Sayısı : 1575'e 5 noi ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978)
Haftalık Karar Cetvelindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a
15. — Adalet Bakam İsmail Müftüoğlu'nun (Eski
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140
Adalet Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayıh Haftalık Ka
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
rar Cetvelindeki 4257 sayıh Ahmet Barındırır'a ait \ misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 162 sayılı raporu
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
ile Komisyon Başkanliğımn 8 . 2 . 1978 tarih ve 162
yılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince kararın Ge
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/290)
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
(S. Sayısı: 677'ye 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978)
misyonunun
21.2.1977 tarih ve 166 sayıh raporu
20. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs,
ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve 166 j C. Senatosu İzmir eski Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale
sayılı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/294) i eski Milletvekili Zekiye Güken'İn, Dilcikçe Karma Ko
(S. Sayısı: 670'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978)
misyonu Genel Kurulunun 1 5 . 4 . 1975 tarih ve 3 sa
16. — İçişleri Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün (Eski
İçişleri Bakam) Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki 4276 sayılı Mustafa Altmok'a
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine
dair yazısı ve
140 sayıh Kanunuc 12 nci maddesi gereğince Kararm Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 165 sayıh
raporu ile Komisyon
Başkanlığının 8.2.1978 tarih
ve 165 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/293) (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) (Dağıtım
tarihi : 22.2.1978)
17. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakam)
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 saydı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 saydı Melek Ipkin'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun
21.2.1977 tarih ve 151 sayıh
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih
ve 151 saydı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/283) (S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek) (Dağılım
tarihi : 22.2.1978)
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yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan
Göksel'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine
dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun
21 . 2 . 1977 tarih ve 155 - 156 - 157 sayıh rapor
ları ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve
155, 156, 157 sayıh raporlar hakkında tezkeresi. (C,Senatosu: 4/287) (S. Sayısı: 678'e 2 nci ek) (Dağıtım
tarihi: 23.2.1978)
21. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun, (Eiski Milli
Eğitim Bakam dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 28 . 6 . 1973 tarih ve 160 sayıh
Haftalık Karar Cetvelindeki 19212 sayıh Fikriye Okyay'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı
ve 140 sayıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 154 sayılı
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tartf
ve 154 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu :
4/286) (S. Sayısı : 679'a 1 nci ek) (Dağıtım tarihi :
23 . 2 . 1978)

22. — istanbul eski Milletvekili (Eski Milli Savunma
j Bakanı) İlharni Sancar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu
j Genel Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayıh Haf-
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talik Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'ye ait J tarih ve 1 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
tosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 3 ncü ek) (Dağıtım
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel
tarihi : 14 . 3 . 1978)
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
27. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun,
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile
I Dilekçe Karma
Komisyonu Genel
Kurulunun
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 153 sa
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/285)
velindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın Ge
(S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978)
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe
23. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un, (Eski Maliye I Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 3,
Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel
3 . 3 . 1975 tarih ve 3, 21 . 2 . 1977 tarih ve 3 sa
Kurulunun 29 . 11 . 1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978
Karar Cetvelindeki 16459 sayılı tshak Şafak'a ait ka
tarih ve 3 saydı rapor hakkında tezkeresi, (C. Sena
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 3 ncü ek) (Dağıtım
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel
tarihi : 14 . 3 : 1978)
Kuaılda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
28. — Ziya Müezzinoğlu'nun, (Eski Maliye Ba
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 52 sayılı
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 12S sayılı Haftalık
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/282) (S.
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait
Sayısı : 681'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978)
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı
Kanununun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
. 24. — Cumhuriyet Senatosu Ordu eski Üyesi Selânel
Kurulda
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
hattin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
misyonunun,
6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975
Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık
tarih ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları
Karar Cetvelindeki 4264 sayılı Cemil Maden'e ait
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 , 1978 tarih ve 29
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi
sayılı
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/164)
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih
(S.
Sayısı
: 365'e 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi :
ve 158 sayılı raporu ile Komisyon Başkanlığının
8 . 2 . 1978 tarih ve 158 sayılı rapor hakkında tez I 14 . 3 . 1978)
keresi. (C. Senatosu : 4/288) (S. Sayısı : 682'ye 1 nci
29. — Ziya Müezzinoğlu'nun. (Eski Maliye Baka
ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978)
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık
25. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in,
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait
Dilekçe Karma
Komisyonu Genel
Kurulunun
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar
Cetvelindeki 5872 sayılı îhsan Önesen'e ait kararın I yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek I Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun, 20 , 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 tarih
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 , 1974 tarih ve 7,
ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları ile Ko
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
misyon Başkanlığının 1 , 3 . 1978 tarih ve 33 sayılı
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978
rapor hakkında tezkeresi (C. Senatosu : 4/169) (S.
tarih ve 7 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
Sayılı : 377'ye 3 ncü ek( (Dağıtım tarihi : 14.3.1978)
tosu : 4/160) (S, Sayısı : 360'a 3 ncü ek) (Dağıtım
tarihi : 14 . 3 . 1978)
3Q. — Ziya Müezzinoğlu'nun, (Eski Maliye Bakanı
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
26. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun,
nun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar Cet
Dilekçe Karma
Komisyonu Genel
Kurulunun
velindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait kararın tatbik
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayıh Kanunun
Cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 .: 1974 tarih ve I,
yonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 6 . 3 . 1975 tarih
3 . 3 . 1975 tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 tarih ve 1 sa
ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 34 sayılı raporları ile
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 , 3 . 1978

Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 34 sa
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/181)
(S. Sayısı : 399'a 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi :
14 Î 3 . 1978)
31. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye
Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 28 . 5 , 1969 tarih ve 64 sayılı
Haftalık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e
ait kararın tatbik
edilemeyeceğine dair yazısı ve
140 sayılı Kanunun 12 noi maddesi gereğince kararın
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma
Komisyonunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975
tarih ve 51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları
ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 tarih ve
51 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu :
4/199) (S. Sayısı : 402'ye 3 ncü ek) (Dağıtım tari
hi : 14 . 3 . 1978)
32. — Eski Milli Saıvunma Bakanı Ferid Melen'in.
Dilekçe Karma
Komisyonu
Genel
Kurulunun
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye ait
kararın tatbilc edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Gene)
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 2 . 1977 tarih ve 163 saydı raporu ile
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih 163 sayıb
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/291) (S
Sayısı : 675'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 14 . 3 .1978)
33. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş Tümer'e ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 sayılı
raporu. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 775) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978)
34. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 saydı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bayram'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 167 sayıh
raporu. (C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776) (Dağı
tım tarihi ; 26 . 4 . 1978)

35. — Bursa Milletvekili Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 12 . 7 . 1977 tarih ve 49 sayıh Haftalık
Karar Cetvelindeki 5795 sayıh Prof. Dr. Yusuf Yazıcı'ya ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı
ve 140 sayıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 173 sayılı
raporu (C. Senatosu : 4/440) (S. Sayısı : 777)) (Da
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978)
36. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye
Balkanı Ziya Müezzinoğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayıh
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Özipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı
ve 140 sayıh Kanunun 12 noi maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 172 sayıh
rapora (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 7 7 8 ) (Da
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978)
37. —• Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Ba
kanı) İsmail Müftüoğîu'nun, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayıh
Haftalık Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140
sayılı Kanunun 12 nci maddesi
gereğince kararın
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma
Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 169 sayılı ra
poru. (C. Senatosu : 4/336) (S. Sayısı : 779) (Dağı
tım tarihi : 27 . 4 . 1978)
38. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'm, Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı
Haftalık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet
Gökşin'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe
Karma Komisyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve
31, 6 . 3 . 1975 tarih ve 31, 21 . 2.1977 tarih ve 31
sayılı raporları ve 3 . 5 . 1978 tarihli tezkeresi. (C. Se
natosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 3 ncü ek) (Dağıtım
tarihi : 11 .5.1978)
39. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı)
Deniz Baykal'iin, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih

ve 152 sayılı raporu ve 3.5.1978 tarihli tezkeresi.
(C. Senatosu : 4/284) (S. Sayısı : 673'e 1 nci ek) (Da
ğıtım tarihi : 11 . 5 . 1978)
40. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un, (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
mlunun 29 . 4 . 1975 tarih ve 6 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a ait kararın
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 164 sayılı raporu ve
3 . 5 . 1978 tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/292)
(S. Sayısı : 674'e 1 nci ek (Dağıtım tarihi : 11.5.1978)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK
İŞLER
1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa bir geçici
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve
Milli Savunma komisyonları raporları. (M. Meclisi :
1/89; C. Senatosu : 1/562) (S. Sayısı : 790) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 6 . 1978)
2. — Günün 24 Saaite Taksimine dair 697 sayılı
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu.
(M. Meclisi : 1/98; C. Senatosu : 1/566) (S. Sayısı :
791) (Dağıtma tarihi : 20 , 6 . 1978)

(68 nci Birleşim)

Toplantı: 17

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :

790

1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan
Metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor
ye Kültür ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (M. Meclisi :
1/89: C. Senatosu : 1/562)
(Not : M. MecMsi S. Sayısı : 98)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1388

7.6,

1978

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 6
6 1978 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülülerek işaret oyuyla kabul
edilen, 1111 sayılı Askerlik Kanununa bir keçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Cahit Karakaş
Millet Meclisi Başkam

Not : Bu tasarı 17 . 2 . 1978 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona
havale edilmiş ve Genel
6 . 6 . 1978 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir.
(Millet Meclisi
sı : 98)

TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı : 101 - 230/02091

Kurulun
S. Sayı

13 . 2 . 1978

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
9 . 2 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «1111 sayıh Askerlik Kanununa bir geçici madde eklenmesi hakkında
kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyla arı ederim.
Bülent Ecevit
Başbakan

—2—
GEREKÇE
1111 sayılı Askerlik Kanununa 1970 yılında 1315 sayılı Kanunla eklenen geçici 6 ncı madde ile köy ilkokullarındaki öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla îlköğretmen okulu mezunu olup 1975 yılının sonuna
kadar son yoklamalarda askerliklerine karar alınan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Milli Eğitim
Bakanlığı kadrolarında ilkokul öğretmeni olarak çalışmakta olan yükümlülerin köy ilkokullarında çalıştırıl
mak koşuluyla Milli Eğitim Bakanlığı emrine verileceği kabul edilmiştir.
Ancak; ilköğretmen okullarının 1973 - 1974 ders yılı döneminden itibaren statüleri değiştirilerek öğretmen
liseleri ismi verilmiş ve mezunlarından ilkokul öğretmenliği hakkı kaldırılmıştır.
Statü değişikliğinin yapıldığı 1973 - 1974 ders yılı döneminde, ilköğretmen okulları öğrencilerinin öğret
menlik hakları müktesep hak olarak saklı tutulduğundan,- bu öğrencilerin öğretmen liselerinden mezuniyet
lerini müteakip, ilköğretmen okulu kaynağı son bulmaktadır.
Söz konusu sorunlara bir çözüm sağlamak amacıyla hazırlanan bu kanun tasarısında; ilköğretmen okulla
rım veya öğretmen liselerini bitirenlerden ilkokul öğretmeni olmaya hak kazananların bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında fiilen çalışmakta olmaları halinde ve ayrıca haklarında
evvelce veya sonradan askerlik kararı alınmış olması koşuluyla muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek
üzere Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecekleri ancak, mutlaka köy ilkokullarında istihdam edilecekleri
hükmü getirilmiştir.
Öğretmen lisesi mezunu olup da sonradan iki yıl süreli eğitim enstitülerini bitirerek ilkokul öğretmeni ol
ma hakkını kazanmış olan yükümlüler yedeksubay adayı olma hakkını ihraz ettiklerinden bu gibilerin hazır
lanan bu kanun tasarısı hükümlerinden yararlanmaları kesinlikle mümkün değildir. Çünkü burada anaespri
evvelce kazanılmış olan hakların korunması olmaktadır.
Ayrıca bu tasarının kanunlaşarak yürürlüğe girdiği tarihte er olarak yükümlülüğünü yerine getirmekte
olan ve bu kanunda öngörülen şartlara göre ilkokul öğretmenliğini sıfatım ihraz etmiş bulunanlardan istekli
olanların köy ilkokullarında öğretmen olarak çalışmaları koşuluyla geri kalan hizmetlerini söz konusu yerler
de tamamlamak üzere terhis olunacakları kabul edilmiştir.
Bunun yanısıra köy ilkokullarında görev yapacak olan ilkokul öğretmeni yükümlülerin görev süreleri ise
Silahlı Kuvvetlerdeki erlerin hizmet süreleri ile sınırlandırılmış bulunmaktadır.

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'mm, 21 . 6 i 1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 27 . 7 . 1970 Tarih
ve 1315 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. (2/153)
Millet Meclisi Başkanlığına
Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 2/766 sıra sayılı Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun teklifini yeniliyorum.
Gereğini saygılarımla rica ederim.
Sivas Milletvekili
Azimet Köylüoğlu

Millet Meclîsi Başkanlığına
21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna
bazı maddeler eklenmesi hakkında 27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ilişiktir.
Gereğini saygıyla rica ederim.
12 . 1 . 1977
Eskişehir Milletvekili
Murat Kâhyaoğlu
C. Senatosu

(S. Sayısı : 790)
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G E R E K Ç E
Türk toplumu sosya - ekonomik bakımdan hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu gelişmelere paralel olarak
hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi, yetişmiş insangücü ile olanaklıdır. Köye sunulan hizmetlerin ye
rine getirilmesinde öğretmenlerin katkısı büyük ölçüde hissedilmektedir. Bu hizmetlerin en önemlisinin de
eğitim hizmeti olduğu herkesçe bilinmektedir.
Cumhuriyet döneminde ilköğretim hizmetlerinin yerine getirilmesinde sayıca ilkokul öğretmenine büyük
ihtiyaç duyulmuştur. Anayasamızın 50 nci maddesinde ifadesini bulan ilköğretimin parasız ve zorunlu olma
sı, ilkokul öğretmenine duyulan ihtiyacı daha da artırmaktadır.
Cumhuriyet yönetimi kurulduktan sonra tüm eğitim sisteminde olduğu gibi, ilkokul öğretmeni yetiştirilme
sinde ve istihdamında önemli değişmeler olmuştur. İlkokul öğretmenlerinin istihdam politikasında hep köye
yönelik amaçlar güdülmüş ve mesleğe ilk giren bir öğretmenin köyde hizmet görmesi esası prensip olarak
kabul edilmiştir. Köyde hizmet görme mecburiyeti yasal hükme de bağlanmıştır.
27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayıh Kanunun geçici 6 ncı maddesi ile getirilen (İlkokul öğretmenlerinin er
öğretmen olarak köylerde görevlendirilmesi) hükmünün de aynı amacı gerçekleştirme bedeline yönelik ol
duğu bir gerçektir. Ancak, bu hüküm 1975 yılı ile sınırlı bulunmaktadır.
Söz konusu kanunun gerekçesi :
1. Köye öğretmen bulma ihtiyacı ile,
2. Askerlik çağma giren ilkokul öğretmenlerinin askerlik görevlerini yerine getirmeleri zorunludur. Bu
zorunluluk, öğretmenlerin köyde er öğretmen olarak görevlendirilmelerine yöneliktir. Aynı sorun bugün
içinde geçerliliğini korumaktadır. Halen yürürlükte bulunan 1315 sayılı Kanunun 1975 yılına kadar olan sı
nırlaması uzatıldığı takdirde, 1975 yılında köye öğretmen bulma sorunu ile karşı karşıya kalınacağı gibi,
görev başında bulunan öğretmenlerin askerlik durumları da ayrıca bir sorun olacaktır. Bu sebeple, yukarıda
sayılan sorunlarla karşı karşıya kalınmaması için, 1975 yılına kadar olan sınırlamanın 1980 yılına kadar uza
tılmasını amaçlayan bu teklifin kanunlaşması zorunlu görülmektedir.
14 . 6 . 1974 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu hükümleri gereğince, ilköğretmen okulları
yeniden düzenlenerek ilkokul öğretmeni olacakların yüksekokul mezunu olmaları sağlanmıştır. Uygulamaya
konulan bu düzenleme çalışmaları sonunda bugünkü ilköğretmen okulları, eğitim enstitüsü adıyla ilk mezun
larını 1976 - 1977 öğretim yılında vermiş olacaklardır. Ancak, daha önce ilköğretmen okullarına alınan öğ
rencilerin, 1975 - 1976 öğretim yılında son olarak mezun olmaları gerekmekte ise de bütünleme, engel sınav
ları gibi sebeplerle mezun olamamaları veya mezun olanların askerlik çağına gelebilmeleri, 1975 yılma göre
en az beş yıllık bir süreyi gerektirecektir. Bu sebeple, 1315 sayıh Kanundaki 1975 yılı sınırlamasının 1980 yı
lına kadar uzatılmasında kesin zorunluluk bulunmaktadır. Söz konusu kanun teklifi de bu amaçla hazırlan
mıştır.
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MADDELERİN. GEREKÇELERİ :

Madde 1. — Bu madde ile, askerlik çağına gelen ilköğretmen okulları mezunlarının er öğretmen olarak
köylerde hizmet görmelerini sağlayan 1315 sayıh Kanunun geçici 6 ncı maddesindeki 1975 yılma kadar olan
sınırlamanın 1980 yılına kadar uzatılması sağlanmıştır.
Madde 2 ve 3. — Yürürlük ve yürütme maddeleridirj

C. Senatosu

(S. Sayısı : 790)
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SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ
21 . 6 . 1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 27 , 7 . 1970 Tarih ve 1315 Sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. — 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve
hu Kanuna bazı geçici maddeler eklenmesi hakkındaki 27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunun geçici
6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«GEÇİCİ MADDE 6". — 1980 yılının sonuna kadar son yoklamalarda askerliklerine karar verilenlerden
ilköğretmen okulu mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarmda ilkokul öğretmeni olarak çalışanlar
Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. Ancak, bunlardan lüzumu kadarı Silahlı Kuvvetler Okuma - Yaz
ma okullarında öğretmenlik yapmak üzere görevlendirilir. Bunların askerlik şubelerince şevklerinden itiba
ren gerek köy ilkokullarında ve gerekse Silahlı Kuvvetler Okuma - Yazma okullarında öğretmen olarak çalı
şacakları süre içinde memuriyetleri ile ilişkileri kesilmez. Maaş ve özlük haklarım kendi statüleri içinde Mil
li Eğitim Bakanlığı bütçesinden almaya devam ederler. Milli Eğitim Bakanlığından maaşlarım almaya de
vam ettikleri bu sürece resmi elbise giyemezler ve iaşe edilmezler. Bu öğretmenler askerlik hizmetleri süre
since Milli Eğitim Bakanlığmca gösterilen köy ilkokullarında veya Milli Savunma Bakanlığmca gösterilen
Silahlı Kuvvetler Okuma - Yazma okullarında öğretmenlik yapmaya mecburdurlar. Öğretmenlik yapmak is
temeyenler ile öğretmen hizmetleri sırasında usulüne göre öğretmenlik mesleği ile ilişkileri kesilenler geri
kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilirler. Bunların maaşları kesilir. Milli Eği
tim Bakanlığı emrine verilenler ve Silahlı Kuvvetler Okuma - Yazma okullarında vazife gören öğretmenler
firar ve izin tecavüzü bakımından Askeri Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine tabi olmaya devam eder
ler. Silahlı Kuvvetler Okuma - Yazma okullarında vazife gören öğretmenler hakkında Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanunundaki Silahlı Kuvvetlerde çalışan sivil personele ait hükümler uygulanır.»
MADDE 2. — Bu Kanım yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür,

Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu ile 6 arkadaşının 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 27 . 7 . 1970 Tarih
ve 1315 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. (2/269)
Millet Meclisi Başkanlığına
1111 sayılı Askerlik Kanununun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunla değişik geçici 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesine dair Kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte takdim edilmiştir.
Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz.
23 . 12 . 1977
Erzurum Milletvekili
Elâzığ Milletvekili
Sivas Milletvekili
Nevzat Kösoğlu
M. Tahir Şaşmaz
Ali Gürbüz
Ankara Milletvekili
Necati Gültekin

Tokat Milletvekili
Faruk Demirtola
Kahramanmaraş Milletvekili
M. Yusuf Özbaş

G E R E K Ç E

Çorum Milletvekili
Mehmet İrmak
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Kanun koyucu, ilkokul öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı emrinde askerlik hizmeti görmesini geçici
bir çare olarak görmüş ve bunu 1975 sonu itibarıyla sınırlandırmıştı. Ancak, 14.6.1973 tarih ve 1739 sa
yılı Milli Eğitim Temel Kanunu, ilkokul öğretmenlerinin de «yüksek tahsil» görmelerini mecburi hale getirin
ce «ilköğretmen okulları» kapatılmış ve ilkokul öğretmenleri de iki yıllık yükseköğretim veren eğitim ensC. Senatosu

(S. Sayısı : 790)
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titülerinde yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu okulları bitiren ilkokul öğretmenlerinin de
görmüş olanlar gibi askerliklerini «yedeksubay» olarak ifa edecekleri tabiidir.

diğer

yükseköğretim

İlköğretmen okulları 1974 yılında kapatılmakla beraber, bu mekteplerin 2 nci ve 3 ncü sınıflarında bulu
nan öğrencilerin «ilkokul öğretmeni olma» hakları baki kalmıştır. Keza, 31.12.1975 tarihinden evvel mezun
olup Milli Eğitim Bakanlığı emrinde ilkokul öğretmenliği yaptıkları halde askerlik çağına gelmedikleri veya
çeşitli sebeplerle «askerlik kararı» aldıramadıkları için, «er öğretmen» olarak askerlik yapamamış olan öğ
retmenler de vardır. Bunların sayısı (yani «er öğretmenlik» hakkından istifade edemeyen ilkokul öğretmenleri
nin sayısı) bugün 5 000 civarındadır.
Bu yıl son mezunlarını da veren ilköğretmen okullarından artık ilkokul öğretmeni yetiştiremediğine ve
bundan sonra «er öğretmenlik» diye bir hak talebi olmayacağına göre, bu 5 000 öğretmenin er öğretmenlik
hakkından, istifade edememesi Anayasanın eşitlik prensiplerine aykırıdır.,
Bu itibarla, ilköğretmen okullarından mezun olup da Milli Eğitim Bakanlığı emrinde ilkokul öğretmeni
olarak vazife gören bütün askerlik mükelleflerinin «er öğretmen» olarak askerlik yapmalarını temin etmek
üzere teklif ettiğimiz kanun maddesinin değiştirilmesi gerekmektedir.

ERZURUM MİLLETVEKİLİ NEVZAT KÖSOĞLU İLE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ
1111 Sayılı Askerlik Kanununun

27 . 7 . 1970 \Tarih ve 1315 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 6 net
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi

Maddesinin

MADDE 1. — 1111 sayılı Kanunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunla değiştirilen geçici
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6 ncı

«Geçici Madde 6. — (27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunla değişik) son yoklamalarda askerlikleri
ne karar verilenlerden İlköğretmen okulu mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında İlkokul öğretme
ni olarak çalışanlar Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. Ancak bunlardan lüzumu kadarı Silahlı Kuv
vetler okuma yazma okullarına öğretmenlik yapmak üzere görevlendirilir. Bunların, Askerlik şubelerince
şevklerinden itibaren gerek köy ilkokullarında ve gerekse Silahlı Kuvvetler okuma yazma okullarında öğ
retmen olarak çalışacakları süre içinde memuriyetleri ile ilişkileri kesilmez. Maaş ve özlük haklarını kendi
statüleri içinde Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden almaya devam ederler. Milli Eğitim Bakanlığından maaş
larını almaya devam ettikleri bu sürece resmi elbise giyemezler ve iaşe edilemezler. Bu öğretmenler askerlik
hizmetleri süresince Milli Eğitim Bakanlığınca gösterilen köy ilkokullarında veya Milli Savunma Bakanlığın
ca gösterilen Silahlı Kuvvetler okuma yazma okullarında öğretmenlik yapmaya mecburdurlar. Öğretmenlik
yapmak istemeyenler ile öğretmenlik hizmetleri sırasında usulüne göre öğretmenlik mesleği ile ilişkileri kesi
lenler geri kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevkedilirler. Bunların maaşları kesilir.
Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilenler ve Silahlı Kuvvetler okuma yazma okullarında vazife gören öğret
menler firar ve izin tecavüzü bakımından Askeri Ceza ve Askeri Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine tabi
olmaya devam ederler. Silahlı Kuvvetler okuma yazma okullarında vazife gören öğretmenler hakkında Türk
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunundaki Silahlı Kuvvetlerde çalışan sivil personele ait hükümler uygulanır.
Bu madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar er olarak kıtalara sevkedilmiş veya er olarak as
kerliğine karar verilip kıtalara sevkedilecek olan ilkokul öğretmenleri derhal kıta hizmetlerinden alınarak Mil
li Eğitim Bakanlığı emrine ve ihtiyaca göre Silahlı Kuvvetler okuma yazma okullarına verilirler ve kalan
hizmetlerini ikmal ederler. Bu durumda olanlar, kıtalarda geçen askerlik hizmetleri ile ilgili olarak başkaca
hiçbir hak iddia edemezler.»
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer,
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
C. Senatosu

(S. Sayısı : 790)
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Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ile 15 Arkadaşının, 1111 Sayılı Askerlik Yasasının Bazı Maddelerini
Değiştiren 1315 Sayılı Yasanın Geçici 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Önerisi. (2/316)
Millet Meclisi Başkanlığına
1111 sayılı Askerlik Yasasının bazı maddelerini değiştiren 1315 sayılı Yasanın geçici 6 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine ilişkin yasa önerisi gerekçesi ile birlikte ilişiktedir.
Gereğini saygılarımla rica ederim.
Denizli
M. Gazalcı

Elazığ
F. Öztürk

İzmir
F. Arslantas

İzmir
N. Türkcan

Zonguldak
K. Anadol

Afyonkarahisar
/. Akın

Uşak
7. Ay dm

Muğla
S. Gökmen

Manisa
H. A. Dağlı

Aydın
M. Çelik

Denizli
Ö. İ. Paköz

Uşak
S. Yüksel

Muş
B. G. Şavh

Ankara
E. Saraçoğlu

Muğla
H. F. İlter

Denizli
A. Keskin

GEREKÇE
1975 yılının sonuna kadar askerliklerine karar aldıran ilkokul öğretmenleri 1315 sayılı Yasanın geçici 6 ncı
maddesine göre askerlik görevlerini orduda ya da yurdumuzun çeşitli mahrumiyet bölgelerinde öğretmen ola
rak yerine getirebiliyordu. Ancak yasada tanınan süre dolduğu için 1975 yılından sonra ilkokul öğretmenleri
er olarak silah altına alınmaya başlandı. Oysa çeşitli nedenlerle okuma yazma öğrenmeden gelen erlerimizi
eğitmek için Silahlı Kuvvetlerimizin öğretmene ihtiyacı sürmektedir. Anadolunun birçok yerlerinde de öğret
men açığı olduğu bir gerçektir, ilkokul öğretmenleri er olarak askere alındığında okullar boş kalmakta, eği
tim ve öğretim aksamaktadır.
Bu yasa ile eğitim ve öğretim yönünden geri kalmış ülkemizin eğitimciye olan gereksinmesi bir ölçüde gide
rilecektir.
Ayrıca 1975 yılı sonuna kadar askerliğine karar aldıran ve askerliklerini er öğretmen olarak yapanlarla,
bu süre geçtikten sonra er öğretmenlik hakkından yararlanamayarak silah altına alınanlar arasında bir eşitsiz
liğin doğacağı kuşkusuzdur. Bu durum ise Anayasamızın eşitlik ilkesine açıkça aykırı düşmektedir.

C. Senatosu

(S. Sayısı : 790)
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA GAZALCI İLE 15 ARAKADAŞININ TEKLİFİ
1111 Sayılı Askerlik

Yasasının Bazı Maddelerini Değiştiren 1315 Sayılı
Değiştirilmesine İlişkin Yasa Önerisi

Yasanın Geçici 6 ncı Maddesinin

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Yasasının bazı maddelerini değiştiren 1315 sayılı Yasanın geçici 6 ncı
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Geçici Madde 6. — Son yoklamalarda, askerliklerine karar verilenlerden ilköğretmen okulu mezunu
olup, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ilkokul öğretmeni olarak çalışanlar, Milli Eğitim Bakanlığı em
rine verilirler. Bunlardan lüzumu kadarı, Silahlı Kuvvetler okuma - yazma okullannda öğretmenlik
yapmak üzere görevlendirilir. Bunlann askerlik şubelerince şevklerinden itibaren, gerek köy ilkokullarında
ve gerekse Silahlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında öğretmen olarak çalışacaktan süre içinde memu
riyetle ilişkileri kesilmez. Maaş ve özlük haklarım kendi statüleri içerisinde Milli Eğitim Bakanlığından al
maya devam ederler. Milli Eğitim Bakanlığında maaş almaya devam ettikleri bu sürece resmi elbise giye
mezler, iaşe edilemezler. Silahlı Kuvvetler okuma - yazma okullannda vazife gören öğretmenler hakkmda
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunundaki Silahlı Kuvvetlerde çalışan sivil personele ait hükümler
uygulanır.
1111 sayılı Askerlik Yasasını değiştiren 1315 sayılı Yasanın geçici 6 ncı maddesi, hükmünden yararlanamayarak, askere er olarak sevk edilen ve halen silah altında bulunan ilkokul öğretmenleri bu yasanın yü
rürlüğe girdiği tarihte Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilirler ve geri kalan hizmetlerini er öğretmen olarak
tamamlarlar.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bakaya, yoklama kaçağı, saklık suçlarından mahkûm olanların
ve haklarında cezai kovuşturma açılmış veya açılacak olanların cezalan, ceza mahkûmiyetlerinin neticelerini
de kapsamak üzere affedilmişlerdir.»
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

CUMHURİYET SENATOSU
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü

8.6.

1978

TASARI VEYA TEKLİFİN
Sıra Sayısı
M. M, C. S.
98

ÖZETİ
1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla.
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay.
SÜRENİN BİTİŞ TARİHÎ : 7 Eylül
TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün)
\
1. — Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu
İşin niteliğine göre 10 gün
2, — Milli Savunma Komisyonu
İşin niteliğine göre 10 gün
16 . 6 . 1978
Gündeme
C. Senatosu
(S. Sayısı : 790)
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Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve
Kültür Komisyonu
Esas No, : 1/562
Karar No. : 2

13 . 6 . 1978

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Millet Mecisinin 6 . 6 . 1978 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek işari
(1111 sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi hakkında Kanun Tasarısı)

oyla kabul

edilen,

Komisyonumuzun 6 . 13 . 1978 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle her yön
den tetkik ve müzakere olundu.
Kanunun tümü Komisyonumuzda prensip olarak aynen kabul edilerek, maddelerin görüşülmesine geçilmiş
ve bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Genei Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir.
Ancak Komisyonumuzun temenni mahiyetinde bulunan görüşleri aşağıda belirtilmiş olarak karara bağ
lanmıştır.
Gerek seferberlik halinde, daha önce silâh 'kullanmamış insanları eğitime tabi tutmadan cepheye veya hiz
mete sevk zorunluluğu ile karşılaşmamak ve gerek en dinamik yaşta bulunan insanları ülkenin ihtiyaç göste
ren alanlarında, mesela teraslama, ormanları ıslah ve yeni orman alanları yapma, köy yolları, köy okulları,
bent inşaatları ve benzerli işlerde küManmak ve belirli sürelerle de askeri eğitimden geçirilmek üzere Milli Sa-.
vunma Bakanlığının artan nüfusu ve öngörülmekte olan yeni savunma kavramını da nazarı dikkate almak ve
Silâhlı Kuvvetlerin bir parçası olarak yeni bir Kalkınma Ordusunun organize edilmesi kaçınılmaz bir duruma
geldiğine Komisyonumuz inanmaktadır.
Havalesi gereğince Milli Savunma Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek
olunur.
Başkan
Sivas
Hüseyin Öztürk
Toplantıda bulunamadı

Başkanlığa

saygıyla arz

Bu Kanunda Başkan ve Sözcü
Çanakkale
İsmail Kutluk

Üye
Burdur
Ekrem Kabay

Üye
Manisa
M. Tcvfik Elmasyazar

Üye
Antalya
Reşat Oğuz
Toplantıda bulunamadı

Üye
Adıyaman
Yusuf Çetin

Üye
Çorum
Abdullah Ercan
Toplantıda bulunamadı

Üye
Ağrı
Kasım Küfrevi
Toplantıda bulunamadı

Üye
Bursa
Barlas Küntay
Toplantıda bulunamadı

Üye
Konya
Osman Nuri Canpolat

Üye
Mardin
Sait Mert oğlu

Tabii Üye
Sami Küçük

C. Bşk. S. Ü.
Sadi Irmak

C. Senatosu

(S. Sayısı : 790)

Tabii Üye
Kadri Kaplan
Toplantıda bulunamadı
Üye
Kayseri
Sami Turan
Toplantıda bulunamadı
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MM Savunma Komisyonunun Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Milli Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/562
Karar No. : 10

15 . 6 . 1978

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Millet Meclisinin 6.6.1978 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen,
1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Milli Savunma ve
Milli Eğitim bakanlılklan temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzun 15.6.1978 tarihli toplantısında
görüşüldü.
Tasarı gerekçesinde ve gerekse Hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı beyanlarından da anlaşıldığı gibi,
bu kanun tasarısıyla asker olma çağına gelmiş ilkokul öğretmenlerinin bazı hususlarını tanımlamakla bera
ber, esasında çok mühim olan (yetersiz de olsa) iki ihtiyacı karşılamaktadır.
Bunlardan birisi; Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ihtiyaç fazlası olan birikimi azaltmak,
İkincisi de; yaklaşık olarak 15 binin üzerinde bulunan öğretmensiz köylerimize öğretmen ihtiyacını karşılamaktuv
Bu iki önemli ihtiyacı karşılamaya yönelik bu kanun tasarısını Komisyonumuz benimsemiştir.
Ancak; Seferberlik halinde eğitilmemiş insanların cepheye gönderilmesi mümkün olamıyacağından ve o
bir tarafta, «her Türk vatandaşın mutlak surette asker olacağı» esasına uymak için, bu gibi 'kamu görevlerin
de çalıştıranlarının da münasip zaman ve şartlar altında Askeri eğitime tabi tutulmasını temenni olarak
ilgililere iletilmesini kabul etmiştir.
Bu hususları değerlendiren Komisyonumuz :
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne,
Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar vermiştir.
Komisyon Başkanı
îçel
İsmail Çatal oğlu

iBaşkartVelklii
Tabii Üye
Suphi Gürsoytrak

iSözoü
ıSakaırya
Hasan Fehmi Güneş
Toplaırttüda buılunlmadı

Bu Kamuımda Sözcü
C. ©şlk, Seçilen Üye
Cihat Alpan

Kâtip
Elazığ
Hasan llıdan
Toplamtııda bulunmadı

Üye
jBalıfcesir
iHikmıet Alslanıoğkı
Top&aratUda buJıunmadı

Üye
Manliısa
Mustafa Fahri Dayı

Üye
Kayserii
İbrahim Klirazöğöju
Toplantıda buikınımadı

Üye
Kjocaeffli
AbduiIMı KöseoğÜıu
Topiaınttada bülıunimaıdı

•Üye

Üye
.İzmir
Süleyman Tuncel

Üye
İçel
Talip Özdolay

C. Bşk. Seçiifea Üye
Metin Toker
Üye
Sivas
Tahsin Türkay

C. Senatosu
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

j

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN

1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

MADDE 1. — 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı As
kerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde 10 eklen
miştir.

MADDE 1. — 21.6.1927 tarihM ve 1111 sayılı As
kerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde 10 eklen
miştir.

«GEÇİCİ MADDE 10. — İlköğretmen okulları
veya öğretmen liselerinden mezun olarak ilkokul öğ
retmeni olmaya hak kazanmış ve bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Milli Eğitim Bakanlığı kadro
larında ilkokul öğretmeni olarak çalışmakta bulunan
jükümlüler askerliklerine
karar aldırmak şartıyla
muvazzaf askerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere
(Yedeksubay adayı olma hakkını kazanmış olanlar
hariç) Milli Eğitim Bakanlığı emrine veriKrîer. Bu
öğretmenler askerlik hizmetleri süresince MÜH Eği
tim Bakanlığınca gösterilen köy ilkokullarında öğret
menlik yapmaya mecburdurlar. Bu süre sonunda
terhisleri flgili askerlik şubelerince yapılır,

GEÇİCİ MADDE 10. — İlköğretmen
okulları
veya öğretmen liselerinden mezun olarak ilkokul öğ
retmeni olmaya hak kazanmış ve bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Milli Eğirim Bakanlığı kadro
larında ilkokul öğretmeni olarak çalışmakta bulunan
yükümlüler askerliklerine
karar aldırmak şartıyla
muvazzaf askerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere
(Yedeksubay adayı olma hakkını kazanmış olanlar
hariç) Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. Bu
öğretmenler askerlik hizmetleri süresince MilM Eği
tim Bakanlığınca gösterilen köy ilkokullarında öğret
menlik yapmaya mecburdurlar. Bu süre sonunda
terhisleri ilgili askerlik şubelerince yapılır.

Bunların askerlik şubelerince şevklerinden itiba
ren köy ilkokullarında öğretmen olarak çalışacakları
süre askerliklerinden sayıhr. Bu süre içinde memu
riyetleri ile ilişikleri kesilmez maaş ve özMik haklarını
kendi statüleri içinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçe
sinden alırlar, bu süre içerisinde resmi elbise giye
mezler ve melbusat dahil iaşe edilmezler. Bu ka
nunda öngörüldüğü şekilde öğretmenlik yapmak is
temeyenler ile öğretmenlik hizmetleri sırasında usu
lüne göre öğretmenlik mesleği ile ilişikleri kesilenler
hizmetlerini er olarak
tamamlamak üzere kıtalara
sevk edilir ve maaşları kesilir.

Bunların askerlik şubelerince şevklerinden itibaj ren köy ilkokullarında öğretmen olarak çalışacakları
süre askerliklerinden sayıhr. Bu süre içinde memu
riyetleri ile ilişikleri kesilmez maaş ve özlük haklarını
| kendi statüleri içinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçe
sinden alırlar, bu süre içerisinde resmi elbise giye
mezler. melbusat verilmez ve iaşe edilmezler. Bu ka| nunda öngörüldüğü şekilde öğretmenlik yapmak isi temej^enier ile öğretmenlik hizmetleri sırasmda usuJ Kine göre öğretmenlik mesleği ile ilişikleri kesilenler
İ hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere kıtalara
sevk edilir ve maaşları kesilir.

Milli Eğitim Bakanlığı enirine verilen yükümlüler
hakkında firar ve izin tecavüzü suçlarından dolayı
Askeri Ceza ve Askeri Yargılama Usulü Kanunu hü
kümleri uygulanır. Bu konularda yükümlünün görev
yerine en yakın askeri mahkeme yetkilidir.
Bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silahlı
Kuvvetlerde er olarak yükümlülüğünü yerine ge
tirmekte olan ilkokul öğretmenlerinden Müh' Eği
tim Bakanlığı emrindeki köy ilkokullarında öğ
retmen olarak çalışmayı isteyenler geri kalan hiz
metlerini köy ilkokullarında tamamlarlar ve mütea
kiben hizmet süresi sonunda terhis olunurlar.
Köy ilkokullarında istihdam edüen ilkokul öğret
menlerinin hizmet süresi silahlı kuvvetlerdeki emsal
erlerin hizmet süresi kadardır.»

Miüi Eğitim Bakanlığı emrine verilen yükümlüler
İ halikında firar ve izin tecavüzü suçlarından dolayı
i Askeri Ceza ve Askeri Yargılama Usulü Kanunu hüI kümleri uygulanır. Bu konularda yükümlünün görev
yerine en yakın askeri mahkeme yetkilidir.

C. Senatosu

i
Bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silahlı
i Kuvvetlerde er olarak yükümlülüğünü yerine ge
tirmekte olan ilkokul öğretmenlerinden MüK Eği| tim Bakanlığı emrindeki köy ilkokullarında öğ! retmen olarak çalışmayı isteyenler geri kalan hiz| metlerini Milli Savunma ve Milli Eğitim BakanhklaI rmca ortaklaşa saptanacak esaslara uygun olarak
j köy ilkokullarında tamamlarlar ve müteakiben hiz| met süresi sonunda terhis olunurlar.
I
(S. Sayısı : 790)

MİLLİ EĞİTİM - GENÇLİK VE SPOR VE
KÜLTÜR KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

C. Senatosu

(S, Sayısı : 790)
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(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin)

(Hükümetin Teklifi)

Köy ilkokullarında İstihdam edilen ilkokul öğretmenlerinin hizmet süresi silahlı kuvvetlerdeki emsal
erlerin hizmet süresi kadardır.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür.

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür.

C. Senatosu

(S. Sayısı : 79Öj
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(Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

(Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — MiBet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir,

>^e-«

C. Senatosu

(S. Sayısı : 790)

Toplantı: 17 C U M H U R İ Y E T SENATOSU S. S a y ı s ı : 791
Günün 24 Saate Taksimine Dair 697 Sayılı Kanunun 2 nci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince
Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu
Raporu. (M. Meclisi : 1/98; C. Senatosu : 1/566)
(Not : M. Mechsi S. Sayısı : 90)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanun Müdürlüğü
Sayı: 1436

12.6,

1978

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 8 . 6 . 1978 tarihli 156 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen,
Günün 24 Saate Taksimine Dair 697 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasansı,
dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Cahit Karakaş
Millet Meclisi Başkam

8.6.

Not: Bu tasan 1 . 3 . 1978 tarihinde Başkanlıkça İçişleri Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun
1978 tarihli 156 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 90)

TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı : 101/124/01351

27 . 2 . 1978

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 9 . 2 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «Günün 24 saate taksimine dair 697 saydı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ile gerekmesi ilişik olarak sunulmuştun
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim,
Bülent Ecevit
Başbakan

G E R E K Ç E
Günün 24 saate taksimine dair 26 Aralık 1341 gün ve 697 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde : «Türkiye
Cumhuriyeti dahilinde gün, gece yarısından sonra başlar ve saatler sıfırdan yirmidörde kadar sayılır.» De
nilmekte, 2 nci maddede ise «İzmit civarından geçip Greemvich'e nazaran otuzuncu derecede bulunan nısfınnehar dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas kabul edilmiştir.» denilerek yurdun her tarafın
da tek saat düzeninin uygulanacağı ve 30 ncu boylama göre belli ve sabit bir esasa bağlanacağı belirtil
mektedir. Kanunun bu hükmü diğer bir deyişle; Türkiye'de Greenwich'e göre iki saat dilimi ileride (—2)

— 2 —
bir uygulamanın yapılacağı anlamına gelmektedir. (—2) saat dilimi, 22° 30 ile 37° 3C Doğu boylamları
arasının ortalama saat zamanı olduğundan bu uygulamada yurdumuzun 37° 30 (Giresun - Fatsa hattı) boy
lamının Batısında kalan bölgede bu bölgenin normal saat düzeni, Doğusunda kalan bölgede ise bu bölge
nin normal saat düzeninden bir saat geri olan bir düzen kullanılmış olmaktadır. Dünyanın diğer ülke
lerindeki genel uygulama ise ülkenin Doğusundaki bölgeye isabet eden saat düzeninin tüm ülkede uygula
nılması şeklindedir. Böylece gün ışığından daha fazla istifade edilip elektrik enerjisinden tasarruf sağlamak
mümkün olmaktadır. Hatta söz konusu ülkelerde son yıllarda yaz mevsimi boyunca saatler bir saat ileri
alınmak suretiyle gün ışığından daha fazla yararlanmak yoluna gidilmektedir. Yurdumuzda da uygula
nan yaz saati tatbikatında Avrupa ülkeleriyle beraberlik temin için 1977, 1978 ve 1979 yıllarındaki yaz saati
başlangıç ve bitiş tarihlerini tespit eden 1 4 . 1 0 . 1 9 7 6 gün, 7/12677 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı alındığı
malumdur. Ancak 1962 yılındaki tatbikat sırasında hukuki açıdan gelen itirazlar üzerine istişari mütalaa
sına müracaat edilen Danıştay Genel Kurulu 1 8 . 1 . 1 9 6 5 gün, E 1965/4, K 1965/11 sayı ile «Saatlerin Ba
kanlar Kurulu Kararı ile bir saat ileri alınması halinde Greenwich ile aradaki fark üçe ve derece farkı da 45
dereceye yükselmektedir. Bu durum ile saat düzenini değiştirme, 697 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde
yazılı esaslara uygun sayılmaz. Bakanlar Kuruluna bu hususta ayrıca kanuni bir yetki de tanınmadığına, göre,
geçici de olsa saat düzenini değiştirmenin yasama görevine girdiği ve yürürlükte olan 2 nci madde karşısında
ileri saat düzeni uygulamasının mümkün olamayacağı» şeklinde mütalaa verilmiştir.
1971, 1973, 1974, 1975, 1976 ve 1977 senelerinde ise Bakanlar Kurulu kararlan ile tatbik edilen yaz
saati memleketimizde elektrik enerjisi tüketiminde önemli miktarlarda tasarruf yapılmasını temin etmiştir.
Bu cümleden olarak 2 9 . 11 . 1976 tarih ve 7/12677 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 3 Nisan 1977 16 Ekim 1977 tarihleri arasında tatbik edilen son yaz saati tatbikatı ki bu tatbikat kırkbeş derece merid
yeninin Türkiye Cumhuriyeti saatlerine esas alınması tatbikatıdır, 6 ayda 160 milyon kwh elektrik ener
jisi tasarrufu sağlanmıştır. Tasarı kanunlaştığı takdirde kış aylarında da kırkbeş derece meridyeninin Tür
kiye Cumhuriyeti saatlerine esas alınması temin edileceğinden ve kış aylarında bu erken saat uygulaması
nın yaz aylarına nazaran daha fazla tasarruf getireceği mülahazası ile senelik elektrik enerjisi tasarrufunun
yalnız yaz saati tatbikatı halinde yapılacak tasarrufun iki katını aşacağı hesaplanmaktdır.
Diğer yandan dünyamızda enerjiye duyulan ihtiyacın giderek artması buna karşılık kullanılan enerjinin
büyük bir bölümünü oluşturan fosil enerji kaynaklarının bir gün tükenebileceği endişesi, tüm dünya ülke
lerini enerjiyi tasarrufla kullanmaya zorlamış, kamu ve özel tüm
kuruluşlar konunun üzerine hassasiyetle
eğilmişlerdir.
îçinde bulunduğumuz günlerde enerji ihtiyacının önemli bir kısmını dışarıdan getirmek durumunda olan
ve artan enerji fiyatları nedeniyle ihracat gelirlerinin büyük bir kısmını enerji ithaline ayırmak zorunlulu
ğunda kalan ülkemiz için enerji tasamıfunun ne den!i önem taşıdığı aşikârdır. Gerek 10 ncu Dünya Enerji
Konferansında bilim adamlarının ortaya koyduğu görüşler gerekse Bakanlığımızca teşkil edilen Elektrik
Enerjisi Tasarrufu Milli Komitesince tavsiye edilen tedbirler ileri saat tatbikatının ehemmiyetini ortaya koy
muştur.
Mezkûr tatbikatı kanuni bir esasa dayandırmak üzere 697 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi Yüksek Meclisin takdir ve tasvibine arz edilmiştir.

İçişleri Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
İçişleri Komisyonu
Esas No. : 1/566
Karar No. : 1

15 , 6 , 1978

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Millet Meclisinin 8 . 6 . 1978 tarihli 156 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edi
len, Günün 24 Saate Taksimine Dair 697 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı.
C. Senatosu

(S. Sayısı : 791)
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Komisyonumuzun 15 . 6 . 1978 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle her yön
den tetkik ve müzakere olundu.
Kanunun tümü Komisyonumuzda prensip olarak aynen kabul edilerek, maddelerin görüşülmesine geçil
miş ve bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kalul edil
miştir.
Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur.
Başkan
Ankara
İbrahim Öztürk

Sözcü
Aydın
Sadettin D emir ay ak

Üye
Konya
Erdoğan Bakkalbaşı

Üye
Malatya
Hamdi Özer

Kâtip
Sinop
A. Vehbi Uğur
Toplantıda bulunamadı
Üye
Kahramanmaraş
Rıza Akgün

Üye
Balıkesir
Hikmet Aslanoğlu
Toplantıda bulunamadı

Üye
İstanbul
Vefa Poyraz
Toplantıda bulunamadı

Üye
İzmir
Münir Daldal
Toplantıda bulunamadı

Üye
Muğla
Haldun Menteşeoğlu
Toplantıda bulunamadı

Üye
Tabii Üye
Ekrem Acuner
Toplantıda bulunamadı

Üye
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Şerif Tüten

Üye
Tekirdağ
Orhan Öztrak
Toplantıda bulunamadı

Oral

Üye
Manisa
Karaosmanoğlu

Üye
Tabii Üye
M. Şükran Özkaya

CUMHURİYET SENATOSU
Genel Sekreterliği

Kanunlar Müdürlüğü

11 . 6 . 1978
TASARI VEYA TEKLİFİN

Sıra Sayısı
M. M. C. S.
90

ÖZETİ
Günün 24 Saate Taksimine Dair 697 Saydı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine
Dair Kanun Tasarısı.

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla.
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay.
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 12 Eylül 1978
TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün)
1. — İçişleri Komisyonuna
16 . 6 .: 1978
Gündeme

10 gün

C. Senatosu

(S. Sayısı : 791)
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MİLLET MECLİSİNİN KABUL
ETTİĞİ METİN

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

Günün 24 Saate Taksimine Dair
697 Sayılı Kanunun 2 nci Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Tasarısı

Günün 24 Saate Taksimine Dair
697 Sayılı Kanunun 2 nci Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Tasarısı

Günün 24 Saate Taksimine Dair
697 Sayılı Kanunun 2 nci Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Tasarısı

MADDE 1. — Günün 24 Saate
Taksimine dair 26 Aralık 1341
tarih ve 697 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
«Madde 2. — Griniç'e göre
kırkbeşinci derecede bulunan boy
lam (nısfınnehar) dairesi bütün
Türkiye Cumhuriyeti saatleri için
esas alınır. Ayrıca başlangıç ve bi
tiş tarihleri belirtilmek ve bir saati
aşmamak şartıyla yaz saati uygu
lamaya Bakanlar Kurulu yetkili
dir.»

MADDE 1. — Günün 24 Saate
Taksimine dair 26 Aralık 1341 ta
rih ve 697 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
Madde 2. — Griniç'e göre kırk
beşinci derecede bulunan boylam
(nısfınnehar) dairesi bütün Türki
ye Cumhuriyeti saatleri için esas
alınır. Ayrıca başlangıç ve bitiş
tarihleri belirtilmek ve bir saati
aşmamak şartıyla yaz saati uygula
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 1. — Millet Meclisin
ce kabul edilen l nci madde aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2 . — Millet Meclisin
ce kabul edilen 2 nci madde aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür.

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür.

MADDE 3. —Millet Meclisin
ce kabul edilen 3 ncü madde aynen
kabul edilmiştir.

»«<«

C. Senatosu

(S. Sayısı : 791)

Topta* : 17

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :794

Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun
Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet
Senatosu Milli Savunma, İçişleri ve Bütçe ve Plan Komisyonları Ra
porları (M. Meclisi : 1/28; C. Senatosu : 1/566)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 86)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı: 1135

7.6.

1978

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 6 . 6 . 1978 tarihli 154 ncü Birleşiminde öneeRkle görüşülerek işaret oyuyla kabul
edilen, bazı kamu personeline tayın bedeli verilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuş
tur.
Saygılarımla.
Cahit Karakas
Millet Meclisi Başkam

Not : Bu tasarı 3 . 1 . 1978 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona
havale edilmiş ve Genel Kurulun
6 . 1978 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Saysı: 86)

TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı: 101-113/08167

27 . 12 . 1977

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
26 . 12 . 1977 tarihinde kararlaştırılan «Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tayın bedeli verilmesi hakkında
kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz edmm.
„..,
^
Süleyman Demırel

GEREKÇE
Barışta ve savaşta Silahlı Kuvvetlerin temel kadrolarında gösterilen subay, askeri memur, astsubay ve
sivil memurların iaşe olunmalarını temin amacıyla ilk defa 1941 yılında kabul edilen 4105 sayılı ve 1943 yı
lında kabul edilen 4367 sayılı kanunlarla birer eı tayınının istihkak olarak verilmesi ve bu istihkakın kazan
dan yemek suretiyle veya aynen yahut da bedelen yerine getirilmesi hüküm altına alınmıştır. 4367 sayılı Ka
nunda söz konusu istihkakın bedelen verilmesi halinde ödenecek miktarın Maliye ve Milli Savunma Bakan
lıklarınca müştereken belirleneceği de öngörülmüştü. Daha sonra 1956 yılında yaşama koşullarındaki deği-
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siklik ve tüketim maddelerinin fiyatlarında meydana gelen artışlar gözönüne alınarak Silahlı Kuvvetlerin temel
kadrolarında yer alan personele verilmekte olan er tayın istihkakının bir aylık tutarının 6706 sayılı bir Ka
nunla subay ve astsubaylara, tayın bedeli olarak 110 lira, sivil memur ve hizmetlilere ise 50 lira olarak öden
mesi kararlaşturılmıştı. Üç yıl sonra bu miktarlar 7238 sayılı Kanunla % 50 nispetinde artırılarak 165 ve 75
lira şeklinde düzenlenmiş ve bu şekilde günün yaşama koşullarıyla, gereken paralellik sağlanmıştır.
Anılan kanunların gerek hazırlanışrndaki gerekçelerinin ve gerekse de yasama organındaki müzakereleri
sırasında tutulan Meclis tutanaklarının tetkikinde, açıkça anlaşılacağı üzere barışta ve savaşta Silahlı Kuvvet
lerin temel kadrolarında gösterilen personelin Devletçe iaşe olunmalarını sağlamak amacıyla konulan er ta
yın istihkakının verilmesindeki ananeden anıdan personelin görevde, eğitimde tatbikat veya manevralarda ve
ya, savaş halinde fizik olarak asgari ölçüde beslenmesini temin ederek diri ve dinamik bir biçlimde hizmet
yapabilmesini sağlayabilmektir.
Son defa 1959 yılında artırılan er tayın istihkakının bir aylük tutarım ifade eden tayın bedeli miktarı ara
dan geçen 18 yılı aşkın bir süre içinde en ufak bir değişikliğe tabi tutulmaksızın günümüze kadar aynı öl
çüyü koruyarak gelmiştir. Halbuki bir erin 1959 yılında iaşe olunmasını sağlayan birim fiyat ölçüsü günü
müzde bu ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Geçen süre içersinde besin maddelerinin fiyatlarındaki hızlı ar
tış yaşama koşullarındaki başdöndüırücü değişiklik ve günümüz insanının beslenme konusunda oluşturduğu
modern yöntemler göz önünde tutulacak olursa 7238 sayılı Kanunun getirdiği esaslar içinde Silahlı Kuvvetler
Personelinin 1919 yılında belirlenen fiyat birim ölçüsüne göre iaşe olunabilmesi mümkün değildir.
Buna göre tayın istihkakının değişen piyasa koşullarına ve tedavüldeki para değerine göre paralelliğini
sağlayacak ve uyum kazandıracak bir değişkene bağlanmasını temin amacıyla subay, askeri memur, astsu
bay, uzman jandarma çavuşlarıyla Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memurlara tayın bedelinin veriliş maksa
dına sadık kalmak ödemeleri belli bir düzeyde tutmak ve bütçe imkânlarımı da gözönünde bulundurmak su
retiyle günlük er tayın istihkakımın bir aylık tutarının tayın badeli olarak verilmesini sağlayacak biçimde ha
zırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tayın badeli verilmesine ilişkin kanun tasarısı ile değişen yaşa
ma koşulları ve fiyat konjonktürümle gerekli uyumun sağlanması amaç bilinmiştir. 1977 yılı Bütçe Kanununa
göre erin günlük tayın istihkakı 14,69 lira olarak belirlendiğine nazaran bu durumda tayın bedeli miktarı yak
laşık 440 lira olmaktadır.

22 . 6 . 1977
Millet Meclfei Başkanlığına
Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesi gereğince hükümsüz kalan 2/750 esas numarada kayıtlı kanun
teklifinin yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygılarımla arz ederim.
Konya Milletvekili
Şener Battal

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
4367 sayılı Kanunun 4684, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 1 nci maddesinin (C) ve (D) fıkralarının
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygîlarımla arz ederim.
13 . 1 . 1977
Konya Milletvekili
Şener Battal

C. Senatosu

(S. Sayısı : 794)
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GEREKÇE
14 Ocak 1943 tarih ve 4367 sayılı Kanunla subay, askeri memurlarla Milli Savunma Bakanlığı teşkilat ve
kadrolarında görevli sivil memurlarla, gümrük muhafaza, jandarma tabur ve alaylarında çalışan sivil memur
ve ücretlilere birer er tayını ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları ile gümrük muhafaza ve muamele sınıfı
kadrolarına dair 3944 sayılı Kanuna bağlı kadrolara giren maaşlı ve ücretli memurlara 25'er lira verilmesi
hüküm altına alınmıştır. 6706 sayılı Kanunla subay, askeri memur ve astsubaylara verilen tayın bedelleri 110
lira, sivil memurlarla emniyet mensupları ve gümrük muhafaza mensuplarına verilenler de 50 liraya çıkartılmııştır. 7238 sayılı Kanunla bu miktarlara % 50 zam yapılmıştır.
12 Nisan 1962 tarih ve 42 sayılı Kanun çıkıncaya kadar bu durum aynen devam etmiştir. 12 Nisan 1962
tarih ve 42 sayılı Kanunla gümrük ve muhafaza ve muamele sınıf kadrolarında bulunanlarla Emniyet Genel
Müdürlüğü kadrolarında bulunanların tayım bedelleri emsalleri olan Milli Savunma Bakanlığı bütçesine bağlı
fiili kadrolarla, Milli Savunma Bakanlığı birlik ve müesseselerinde görevli, Maliye Bakanlığına bağlı sayman
lıklar teşkilatında ve Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli sivil memur ve hizmetlilerden ay
rılarak 165 liraya çıkarılmak suretiyle subay, askeri memur ve astsubaylarla eşit duruma sokulmuşlardır.
42 sayılı Kanunun kabulüne kadar Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı kadroların
da çalışan sivil memur ve hizmetlilerle, Emniyet Genel Müdürlüğü ve gümrük muhafaza ve muamele sınıfı
kadrolarında görevliler tayın bedeli bakımından aynı durumda mütalaa olunarak aynı miktarda tayın bedeli
alırlarken 42 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tefrik edilerek Milli Savunma Bakanlığı ve Jan
darma Genel Komutanlığı kadrolarında görevli sivil memur ve hizmetlilerin 75 lira tayın bedeli almalarına
mukabil Emniyet Genel Müdürlüğü ve gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarındaki görevli sivil me
mur ve hizmetliler 165 lira tayın bedeli almaktadırlar.
4367 sayılı Kanunu tadil eden 6707 ve 7238 sayılı kanunlarda Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Ge
nel Komutanlığı kadrolarında görevli sivil memur ve hizmetlilerle Emniyet Genel Müdürlüğü ve gümrük mu
hafaza ve muamele sınıfı kadrolarında görevli sivil memur ve hizmetliler tayın bedeli bakımından daima bir
likte ve eşit olarak mütalaa edilirken 42 sayılı Kanunla ortada bir tefrik yaratılması, adalet ve eşitlik kaide
lerine aykırı bir durum meydana getirdiği gibi gördükleri vazifelerin ehemmiyeti aşikâr olan ve 211 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetler İçhizmet Kanunu ve Yönetmeliği gereğince askerliğin icap ettirdiği her yerde görev
yapacak ve yapmakta olan ve hatta bir askeri şahıs olmaları sıfatıyla diğer vazifeleri meyanında nöbet hiz
metleri ile de görevlendirilen ilgili personelin çalışma şevklerini de kırmaktadır.
Bu durumun tashihi ve adaletin tesisi için ilişik kanun teklifi hazırlanmıştır.

KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTALTN TEKLİFİ
4367 Sayılı Kanunun

4684, 6706 ve 70 Sayılı Kanunlarla Değikik 1 nci Maddesinin (C) ve (D) Fıkralarının
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi

M A D D E 1. — Ordu mensupları ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza ve Muamele Sınıfı
Kadrolarında Çalışanlara Birer Er Tayını Verilmesi Hakkındaki 4367 sayılı Kanunun 4684, 6706, 7238 ve 70
sayılı kanunlarla değişik birinci maddesinin (C) ve (D) fıkraları aşağıdaki gösterilen şekilde değiştirilmiştir.
C) Silahlı Kuvvetlere bağlı fiili kadrolarda bulunan sivil memur ve hizmetlilere Milli Savunma Bakan
lığı ve Jandarma Genel Komutanlığı birlik ve müesseselerinde görevli sivil memurlar ile Maliye Bakanlığına
bağlı saymanlıklar teşkilatındaki sivil memur ve hizmetlilere ayda 165 lira,
D) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kadrolarındaki sivil memur ve hizmetlilerle seferi kuruluşa dahil olup
hizmete alınan Devlet teşkilatına bağlı vasıtalardaki sivil memur ve hizmetlilere ayda 165 lira,
MADDE 2. — Bu Kanun yayımım takip eden aybaşında yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
C. Senatosu

(S. Sayısı : 794)

CUMHURİYET SENATOSU
Genel Sekreterliği
Kanun** Müdürüğü

8.6.

1978

TASARI VEYA TEKLİFİN
Sıra Sayısı
M. M. C S.
86

ÖZETİ
Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun tasarısı

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla.
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay.
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 7 Eylül 1978
TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün)
îşin niceliğine göre 7 gün
işin niceliğine göre 7 gün
İşin niceliğine göre 7 gün

1. — Milli Savunma Komisyonuna
2. — içişleri Komisyonuna.
3. — Bütçe ve Plan Komisyonuna
Gündeme
20 . 6 . 1978

Milli Savunma Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Milli Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/565
Karar No. : 9

13 . 6 . 1978

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Millet Meclisinin 6 . 6 . 1978 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edi
len, bazı kamu personeline tayın bedeli verilmesi hakkında kanun tasarısı, ilgili bakanlıkların temsilcilerinin
de iştirakleriyle Komisyonumuzda görüşüldü.
Kanun tasarısının gerekçesinde de izah edildiği gibi; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına tayın bedeli
verilmesi 1941 yılından 1959 yılına kadar muhtelif yasalarla tespit edilmiştir. Bunlardan son olarak 1959 yı
lında çıkan 7238 saydı Yasadır. Bu yasaya iöre, takdir edilen tayın bedeli; subay ve astsubaylara 165 TL.,
sivil memur ve hizmetlilere de 75 TL. dıir. Bu miktarların bugünkü hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldı
ğı Komisyonumuzca dla kabul edilmiştir.
Bunun için, Komisyonumuz :
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne,
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesine,
Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına,
Karar vermiştir.
Komisyon Başkam
Başkanvekili
Sözcü
İçel
Tabii Üye
Sakarya
İsmail Çataloğlu
Suphi Gürsoytrak
Hasan Fehmi Güneş
Toplantıda bulunamadı
Balıkesir
Bu Kanuna Sözcü
Kâtip
Hikmet Aslanoğlu
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
Elazığ
Toplantıda bulunamadı
Hasan îldan
Cihat Alpan
Toplantıda bulunamadı
C. Senatosu

(S. Sayısı : 794)
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Manisa
Mustafa Fahri Dayı

Talip

îçel
Özdolay

Kayseri
ibrahim Kirazoğlu
Toplantıda bulunamadı

Kocaeli
Abdullah Köseoğlu
Toplantıda bulunamadı

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
Metin Toker

İzmir
Süleyman Tuncel

Sivas
Tahsin Türkây

İçişleri Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
İçişleri Komisyonu
Esas No. : 1/565
Karar No. : 2

15 . 6 . 1978

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Millet Meclisi Genel Kurulunun 6 . 6 . 1978 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek, işaret
oyuyla kabul edilen, bazı kamu personeline tayın bedeli verilmesi hakkında kanun tasarısı, Maliye, Milli Sa
vunma, İçişleri bakanlıklarının temsilcilerinin iştirakleriyle 15 . 6 . 1978 tarihli Birleşiminde Komisyonu
muzda görüşüldü.
Kanun tasarısının gerekçesinde izah edildiği gibi 1943 yılında yürürlüğe konan (Ordu mensuplarıyla, Em
niyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını ve
rilmesi hakkında Kanun) a ve bu Kanunda sonradan yapılan değişikliklere göre tayin bedeli verilmesi ön
görülen p&iisonalin hizmietlerinln ezeli iği iiübariylj; dalıma dinamik bir şekilde görev yapabilmelerini sağlamak
üzere Devletçe iaşe olunmaları esası kabul edilmiştir, günümüze kadar yapılan yasa değişiklikleri bugünkü
yaşama koşullarına cevaz verecek nitelikte değildir.
Tasarı tayın bedelinin veriliş amacına uygun olarak, er istihkakındaki ölçüler içinde tayın bedelinin veril
mesi sosyal adalet ilkelerine uygundur.
Bu nedenler içerisinde Komisyonumuz Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin benimsenmesi
ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesine oy çoğunluğuyla karar vermiş olup, havalesi gereğince Bütçe ve Plan
Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur,
Başkan
Ankara
İbrahim Öztürk

Sözcü
Aydın
Sadettin Demirayak

Konya
Kanunun tümüne muhalifim,
Söz hakkım mahfuzdur
Erdoğan Bakkalbaşı

Malatya
Hamdi Özer

Kâtip
Sinop
A. Vehbi Uğur
Toplantıda bulunamadı
Kahramanmaraş
Rıza Akgün

Balıkesir
Hikmet Aslanoğlu
Toplantıda bulunamadı

İstanbul
Vefa Poyraz
Toplantıda bulunamadı

İzmir
Münir Daldal
Toplantıda bulunamadı

Muğla
Haldun Menteşeoğlu
Toplantıda bulunamadı

Tabii Üye
EkremAcuner
Toplantıda bulunamadı

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
Şerif Tüten

Tekirdağ
Orhan Öztrak
Toplantıda bulunamadı

Oral

Manisa
Karaosmanoğlu

Tabii Üye
M. Şükran Özkaya

C. Senatosu
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Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plan Komisyonu
Esas No. : 1/565
Karar No. : 11
Sıra No. : 95

19 . 6 . 1978

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 6 Haziran 1978 günlü 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul
edilen, bazı kamu personeline tayın bedeli verilmesi hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanhğımn
7 Haziran 1978 günlü ve 1135 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığınca da 19 Haziran 1978 gününde Komisyonumuza havale edilen tasan, Komisyonu
muzun 19 Haziran 1978 günlü toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır
bulunduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir.
1941 yılında yürürlüğe giren 4105 sayılı Yasa ile Silahlı Kuvvetler Personelinin de er kazamndan iaşesi
öngörülmüştür. 1943 yılında yürürlüğe giren 4367 sayılı Yasa ile bu istihkakın er kazanından yemek şek
linde olabileceği gibi aynen veya bedelen de yerine getirilmesi hükme bağlanırken, iaşe bedelinin 25 TL. olma
sı öngörülmüştür. Bu miktar 1965 yılında 6706 sayılı Yasa ile 110 TL. ya, 1959 yılında da 7238 saydı Yasa
ile de 165 TL. ya yükseltilmiş, bu arada sivil personele de 75 TL. tayın bedeli verilmesi esası getirilmiştir. Ara
dan geçen 19 yıl içinde bu miktarlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu miktarların aynı gerek
sinmeyi sağlamaktan çok uzak olduğu açıktır. Bu nedenledir ki 1978 yılı Bütçe Yasasında bir erin günlük
iaşesi 21,18 TL. olarak saptanmıştır.
Tayın bedelinin, er istihkakındaki ölçülere uygun olarak bir düzeye getirilmesini öngören işbu tasarı, Ko
misyonumuzca olumlu bulunmuş ve maddelerinin müzakeresine geçilmiştir.
Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
Komisyonumuz; 1978 yılı Bütçe Yasasında belirlenen er tayın istihkakına uygun olarak, Silahlı Kuvvet
ler personeline verilen tayın bedeli miktarını yükselten bu tasarının biran önce yasalaşmasında yarar gördü
ğünden, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına al
mıştır.
îşbu raporumuz, Genel Kurulun olurlarına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Trabzon
Hasan Güven

Başkanvekili
Zonguldak
Ahmet Demir Yüce

Sözcü
Balıkesir
Nejat Sarlıcalı

Kâtip
Niğde
Abdullah Emre İleri

Afyonkarahisar
Kâzım Karağaçlıoğlu
Toplantıda bulunamadı

Ankara
Yiğit Köker
Toplantıda bulunamadı

Aydın
İskender Cenap Ege
Toplantıda bulundu
İmzada bulunamadı

Bolu
Neş'et Akmandor

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
Zeyyat Baykara

Erzincan
Niyazi Unsal
Toplantıda bulundu
İmzada bulunamadı

Kars
Muzaffer Şâmiloğlu
Toplantıda bulunamadı

Konya
Mukbil Abay

Ordu
İdris Gürsoy

Samsun
Bahri Cömert
Toplantıda bulunamadı

Tabii Üye
Suphi Karaman

C. Senatosu
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t MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Türk Silahlı Kuvvetleri
Personeline Tayın
Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli
Hakkında Kanun Tasarısı

Bedeli

Verilmesi

Nakit olarak ödenen tayın bedeli istihkakını yu
karıda sayılanlardan isteyenler tamamen veya kısmen I
er istihkakındakf ölçüler içerisinde taym halindi ala I
j
bilirler.
I
I

MADDE 1. — Barışta ve Savaşta Milli Savunma
Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan su
bay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil me
mur ve yardımcı hizmetler personeline, Milli Sa
vunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Kıta ve
kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeîer teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler
personeline; Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hiz
metler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı
kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler
personeline; Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında
görevli her sınıf personele; Milli İstihbarat Teşkila
tında görevli sivil memurlara; Gümrük Muhafaza
Merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve muamele
sınıfı kadrolarına dahil memurlara ve muhafaza teşkilatında görevli Gemi Adamlarına, ayda günlük er
taym istihkakının bir aylık tutan tayın bedeli olarak
peşinen verilir.

I
j
I
I
I
I

Nakit olarak ödenen tayın bedeli istihkakı yukarıda sayılanlara tamamen veya kısmen er istihkakındaki ölçüler içerisinde tayın halinde verilebilir.
Taym bedelinin aylık tutan o yılın Bütçe Kanununda gösterilen miktarı aşmamak üzere, Ankara mahalli rayici üzerinden Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken saptanır.

I
1
I
\
j

MADDE 2. — Er tayın istihkakının aynen verilmesi halinde verilecek olan erzakın nevi ve miktarı
Yem ve Tayınat Kanunu esaslanna uygun olarak ilgili Bakanlıklarca belirlenir.
Aynen veya nakit olarak verilen er taym istihkaklan ölüm halinde geri alınmaz.

MADDE 1. — Barışta ve Savaşta Milli Savunma
Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan su
bay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivü me
mur ve yardımcı hizmetler personeline, Milii Sa
vunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kıta ve
kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler
personeline, Jandarma Genel Komutanlığı fiili kad
rolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uz
man jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hiz
metler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı
kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler
personeline ayda günlük er tayın istihkakının bir ay
lık tutarı tayın bedeli olarak verilir.

MADDE 2. — Er tayın istihkakının aynen veril
mesi halinde verilecek olan erzakın nevi ve miktarı
Yem ve Tayınat Kanunu esaslarına uygur> olarak ilgili
Bakanlıklarca belirlenir.
Aynen veya nakit olarak verilen er tayın istihkak
ları ölüm halinde geri alınmaz.

I
I
I

I

MADDE 3. — 4367 sayılı Ordu Mensuplarıyla,
MADDE 3. — 4367 sayılı Ordu Mensuplarıyla,
Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza
Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza
ve Muamele Sımfı Kadrolarında Çalışanlara Birer Er I ve Muamele Sınıfı Kadrolarında Çalışanlara Birer Er
Tayını Verilmesi Hakkındaki Kanunun ek ve de deği i Tayını Verilmesi Hakkındaki Kanun iîe ek ve deği
şiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
şikliklerinin bu kanunda sayılan personele ilişkin ay
8
Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar Mil
kırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
li Savunma, İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Tekel Ba{ kanlıklarmca çıkarılacak bir Yönetmelikle düzenlenir.
C. Senatosu
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYO
N U N U N KABUL ETTİĞİ
METİN

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYO
N U N U N KABUL ETTİĞİ
METİN

Bazı Kamu Personeline Tayın Be
deli Verilmesi Hakkında
Kanun
Tasarısı

Bazı Kamu Personeline Tayın Be
deli Verilmesi Hakkında
Kanun
Tasarısı

Bazı Kamu Personeline Tayın Be*
deli Verilmesi Hakkında
Kanun
Tasarısı

MADDE 1. — Millet Meclisi
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Meclisi
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

M A D D E 1. — Millet Meclisi
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi
metninin 2 nci maddesi aynen kabaî edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

M A D D E 3. — Millet Meclisi
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet -Meclisi
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

C. Senatosu
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(Hükümetin Teklifi)

Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihini takip
eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihini takip
eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Milli Sa
vunma, İçişleri ye Maliye Bakanları yürütür.

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür.

C. Senatosu
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(Milli Savunma Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

(İçişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

(Bütçe ve Plan Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

MADDE 4. — Millet Meclisi
metninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 4. — MiUet Meclisi
metninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisi
metninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisi
metninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisi
metninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisi
metninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

C. Senatosu

(S. Sayısı : 794)

Toplantı: 17 C U M H U R İ Y E T SENATOSU

S. Sayısı :795

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu Değiştiren 1897 Sayılı Kanu
nun Ek Geçici 4 ncü Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 2 / 5 2 3 ;
C. Senatosu : 2 / 1 3 2 )
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 106)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1397

12 . 6 . 1978

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 8 . 6 . 1978 tarihli 156 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edi
len, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1897 sayılı Kanunun ek geçici 4 ncü maddesinin (c) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Cahit Karakas
Millet Meclisi Başkanı
Not :
Bu teklif 22 . 2 . 1978 tarihinde Başkanlıkça Plan Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun 8.6.1978
tarihli 156 ncı Birleşiminde'öncelikle
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 106)

Millet Meclisi Başkanlığına
«Devlet Memurları Kanununun ek geçici 4 ncü maddesinin (c) fıkrasının değiştirilmesi
teklifimiz, gerekçesi ile ilişiktedir.
Gereği hususunda delaletlerine saygı ile arz olunur.
Tekirdağ Milletvekili
Yılmaz Alpaslan

hakkında kanun»

İzmir Milletvekili
Süleyman Genç

G E R E K Ç E
657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1897 sayılı Kanunun ek geçici 4 ncü maddesi (c) fıkra
sı uygulamada yanlış anlamalar yüzünden, özellikle; 30 . 11 . 1970'den önce göreve başlayan ilkokul me
zunlarının intibak işlemlerinde bariz hata ve haksızlıklara neden olmuştur.
Şöyle ki; 30 . 11 . 1970'den önce göreve başlayan ilkokul mezunu emniyet hizmeti sınıfı mensupları, 1897
sayılı Kanunun ek geçici 4 ncü maddesi (c) fıkrası hükmü gereğince 14 ncü derecenin 1 nci kademesinden
başlatılması gerekirken bu personelin bağlı bulunduğu Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan intibaklarda
öğrenim durumlarına göre 36 ncı maddenin A tablosundaki ilkokul mezunlarının başlangıç derecesi olarak
tespit edilen 15 nci derecenin 1 nci kademesini esas alınıp hizmet özelliğine göre 36 ncı maddenin A/8-a fık
rası gereğince verilen iki dereceyi ilave ederek. 13 ncü derecenin 1 nci kademesini, giriş derecesi olarak al
mış ve ek geçici 4 ncü maddenin (c) fıkrasını ilkokul mezunu emniyet mensuplarına uygulamamıştır.

— 2 —

Halbuki; 30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve başlamış olan ilkokul mezunları için, 3656 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi gereğince başlangıç derecesi 14 ncü derecenin 1 nci kademesi olduğu, mali hükümleri
30 . 11 . 1970 tarihinde yürürlüğe giren 657 sayılı Kanunla ihdas edilen 15 nci derecenin, sözü edilen tarih
ten önce göreve başlamış olanlara tatbikinin mümkün olmadığı cihetle, 1897 sayılı Kanunun ek geçici 4 ncü
maddesinin (c) fıkrasına göre tespit edilen başlangıç derecesi esas alınarak, hizmet özelliklerine göre verilen
kademe ve derecelerin ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.
Nitekim; uygulamada benzerlik teşkil eden Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve Diyanet iş
leri Başkanlığı gibi bazı kuruluşlar, 30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve başlamış olan ilkokul mezunu
memurların intibaklarında başlangıç derecesini, ek geçici 4 ncü maddenin (c) fıkrasını doğru bir şekilde uy
gulayarak 14 ncü derecenin 1 nci kademesini esas almış ve hizmet özelliklerine göre 36 nci maddenin
A/7 - b, 8. - b fıkraları gereğince verilen 1 nci dereceyi değerlendirerek 13 ncü derecenin 1 nci kademesinden
intibaklarım yapmışlardır.
Görüldüğü gibi, yanlış uygulama neticesi 15 nci derece esas alınarak 36 nci maddenin A/8. - a fıkrası ge
reğince hizmet özelliklerine göre 2 derece verilen ilkokul mezunu emniyet hizmetleri sınıfı mensupları ile
36 nci maddenin A/7. - b, 8 - b fıkraları gereğince 14 ncü derece esas alınarak hizmet özelliklerine göre
1 derece verilen sözü geçen kuruluşlarda görevli ilkokul mezunlarının intibakları aym derece ve kademe
(13 ncü derece 1 nci kademe) üzerinden yapılmış ve ilkokul mezunu emniyet hizmetleri sınıfının 1 derece kay
bına sebebiyet verilmiştir.
Yanlış ve haksız uygulama ve yorumlara yol açan 1897 sayılı Kanunun ek geçici 4 ncü maddesinin (c)
fıkrası, getirilen teklifle açıklığa kavuşturulmuş olacak ve böylece kanun vazınm, ek geçici 4 ncü maddesinin
(c) fıkrası ile getirmek istediği asıl maksat tahakkuk etmiş olacaktır.
Emniyet Genel Müdürlüğünün uygulaması Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi akıl ve mantık
ölçülerine de ters düşmektedir. Bütün bu nedenlerle kanun teklifimizin ele alınması bir zorunluluk haline
gelmiştir.

CUMHURİYET SENATOSU
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü

13 . 6 . 1978
TASARI VEYA TEKLİFİN

Sıra Sayısı
M. M. C. S.
106

ÖZETİ
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu Değiştiren 1897 Saydı Kanunun Ek Geçici 4 ncü
Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla.
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay.
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 12 Eylül 1978
TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün)
1. — Bütçe ve Plan Komisyonuna
Gündeme
20 . 6 . 1978

10 gün

C. Senatosu
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Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu
Cumhuriyet

Senatosu

Bütçe ve Plan Komisyonu
Esas No. : 2/132
Karar No. : 10
Sıra No. : 93

19 . 6 . 1978

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 8 Haziran 1978 günlü 156 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul
edilen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu Değiştiren 1897 sayılı Kanunun Ek Geçici 4 ncü Maddesi
nin (c) Fıkrasımn Değiştirilmesine Dair Kanun Tekli ti, Millet Meclisi Başkanlığımn 12 Aralık 1978 günlü
ve 1397 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğınca da 13 Haziran 1978 gününde Komisyonumuza havale edilen tasarı, Komisyonumuzun 19 Haziran
1978 günlü toplantısında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır bulunduğu halde
tetkik ve müzakere edilmiştir.
3656 sayılı Yasanın 3 ncü maddesine göre, 30 Kasım 1978 tarihinden önce göreve başlayan ilkokul me
zunu memurlar 14 ncü dereceden göreve başlamaktaydılar. 567 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897
sayılı Kanunla değişik ek geçici 4 ncü maddesinin (c) fıkrası ile bu tarihten önce göreve başlamış olan Dev
let memurlarından 36 ncı maddeki hizmete giriş dereceleri 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle saptanan
giriş derecesinin altında olanların 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle saptanan giriş derecesinin birinci
kademesine yükseltileceği kabul edilmiştir.
Amlan tarihten önce göreve başlamış ilkokul mezunu polis memurlarının intibaklarının ek geçici 4 ncü
maddenin (c) fıkrasına göre 14 ncü derecenin birinci kademesi başlangıç derecesi kabul edilerek ve 657
sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesinin 8/a fıkrası gereğince verilen 2 derece de
eklenerek yapılması gerekmektedir. Oysa, söz konusu polis memurlarının intibakları, 657 sayılı Kanunun
36 ncı maddesiyle saptanan 15 nci derece esas alınarak yapılmakta ve bu memurların bir derece kaybetmele
rine neden olunmaktadır. Ancak bu uygulama 30 Kasım 1970 tarihinden sonra göreve başlayan polis me
murlarına tatbik edilmemektedir. Bu da bir ayrıcalık doğurmaktadır.
Teklif, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 4 ncü maddesinin
(c) fıkrasını değiştirerek bu ayrıcalıklı uygulamayı değiştirmeyi öngörmektedir.
Yukarıda açıklanan bu nedenler ışığında Komisyonumuz,
sine geçmiştir.

teklifi benimsemiş ve maddelerinin müzakere

Komisyonumuz, Millet Meclisi Metninin 1, 2 ve 3 ncü maddelerini aynen kabul etmiştir.
Teklifin içeriğinin geniş bir polis kesimini ekonomik açıdan ilgilendirdiğini gözeten Komisyonumuz, tekilfin bir an önce yasalaşmasında yarar görmüş ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda
istemde bulunulmasını da karar altına almıştır.
İşbu Raporumuz,

Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.

Başkan
Trabzon
Hasan Güven

Başkanvekili
Zonguldak
Ahmet Demir Yüce

Sözcü
Balıkesir
Nejat Sarlıcah

Kâtip
Niğde
Abdullah Emre İleri

Afyonkarahisar
Kâzım Karaağaçlıoğlu
Toplantıda bulunamadı.

Ankara
Yiğit Köker
Toplantıda bulunamadı.
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Aydın
İskender Cenap Ege
Toplantıda bulundu
imzada bulunamadı.

Bolu
Neş'et Akmandor

Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Söz hakkım saklıdır.
Zeyyat Baykara

Erzincan
Niyazi Unsal
Toplantıda bulundu
İmzada bulunamadı.

Kars
Muzaffer Şâmiloğlu
Toplantıda bulunamadı.

Konya
Mukbil Abay

Ordu
İdris Gürsoy

Samsun
Bahri Cömert
Toplantıda bulunamadı.

Tabii Üye
Söz hakkım saklıdır.
Suphi Karaman
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ
YILMAZ ALPASLAN İLE
İZMİR MİLLETVEKİLİ
SÜLEYMAN GENC'İN
TEKLİFİ

MİLLET MECLİSİNİN KABUL
ETTİĞİ METİN

657 Saydı Devlet Memurları Ka
nununu Değiştiren 1897 Sayılı Ka
nunun Ek Geçici 4 ncü Maddesinin
(c) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifi.

657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununu Değiştiren 1897 Sayılı Ka
nunun Ek Geçici 4 ncü Maddesinin
(c) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifi.

657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununu Değiştiren 1897 Sayılı Ka
nunun Ek Geçici 4 ncü Maddesinin
(c) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifi.

M A D D E 1. — 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 1897 sayılı
Kanunla değiştiren ek geçici 4 ncü
maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir :

M A D D E 1. — Millet Meclisi
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

«(c) fıkrası» - 30 . 2 . 1970 tali
hinden önce göreve başlamış olan
lardan 36 ncı maddedeki hizmete
giriş dereceleri, 3656 saydı Ka
nunun 3 ncü maddesi ile tespit olu
nan giriş derecesinin altında olan
larla emniyet hizmetleri sınıfına
girenlerden "' ilkokulu
bitirenler,
3656 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desindeki giriş derecesinin I nci
kademesi esas alınarak, hizmet
özelliklerine göre 36 ncı madde
gereğince verilen kademe ve dere
celer intibakın yapılmasında ayrı
ca değerlendirilir.

MADIvL 1. — 657 sayıh Devici Memuıiarı Kanununu 1897 sa
yılı Kanunla değiştiren ek geçici
4 ncü maddesinin (c) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir :
c) 30 . 11 . 1970 tarihinden
önce göreve başlamış olanlardan
36 ncı maddedeki hizmete giriş
dereceleri, 3656 sayılı
Kanunun
3 ncü maddesi ile tespit olunan gi
riş derecesinin altında olanlarla
emniyet hizmetleri sınıfına giren
lerden ilkokulu bitirenler, 3656
sayıh Kanunun 3 ncü maddesinde
ki giriş derecesinin I nci kademe
si esas alınarak, hizmet özellik
lerine göre 36 ncı madde gereğin
ce verilen kademe ve dereceler in
tibakın yapılmasında ayrıca değer
lendirilir.

MADDE 2. — Bu Kanun, 1
Mart 1975 tarihinden geçerli ol
mak üzere yayımı tarihinde yürürgirer.

MADDE 2. — Bu Kanun, 1
Mart 1975 tarihinden geçerli ol
mak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.

M A D D E 2. — Millet Meclisi
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

M A D D E 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür.

M A D D E 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür.

M A D D E 3. — Millet Meclisi
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.
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} BÜTÇE VE PLAN KOMİSYON U N U N KABUL ETTİĞİ
METİN

Topiann : 17

C U M H U R İ Y E T SENATOSU

S. Sayısı : 796

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluşu Hak
kındaki 5433 Sayılı Kanunun 11 nci Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı H a k k m d a Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan
Metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım - Orman - Köy İşleri ve Bütçe
ve Plan Komisyonları Raporları (M. Meclisi : 1/112; C. Senatosu :
------<----'-1/569)
(Not: M. Meclisi S. Sayısı : 99)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1479

12 . 6 . 1978

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 8 . 6 . 1978 tarihli 156 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edi
len, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluşu Hakkındaki 5433 sayılı Kanunun 11 nci
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Cahit Karakaş
Millet Meclisi Başkanı
Not :
Bu tasarı 16.3.1978 tarihinde Başkanlıkça ilkkomisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun
156 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 99)

TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı : 101-216/1741

8.6.1978 tarihli

7.3.

1978

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar
Kurulunca 9 . 2 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Gö
rev ve Kuruluş Kanununun 11 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Bülent Ecevit
Başbakan

— 2 —
G E R E K Ç E
5433 sayılı DÜÇ Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 11 nci maddesiyle bu genel müdürlük
emrine verilen 120 milyon liralık döner sermaye miktarı arada geçen 25 yıl içinde aşağıda arz ve izah olunan
sebeplerle yetersiz hale gelmiş bulunmaktadır.
I - Genel Müdürlüğün kuruluşları bu süre içinde çoğalmıştır. Gerçekten, 5433 sayılı Kanunun uygula
maya başladığı 1950 yılında 17 çiftlik ve işletme ile Merkez Atölyesi faaliyette bulunmakta idi. 1974 yılı
sonunda bu miktara 4 çiftlik ile 2 tohum üretme ve dağıtma müdürlüğü eklenmiştir.
II - Genel Müdürlüğün, teknik, ekonomik ve mali faaliyet ve varlıkları bu süre içinde hızlı bir büyüme
ve yayılma temposu göstermiştir. Durum 1950 bilançosuna göre tetkik edildiğinde aşağıda belirtilen hususlar
dikkati çekmektedir.
A) Bidayette hiçbir iştirake katılma olmadığı halde 1974 yılı sonunda 11 292 500 lira tutarında Yapağı
ve Tiftik AO Gima, Güney Sanayii AO'na sermaye iştiraki yapılmıştır.
B) Sabit kıymetler 1950'de 40 156 162 lira iken. 1974 -yılında 367 544 472 liraya yükselmiş olup artış
miktarı 327 388 310 liradır. Bu artışların belli başlıları :
I - Arazi ıslahı : 1950 yılına kadar zirai kombinalar adı ile faaliyet gösteren teşkilatta genellikle kuru ta
rım yapılmıştır. Arazi ıslahı için harcanmış olarak görülen 227 328,88 TL ile ancak kuru tarım sahaları
nın korunması için yapılması zorunlu görülen şedde ve su toplama kanalları gibi tesis denilemeyecek mevzii
ve tedbir mahiyetinde işler yapılmıştır. Birim sahadan alman saf hâsılanın artırılması için her işletmede mev
cut imkânlardan faydalanılarak poliküitür tarıma geçilmesi için sulama, dranaj ve ıslah konulan birlikte ele
alınması 1950 - 1974 yılları arasında olmuş ve bu maksatla yapılan yatırım 54 761 803 liraya yükselmiştir.
Bu para ile Ceylanpınar, Gökhöyük, Türkgeldi, Malya, Ulaş, Koçaş, Konuklar, Dalaman ve Yalova çift
liklerinde yer üstü sularından faydalanmak üzere sulama tesisleri, Gökhöyük, Gelemen, Hatay çiftliklerinde
dranaj tesisleri, İğdır ve Türkgeldi çiftliklerinde taşkından koruma tesisleri tamamlanmış, Gelemen, Acıpayam,
Türkgeldi, Yalova, Alparslan, Konuklar. Hatay. Gökhöyük ve Ceylanpınar çiftliklerinde yağmurlama tesisleri
kurulmuştur.
Ceylanpınar, Malya, Türkgeldi ve Hatay çiftliklerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği ya
pılarak yeraltı suyu ile sulama tesislerinin kurulmasına başlanmıştır. Bunların bir kısmı işletmeye açılmış,
3 661 255 liralık kısmı inşa halindedir.
Bütün bu işletmelerde sulama tesislerinin daha rantabl hale getirilmesi için arazi tasfiyesi yapılmış ve ik
maline çalışılmaktadır.
2. Nebat sermayesi ve ağaçlandırma 1950 yılında 2 214 401 lira iken 1974 yılında 31 309 577 liraya.
Binalar 1950 yılında 10 738 917 lira iken 1974 yılında 83 635 575 liraya.
3. Yollar, köprüler ve rampalar 1950 yılında 416 607 lira sarfı ile kısmen yapılmış ise de 1950 - 1974
yılları zarfında Orta Anadolu'daki yakın işletmelerin birbirine ve genellikle bütün işletmelerin anayollarına
bağlanması için gerekli yol ve köprüler yapıldığı gibi gerek kuru gerekse sulu tarım sahalarına ulaşımı sağla
yacak yol ve sanat yapıların da inşa edilmiş ve yatırım miktarı 17 018 968 liraya yükselmiş 6 994 391 liralık
kısmın yapımı devam etmektedir.
4. Tesisat ve tertibat yatırımları çiftliklerde 1950 yılından beri geliştirilmiş ve kurulmakta olan çiftliklerin
kuruluş esaslarına göre geliştirilmesi amacı ile bu işlerin yapımı öngörülmüş ve sağlanmıştır.
Mukayeseli olarak genel arazi kültüraltı arazi varlığı :
1950 yılında genel arazi 4 944 571 dekar iken tasfiye sebebiyle bu miktar 1974 yılında da 3 553 439 de
kara inmiştir. Kültüraltı arazi varlığı 1950 yılında 1 942 526 dekardan ibaret iken 1974 yılı sonu itibarıyla
2 999 965 dekara yükselmiştir.
Bu suretle .1950 yılında istifade edilen arazi oranı c/c 30 iken 1974 yılında % 82'ye çıkmıştır.
Kültüraltı arazi artış oranı % 42'dir.
Devamlı olarak gelişmekte olduğu görülen arazi varlığından yapılmış ve yapılmakta olan tesisat ve terti
bat yatırımları 1950 yılında 21 müessesede 1 531 285,33 lira olarak devir alınmış. 1974 yılında ise 24 müessese
de 79 772 309 liraya yükselmiştir.
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Bu suretle % 42 oranında artan kültüraltı arazi -arlığına götürülen direkt ve endirekt tesisat ve tertibat
yatırımlarında % 650 artış sağlanmıştır.
5. Tarım tekniği her yönü ile takip edilmiş ve onun icapları yerine getirilmiştir. Nadas, ikileme ve ekim
ile hasat tekniğin gerektirdiği şekilde ve istenilen süreiçmde tamamlanması için makine varlığının artırılması zorunluğunda kalınmıştır. Çeşitli toprak ve iklim şartlarına göre en uygun ekipmanların seçilmesi ve bunların yıl
lara göre yeniliklerinin takibi ve ithali gerekmiştir. Çiftliklerde her yıl toprakaîtı ve topraküstü su kaynakla
rından faydalanılarak entansif tarımdan intansif tarıma geçilmiştir. Böylece intansif tarımın icapları olarak
makine varlığı artırılmıştır. Bu sebeple Atölye tezgâhları 1950 yılında 2 265 695 lira iken 1974 yılında
11 772 524 liraya ziraat makineleri 1950 yılında 11 219 079 lira iken 1974 yılında 151 171 902 liraya nakil vası
taları 1950 yılında 2 944 778 lira iken 1974 yılında 42 265 831 liraya, sair demirbaşlar 1950 yılında 1 741 635
lira iken 1974 yılında 22 733 349 liraya yükselmiştir.
6. 1950 yılında 2 377 baş sığır, 11 644 baş koyun ve 2 221 baş evcil hayvan devir alınmış olup değerleri
983 864,41 lira iken 1974 yılında sığır 8 502 başa. koyun 81 055 başa ve K. evcil hayvanlar 45 139 başa yüksel
miş olup değerleri 44 655 356 liraya ulaşmıştır.
Baş adedinin artışına paralel olarak kıymetleri de r.rtmış olup ortalama birim farkları; sığır 150 baş/TL.
koyun 30 baş/TL. ve K. evcil hayvanlar 2,50 baş/TL. iken 1974 yılında sığır 3 000 baş/Tl. koyun 700 baş/TL.
ve evcil hayvanlar 30 baş/TL.'ye ulaşmıştır. Bu suretle canlı demirbaşlar 1950 yılında 983 864 lira iken 1974
yılında 44 655 356 liraya baliğ olmuştur.
7. Mütedavil kıymetler 1950 yılında 56 751 909 lira iken 1974 yılında 517 616 855 liraya yükselmiş olup
460 864 946 lira artmıştır.
Bellibaşh artışlar : Hammaddede ve malzeme ambarı 1950 yılında 8 770 134 lira iken 1974 yılında
141 799 480 liraya, mahsuller ve mamuller ambarı 1950 yılında 2 111 261 lira iken.. 1974 yılında 77 220 175
liraya, hazırlık ve ekimler 1950 yılında 8 239 678 lira iken 1974 yılında 123 934 036 liraya yükselmiştir.
C) Sair aktifler 1950 yılında 4 146 013 lira iken 1974 yılında 117 832 380 liraya yükselmiş olup
113 686 367 lira artış meydana gelmiştir.
Aktifler toplamı 1950 yılında 101 054" 085 lira iken 1974 yılı sonunda 1 122 822 570 liraya yükselmiş
olup, 1 021 768 485 lira artış meydana gelmiştir.
III. - Genel Müdürlüğe 120 000 000 lira sermayenin tahsis olunduğu 1950 yılından sonra paranın değeri ön
ce 3, 1 yıl öncede % 66 oranında devalüasyona tabi tutulmuştur.
Yukarda yapılan açıklamalara göre Genel Müdürlüğe tahsis olunan 120 000 000 lira döner sermaye yeter
siz hale gelmiştir.
Genel Müdürlük hesaplarını inceleyen Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komiyonu, 1964 yılına kadar
Genel Müdürlüğün Döner Sermaye Hesaplarını murakabe eden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
1965 yılından beri Sayıştay ve 1964'te konsolide bilançoyu inceleyen keza Büyük Millet Meclisi komisyonları
Genel Müdürlük Döner Sermayesinin artırılmasının gerektiği yolunda temenni ve tavsiyelerde bulunmuştur.
Ayrıca Devlet Planlama Teşkilâtınca uygulanması zorunlu görülen zirai yatırımlar muvacehesinde Dö
ner Sermayenin artırılması zaruret halini almıştır.
Filhakika 1974 yılı bilançosuna göre 1 122 822 570 liraya yükselmiş bulunan fiili durumun gözönünde bu
lundurulması, önümüzdeki 3 - 5 yıl içinde sermaye ihtiyacının daha da artacağını göstermekte ve Maliye Ba
kanlığının 19 . 2 . 1976 tarih 123486-1/Dön. Sor. Şb. 5389 sayılı yazılarıyla sermayenin 750 000 000 liraya çı
karılması uygun görülmesine lüzum halinde bu miktarın Bakanlar Kurulu kararıyla bir misli artırılmasına im
kân veren bir maddenin konulması hususundaki mütalaalarına rağmen.
1974 mali yılı bilançolarımızın tetkikinde sermayenin 618 197 150 liraya ulaştığı buna 1975 yılı safi geli
rinden eklenecek kısmın da dahil edilmesi halinde 750 000 000 liralık sermayenin 1976 mali yılı başı iti
barıyla tamamen doldurulacağı da muhakkaktır. Teklif Bakanlığımızca yeterli bulunmamasına rağmen ilgili
maddenin 750 000 000 lira olarak değiştirilmesinin, Genel Müdürlüğü önümüzdeki yıllarda daha rahat çalışma
düzenine sokacağı tadilin bu yönde yapılmasında mutlak zorunluk bulunmaktadır.
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Millet Meclisi Başkanlığına
12 . 8 , 1977
Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 1/440 sıra sayılı teklifi yeniliyorum,
Gereğini saygılarımla rica ederim.
Sivas Milletvekili
Azimet
Köylüoğlu

TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı : 101-67/07379

4 , 5 , 1976

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar
Kurulunca 29 . 4 . 1976 tarihinde kararlaştırılan «5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
Görev ve Kuruluş Kanununun 11 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi hakkında
kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan

G E R E K Ç E
5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 11 nci maddesiy
le bu genel müdürlük emrine verilen 120 milyon liralık döner sermaye miktarı arada geçen 25 gün içinde
aşağıda arz ve izah olunan sebeplerle yeterstiz hale gelmiş bulunmaktadır.
I. - Genel Müdürlüğün kuruluşları bu süre içinde çoğalmıştır. Gerçekten, 5433 sayılı Kanunun uygulan
maya başlandığı 1950 yılında 17 çiftlik ve işletme ile Merkez atölyesi faaliyette bulunmakta idi. 1974 yılı
sonunda bu miktara 4 çiftlik ile 2 tohum üretme ve dağıtım müdürlüğü eklenmiştir.
II. - Genel Müdürlüğün, teknik, ekonomik ve mali faaliyet ve varlıkları bu süre içinde hızlı bir büyü
me ve yayılma temposu göstermiştir. Durum 1950 bilançosuna göre tetkik edildiğinde aşağıda belirtilen hu
suslar dikkati çekmektedir.
A) Bidayette hiçbir iştirake katılma olmadığı halde 1974 yılı sonunda 11 292 500 TL. tutarında Yapa
ğı ve Tiftik AO, Gima, Güney Sanayii AO. ne sarmaye iştiraki yapılmıştır.
B) Sabit kıymetler 1950'de 40 156 162 lira iken 1974 yılında 367 544 472 liraya yükselmiş olup artış
miktarı 327 388 310 liradır. Bu artışların belli başlıları :
1. Arazi İslahı : 1950 yılına kadar zirai kombinalar adı ile faaliyet gösteren teşkilâtta genellikle kuru
tarım yapılmıştır. Arazi ıslahı için harcanmış olarak görülen 227 328,88 TL. ile ancak kuru tarım sahala
rının korunması için yapılması zorunlu görülen şedde ve su toplama kanalları gibi tesis den ilemeyecek mev
zii ve tetbir mahiyetinde işler yapılmıştır. Birim sahadan alınan saf hasılanın artırılması için her işletmede
mevcut imkânlardan faydalanılarak polikültür tarıma geçilmesi için sulama, dranaj ve İslah konuları bir
likte ele alınması 1950 - 1974 yılları arasında olmuş ve bu maksatla yapılan yatırım 54 761 803 liraya yük
selmiştir.
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Bu para ile Ceylanpınar, Gökhöyük, Türkgeldi, Malya, Ulaş, Koçaş, Konuklar, Dalaman ve Yalova
çiftliklerinde yerüstü sularından faydalanmak üzere sulama tesisleri, Gökhöyük, Gelemen, Hatay çiftlikle
rinde drenaj tesisleri, İğdır ve Türkgeldi çiftliklerinde taşkından koruma tesisleri tamamlanmış, Gelemen,
Acıpayam, Türkgeldi, Yalova, Alparslan, Konuklar, Hatay. Gökhöyük ve Ceylanpınar çiftliklerinde yağmur
lama tesisleri kurulmuştur.
Ceylanpınar, Malya, Türkgeldi ve Hatay çiftliklerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği ya
pılarak yeraltı suyu ile sulama tesislerinin kurulmasına başlanmıştır. Bunların bir kısmı işletmeye açılmış
3 661 255 liralık kısmı inşa halindedir.
Bütün bu işletmelerde sulama tesislerinin daha rantabl hale getirilmesi için arazi tasfiyesi yapılmış ve
ikmaline çalışılmaktadır.
2. Nebat sermayesi ve ağaçlandırma 1950 yılında 2 214 401 lira iken 1974 yılında 31 309 577 liraya,
- Binalar 1950 yılında 10 738 917 lira iken 1974 yılında 83 635 575 liraya.
3. Yollar, köprüler ve rampalar 1950 yılında 416 607 lira sarfı ile kısmen yapılmış ise de 1950- 1974 yıl
lan zarfında Orta Anadoludaki yakın işletmelerin birbirine ve genellikle bütün işletmelerin anayollarına
bağlanması için gerekli yol ve köprüler yapıldığı gibi gerek kuru gerekse sulu tarım sahalarına ulaşımı sağ
layacak yol ve sanat yapıların da inşa edilmiş ve yatırım miktarı 17 018 968 liraya yükselmiş 6 994 391 li
ralık kısmın yapımı devam etmektedir.
4. Tesisat ve tertibat yatırımları çiftliklerde 1950 yılından beri geliştirilmiş ve kurulmakta olan çiftlik
lerin kuruluş esaslarına göre geliştirilmesi amacı ile bu işlerin yapımı öngörülmüş ve sağlanmıştır.
Mukayeseli olarak genel arazi kültür altı arazi varlığı :
1950 yılında genel arazi 4 944 571 dekar iken tasfiye sebebiyle bu miktar 1974 yılında da 3 553 439 de
kara inmiştir. Kültüraltı arazi varlığı 1950 yılında 1 942 526 dekardan ibaret iken 1974 yılı sonu itibarıyla
2 999 965 dekara yükselmiştir.
Bu suretle 1950 yılında istifade edilen arazi oranı % 30 iken 1974 yılında i% 82'ye çıkmıştır.
Kültüraltı arazi artış oranı % 42'dir.
Devamlı olarak gelişmekte olduğu görülen arazi varlığından yapılmış ve yapılmakta olan tesisat ve terti
bat yatırımları 1950 yılında 21 müessesede 1 531 285,33 lira olarak devir alınmış, 1974 yılında ise 24 mües
sesede 79 772 309 liraya yükselmiştir.
Bu suretle % 42 oranında artan kültüraltı arazi varlığına götürülen direkt ve endirekt tesisat ve terti
bat yatırımlarında % 650 artış sağlanmıştır.
5. Tarım tekniği her yönü ile takip edilmiş ve onun icapları yerine getirilmiştir. Nadas, ikileme ve ekim
ile hasat tekniğin gerektirdiği şekilde ve istenilen süre içinde tamamlanması için makine varlığının artırılma
sı zorunluğunda kalınmıştır. Çeşitli toprak ve iklim şartlarına göre en uygun ekipmanların seçilmesi ve bun
ların yıllara göre yeniliklerinin takibi ve ithali gerekmiştir. Çiftliklerde her yıl toprak altı ve toprak üstü su
kaynaklarından faydalanılarak entansif tarımdan intansif tarıma geçilmiştir. Böylece entansif tarımın icapla
rı olarak makine varlığı artırılmış. Bu sebeple atölye tezgâhları 1950 yılında 2 265 695 lira iken 1974 yı
lında 11 772 524 liraya ziraat makineleri 1950 yılında 11 219 079 lira iken 1974 yılında 151 171 902 liraya
nakil vasıtaları 1950 yılında 2 944 778 lira iken 1974 yılında 42 265 831 liraya, sair demirbaşlar 1950 yılın
da 1 741 635 lira iken 1974 yılında 22 733 349 liraya>ükselmiştir.
6. 1950 yılında 2 377 baş sığır, 11 644 baş koyun ve 2 221 baş evcil hayvan devir alınmış olup değerleri
983 864,41 lira iken 1974 yılında sığır 8 502 başa, koyun 81 055 başa ve K. evcil hayvanlar 45 139 başa yük
selmiş olup değerleri 44 655 356 liraya ulaşmıştır.
Baş adedinin artışına paralel olarak kıymetleri de artmış olup ortalama
birim fiyatları: Sığır baş/TL.
koyun 30 baş/Tl,, ve K. evcil hayvanlar 2,50 baş/TL. iken 1974 yılında sığır 8 000 baş/TL. koyun 700
baş/TL. ve evcil hayvanlar 30,— baş/TL'ye ulaşmıştır, Bu suretle canlı demirbaşlar 1950 yılında 983 864 lira
iken 1974 yılında 44 655 356 liraya baliğ olmuştur.

C. Senatosu

(S. Sayısı : 796)

— 6 —
7. Mütgdavil kıymetler 1950 yılında 56 751 909 lira iken 1974 yılında 517 616 855 liraya yükselmiş
olup 460 864. 946 lira artmjştır.BellibaşLt arışlar : Hammaddede ve malzeme ambarı 1.950 yılında 8 770 134 lira iken 1974 yılında
141 799 480 liraya, mahsuller ve mamuller ambarı 1950 yılında 2 111 261 lira iken 1974 yılında 77 220 175
liraya, hazırlık ve ekimler 1950 yılında 8 239 678 lira iken 1974 yılında 123 934 036 liraya yükselmiştir.
C) Sair aktifler 1950 yılında 4 146 013 lira iken 1974 ^yılında 117 832 380 liraya yükselmiş olup
113 686 367 lira artış meydana gelmiştir.
Aktifler toplamı 1950 yılında 101 054 085 lira iken 1974 yılı sonunda 1 122 822 570 liraya yükselmiş
olup, 1 021 768 485 lira artış meydana gelmiştir.
III - Genel Müdürlüğe 120 000 000 lira sermayenin tahsis olunduğu 1950 yılından sonra paranın değeri
önce 3, 1 yıl önee de % 66 oranında devalüasyona tabi tutulmuştur.
Yukarıda yapılan açıklamalara göre Genel Müdürlüğe tahsis olunan 120 000 000 lira Döner Sermaye yeter
siz hale gelmiştir.
Genel Müdürlük hesaplarını inceleyen Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu, 1964 yılma kadar
Genel Müdürlüğün döner sermaye hesaplarını murakabe eden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 1965
yılından beri Sayıştay ve 1964'te konsolide bilançoyu inceleyen keza Büyük Millet Meclisi komisyonları Ge
nel Müdürlük döner sermayesinin artırılmasının gerektiği yolunda temenni ve tavsiyelerde bulunmuştur.
Ayrıca Devlet Planlama Teşkilatınca uygulanması zorunlu görülen zirai yatırımlar muvacehesinde döner
sermayenin artırılması zaruret halini almıştır.
Filhakika 1974 yılı bilonçosuna göre 1 122 822 570 liraya yükselmiş bulunan fiili durumun gözönünde
bulundurulması, önümüzdeki 3 - 5 yıl içinde sermaye ihtiyacının daha da artacağım göstermekte ve Maliye
Bakanlığının 19 . 2 . 1976 tarih ve 123486-1/Dön Sor. Şb. 5389 sayılı yazılarıyla sermayenin 750 000 000 li
raya çıkarılması uygun görülmesine lüzum halinde bu miktarın Bakanlar Kurulu kararıyla bir misli artırıl
masına imkân veren bir maddenin konulması hususundaki mütalaalarına rağmen,
1974 mali yılı bilançolarımızın tetkikinde sermayenin 618 197 159 liraya ulaştığı buna 1975 yılı safi geli
rinden eklenecek kısmın da dahil edilmesi halinde 750 000 000 liralık sermayenin 1976 mali yılı başı itibarıy
la tamamen doldurulacağı da muhakkaktır. Teklif Bakanlığımızca yeterli bulunmamasına rağmen ilgili mad
denin 750 000 000 lira olarak değiştirilmesinin, Genel Müdürlüğü önümüzdeki yıllarda daha rahat çalışma
düzenine sokacağı tadilin bu yönde yapılmasında mutlak zoruniuk bulunmaktadır.

SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ
5433 Sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 11 nci
Birinci Fıkrasının Son Cümlesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanım Tasarısı

Maddesinin

MADDE 1. — £433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun
11 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki (harcanmak üzere Genel Müdürlük emrine 120 milyon
lira döner sermaye verilmiştir.) Hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Harcanmak üzere Genel Müdürlük emrine 750 milyon lira döner sermaye verilmiştir. Bu sermaye Bakan
lar Kurulu kararı ile bir misline kadar artırılabilir.»
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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CUMHURİYET SENATOSU
Gene! Sekreterli^
Kanunlar Müdürlüğü

13.6.

1978

TASARI VEYA TEKLİFİN
Sıra Sayısı
M. M. C. S.
99

ÖZETİ
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluşu Hakkındaki 5433 Sayılı Ka
nunun 11 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı.

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 84 gün.
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 84 gün.
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 3 Eylül 1978
TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün)
1. — Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyonuna
2. — Bütçe ve Plan Komisyonuna
Gündeme
20 . 6 . 1978

7 gün.
8 gün.

Tarım - Orman - Köy İsleri Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyonu
Esas No. : 1/569
Karar No. : 1

14.6.1978

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Millet Meclisi Genel Kurulunun 8.6.1978 tarihli 156 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuy
la kabul edilen «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluşu hakkındaki 5433 sayılı Ka
nunun 11 nci maddesinde değişiklik yapılması» hakkında kanun tasarısı, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzun 14.6.1978 tarihli toplantısında görüşüldü.
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Yasa 1950 yılında yürürlüğe
girmiştir.
O tarihte 120 milyon lira olan sermaye 28 yıllık uzun bir zaman içerisinde ihtiyaçlara cevap veremez
hale gelmiştir. Bu nedenler içerisinde Komisyonumuz Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Döner
Sermayesinin yükseltilmesini uygun bulmuştur. Bu sebeple Yasa Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edi
len metnin aynen kabulüne, havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek
Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir.
Başkan
Adana
Kemâl Sarıibrahimoğlu

Başkanvekili
Manisa
Ruhi Tunakan
Toplantıda bulunamadı
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Sözcü
Kastamonu
Mehmet Seydibeyoğlu

— 8 —
Kâtip
Hatay
Kemal Kılıçoğlu
Toplantıda bulunamadı

Samsun
Ziya Gökalp Mülayim

Kırşehir
E. Akıp Aksaç

Tunceli
Naim Taşan

Antalya
Şerafettin Paker
Toplantıda bulunamadı

Ordu
Ata Bodur
Toplantıda bulunamadı

Trabzon
Ahmet Cemil Kara

Urfa
Hasan Oral
Toplantıda bulunamadı

Tabii Üye
Mucip Ataklı

Tabii Üye
Selâhattin Özgür

C. Bşk. S. Üye
Sabahattin Özbek

C .Bşk .S. Üye
Fethi Çelikbaş
Toplantıda bulunamadı

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plan Komisyonu
Esas No. : 11569
Karar No. : 9

19.6.1978

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 8 Haziran 1978 günlü 156 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul
edilen. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluşu hakkındaki 5433 sayılı Kanunun
11 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 12 Haziran 1978
günlü ve 1479 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu
Başkanlığınca da 13 Haziran 1978 gününde Komisyonumuza havale edilen anılan tasarı, Komisyonumuzun
19 Haziran 1978 günlü toplantısında, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı tem
silcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir.
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluşu hakkındaki Yasa 1950 yılında yürürlüğe
girmiştir. Bu Yasanın 11 nci maddesi ile kuruluşun döner sermayesi o tarihte 120 milyon lira olarak saptan
mıştı. Aradan geçen 28 yıllık süre içerisinde, Devlet Üretme Çiftliklerinin çalışma alanı genişlemiş, bazı
kuruluşların sermayesine katılması gerçekleşmiş, kurulduğu dönemdeki çiftlik işletmelerine zaman içerisinde
yenileri eklenmiş, çiftliklere çağın gereklerine uygun yeni tesisler yapılmıştır. Bunun yanı sıra, o zamandan
günümüze kadar para değerinde meydana gelen düşmeleri de gözönünde tutunca, adı geçen Genel Müdürlüğe
ayrılan döner sermayenin yetersiz kaldığı kolayca anlaşılmaktadır.
Geçtiğimiz yıllarda da Genel Müdürlük hesaplarını inceleyen Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komis
yonunda da Genel Müdürlük Döner Sermayesinin artırılması gerektiği yolunda temenni ve tavsiyelerde bulu
nulmuştur.
Yukarıdan beri açıklanageien nedenler ışığında, kuruluşun sermayesinin gereksinmelere cevap vermediği için
artırılmasını öngören tasarıyı Komisyonumuz olumlu bulmuş ve maddelerinin müzakeresine geçmiştir.
Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddelerini aynen kabul edilmiştir.
C. Senatosu

(S. Sayısı : 796)

—9—
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne önümüzdeki yıllarda daha rahiat çalışma koşulları sağlaya
cak olan bu tasanmn bir an önce yasalaşmasında yarar gören Komisyonumuz; Genel Kurulda öncelik ve
ivedilikle görüşülmesi hususunda, istemde bulunulmasını da karar altına almıştır.
tşbu raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Trabzon
Hasan Güven

Başkan Vekili
Zonguldak
Ahmet Demir Yüce

Sözcü
Balıkesir
Nejat Sarlıcalı

Kâtip
Niğde
Abdullah Emre İleri

Afyonkarahisar
Kâzım Karaağaçlıoğlu
Toplantıda bulunamadı

Ankara
Yiğit Köker
Toplantıda bulunamadı

Aydın
iskender 'Cenap !Ege
Toplantrya katıldı
İmzada bulunamadı

Bolu
Neş'et Akmandor

C. Bşk. S. t).
Zeyyat Baykara

Erzincan
Niyazi Unsal
Toplantıya katıldı
îmzada bulunamadı

Kars
Muzaffer Şâmiloğlu
Toplantıda bulunamadı

Konya
Mukbil Abay

Ordu
îdris Gürsoy

Samsun
Bahri Cömert
Toplantıda bulunamadı

Tabii Üye
Suphi Karaman
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H Ü K Ü M E T İ N TEKLİFİ

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
ve Kuruluşu Hakkındaki 5433 Sayılı Kanunun
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Tasarısı

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN

Görev
11 nci
Kanun

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
Görev
ve Kuruluşu Hakkındaki 5433 Sayılı Kanunun 11 nci
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun
Tasarısı

MADDE 1. — 5433 sayılı Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanunu
nun 11 nci maddesinin yedinci bendindeki (Harca
mak üzere Genel Müdürlük emrine 120 milyon lira
döner sermaye verilmiştir.) Hükmü aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.

MADDE 1. — 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanunu
nun 11 nci maddesinin 7 nci bendindeki (Harcanmak
üzere Genel Müdürlük emrine 120 milyon lira döner
sermaye verilmiştir.) Hükmü aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.

«Harcanmak üzere Genel Müdürlük emrine 750
milyon lira döner sermaye verilmiştir. Bu sermaye
Bakanlar Kurulu kararı ile bir katma kadar artırıla
bilir.»

Harcanmak üzere Genel Müdürlük emrine
1 250 000 000 lira döner sermaye verilmiştir. Bu ser
maye Bakanlar Kurulu karan ile bir katına kadar
artırılabilir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür.

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürüiar.
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TARIM - ORMAN - KÖY İŞLERİ KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev
ve Kuruluşu Hakkındaki 5433 Sayılı Kanunun 11 nci
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev
ve Kuruluşu Hakkındaki 5433 Sayılı Kanunun 11 nci
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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C. Senatosu

(S. Sayısı : 796)

metninin 3 ncü

Topiant,: 17

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 798

5 Mart 1964 Tarihli ve 439 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağ
lı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenlerinin Haftalık Ders
Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkındaki Kanun Adının Değiş
tirilmesine ve Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının
Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu
Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan Ko
misyonları Raporları (M. Meclisi : 1/137; C. Senatosu : 1/570)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 116)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1802

12 . 6 . 1978

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 8 . 6 . 1978 tarihli 156 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edi
len, 5 Mart 1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar öğret
menlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkındaki Kanun adının değiştirilmesine ve bir mad
de eklenmesine ilişkin kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Cahit Karakaş
Millet Meclisi Başkanı
Not :
Bu tasarı 11.5.
1978 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 8.6.
tarihli 156 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 116)

TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Başkanlığı
Sayı : 101-278/06020

9.5.

1978

1978

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye
28 . 4 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «5 Mart 1964
sek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık
adının değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine ilişkin

Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca
tarihli ve 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yük
ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkındaki Kanunun
kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Bülent Ecevit
Başbakan

_
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GENEL GEREKÇE
Yürürlükteki yasa hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli eğitim ku
rumlarında görevli öğretmenlerin maaşları karşılığında okutmak zorunda oldukları ders saatleri, çeşitli eğitim
kurumlarına göre değişik sayılarda belirlenmiştir. Aynı kurumlarda görev yapan öğretmenlere, maaşları kar
şılığında okuttukları ders saatleri dışında verilecek zorunlu - ücretli ek ders ve isteğe bağlı ücretleri ek ders
görevleri de ayrıca düzenlenmiştir.
İlköğretim kurumlarında ise böyle bir düzenlemeye gidilmemiş olup, bu kurumlarda görev alan öğretmen
ler, sınıf öğretmeni olarak, kanun, tüzük, yönetmelik ve ders programlarında kendilerine verilen görevlerin tü
münü maaşlarının karşılığı olarak yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Böyle bir uygulama, eğitim - öğretim
kademelerindeki sistem birliğini bozucu olduğu gibi maaş ve ücret sistemindeki eşitlik ilkesine de aykırı düş
mektedir.
Öğretmenler arasında ayrıcalık yaratan bu durumun ortadan kaldırılması amacıyla ilköğretim kurumlarında
görev alan öğretmen ve yöneticilerin maaşlarının karşılığı olan çalışmalarının sınırlandırılması gerekmektedir.
İlköğretim hizmetlerinin, amaç ve gereklerine uygun bir şekilde sürdürülmesini sağlama bakımından, bu
hizmeti yapan kurumlarda da zorunlu - ücretli ek ders görevi uygulamasına geçilmesinde yarar bulunmakta
dır.
Bu amaçla da 1978 yılı Bütçe Kanununun 51 /A maddesinin 2 (a) bendinde «İlköğretim kurumlarında,
yetiştirme yurtlarında, orta dereceli okul ve kurslarda, yaygın eğitim ve okuma - yazma kurslarında ve gezici
köy kurslarında görev verilenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 ncı maddesi (söz ko
nusu Kanunun 89 ncu maddesindeki oranların ilgili kurumlar itibarıyla Bakanlar Kurulunca saptanmış olması
şartıyla) uyarınca eğitim ve öğretim kurumlarıyla okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim üyeleri
ve diğer personele ek ders görevi verilmesi kabul edilmiş ve gerekli ödenek konulmuş bulunmaktadır.
Mevcut yasaların sözü edilen öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesine izin vermemesi yüzünden; yukarıda
belirtilen hususları gerçekleştirmek amacıyla, 439 sayılı «Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta De
receli Okullar Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkındaki Kanunun adının
değiştirilmesine ve bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı» nın hazırlanmasına lüzum hâsıl olmuş ve
bu maksatla söz konusu kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır.
MADDELERİN GEREKÇELERİ
Madde 1. — Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim kurumlarında, anaokuilarında, anasınıflarında, ye
tiştirme yurtlarında, okuma - yazma kurslarında, gezici köy kurslarında görevli öğretmenlerin de maaşları kar
şılığında okutacakları ders saatleri ile ek ders görevi almalarım sağlamak amacıyla, 439 sayılı Kanun adının
değiştirilmesi zarureti doğmuş ve Kanunun başlığının değiştirilmesi bu madde ile sağlanmıştır.
Madde 2. — İlköğretim kurumlarında, anaokuilarında, anasınıflarında, yetiştirme yurtlarında, okuma - yaz
ma kurslarında, gezici köy kurslarında görevli öğretmenlerin maaşları karşılığı olarak haftada kaç saat ders
okutabilecekleri, zorunlu ve isteğe bağlı kaçar saat ek ders görevi verilebileceğini belirlemek üzere bu madde
düzenlenmiştir.

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 798)
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CUMHURİYET SENATOSU
GENEL SEKRETERLİĞİ
Kanunlar Mödüriüğii

13.6.1978
TASARI VEYA TEKLİFİN

Sıra Sayısı
M. M.
116

C. S.

ÖZETÎ
5 Mart 1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli
Okullar Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkındaki Kanun
adının değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı.

MİLLET MECLÎSİNDE KALDIĞI SÜRE : 28 gün
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 28 gün
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 9 Temmuz 1978
TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ
KOMİSYONLAR, T A N I N A N SÜRE (Gün)
1. — MiMi Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu
2. — Bütçe ve Plan Komisyonu
Gündeme
21.6.1978

(7 gün)
(8 gün)

Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Milli Eğitim .- Gençlik ve Spor ve
Kültür
Komisyonu
Esas No. : 1/570
Karar No. : 3

16.6.1978

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Millet Meclisinin 8.6.1978 tarihli 156 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen,
5 Mart 1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenle
rinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkındaki Kanun adının değiştirilmesine ve bir madde
eklenmesine ilişkin kanun tasarısı*
Komisyonumuzun 15.6.1978 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle her yönden
tetkik ve müzakere olundu.
Kanunun tümü Komisyonumuzda prensip olarak aynen kabul edilerek, maddelerin görüşülmesine geçil
miş ve bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edil
miştir.
Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur.
Başkan
Sivas
Hüseyin Öztürk

Sözcü
Çanakkale
İsmail Kutluk

(86Z, • ısıfos •§;)

nsareu^s j3Xijnqum3

Kâtip
Adıyaman
Yusuf Çetin

Üye
Burdur
Ekrem Kabay
Toplantıda bulunamadı
Üye
Çorum
Abdullah Ercan
Toplantıda bulunamadı
Üye
Konya
Muhaüfim
Osman Nuri Canpolat
Üye
Tabii Üye
Söz hakkım saklı
Sami Küçük

Üye
Manisa
M. Tevfik Elmasyazar
Toplantıda bulunamadı
Üye
Ağn
Kasım Küfrevi

Üye
Antalya
Reşat Oğuz
Toplantıda bulunamadı
Üye
Bursa
Barîas Kunt ay

Üye
Mardin
Sait Mehmetoğlu

Üye
Tabii Üye
Kadri Kaplan
Toplantıda bulunamadı
Üye
Kayseri
Sami Turan
Toplantıda bulunamadı

Üye
C. Bşk. S. Ü.
Sadi İrmak

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plan Komisyonu
Esas No. : 1J570
Karar No. : 8

2L6.1978

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 8.6.1978 günlü 156 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret
oyuyla kabul edilen,
5 Mart 1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğret
menlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri hakkındaki Kanun adının değiştirilmesine ve bir mad
de eklenmesine üişkin kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 12.6.1978 günlü ve 1802 sayılı yazıları
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 16.6.1978 gü
nünde Komisyonumuza havale edilen tasarı, Komisyonumuzun 19.6.1978 günlü toplantısında Milli Eğitim ve
Maliye bakanlıkları temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir.
Yürürlükteki yasa hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli eğitim ku
rumlarında görevli öğretmenlerin maaşları karşılığında oîcutmak zorunda oldukları ders saatleri çeşitli eğitim
kurumlarına göre değişik sayılarda belirlenmiştir. Aynı kurumlarda görev yapan öğretmenlere, maaşları karşı
lığında okuttukları ders saatleri dışında verilecek zorunlu ek ders ücretli ve isteğe bağlı ek ders görevleri
ücretleri de ayrıca düzenlenmiştir.
İlköğretim kurumlarında ise, böyle bir düzenlemeye gidilmemiş olup, bu kurumlarda görev alan öğretmen
ler, sınıf öğretmeni olarak, kanun, tüzük, yönetmelik ve ders programlarında kendilerine verilen görevlerin
tümünü maaşlarının karşılığı olarak yapmakla yükümlü tutulmuşlardır.
Bu durum eğitim ve öğretim kademelerindeki sistem birliğini bozucu olduğu gibi, maaş ve ücret siste
mindeki eşitlik ilkesine de aykırı düşmektedir. Öğretmenler arasında ayrıcalık yaratan bu durumun orta
dan kaldırılması amacıyla ilköğretim kurumlarında gö -ev alan öğretmen ve yöneticilerin maaşlarının karşı
lığı olan çalışmalarının sonuçlandırılması gerekmektedir,
İlköğretim hizmetlerinin, amaç ve gereklerine uyguı bir şekilde sürdürülmesini sağlama bakımından bu
hizmeti yapan kurumlarda da zorunlu ve ücretli ek ders görevi uygulanmasına geçilmesinde yarar vardır.
Yapılan görüşmeler sonunda ek madde son fıkrasının; «Ayrıca ek ders saatlerinin hesaplanmasında, öğ
retmenlerin hazırlık ve plan çalışma saatleri için de ücret ödenir» biçimindeki ifadesinden madde kapsamı
ve bütünlüğü içinde aşağıdaki anlamın anlaşılacağı kanısına varılmıştır.
Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 798)
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1. 439 sayılı Yasa Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli okullar öğretmenlerini kapsa
makta idi. Getirilen yasa tasarısı ile, 439 sayılı Kanuna bir madde eklenmek suretiyle ilkokul öğretmenleri de
kapsam içerisine alınmıştır. Ek madde ilköğretim kurumlarındaki öğretmenlerden söz ettiğine göre son fık
rasının getirdiği hüküm sadece bu madde uygulaması ve kapsamı içerisinde yürütülebilir. 439 sayılı Kanu
nun diğer maddelerinde geçen yüksek ya da orta de eceli okullar için de uygulanması söz konusu edilemez.
Kaldı ki son fıkrada sözü edilen «öğretmenlerin hazırlık ve plan çalışmaları» hususu 222 sayılı İlköğretim ve
Eğitim Kanununda ilkokul öğretmenleri için söz konusu edilmiştir. Bu nedenle Komisyonumuz son fıkranın,
ek madde kapsamı ve ilkokul öğretmenleri dışında bir uygulamaya da götürülebileceği biçiminde bir tereddü
dü yerinde görmemiştir.
2. İlkokul öğretiminde, öğretmenlerin çalışmaları ders esasına göre değil, smıf esasına göre yürütül
mektedir. Bir öğretmen kendisine ait sınıfta haftada. - birli, ikili ve üçlü eğitime göre - 20 ya da 25 saat
ders okutmaktadır. Ek madde birinci fıkrasında haftada 18 saat yükümlülük getirildiğine göre üçüncü fık
rada 12 saatten fazla olamayacağı belirtilen zorunlu ek görevinden öğretmene ancak 2 - 7 saat (Üçlü eğitim
yapılan okullarda 2 saat, ikili ve birli eğitim yapılan okullarda 7 saat) zorunlu ek ders görevi verilebilecek
tir. Bu takdirde üçüncü fıkrada sözü edilen zorunlu ek ders görevinin haftada 12 saati geçemez hükmünün
anlamı olmayacaktır. Oysa, ilkokul öğretmenlerinin ders saatleri dışında «hazırlık ve plan çalışmaları» zorun
luluğu da vardır. İşte ek maddenin 4 ncü fıkrası «Ayrıca» kelimesi ile 'başlayan metni ile öğretmenin hazır
lık ve plan çalışmalarını da ek ders saatlerinden sayarak haftada 25 saatlik çalışmasını (üçlü eğitim yapılan
yerlerde haftada 20 saatlik çalışmasını) bir miktar daha artırmak suretiyle haftalık zorunlu ek ders görevini
bif yandan 12 saate bir miktar daha yaklaştırırken; gerektiğinde bu ölçüleri de aşarak ilkokul öğretmenini
biraz daha korumak istemiştir.
3.; İlköğretim kuramlarında yönetici olarak görev alanlar 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa gö
re haftada 4 - 6 saat ders almak zorunluluğundadırlar. İlköğretim kurumlarındaki yöneticiler 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu ve daha sonra çıkarılan yan ödeme kararnamelerine göre pek az miktarda yan öde
me almaktadırlar. Getirilen yasa değişikliği tasarısı ile ilkokul öğretmenlerine zorunlu ek ders görevi verilir
ken ilköğretim kurumlarındaki yöneticilerin, yanlış bir uygulama ile, bunun dışında tutulmaları halinde öğ
retmen - yönetici arasında denge, yöneticiler aleyhine olarak bozulacak ve derinleşecektir. Dördüncü fıkra
nın metni «hazırlık ve plan çalışma saatleri»ni de ek ders saatlerinin hesaplanmasında dikkate alarak, yö
neticiler aleyhine bozulabilecek dengede, yöneticilerin de bir ölçüde korunmasına olanak sağlayacaktır.
Bu gerçeklerin ışığında yasa tasarısı Komisyonumuzca da olumlu bulunmuş ve maddelerin müzakeresine
geçilmiştir.
Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddelerini aynen kabul etmiştir.
Tasarı içeriğinin geniş ve yaygın öğretmen kesimini ekonomik açıdan ilgisini dikkate alan Komisyonumuz,
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır.
İşbu raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Trabzon
Zonguldak
Balıkesir
Hasan Güven
Ahmet Demir Yüce
Nejat Sarlıcalı
Kâtip
Niğde
Afyonkarahisar
Ankara
Abdullah Emre İleri
Kâzım Karaağaçhoğlu
Yiğit Köker
Toplantıda bulunamadı
Toplantıda bulunamadı
Aydın
Bolu
C. Bşk. S. Ü.
İskender Cenap Ege
Neşet Akmandor
Zeyyat Bay kara
Erzincan
Kars
Konya
Niyazi Unsal
Muzaffer Şâmiloğlu
Mukbil Abay
Ordu
Samsun
Tabii Üye
İdris Gürsoy
Bahri Cömert
Suphi Karaman
Toplantıda bulunamadı
Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 798)
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL
ETTİĞİ METİN

5 Mart 1964 Tarihli ve 439 Sayılı Milli Eğitim Ba
kanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar
Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders
Ücretleri Hakkındaki Kanun Adının Değiştirilmesine
ve Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı

5 Mart 1964 Tarihli ve 439 Sayılı Milli Eğitim Ba
kanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli
Okullar
Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders
Ücretleri Hakkındaki Kanun Adının
Değiştirilmesine
ve Bîr Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı

MADDE 1. — 5 Mart 1964 tarihli 439 sayılı Ka
nunun aldı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta
dereceli okullar öğretmenleri ile ilkokul öğretmen
lerinin haftalık ders saatleriyle ek ders ücretleri hak
kında Kanun.»

MADDE 1. — 5 Mart 1964 tarihli 439 sayılı Ka
nunun adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta
dereceli okullar öğretmenleri ile ilkokul öğretmenle
rinin haftalık ders saatleriyle ek ders ücretleri hak
kında Kanun.

MADDE 2. — Bu Kanuna aşağıdaki ek madde
ekenlenmistir.

MADDE 2. — Bu Kanuna aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.

«EK MADDE — İlköğretim kurumlarında, anaokuflarında, andsınıflarmda,
yetiştirme yurtlarında,
okuma - yazma kurslarında, gezici köy kurslarında
görevli öğretmenler maaşları karşılığı olarak haftada
20 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Kanun, tü
zük, yönetmeKk ve eğitim programlarına verilen gö
revlerin yerine getMlebimıesi için kendilerine zorun
lu ek ders görevi verilir.
Belirtilen kurumlarda yönetici olarak görev alan
larla diğer eğitim kurumlarında ve Milli Eğitim Ba
kanlığı merkez ve taşra örgütünde görev alanlardan
kimlerin zorunhı ek ders görevi alacağı ve haftalık
çalışmalarının ne kadarının zorunlu ek ders görevin
den sayılacağı; birden fazla sınıf okutan öğretmen
lere verilecek haftalık zorunlu ders görevinin sayısı
ve diğer hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 89 ncu maddesi hükümleri uyarınca
düzenlenir.
Bu madde hükmünde sayılan öğretmen ve yöne
ticilere verilecek zorunlu ek ders görevleri haftada
10 ders saatini geçemez.»

EK MADDE — İlköğretim kurumlarında, ana»
okullarında, anasınıfîarmda, yetiştirme yurtlarında,
okuma - yazma kurslarında, gezici köy kurslarında
görevli öğretmenler maaşları karşılığı olarak haftada
18 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Kanun, tü
zük, yönetmelik ve eğitim programlarında verilen gö
revlerin yerine getirilebilmesi için kendilerine zorun
lu ek ders görevi verilir.
Belirtilen kurumlarda yönetici olarak görev alan
larla dîğer eğitim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakandığı merkez ve taşra örgütünde görev alanlardan
kimlerin zorunlu ek ders görevi alacağı ve haftalık
çalışmalarının ne kadarının zorunlu ek ders görevin
den sayılacağı; birden fazla sınıf okutan öğretmen
lere verilecek haftalık zorunlu ders görevinin sayısı
ve diğer hususlar 657 saydı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 89 ncu maddesi hükümleri uyarınca
düzenlenir.
Bu madde hükmünde sayılan öğretmen ve yöne
ticilere verilecek zorunlu ek ders görevleri
haftada
12 ders saatini geçemez.
Ayrıca ek ders saatlerinin hesaplanmasında, öğ
retmenlerin hazırlık ve plan çalışma saatleri için de
ücret ödenir.

MADDE 3. — Bu Kamın 1 . 3 . 1978 tarihin
den geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun 1 . 3 . 1978 tarihîn
den geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür.

MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eği
tim Bakanları yürütür.
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MİLLİ EĞİTİM - GENÇLİK VE SPOR VE
KÜLTÜR KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

5 Mart 1964 Tarihli ve 439 Sayılı Milli Eğitim Ba
kanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli
Okullar
Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders
Ücretleri Hakkındaki Kanun Adının Değiştirilmesine
ve Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı

5 Mart 1964 Tarihli ve 439 Sayılı Milli Eğitim Ba
kanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar
Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders
Ücretleri Hakkındaki Kanun Adının Değiştirilmesine
ve Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı

kabul edilen

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Meclisince
1 nci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul
2 nci madde aynen kabul edilmiştir.

edilen

MADDE 2. — MiHet Meclisi
maddesi aynen kabul edilmiştir.

metninin 2 nci

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclsince kalbul edilen
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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