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yükseltilmesi zaruretini ortaya îkoymuştu. Bu
gün de, aynı nedenlerle bu konu üzerine eğilme
miz gerekiyor. Böyle bir hesapla pancarın fiyatı
23,4 kuruşa malolmaktadır.
Pancar fiyatının tespitinde bütün dünya ül
keleri ile bir kıyaslama yaparsak, 26,5 kuruş
olarak ortaya çıkar. Ortak Pazar ülkeleriyle bu
kıyaslamayı yaparsak 25,8 kuruş; buğdayla kı
yaslarsak 27,2 kuruş; diğer rakip bitkilere göre
hesaplarsak 32,5 kuruşa malolmaktadır. Bu yüz
den pancar tarımının ülkemiz ekonomisine ya
rarlı olabilmesi için kilo fiyatının 30 kuruş ol
masında büyük yararlar vardır. Sayın Hükü
metimizin ve ilgililerin bu fiyatı, şeker fiyatına
ve diğer emtialara inikas ettirmeden tasarruf
larla yapabileceklerine kaani bulunuyorum.
Bugünlerde reformların gerçekleşmeleri ya
nında, pancar üreticilerinin de yaralarına bir
miktar merhem sürülmesinii ve bu müstahsilin
bunalımdan kurtarılmasını temenni ediyor, Yü
ce Meclise saygılar sunuyorum.
12. — Millî Savnma Bokum Mehmet İzmen'in, Trabzon Milletvekili Mehmet
Arslantürk'ün
gündem dışı demecine cevabı.
BAŞKAN — Sayın Millî Savunma, Bakanı,
buyurun efendim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET IZmen (C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri;
Bugün burada gündem dışı bir konuşma ya
pan Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Ars
lantürk'ün değindiği «er öğretmenler» konusu
hakkında bir açıklama yapmak (istiyorum. Sa
yın Başfcatti bu açıMıaımaıllaıroımıa fıırisıaıt vendiMleıni
için kendilerine teşekkür ederim.
Efendim, mesele şu :
1111 sayılı Askerî yükümlülük Kanununu
değiştiren 1315 sayılı bir Kanun var. Bu kanu
na, 1975 yılma kadar yürürlükte kalmak üzere
bâzı şartlarla erlerin Öğretmen olarak askerlik
yapmaları kaydı konmuş, bu kaydı da arz et
tiğim kanunun geçici 6 ncı maddesi koymuş.
Bu maddenlin uygulanması dolayısiyle bir an
laşmazlık meydana geldiği için, son günlerde bu
anlaşmazlık üzerine, yani askerî uygulamayı
yapan makamlarla, askerî yükümlülerin anla
yışı arasında bir fark meydana geldiği için son
günlerde idarî makamlara, hattâ Danıştaya da
va açmak suretiyle bir şikâyet konusu olan bir
meseledir. Meselenin aslı şudur :
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Arz ettjiğim 1315 sayılı Kanunun geçici 6 ncı
maddesi; - Kanun maddesi yanımda olmadığı
için aynen okuyamıyorum-, fakat kesinlikle hük
mü tekrar etmeye çalışacağım •
«Son yoklamanın yapıldığı sırada öğretmen
okulu mezunu olup, aynı zamanda o tarihte
Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtında öğretmen
olarak çalışmakta bulunanlar askerliklerini er
öğretmen olarak yapabilirler.
Bu uygulama 1975 yılma kadar sürer.» di
yor.
Böyle bir ihtüyaç, ilkokullarımızda öğretmen
bulunamaması yüzünden çıkmış ve arz ettiğim
böyle bir kanun tedvin edilmiş. Bu kanunun
uygulaması sırasında öğretmen okulu mezunu
olmayıp da lise mezunu veya lise muadili bir
okuldan mezun olduğu halde muadelet imtiha
nı, fark imtihanı, yahut öğretmen olmak için
gerekli derslerin imtihanını vermek suretiyle
ilköğretmenlik yapma ehliyeti sabit olmuş kim
seler de bu kanundan istifade ettirilmiş. Fa
kat, şart, daima son yoklamasının yapıldığı sı
rada gerek doğrudan doğruya öğretmen okulu
mezunu olmak veya muadelet imtihanı vermek
suretiyle öğretmenlik ehliyetini iktisabetmek ve
aynı zamanda da o tarihte Millî Eğitim Teşki
lâtında öğretmen olarak çalışmakta bulunmak
tır.
Şimdi, tatbikatta bu hüküm bir aralık sanı
yorum ki, son yoklamalarının yapıldığı tarih
ten sonra öğretmen okulu mezunu olup veya de
min arz ettiğim şekilde muadelet imtihanı ver
miş olanları da bu kanundan istifade ettirme
gibi bir uygulama yapılmış; fakat yanlışlığın
farkına varılınca kanun hükmü aynen tatbik
edilmiş. Çünkü, arz ettiğim gibi kanun, son yok
lamaların yapıldığı sırada hem öğretmen okulu
mezunu veya muadelet imtihanını vermüş olmak
ve aynı zamanda da Millî Eğitim Teşkilâtında
vazifeli öğretmen bulunmuş olmak; şarttır. Bu
nun gayrisine bu kanunun tatbik edilmesi
mümkün değildir. Mesele bu.
Şimdi, Danıştayda bâzı davalar açıldı. Dava
yı açanlar diyorlar ki; efendim burada eşitlik
yok. Bir tarihte, bir zamanlar son yoklamanın
yapıldıktan sonra da bu sıfatı iktisabetmliş olan
lara bu er öğretmenlik görevi, vazifesi verilmiş,
bize de verilsin deniyor. Yüce Meclisin sayın
üyeleri takdir buyururlar ki, kanunların hüküm-
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