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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Antalya Üyesi Reşat Oğuz, 18 . 3 . 1977 günü 
Antalya'nın, Serik ilçesinde vukua gelen olay; 

Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk, ülkemizde son gün
lerde sürdürülen saldın olayları ve bu olayların ön
lenmesi için alınması gerekli tedbirler; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı
sı Başkanlığının, 23 Mart 1977 Çarşamba günü saat 
15,00'te Birleşik toplantı yapılacağını bildirir tezke
resi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

6/52, 6/67, 6/69, 6/58, 6/65, 6/72 numaralı sözlü 
soruların görüşülmeleri, soru sahiplerinin ve ilgili ba
kanların; 

6/59, 6/71 numaralı sözlü soruların görüşülmeleri, 
ilgili bakanların; 

Dilekçe Karma Komisyonu raporlarının görüşül
meleri, Komisyon ve Hükümet yetkililerinin; 

10/24, 10/27, 10/50» 10/53, 10/65, 10/66 numaralı 
Senato Araştırması isteyen önergelerin görüşülmeleri, 
önerge sahiplerinin; 

10/63 numaralı Senato Araştırması isteyen öner
genin görüşülmesi, ilgili Bakanın; 

Genel Kurulunda hazır bulunmamaları nedenleriy
le ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in, 
Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunun Adana'ya nakle
dilmesi hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/64) okundu, 11 kişiden müteşekkil bir Araştırma 
Komisyonunun kurulması kabul edildi. 

24 . 3 . 1977 Perşembe günü saat 15,004e topla
nılmak üzere Birleşime saat 16,25'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Urfa 

Er gün Ertem Abdülgani D emir kol 
Divan Üyesi 

Burdur 
Ekrem Kabay 

SORULAR 

Yazdı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, İstanbul ili Beykoz 
ilçesine bağlı bazı köylerin arazilerinden tam olarak 
faydalanabilmeleri için ne düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/724) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, Malatya İlinin Doğanşehir ilçesine bağlı Ka-

raterzi köyünde vukubulan bazı olaylara dair yazılı 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/725) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 

Özer'in, Malatya ilinin Hekimhan ilçesine bağlı Ağıl-

başı kasabasına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 

gönderilmiştir. (7/726) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 

16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik ge
çici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 
1/408; C. Senatosu : 1/456) (S. Sayısı : 687) (Dağıt
ma tarihi : 24 . 3 . 1977) 

2. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuru
luş ve görevleri hakkındaki Kanunun 36 ncı madde
sinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 3 geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/669; C. 
Senatosu : 2/115) (S. Sayısı : 689) (Dağıtma tarihi : 
24 . 3 . 1977) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00ı 

BAŞKAN : Başkanvekili Ergim Ertem 

DlVAN ÜYELERİ : Abdülgani Demirkol (Urfa), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 45 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz Yardır, görüşmelere 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Adile Ayda'nın, 
Ankara'nın hava kirliliği hakkında gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir talep vardır, oku
tuyorum efendim: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara'nın hava kirliliği konusunda bugün gündem 

dışı bir konuşma yapmak arzusundayım. 
Müsaadelerinize arz ederim. 

Adile Ayda 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sa
yın Adile Ayda, buyurunuz efendim. 

ADİLE AYDA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, sayın senato üyeleri; 

Ben Ankara senatörü değilim; fakat tam 47 yıllık 
Ankara'lıyım. Onun için kendimi Ankara'yı temsil et
meye yetkili sayıyorum ve işte Ankara'lılar adına hava 
kirliliği mevzuunda Hükümetten bazı ricalarda bu
lunmak ve bazı temennilerimi ifade etmek için söz 
almış bulunuyorum. 

Diyeceksiniz ki; kış bitmek üzeredir. Ankara'nın 
hava kirliliği probleminin aktüelliği kalmadı. Kal
mıştır; pekâlâ zehirli gazlar teneffüs etmeye, duman 
yutmaya devam etmekteyiz. Esasen ben de 1977 kışı 
için değil, 1978 kışı için endişelerimi ve temennile
rimi ortaya koymak niyetindeyim. 

Bütün kış nasıl dumandan boğulduğumuzu, nasıl 
is ve kurum yağmuru altında yaşadığımızı unutmaya 
çalışalım. Radyo ve televizyonların kitle halinde ölüm 
ihtimalini haber vermesi üzerine korku ve panik du
yarak haftalarca uyku uyuyamadığımızı iyisi mi hiç 
hatırlamayalım; fakat bir daha böyle kış geçirmemek 

için gereken tedbirleri düşünelim. Ankara'nın hava 
kirliliği konusunda yapılacak şeyler nelerdir, yapılmış 
şeyler nelerdir? Ben bunlarla biraz yakından ilgilen
dim. Duman ve zehirli gazdan kurtulmak için birkaç 
usul ve sistem vardır. Avrupa'nın ve Amerika'nın 
Ankara, gibi çukur ve esintisiz büyük şehirlerinden ba-ı 
zılarında apartman bacalarına filtre takmak usulü 
kullanılmıştır. Bu usul bazı zehirli gazların sızmasına 
mani olmamakla beraber hiç olmazsa kitle halinde 
ölümleri önleyebilmektedir. Zannedersem bu tedbir 
ilk defa olarak 1860 da Paris şehri için kullanılmıştır. 
Buradaki dinleyicim olan sayın senato üyeleri, he-
men hepsi Ankara'h oldukları için eminim ki, ve ümit 
ediyorum ki, bu mevzuu kendileri için değilse bile, 
çocukları, torunları bakımından, onların körpecik ci
ğerleri bakımından sizleri ilgilendirir. 

Bugün ekseri medenî şehirlerde kullanılan usul lin
yiti yasak etmek ve ahaliye sadece ve sadece kok veya 
sömükok dağıtmaktır. Bir de üçüncü sistem vardır; 
o da, merkezi ısıtma sistemidir. Yani, bütün şehri kap
sayan kalorifer tesisatı. Bu çok pratik; fakat çok pa
halıya mal olan tesisattır. 

Şimdi gelelim memleketimizde yapılmış olanlara: 
Maalesef gelip geçmiş iktidarların ihmali yüzünden ve 
pekçok iyi niyetlere rağmen durum yürekler acısıdır. 
Bir kere Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımız mer
kezî ısıtma sistemini mi, yoksa linyiti yasaklama; yani, 
sömükok sağlama sistemini mi kabul edeceğine he
nüz karar vermiş değildir. Gerçi, Seyit Ömer denilen 
mahalde dört yıl süren bir çalışma neticesinde bir sö
mükok fabrikası kurulmuştur, fakat bu fabrika senede 
ancak 300 bin ton sömükok verebilecektir. Halbuki, 
Ankara'nın yakıt ihtiyacı 1 300 OOflş tondur. Yeniden 

299 — 
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üç veya dört sömükok fabrikasının hemen temeli atıl
sa bile, dört yıl daha beklememiz, dört kış duman yut
mamız gerekecektir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gelince; Allah 
razı olsun bu Bakanlık en ümitsiz günlerimizde yüzü
müzü güldürdü. Panikten felce uğramış gibi olduğu
muz bir sırada Sanayi Bakam filtre taktırarak bizi du
mandan ve kitle halinde ölümden kurtaracağını müj
deledi; fakat bunu yaptığı zaman elinde bir tek nu
munelik filtre vardı. Ankara'nın ihtiyacını karşılaya
cak kadar filtre imali için dört, beş ay gerekiyordu. 
Tam bunların imaline başlayacakları sırada şöyle bir 
şey oldu, bir binbaşı çıktı ve bırakın filtrelerinizi, ben 
daha etkili bir alet keşfettim dedi. Şimdi Sanayi Ba
kanlığı hangisine karar vereceğini bilmemektedir. 

Görüyorsunuz sayın senatörler, normal diye
bileceğimiz tedbirlerden hiç birinin gelecek kış 
başına kadar yetişmesi ihtimali yoktur. Din
leyenlere teşekkür ederim, dinlemeyenler her halde 
erken seçim mevzuu ile fazlasıyle alâkadar oldukları 
için ve benim konuşmam hiç oylarla, seçimle ilgili 
olmadığı için dinlememeyi münasip görenler de var 
tabiî.. 

BAŞKAN — Sayın Ayda, lütfen bir dakika efen
dim. 

Sayın üyeler, 
Lütfen Sayın Ayda'nın konuşmasını dikkatle iz

lemenizi sizden rica ediyorum. Cumhuriyet Senatosu 
Birleşimi toplantı halindedir. Sayın Hatip kürsüden 
Yüce Genel Kurala hitap etmektedir, dikkatinize say
gı ile arz ederim. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Görüyorsunuz sayın 
senatörler, normal denebileceğimiz tedbirlerden hiç 
birinin gelecek kış başına kadar yetişmesi ihtimali yok
tur. Bu demektir ki, bir feci kış daha yaşayacağız, 
dört ay boyunca duman yutacağız, biz yaşlılar neyse, 
evlâtlarımızın, torunlarımızın körpecik akciğerleri 
harap olmakta devam edecektir. 

Sonra, biliyor musunuz ki, bütün dünyanın diplo
masi âlemi Ankara'yı istenmeyen şehir ilân etmiştir, 
hiç bir diplomat Ankara'ya gelmek istememektedir. 
Bu durum sebebiyle Ankara sanki mahrumiyet böl
gesi, sanki bir çöl imiş gibi buraya gelmek için aynca 
tazminat verilmektedir. 

Şimdi, ben kendi kendime düşündüm; böyle bir 
durum bir devlet içinde, başkentle ilgili olarak bir 
devlet içinde değil de, bir ailede olsaydı ne olurdu? 
Farz edelim bir fakir aile evinde sac soba yakıyor, 
günün birinde soba deliniyor ve odaya duman dokî-

yor. Şimdi, bu aile ne yapacak? Soba yakmamak 
mümkün değil, dışarısı kara kış, sobayı delik haliyle 
yakıp yavrularını duman içinde mi bırakacak? Yoksa, 
her şeyin başı sağlık, yann için Allah Kerim deyip 
borç harç ederek yeni bir soba mı alacak? Elbette ikin
cisini yapacak, bütçesine, programına uymadığı hal
de. İşte ben Hükümetimizin bu aile gibi hareket etme
sini, dsş ülkelerden sömükok satınalmasını; yani ithal 
etmesini teklif ediyorum ve istirham ediyorum. 

Şunu da haber vereyim ki, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının elinde sömükok fabrikaları kur
mak için ayrılmış tam 2 milyar tahsisat vardır; yani 
para problemi yoktur. Duyuyoruz, okuyoruz, bazı fab
rikaların ihtiyacı için pekâlâ kok da, sömükok da ithal 
edilmektedir. Demir çelik fabrikalarının baca ve bo
ruları bizim nefes borularımızdan daha mı kıymetli? 

Evet, her şeyin başı sağlıktır. Biz Ankara'iılar 
refahtan önce sıhhat istiyoruz. Şair padişahlarımızın 
en büyüğü ne demiş «Olmaya devlet cihanda bir ne
fes sıhhat gibi..» bildiğiniz gibi burada «devlet» ke
limesi servet, hazine manasınadır. Büyük Padişahın 
mısraını tersine çevirelim, olmaya belâ cihanda bir ne
fes duman gibi. 

Söyleyeceklerim bu kadar, teşekkür ederim. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayda. 

2. — Malatya Üyesi Hamdi Özerin, 23 . 3 . 1977 
tarihinde Malatya'da vukua gelen kanlı olaylar hakkın
da gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istemi vardır bilgi
nize sunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Malatya'da vukua gelen kanlı olaylar hakkında il

gilileri uyarmak üzere gündem dışı konuşmak iste
ğimi arz ederim. Saygılarımla. 

Hamdi Özer 
Malatya 

BAŞKAN — Malatya üyesi Sayın Hamdi Özer, bu
yurun efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Ülkemizi sarsan kanlı olaylar o kadar sayılmaz hale 
geldi ki, artık gündem dışı konuşma konusu olmak nite
liğini çoktan yitirdi. Ben sadece Yüce Senatonun hu
zurunda korkunç bir gerçeği dile getirerek bu ikti
darsız Hükümet! son defa uyarmak istiyorum. 

Anarşi denilen azgın canavar önce okullara dala
rak yüzlerce yavrumuzun kanını içmiş ve bu okuîla-

— 300 — 
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n üslenerek şimdi de halkın içine saldırıya geçmiştir. 
Şuna kesinlikle inanalım ki, eğer bir ülkedeki anarşi 
iktidarca besleniyor ve destekleniyorsa, o ülkede mut
laka halk ayaklanması olur. tşte bugün Malatya'da 
bu küçük bir örnek de olsa maalesef olmuştur arka
daşlar. 

Çünkü, iktidardan umudunu kesen halk, kendi 
varlığını bizzat kendisi korumak ve savunmak zorun
da kaldığı, işte bu nedenle bugün herkes silahlanmak
ta ve hemen herkes vurmak ya da vurulmak kaderi 
içine gömülmüş bulunmaktadır. Bu ortamda gemisi
ni kurtaran kaptan misali canım kurtaran katil ol
maktadır. Çünkü, bu ortamda özgürce yaşamak umu
du yok; çünkü bu ülkede dürüst, adil ve güçlü bir 
Hükümet kalmamıştır, yoktur. 

Sayın senatörler; 
Dün Malatya'da bir olay olmuştur. Bu olay hem 

kanlı, hem de korkunç anlamlıdır. Türk Halkı ken
di avladı olan Türk polisiyle çarpışmıştır. Lisenin 
yöneticileri yıllardan beri bir cephenin militanı gibi 
hareket etmiş, halkın haklı dileklerine ve yalvarış
larına hakaretle karşılık vermiş, tekme atmıştır. 

Devletin memurunu Hükümetin kölesi olmaya zor
layan bir zihniyet böylece memurla halkı çatışır ve 
çarpışır hale getirmiştir. 

Malatya liselerinde birçok öğrenciler parti ve 
mezhep ayrımı yapan cepheci yöneticilerin hışmına 
uğramış ve okuldan atılmışlardır. Küfür ve dayağa 
katlanarak okumakta direnen öğrenciler kırık notlar
la kötürüm hale sokulmuşlardır. Birçok ana, baba 
çocukları için yurdun çeşitli yerlerine göç etmiş, ya 
da onlan yurt dışına çıkartmışlardır. Türk çocuğu 
kendi yurdunda tutunacak okul bulamamış; çünkü 
damgalı olarak bir yerden diğer bir yere sürülmüş
tür. 

Birkaç kez Malatya Lisesine gittim, velilerin yal
varışlarım dile getirdim; fakat milliyetçi olduklarını 
idia edenlerin millî vicdanlarında milletin çocukları
na yer bulamadım. 

Bugün Türk Halkının Devletin memuru ve öğret
menlerine olan saygı ve itaati gün geçtikçe tükenme
ye ve hatta kin ve nefrete dönüşmeye başlamıştır. 
İdare amirlerine olan güven ve hürmetin yerini hu
sumet almıştır. Çünkü, şerefli Türk öğretmenini ve 
şerefli Türk polisini halkın düşmanı gibi bir görün
tü içine, bu iktidar sokmuştur. Çünkü, Devletin,poli
sini bir partinin militam gibi göstermeye bunlar ko
yulmuştur ve zorlamışlardır. Gerçek mlliyetçi polis
lerimizden birçoğu bu korkunç zorlamadan yakın

makta ve bu amirlerden usanç ve utanç duymaktadır
lar. Birçok polislerimiz vicdan azabı içinde mesleği 
terk etmek için çıkış yolu aramaktadır. Türk polisi 
milletin ve Devletin polisi olmak ideali içinde yetiş
miş; fakat partinin kapıkulu olmaya zorlanarak ca
nından bezdirilmiştir. 

Muhterem senatörler; 
Dün Turan Emeksiz Lisesine birçok dertli ana

lar, babalar, veliier toplanmış. Önce, çocuklarını zor
la okul içine sokmayan yöneticilerden sebebini sor
muşlar. 

Bunlar öyle taktik kullanıyorlar ki, gençlerimizin 
bir kısmını sağ, bir kısmım sol militan haline getir
mişler; sağcıların eline silâh vererek solcuları içeri 
sokmuyorlar ve sonunda da «20 gün geçmiştir, oku
ma hakkını kaybettiniz» diye ellerine tezkeresini veri
yorlar. 

Yine böyle bir tasarrufa geçince artık sabırları 
taşan analar, babalar, o fakir analar, babalar okulun 
kapısında göz yaşları döken o yavruların elinden tu
tarak gidip müdürden sormak istiyorlar, öğrenmek is
tiyorlar. Müdür, suçluların telâşı içinde derhal tele
fon ediyor, «Baskına uğradım, yetişin» diyor. Hal
buki, okul bahçesinin dışında kalan halk, masum 
halk sadece yalvarmak, yakarmak ve haklarını talep 
etmek niyetindedir; fakat derhal gelen polisler hal
kın üzerine önce havaya ateş ediyorlar, daha sonra 
bir genci zorla aracın içine sokarak sopalarla, birta
kım küfürlerle harekete geçince halkın içinde bir ga
leyan başlıyor. Bu sefer halktan onlara bir taş, on
lardan halka kurşun yağmuru yağıyor ve neticede 25 
tane halkın içinden beş tane polis küvetinin içinden 
evlâtlarımız yaralanıyor, hastaneye kaldırılıyor. 

Sayın senatörler; 
Bugüne kadar her gün üç - beş genci kaybettik; 

ama şurada kemiyet üzerinde durmuyorum, keyfiyet 
üzerinde duruyorum. İktidar bilsin ki, adaletsiz bir 
iktidar daima halkı ayaklanmaya zorlar. İşte Dev
letle milleti böyle çatışır hale getirir. 

Sayın senatörler; 
Bugün bu olmuştur, yarın ne olacaktır? Onu da 

milletin huzurunda sizin huzurunuzda İçişleri Baka
nına ve Hükümetin başına duyuruyorum, yarını ha
ber veriyorum. Orada yarın kanlı olaylar olacaktır. 
Çünkü, bu sabah erken saatlarda telefonlar geldi, 

diyorlar ki: «Halk silâhlanmıştır. Birçok kişiler el
lerinde büyük manşetlerle yazılmış yazılarla dolaşı
yor, yarın Millî Cihat Mitingi vardır, Millî Misak 
Mitingi vardır, Millî Nifak Mitingi vardır diye âdeta 
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her tarafa yaylım ateşi edercesine haber veriyorlar 
ve yarın Cuma namazından soma halkı harekete ge
tirmeye çalışıyorlar. Yarın ne olacaktır biliyor mu
sunuz? Mezhep damgalı olan mağazalar tarumar edi
lecek, talan edilecektir, insanlarımız kurşunlanacaktır, 
kanlar dökülecektir.» Hemen İçişleri Bakanlığını ara
dım, Bakanın kendisini bulamadım, müsteşanna du
yurdum ve bu korkunç haberi kendilerine ilettim. 
Huzurunuzda yine de ifade ediyorum, yine de duyu
ruyorum. Yarın bu miting yapılacak olursa Türki-
ye"de kanlı bîr halk patlaması olacaktır arkadaşlar. 
Bu, belki evveli olur; ama bunun sonu çok kötüye 
doğru gidecektir. 

Milliyetçiyiz, hepimiz milletin birliği ve dirliği yo
lundayız. Sağcısı, solcusu yoktur; hepsi bu memleke
tin evlâdıdır. Dökülen kan ister sağ böğrümüzden, 
ister sol böğrümüzden dökülsün; fakat dökülen kan 
tek vücuttan dökülmektedir. O vücut Türk Milletidir 
arkadaşlar. Milliyetçileri, gerçekten milliyetçi ise, bu
nun üzerine davet ediyorum, vazifesini yapsınlar. Tür
kiye bir ateş tufanı içinde ateşe doğru sürüklenmek
tedir. 

Yüce Senatonun huzurunda bir daha uyarıyorum; 
yarın bu miting durmalıdır, müsaade edilmemelidir. 

Ayrıca, şimdi 200 kadar çoluk, çocuk, kadın, kız 
içeride hapsedilmiştir. Romanya verilmek isteniyor, 

1. — İzmir Üyesi Beliğ Belere İçtüzüğün 151 nci 
maddesinde belirtilen hareketleri sebebiyle iki ihtar 
cezası verilmesi. 

BELÎĞ BELER (izmir) — Seçim karan alındı, 
seçime gidiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özer. Sayın Beler 
lütfen efendim. 

BELÎĞ BELER (İzmir) — Millet verecek size ce
vabı. Seçim kararı amdı daha neler söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın Beler, lütfen efendim. 
Gündem dışı söz istemi vardır bilgilerinize sunu

yorum. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Siz seçimden bah

sediyorsunuz; basit bir hesap. Seçim diyorsun; sen 
kimin seçmeni olacaksın, kimi temsil edeceksin bu
rada?..? 

BELİĞ BELER (İzmir) — Otur yerine, millet 
sana cevabını verecek. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Millet cevabını ve
recek elbette. Ben C. H. P.'ye geçtim, şimdi Malat
ya'dan bir senatör getirin bakalım. 

vali ve emniyet müsaade etmiyor. Vali, iktidarda kal
mak isteyen bir iktidarın iktidarda kalmak isteyen 
valisidir. Bunu bu kürsüden kaç defa haber verdim. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Seçim karan alındı, 
seçime gidiyoruz. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bu yüce kürsüde 
kaç defa haber verdim. 

Ermeni militanlarını bağnnda besleyen ülkü ocak
larının haberi olmadan ülkü ocaklarının içine sızdı
ran ve destekleyen kimdir, tahkikat yapılsın diye bu
rada haykırdım; fakat kendimden başka kimseye du
yuramadım arkadaşlar. 

Milliyetçi arkadaşlar, milletimiz, devletimiz gidi
yor. İktidar «Milliyetçiyiz» diyerek de milliyetçi 
olamaz. Tutumuyla milliyetçi olmalıdır, tutumuyla 
insancı olmalıdır. 

Eğer bu devlet bugün sağ ve sol diye parçalana
cak olursa ve kendi açığına bunu bir yama gibi ka
patmaya çalışacak olursa bu iktidar bu yamayı ka
patamayacaktır. Böyle, milletin dikkatini vurgundan, 
sömürüden, hırsızlıktan ötelere çekmek için araya 
kanlı perdeler geren bir iktidardan hesap, mutlaka 
bugün olmazsa yann bu millet soracaktır. 

Saygılar sunanm. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BELİĞ BELER (İzmir) — Otur, otur yerine deli. 

BAŞKAN — Saym Beler, lütfen efendim, bir da
kika Sayın Özer. Sayın Beler, yanlış işitmediysem 
ağzınızdan bir kelime duydum; lütfen o kelimeyi geri 
alın efendim. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Deliliktir bu. Seçim 
kararı verilen bir yerde... 

BAŞKAN — Rica ederim. Lütfen geri alınız efen
dim. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Geri almıyorum, de
lilik addediyorum. 

BAŞKAN — Size bir ihtar veriyorum, ihtar ceza
sını infaz ettim efendim. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Teşekkür ederim, de
liliktir bu. Böyle konuşan delidir. 

BAŞKAN — Lütfen susunuz efendim, lütfen. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sizin gibi kulağı sa

ğır, vicdanı kör değilim. Ben haysiyetliyim. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Özer. 

V. — DİSİPLİN CEZALARI 
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Sayın Beler, İsrar ettiğiniz, tekrarladığınız için 
ikinci ihtar cezasını veriyorum. Lütfen müzakerelerin 
seyrini bozmayınız efendim. 

BELİĞ BELER (İzmir) — O deliye de söyleyin. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

3. — Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı'nın, Hü
kümetin yanlış fiyat politikası sonucu, pancar üretici
lerinin içine düştüğü durum hakkında gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümetin yanlış fiyat politikası sonucu, pancar 

üreticilerinin içine düştüğü durumu, güncel bir ko
nu olması açısından açıklamak ve Yüce Senatoya bil
gi arz etmek için gündem dışı söz istiyorum. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Konya 

Erdoğan Bakkalbaşı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakkalbaşı. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri. 

Ülkemizde bugün pancar üreticileri bir yıllık 
emeklerinin karşılığı olan pancar bedellerini almak
tadırlar. İki yıla gelinceye kadar pancar alım politi
kasında bütün yurtta tek fiyat sistemi uygulanırdı. 
İki yıldan bu yana bu tek fiyat sisteminden vazgeçil
miş ve pancarlardaki şeker miktarına göre alım esa
sı getirilmiştir. 

Bu sistem doğal olarak, üretim bölgelerini, tesel
lüm kantarlarına bağlamıştır. Yani, bhrden fazla üre
tim bölgeleri, en yakın tesellüm kantarına, pancar 
kantara bağlanmış ve oraya bağlı olan üreticiler, o 
kantarda şeker miktarına göre tespit edilen fiyat üze
rinden bedellerini almaktadırlar. 

Bu uygulama, ülkenin birçok yerinde olduğu gibi, 
Konya merkez ve Cihanbeyli bölgelerindeki pancar 
üreticilerini büyük şekilde mağdur etmiş bulunmak
tadır. 

Hükümet bu yıl Konya'da 16 dolarlık pancara 
58 kuruş taban fiyatı vermiştir. Bu fiyat geçen yıla 
oranla daha fazla olduğu halde, bu bölgelerdeki pan
car üreticilerinin eline daha az para geçmiştir. Bu, 
şu sebepten olmaktadır: 

Digertion yöntemi denilen bu yönteme göre me
selâ, Konya merkez kantarına pancar teslim eden üre
ticilerin vasıtalarından alman ve ayda 6 defa alınan 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, onun 
kusuruna bakmayın; kulağı sağır olduğu için, ağzın
dan çıkanı duymuyor, bağışlayınız. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

örneklerin toplamının ortalaması, şeker oranı orta
laması olarak kabul edilmiştir. O kantara teslim edilen 
pancarlann fiyatını böylece bulmaktadırlar. 

Bir örnek vermek gerekirse; A köyünden alınan 
numunedeki pancarın söker oranı % 18, B köyünden 
alınan numunedeki pancarın söker oranı % 14, C kö
yünden alman numunedeki pancarın şeker oram ise 
% 12 olursa, bu üç köyün şeker ortalaması % 14 
üzerinden para ödenmektedir. 

Burada şöyle bir adaletsizlik oluyor; A köyü % 
18 miktarındaki şeker bulunan pancarı teslim ettiği 
halde, % 14 üzerinden para almaktadır ve böylece 
A köyünün üreticileri mağdur olmaktadırlar. 

Meselâ, Konya merkez kanlarına pancar teslim 
eden üreticilerimizin, taban fiyat olan 58 kuruş yeri
ne 52 kuruştan pancarları alınmaktadır. 52 kuruş fi
yat, pancarın ancak maliyetini oluşturmakta ve köy
lü emeğinin karşılığım alamamaktadır. 

Bunun yanında daha önemli bir nokta daha var; 
henüz 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesindeki küçük çiftçi muafiyeti yasalaşmadığı 
için ve hâ!â 30 bin liralık had geçerli olduğu için, 30 
bin liranın üzerinde satış bedeli alan üretici, ayrıca 
Gelir Vergisine tabi olmak suretiyle kazanmadığı pa
ranın vergisini vermek durumunda kalmaktadır. Bu 
da ikinci mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 

Şeker Şirketinin iki yıldan beri uyguladığı bu sis
tem, Batıda uygulanan bir sistemdir. Ancak, oradaki 
teknoloji ve organizasyon, fabrikaya teslim edilen 
her vasıtadan numune almak suretiyle fiyat tespitidir. 
Bizde ise henüz bu organizasyondan bahsetmek müm
kün olmadığına göre, bu sistemden vazgeçmek lâzım
dır. Bu sistem yerine, köy sistemine dönmek gerekir. 
Yani, köylerin ayrı ayrı pancarlarındaki şeker mikta
rı tespit edilmek suretiyle, o köye bir tek fiyat siste
mi uygulamak lâzımdır. 

Bu konuda Pancar Kooperatifleri Birliğinin daha 
etkin bir çalışma yoluna girdiğini öğrenmiş bulun
maktayız; ancak Hükümetin bu yanlış ve adaletsiz 
fiyat tespitiyle ilgilenmesini ve Şeker Şirketinin yıî-
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lardır vaki zararını köylünün sırtından, pancar üre
ticisinin sırtından bir çırpıda çıkarma yolunu bırak
masını istirham ediyoruz. 

Pancar üreticileri çok müşkül durumdadırlar. 
Önümüzdeki yıl böyle bîr mağduriyete yol açılma
ması için şimdiden tedbirler alınacağım ümit ederek 
hepinize saygılar sunarım. 

1. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
1/408; C. Senatosu : 1/456) (S. Sayısı : 687) (1) 

BAŞKAN — 687 S. Sayılı kanun tasarısı, Bü*çe 
ve Plan Komisyonu Başkanlığı tarafından «Gelen 
Kâğıtlar» dan Gündeme alınması istenmektedir. 

Komisyon ve Hükümet buradalar mı efendim?.. 
Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsınlar. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Niyazi Unsal 
buyurun efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Yeri geldiği zamanda öğretmenlerin, yeri geldiği 
zaman da kamu görevlilerinin, yeri geldiği zaman da 
tüm toplumun haklarını en çok savunduklarını söy
leyen partinin ilgin" komisyon üyeleri, ilgili komisyon 
başkam ve öğrenmenîerin haklarını pek çok savun
duğunu, gerek komisyonlarda gerek bütçe görüşme
leri sırasında söyleyen Sayın Millî Eğitim Bakanı, gö
rüyoruz ki, bir yasanın görüşülmesi sırasında Sena
toya gelmemişlerdir. 

Komisyonda görüşüldüğü sırada, Komisyona gön
derilecek Bakanlık yetkilisi, en azından genel müdür
ler seviyesinde ve meseleyi bilen bir kimse olması ge
rekirken, bir şube müdürü yardımcısını Komisyona 
göndermiş; Komisyonda sorduğumuz soruların hiç 
birini gelen şube başkan yardımcısı yanıtlayamamış 
ve o zaman da Komisyon olarak bu durumu tuta-

(1) 687 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakkalbaşi; 

Sayın üyeler, Gündem gereğince Dilekçe Karma 

Komisyonu raporlarının görüşülmesine geçmemiz ge

rekiyor. Dilekçe Karma Komisyonu Sayın Başkanı 

ve üyeleri burada bulunmadığından, Dilekçe Karma 

Komisyonu raporlarının görüşülmesini erteliyoruz. 

naklara geçirerek Bakanın ve Bakanlık ilgililerinin 
ikaz edilmesini istemiştik. 

Üzülerek görüyoruz ki, bu Yasanın gündeme 
girdiği ve ivedilik kararı alındığı bir şuada Sayın 
Bakan kendisi gelmediği gibi, bir yetkiliyi de buraya 
göndermemiş; özel kalem müdürünü Bakanlığı tem
sil etsin, diye buraya göndermiştir. 

BAŞKAN — Sayın Unsal lütfen benim uyguladı
ğım usule, tüzüğe aykırı bir husus varsa, beni tenkit 
etmek üzere, gündeme ve tüzüğe uyulması gereken 
herhangi bir ilişkin görüşünüz varsa ifade edin. 

NİYAZİ UNSAL (Devanda) — Oraya geleceğim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konunun görüşülmesine... 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — İzin verirseniz 

oraya geleceğim Saym Başkan. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu, çıkacak yasa

lara ve yapılan işlemlere verilen önemin açık bir ifa
desidir. Meseleleri, bu denli bir Hükümet, bu denli 
bir Bakanlık hafife alamaz. Bakan, buraya gelmek 
mecburiyetindedir; Bakan buraya bu meseleleri büen, 
sağlam ve sağlıklı çıkarmasını bilecek, cevaplandıra
cak bir yetkiliyi buraya göndermek mecburiyetindedir. 
Özel kalem müdürü ile Bakanlığın temsil edildiğini 
biz, Yüce Senatoda ilk kez görmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, sözünüzü kesmek mec
buriyetinde kalmayayım; lütfen efendim. Usule dair 
bir ifadeniz varsa... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Bir yasanın gö

rüşülmesi hususunda komisyondan teklif geldi.- Sa
yın Bakanı ve Komisyonu aradım, Komisyon ve Ba
kanın yerini almasını talep ettim. Komisyon ve Ba
kan yerini almıştır; lütfen sözünüzü bağlayıp yerini
ze geçmenizi... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bakan yerini al-
. mamıştır. Sayın Başkan. Özel Kalem Müdürünün Ba

kan yerine burada bulunması usule aykırıdır. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakam Hükümeti 
temsilen buradadır, lütfen Sayın Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Millî Eğitim Ba
kanlığını temsilen bulunan yetkilinin, burada Bakan
lığı temsil etme yetkisi yoktur. Ben şunu söylemek is
tiyorum. 

Bakanın ve Bakanlık mensuplarının, özelikle 
iktidar partilerinin geçici öğretmenlere dışarıda ver
diği sözle, meselenin yasalaştığı sıradaki tutumu bir
birine uymamaktadır; bunu tutanaklara tescil ederim 
ve burada Bakanlığın yerini de bir özel kalem müdü
rü alamaz, bu usule uygun değildir. 

Bunu söylemek için söz aidim, teşekkür ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, usul hakkında görüşür
ken Bakanın icraatını tenkit etmek hakkınız yoktur; 
lütfen buyurum. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli Milletvekili) — Sayın Başkan, yerimden müsaade 
buyurur musunuz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca

eli Milletvekili) — Sayın Başkan, bir kanun müza
keresi için İçtüzüğün öngördüğü bir yerde hükümetin 
temsili, komisyonun temsili gerekiyor. 

İçtüzük, hükümetin ve komisyonun nasıl temsil 
edileceğini belirlemiştir. Zatıâîiniz de, Hükümetin ve 
Komisyonun temsiline yetkili kişilerin varlığını bura
da müşahede ve tespit ederek müzakereyi başlattınız. 

Simidi şu anda bir kanun tasarısını müzakere ede
ceğiz; bu kanun tasarısı Hükümetin tasarısıdır ve şu 
anda bendeniz Hükümet adına burada bulunuyorum. 
Millî Eğitim Bakanı da şu anda Balıkesir'de daha ev
vel kararlaştırılmış bir toplantıdadır ve «özel kalem 
müdürü» diye bahis buyurdukları zat da Bakanlık 
başmüşaviridir, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Komisyon tarafından verilen önergeyi okutuyorum 

efendimi. 

Yüksek Başkanlığa 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 

16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici ikinci maddesinin değiştirilmesi ve maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısının, gecik
miş bir ihtiyaca cevap verdiği gerçeğini gözeten Ko
misyonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını karar al
tına almıştır. 

Adı geçen kanun teklifi ve Komisyonumuz raporu 
bastırılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

İşbu kanun teklifinin, Gelen Kâğıtlardan Günde
me alınarak, Gündemdeki bütün işlere takdimen, ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Kondisyonu Başkanı 

Yiğit Kökef 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyon ve Hükü
met yerini almıştır. Okunan önergemin lehinde ve 
aleyhinde konuşmak isteyen üye var mı efendim?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge hakkında nu efendim? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır tü

mü üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ege, önergeyi oylayacağız, 

gündeme alacağız... 
İSKENDE CENAP EGE (Aydın) — Affedersiniz, 

anlayamadım efendim. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, Divan Üyesi 

arkadaşımız tarafından isminiz kaydedilecektir. 

Kanun tasarısının, önce Gelen Kâğıtlardan Gün
deme alınması hususunu oylayacağım. Kanun tasarısı
nın Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul emme
yenler... Kabul edilmiştir. 

687 S?ra Sayılı Kanun tasarısının Gündemdeki 
bütün işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.;. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Aynı Kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesi hu
susunu tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler..-. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunacağım. Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Okunmamasını kabul 
edenler... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz, 3 ncü madde ile ilgili Komisyon rapo
runda önemli bir husus vardır; tutanaklara geçsin is
tiyorum, bu nokta önemlidir. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, oya arz ediyorum, rica 
ederim efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bunu dikkate 
alarak oya sununuz. 

BAŞKAN — Lütfen, tümü hakkındaki konuş
malarda bunu, tutanaklara geçirme imkânınız var
dır; o zaman bu olanağı size tanırım efendim. 
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Komisyon raporunun okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Komisyon raporunun okun
maması kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde, Sayın İsken
der Cenap Ege, Sayın Haydar Tunçkanat, Sayın Ek
rem Kabay, Sayın Niyazi Unsal, Sayın Ömer Ucu-
zal söz almışlardır. 

Söz alış sırasına göre, Sayın İskender Ce
nap Ege, buyurunuz efendim. v 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz tasarı, Türk 
miîlî eğitimine 15 yıl hizmet vermiş; bundan son
ra, bir yasanın kendilerine gerekli imkânı bir nok
tada tükettiği ve hizmetlerinde gerçekten başarıyîe 
çaîışmış, millî eğitimde çalışmalarını vatan sathın
da yetiştirdikleri öğrencileriyle bizzat ispat etmiş 
oîan 700 pırıl pırıl Türk gencinin yeniden bu katsî 
vazifeye devam edebilmelerini sağlamak için ge
tirilmiş bir tasan. 

Sayın arkadaşlarım; 
Mesîekdaşım oîan Sayın Niyazi Ünsaî'ın her 

zamanki gibi heyecanlı konuşmasını dikkatle din
ledim. Cumhuriyet Senatosunu şu anda yöneten Sa
yın Başkanın yerinde ikazlarına rağmen, kıymetli ar-
kadaşun, Cumhuriyet Senatosunun dışında iktidar 
kanatlarının öğretmen meselelerine sahip çıkar gö
ründüğü halde, şu anda bu ilgiyi göstermediklerini; 
yani bizim göstermediğimizi iddia etmek suretiyle 
bizi bir nevi samimiyetslzlkîe nitelendirmesine doğ
rusu üzüldüm. Kendileri de dahil olmak üzere, 
Cumhuriyet Halk Partisinin çok kıymetli millî eği
timci arkadaşlarımla benim odamda ve diğer sa
lonlarda defaatle bu meseleyi konuştuk ve «Bu 
meselenin halledilmesi için, hiçbir siyasî endişeye 
kapılmadan, millî eğitime bir hizmet yapmanın iç
tenliği içerisinde birlikte yürütelim.» dedik ve bu şe
kilde hareket ettik. 

Şimdi, Sayın Niyazi Ünsaî'ın gönülden özlediği 
şey Millî Eğitim Bakanının burada bulunması. Biz 
de özîüyorduk. Millî Eğitim Bakanı burada bulun
sunlar. Yalnız, size şunu gayet açık olarak ifade ede
yim ki, Millî Eğitim Bakanıyle benim temaslarım
da bu konunun halli yolunda kendisinin de çok is
tekli, çok arzulu olduğunu yakından biliyorum ve 
diğer arkadaşlarım da kendisiyle konuştukları za
man biliyorlar; ama Sayın Kazan'm burada ifade et
tikleri ve Sayın Başkanın gayet güzel tespit ettiği 

| gibi, teşekkül eden Hükümeti temsiien, Komisyonu 
temsiien burada bulunan zevatın İçtüzük muvacehe
sinde tenkit edilecek tarafı yoktur, muhterem ar
kadaşlar. Hükümet bir bütündür ve Hükümetin her
hangi bir bakam Hükümet adına her zaman için 

I bîr müzakerede Hükümeti temsiien bulunabilir. 
Şimdi, Sayın Ünsaî'ın burada ifade ettiği, «Mil

lî Eğitim Bakanlığının temsilcisi bir özel kalem mü
dürüdür, bu meselelerden habersizdir, gereken ağır
lık, gereken değer verilmediği için daha ehil, daha 
yüksek mertebede bir kişi buraya gönderilmemiş
tir, Özci Kalem Müdürü gönderilmiştir.», gibi söz
leri de gerçekle bağdaşır sözler değildir. 

Sayın Unsal en az benim kadar Saym Kâmil 
İnai'ı tanır. Kâmil İnal bugün Özel Kalemde Baka
na yardımcılıkta bulunuyor ise de asıl görevi Ba
kan Müşavirliğidir ve Bakanlık Müşaviri oîan bu 

I zat, mesleğin içinde en az bizler kadar, bizlerden 
fazla hizmet vermiş ve kaldı ki, ayrıca da dört sene 

I milletvekilliğini şerefle ifa etmiş bir arkadaştır. San-
I ki sıradan bir kadro memuru, bir datilo memuru 

gönderilmiş gibi bir ifadenin burada yeri olmadı
ğı kanaatindeyim. Böyle sözler sadece birbirimizi 
incitmekten ileriye gidemez ve hiçbir şeyi de or-

I taya koymaz. 
Arkadaşlar; 
Mesele iş yapmaktır. Biz burada bekçi dövme

yeceğiz, üzüm yiyeceğiz. Birbirimizi itham etmekle 
bir yere varamadığımızı hepimiz görüyoruz. «Bu
gün Türkiye'de vatan sathında şu veya bu hareket 
oluyor.» diyoruz, üzüntü duyuyoruz ve bunu da de
faten şu kürsülere getirip üzülerek ifade ediyo-

j ruz; ama şu kürsülerde devamlı olarak ifade et
meye çalışırım ki, biz söylediğimiz sözlerin, yap
mış olduğumuz isnatların nereye varacağını, mem
lekette ne gibi haller yaratacağını düşünmek ihti
yacım duymuyoruz ve dışarıdan da Parlamentoya 

I baktıkları zaman, «Dışarıdaki kargaşalıkla uğra
şacaklarına ilk önce Parlamento kendi içinde me
selelerini halletsin.», diyorlar, muhterem arkadaşla
rım. Buna da muhatap oluyoruz. Muhatap oluşu
muzun sebebide, bazen bir bardak suda fırtına ya
ratmaya kalkmamız, gerçekleri bırakmamız, işi - gü
cü bir tarafa bırakmamız, birbirimizle burada ma
nasızca, anlamsızca, netice vermeyecek çekişmele-

I re girmemizdir. Bu lüzumsuzdur. Bunu defaaten 
I ifade etmeye çalışıyorum. Bu lüzumsuz yoldan ge

liniz kendimizi alıkoyalım. Cumhuriyet Senatosu 
olarak bu Yüce Topluluk bunun örneklerini zaman 

J zaman gayet güzel veriyor; ama biz de Cumhuriyet 
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Senatosuna, onun ağıriığiyle, onun yüceliğiyle kı
yaslanmayacak şekilde beyanları getirmeyelim şu 
kürsüye. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün Türk vatandaşını, (Bırakınız öğretmeni

ni, hâkimini, subayını) tabandaki, köydeki vatan
daşı, bizim buradaki icraatımızın, hareketlerimi
zin hangisinin samimiyetle, hangisinin samimiyetsiz
likle bağdaşır olduğunu tefrikten âciz mi sanıyo
ruz?.. Hayır, değil, bizi gayet iyi görüyorlar, biz
den iyi bizi tanıyorlar, bizden iyi bizi ölçebiliyor
lar. Onun için, bu beyhude gayretleri bir tarafa 
atalım ve bizzat meselelerin üzerine eğilelim. 

Ben temenni ederim ki, bundan sonra konuşa
cak olan arkadaşlarım; şu 714 tane pırıl pırıl genç 
insanm, mesleklerine yeniden kavuşmayı bir nevi 
gözyaşları içerisinde bekleyen bu insanların; haki
katen kendileriyle yakından temas ettiğim için bi
liyorum, hepsi meslek aşkıyîe yanıyor, tutuşuyor, 
öyle insanlar, öyle gençler bunlar, memlekete hiz
met etmek istiyorlar; işte bu yüzden Cumhuriyet 
Senatosu olarak bunlara yardım etmeyi elbirliğiyle 
vazife addediyoruz. Bunun ötesinde başka şeyi dü
şünmek, başka şeyi konuşmak zaittir, birbirimizi 
incitmekten ileriye bir şey getiremez. Hele aynı 
mesleğin insanları olarak biz yumruğu bir yere vur
mak mecburiyetindeyiz. 

Bugün Türkiye'de millî eğitim meselesi bütün 
meseıelerin üzerinde tartışmaya sebebiyet veren 
bir mevzu. Hakikaten bir memleketin maarifi ge
reken istikâmete tevcih edilememişse, bir memle
ketin maarifi, istikbali maziyi aratıcı bir boşluğa 
doğru sürüklenmeye başlarsa, o memleketin, o cemi
yetin, o ülkenin izmihlale doğru gitmekte olduğu
nu ifade etmek bir keramet olmaz. 

Bizim millî eğitim meselesinin üzerine topye-
kûn eğilmek mecburiyetinde olduğumuzu unutma
yalım. Bugün millî eğitimdeki boşluklar, millî eği
timdeki noksanlıklar, bir yılla, iki yılla, bir bakan
la, bir iktidarla düzelir, halledilir meseleler değil
dir. 

Millî eğitimden gelmiş olanlar bilirler, millî eği
timle yakından ilgilenenler bilirler. Bugün millî 
Eğitim Bakanlığının raflarında ve dolaplarında tü
menle raporlar vardır. İlköğretimi nasıl düzeltebili
riz, ortaöğretime nasıl bir yön verebiliriz, liselere 
ne yapabiliriz, üniversite ne istikâmete gitmeli, Türk 
millî eğitimi nasıl olmalı, gibi raporların hepsi se
nelerdir varilmiştir. Bundan 50 - 60 sene önceki ra

porlara bakınız. O zamanki raporlarda dahi, Tür
kiye'nin eğer o verilen raporlara göre milîî eğitimi
ne bir istikâmet verilebilseydi bugünkü millî eği
tim çıkmazını çoktan aşmış olurduk. Sebep?.. Sa
dece konuşup, sadece rapor haline getirip onları 
orada bırakmaktan ileriye gitmememizdir, onların 
tatbikatını gereğince yapmamamızdır ve mesleğe 
maddî - manevî gereken değeri vermesini bilme-
yişimizdir. 

Bu bakımdan, bugün Türkiye'de millî eğitim çık
mazı bir üzüntü verici hale gelmiş, dayanmıştır. 

Şimdi meseleleri sadece şu veya bu anlayışın 
meselesi olarak görmeyelim. MilÜî eğitim meselesin
de devamlı olarak partizan görüşlerin, düşüncele
rin üstünde bir millî görüş ve millî anlayış istikâme
tinde hareket etmek ve millî eğitime o yönü verme
nin yoluna girmeliyiz. 

Eğer bugün benim hocam, benim öğretmenim, 
benim profesörüm, benim ilokul öğretmenim hangi 
kademede olursa olsun, bugünkü politikacıyı be
ğenmiyorsa, bugünkü idareciyi beğenmiyorsa, bu
günkü hâkimi beğenmiyorsa, bugün şu veya bu mev
kide bulunanı beğenmiyorsa, onun vazifesi beğen
mediğini ifade etmek değildir. O öğretmenin o ho
canın vazifes>i daha iyi insan, daha mükemmel in
san yetiştirmektir. Biz mîllî eğitime o imkânı vere
lim; yani öğretmen, frofesör hangi kademede olur
sa olsun, hangi derecede ve basamakta olursa olsun 
daha mükemmel, daha ahlâklı, daha vatansever, 
millete daha faydalı olabilecek insanların yetişti
rilmesine gayret göstersin. 

Cemiyet öyle tekâmül eder, cemiyet öyle gelişir 
ve bazı aşamalara erişebilir. Bunu bu şekilde gör
mek mecburiyetindeyiz. 

714 arkadaşımızın çeşitli bölgelerden defaaten 
bize gelip parti farkı gözetmeden hepimizle temas 
ettiklerinde çeşitli arkadaşlar tanıdık; gördük ki, 
hepsi hakikaten öğretmenlik yapabilmenin ve ona 
tekrar kavuşabilmenin büyük heyecanı içerisindeler. 
Bunlar aslında sokağa atılmış insanlar değiller. 
Maaşını alabilecek, hayatını idame ettirecek şekil
de onlara imkânlar sağlandığı halde, onların iste
diği yalnız maaş almak, yalnız bir yere kapılanmak 
değil, öğretmen olarak vazife görmeye devam 
edebilmektir. Bunu istiyorlar, bunun üzerinde ısrar 
ediyorlar ve bu ısrarları Parlamento tarafından da 
anlayışla hüsnüniyetle karşılanmış, Millet Meclisin
den bu metin hakikaten 714 öğretmeni tatmin ede
cek şekilde 15 yü daha uzatılarak, 32 yıla iblâğ edil-
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mek suretiyle getirilmiş ve metin bu şekilde önümüz
dedir. 

Bu metne iltifat edilip, kanunlaştığı takdirde, 714 
tane 15 yıllık tecrübesi olan kişiye yeniden öğret
menlik yapabilme imkânım vermiş olacağız. 

Yalnız burada bir noktayı ifade etmek isterim. 

Bu raporlarda da vardır. Millî Eğitim Bakanlı
ğının da görüşü o istikâmettedir. Öyle sanıyorum ki, 
millî eğitimci arkadaşlarım da bu anlayışın içeri
sindedir. Öteden beri Millî Eğitimin birçok nok
sanları içerisinde, bir de üzerinde durduğumuz bü
yük problem, bir çıkış yahut da eski deyişle men
şe bakımından aynı çıkışa sahip olmak; yani bütün 
öğretmenlerin yüksek tahsil görmüş olması. İlkoku
lunda da, ortaokulunda da, üniversitesinde de, yük
sek tahsilli olmak; yani tahsil farklılığının yarattı
ğı yetişme, terbiye, eğitim dediğimiz nesnenin fark
lılığından doğan anlayış ayrılığının, Millî Eğitim 
Bakanlığı içerisinde yayılmasından mütesslr olun
muştur. Hem öğretim, eğitim bakımından, hem de 
bilgi bakımından her meslekten kişi Millî Eğitim 
Bakanlığının içerisine öğretmen olarak girebilmiş
tir. Diş tabibi girmiştir, doktor girmiştir, subay gir
miştir, eczacı girmiştir, avukat girmiştir. Hangi mes
lekten düşünürseniz düşününüz gelmiş, ilkokuldan tu
tunuz, üniversitesine kadar çeşitli kademelerde Mil
lî Eğitimle ilgili formasyonu almamış olmasına rağ
men, öğretmenlik yapma hakkına sahip olabilmiş
tir ve böylelikle öğretmenler arasında çeşitli yer
lerden gelen çeşitli zihniyette insanların karışma
sından meydana gelen bir ahenksizlik doğmuştur. 

Bunun dışında yine çeşitli okullardan, çeşitii de
recelerde mezun olan kişiler Millî Eğitimin içerisin
de vazife almışlardır. Meselâ, bir edebiyat dersini, 
imtihan vererek ilkokul öğretmenliğinden gelen bir 
kişi okutabilir. Seksiyon denilen öğretim dersinden 
geçen bir kişi okutabilir. Bir yıllık tahsil gören bir 
kişi okutabilir, iki yıllık tahsil gören bir kişi okuta
bilir, Dil - Tarih ve Coğrafya Faküîtesi mezunu bir 
kişi okutabilir. İstanbul Edebiyat Fakültesi mezunu 
bir kişi okutabilir, dışarıdan imtihan vererek gelen 
bir kişi okutur. Böyle çeşitii yerlerden gelen çeşit
ii formasyonda insanların yan yana gelmesinden 
meydana gelen bir heyet ve bu heyetin yetiştire
ceği ihsanlar başka başka anlayışta, başka başka 
bilgide insanlar oluyorlar. 

Onun içindir ki, «İşte falan yerden mezun olan 
öğrenci imtihan kazanamıyor, filan yerden mezun 
olan kazanıyor.», şeklindeki mesele de buradan çı

kıyor. Bunu bir menşeden çıkarabiliyor musunuz?... 
Üç yıllık lise muadili okullar üzerine dört yıllık tah
sil vererek öğretmen yapabiliyor muzunuz?... İlko
kul öğretmenliğinden başlatarak muvaffak olduğu 
dereceler üzerinde üniversiteye kadar, profesörlüğe 
kadar yükseltebiliyor musunuz?.. Millî Eğitim o za
man bir düzene girecektir. O zaman Millî Eğitim
de, şuradan çıkış, buradan çıkış gibi birbirini hor gö
ren, aşağı gören, birbirine karşı olan, Millî Eğitim 
Bakanlığı içerisinde çıkış itibariyle bazı kliklerin 
doğmasına sebep olan halleri önlemiş olursunuz. 
Okullarda bunları önlemiş olursunuz ve vereceği
niz bilgi, vereceğiniz formasyon, vereceğiniz eği
tim de; eşit anlayış içerisinde aynı çıkışlı insanla
rın, aynı zihniyette insanlarm elinde yetişme fark
lılığı da azalır ve bir yakınlık meydana getirir. 

Şimdi, bu düşünceyle birlikte şu 714 muvakkat, 
geçici öğretmenin tekrar devamını arzu eden isteğe, 
Millet Meclisindeki anlayışla biz de katılıyoruz; 
yani bu bir emsal olmamalıdır. 

Bu, zamanında bir ihtiyaçtan doğmuş ve o ihtiya
cın getirdiği bir neticedir. 15 yıllık hizmet ve tecrü
beden sonra, artık bunların bir öğretmen okulu çı
kışlı öğretmen kadar, hatta ondan çok tecrübesi ol
duğu için, daha iyi öğretmenlik yapabileceğine inan
dığımız için oyumuzu müspet yönde kullanmamız 
gerekiyor. Müspet yönde kullanacağız. Bunun em
sal olmamasına dair ayrıca maddeler içinde, fıkra
lar da vardır, beyan da vardır. 

O bakımdan sadece 714 gencin 15 yıDık hizmet
lerini daha ileriye götürebilmek ve Emekli Sandığı
nın imkânlarına kavuşturabilmek için getirilmiş olan 
şu tasarının, milîî eğitimimize hizmet görecek olan 
bu genç öğretmenlere faydalı, hayırlı olmasını te
menni eder, bu tasarı üzerindeki görüşlerimizin müs
pet istikâmette olduğunu ifade eder, saygılarımı su
narım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Tümü üzerinde söz alan sayın üyeleri sırasıyle 

okuyorum: 

Sayın Haydar Tunçkanat, Sayın Niyazi Unsal, 
Sayın Ekrem Kabay, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Ali 
Cüceoğlu, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Hüseyin Öz-
türk. 

Söz sırası Sayın Haydar Tunçkanat'ta. Buyuru
nuz efendim. 

HADAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Saym 
senatörler; 
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Bu tasarının eğer gerekçesi okunmuş olsaydı, 
amacı da daha kolayca anlaşılır ve bunun hakkında 
sayın üyelerin oylarını daha kolay kullanması müm
kün olurdu. 

Gerekçe nedir?... Evvelâ şöyle kısaca özetlemek 
isterim: 

1961 yılında öğretmenler yetmediği için, o zaman
ki eğitimde, ilköğretimdeki bu ihtiyacı karşılamak 
üzere, ortaokul ve lise mezunları öğretim yardım
cılığına alınmışlar. Bunların halen bugün sayılan 
714 kişi kadar; fakat bunların lise ve dengi okullar
dan mezun olanları, kurs gördükten ve imtihanla
rını verip başarılı olduktan sonra, bunlar öğretmen 
kadrosuna geçirilmişler. 

Ortaokul mezunlarına da öğretmen okulu imti
hanlarım verebilmeleri için 15 yıl hak tanınmış. Bu 
714 kişi her ne kadar kurslarda; yani müfettiş ra
porlarında başarılı olmuşîarsa da, öğretmen okulu 
sınavını verememişler; 741 kişi kalmıştır. 

Şimdi, düşünülmüş, bunlar 12 sene hizmet verdi, 
bu sınavı da kazanamadılar ve bunların 15 yıllık sü
releri de bitmiş. Bakanlık, bu kadar hizmet verdik
leri için bunları tutmuş idarî kadrolara atamalarım 
yapmış; yani bugün bunlardan hiçbir tanesi açıkta 
değil. Eğer gerekçeye dikkat ederseniz göreceksi
niz ki, bu tasarının getirilmesindeki anamaksat, 
bunlar dışarıda kaldıkları takdirde emeklilik hak
larından yararlanamayacaklar, emeklilik sürelerini 
doldurmamışlar, şu halde bunların emeklilik süre
lerini doldurmak üzere bu yasa tasarısı hazırüan-
mış; fakat zamanında çdtanlamadığı için ve aynı 
zamanda artık millî eğitimde ilköğretmen ihtiyacını 
karşılayacak okullar da tüm faaliyete geçtiği için, 
bugün yeterli olduğu ve hatta öğretmen fazlası ol
duğu için bunlara ihtiyaç da kalmamış. 

Şimdi biz ne yapıyoruz? Emeklilik hakkı tanı
mak isteyen bir yasa ile (Anagayesi bu, gerekçesin
de yazıyor) 12 ve 15 yıîiık hizmeti olanlara emekli
lik haklarının tanınması hükmünü getiriyoruz; 
fakat bu tasarı yasalaşmadan Bakanlık bunları 
düşünmüş, sokağa atmamış, hepsine idarî görev
ler vermiş. Bu tasarının 3 ncü maddesine de şöyle 
bir hüküm konulmuş ve «Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren açıktan veya başka görev
lerden nakil suretiyle yeniden geçici öğretmen atan
ması yapılamaz.» denilmiş. Şu halde, bunların yeni 
idarî görevlere tayini yapılalı 15 ay olmuş. Bundan 
evvelki yasanın hükmü de geçmiş, 3 ncü madde hük- • 
münce yeniden tayin yapılamayacağına göre, bu ka-
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nun ölü doğmaktadır ve bir maksadı da yerine ge
tirmiyor. 

Nedir şimdi bu kanunla yapılmak istenilen? Bi
raz evvel İskender Cenap Ege arkadaşımız konuş
tu; bunlara şöyîe yapılacak, böyle yapılacak. Bun
lardan açıkta kalan yok. Öğretmenlik; ortaokul me
zunu, imtihanı da verememişler. Şimdi ne yapılmak 
isteniyor? Elbetteki öğretmenlik görevi idarî göre
ve nazaran daha kolay arkadaşlar. Şimdi, yarım 
gün gidiyor öğretmenlik yapıyor, öğleden sonra ha-
nımsa evinin işini yapıyor veyahut sabahleyin gi
derse öğleden sonra evinin işini yapıyor, erkekse 
gidiyor dışarıda başka bir yerde çalışıyor; ama idarî 
göreve atandığı zaman senede 1 ay izni var. Saba
hın 08.30'unda gelecek, akşam 17.00'ye kadar, 1 saat
lik tatilin dışında devamlı çalışacak. 

Şimdi, bir taraftan prensip koymuşsunuz; ilköğ
retimde seviye yükseltilecek, bilgili, daha yüksek tah
silli öğretmenler getirilecek ve eğitim düzeyi bu su
retle yükselecek; diğer taraftan şimdi getiriyorsu
nuz ortaokuldan sonra öğretmen okulu imtihanını 
verememiş olanlara istisnai bir hak tanıyorsunuz, 
bunları imtihan vermişlerden ayırarak, onlara da 
yasa ile imtihan vermişlerin hakkını aynen tanıyor
sunuz. Bir prensibi yaparken öbürünü temelden 
bozuyorsunuz. 

Bir de Miilî Eğitim Bakanlığı içerisinde menşe 
farklılığından dolayı büyük bir kargaşalık vardır, 
huzursuzluk vardır. Bu orduda da vardı; yedek su
baydan, mukavele ile alınmış subaylar vardı ve bun
lar büyük bir huzursuzluk yaratıyordu Silâhlı Kuv
vetlerin içerisinde. Biz, bunlardan başarılı olanları 
tekrar Harp Okulunda okutmak suretiyle menşe bir
liğine ulaştırdık; ama eğer şu yasa, bunlar öğret
men okullarına gönderileceklerdir, 2 yıl yahut 3 yıl 
orada tahsilde bulunacaklardır ve başarılı olduk
ları takdirde öğretmenliğine atanacaklardır desey
di, o zaman bu menşe birliği de sağlanmış olacak
tı. 

Bu tasan menşe birliğini de getirmiyor. Biraz 
evvel arz ettiğim gibi, 3 ncü maddesinde, «Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren açıktan 
veya başka görevlerden nakil suretiyle yeniden ge
çici öğretmen atanması yapılamaz.» deniliyor. Bu 
kanun ne zaman yürürlüğe girecek? Çıktığı tarih
ten itibaren yürürlüğe girecek. Şu halde, daha ev
vel; yani 15 ay evvel idarî görevlere tayin edilmiş 
olan bu geçici 714 öğretmeni kapsamıyor. Bu ba
kımdan bu yasa doğmaktadır. Zaten Millî Eğitim 
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Komisyonu bu gerekçe ile bu tasarıyı reddetmiştir; 
fakat Bütçe ve Plan Komisyonunda kabul edilmiş 
vaziyettedir. 

Benim şahsî kanaatime göre bu kanun ölü doğ
maktadır. Millet Meclisinden geldiği biçimde geç
se dahi bir faydası yoktur. İdarî göreve atanmış 
olanlar, 3 ncü maddenin emri gereğince yeniden bu 
öğretmenliğe atanamazlar. 

Görüşlerim budur, arz ederim. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçka-

nat. 
Söz sırası Sayın Niyazi Ünsaî'da, buyurunuz Sa

yın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 

Usul hakkında yaptığım konuşmayla ilgili olarak 
Sayın meslektaşım Ege'nin bana verdikleri yanıta te
şekkür ederim. İyi niyetlerle bu yasanın buradan geç
mesini istiyorlar. Benim de salt usul hakkındaki ko
nuşmamın çıkış noktası iyi niyetlerle idi. 

Kendileri hatırlarlar; geçici öğretmenlerden bü
yük bir grup kendi odalarına geldikleri zaman, biz 
de Grup Başkanvekilimiz Sayın Hüseyin Atmaca ile 
odalarına gittik, durumu aynı meslek adamı olarak 
görüşmek istedik; orada geçici öğretmenler durum
larım bana anlattıkları zaman, kendilerine, «Hükü
met sîzin için çok iyi düşünmüş, çok iyi bir önlem 
almış. İsteseydi bu yasanın gereği olarak size bu gö
revleri de vermezdi. Demek ki, Hükümet sizden ya
na düşünmüş, derhal, bu yasa çıkmadan önce sizin 
için bir önlem almış ve eğitim - öğretim hizmetlerin
den, genel hizmetler kısmına alarak sizin durumunu
zu bir ölçüde, Parlamentodan önce düşünmüştür. Hü
kümetin bu iyi niyetine teşekkür ederim.» diye, ken
di yanlarında söyledim. 

Benim şimdi meselem, Hükümetin bu iyi niyeti
ni, Bakanlığın da aynı iyi niyetlerle burada ele ala
rak; her şeye rağmen, bu bir kişilik meselesi değil, 
Sayın Kâmil İnal'ı ben meslektaşsın olarak da, orada 
verdiği görevler olarak da çok iyi bilirim, takdir 
ederim, severim, sayarım; ama istedim ki, Bakan
lık 714 tane kendi mensubunu ve İS yıllanın, ilk ya
şamlarının, gençliklerinin ilk çağlarının 15 yılını eği
tim hizmetine vermiş bu insanların işi burada görüşü
lürken, müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, 
genel müdür yardımcısı, özlük işleri müdürü seviye
sinde bııraja gelsinler. Komisyonda bir yanlışlık ol
du, bize izahta birtakım çelişkiler oldu, o burada 

da geçmesin nedeniyle söyledim, yoksa Kâmil Be
yin bu işi bilmemesi, şu bu nedeniyle kişilikle ilgili 
bir mesele değil, özellikle Sayın Çalışma Bakanı Şev
ket Kazan'a ve İnal'a teşekkür ederim ki, burada bu
lundular. Eğer Saym Şevket Kazan, bundan sonra 
gelecek bir yasa nedeniyle burada bulunmasalardı, bu 
Komisyonu biz bu kadar da teşekkül ettiremeyecek
tik. 

Ben burada konuşma tarzı olarak sinirli gibi ko
nuşuyorsam da konuşmaların benden çıkış şekli hiç 
bir zaman sinirli değildir. İşte karşımda bir komisyon 
üyesi oturmaktadır. Muhalefet kanadından komisyon 
üyesi geliyor. İktidar kanadından, Hükümet kana
dından bir komisyon üyesi yok da muhalefet kanadı
nın oluşturduğu bir komisyon üyesi ile mesele ta
mamlanıyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Var canım var. 
BAŞKAN — Sayın Unsal, yasanın çıkmasını... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Komisyonun ik
tidarı, muhalefeti mi olur? Komisyon komisyondur. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bir dakika efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
ben meseleleri gördüğüm, doğru bildiğim ölçüde bu
rada ortaya koymaya çalışıyorum. Yoksa, ne partici
lik yapmaya, ne kişilik yapmaya sebep olarak söyle
medim bunları. 

Şimdi geliyorum meselenin yasa ile ilgili bölümü
ne. 

Değerli arkadaşlarım; 
Benden önce konuşan Sayın Millî Birlik Grupu 

Üyesi değerli arkadaşımız, bu öğretmenlerin gerek 
çalışmaiarıyle gerekse bu yasanın çıkış nedeniyle 
ilgili görüşlerini söylediler; saygılıyız. Yalnız, bu gö
rüşlerinde bazı noktalarda kendisine katılamayaca
ğımız durumlar var. 

Ben mesleğim icabı geçici öğretmenleri uzun se
neler teftiş etmiş^ denetlemiş ve arkadaşların bir ço
ğunu da kurulan komisyonlar aracılığı ile asıl öğret
menliğe geçirmiş bir insanım. Bu öğretmenlerin mes
leklerinde nasıl çalıştıklarını çok iyi bilirim. Evet, 
ellerinde şu anda bir öğretmenlik diploması yoktur; 
ama öğretmen diploması olanlar kadar, hatta bazı 
ölçülerde onlardan daha d* başarılı olarak 15 yıllık 
hizmet ettiklerine dair raporlar vardır. Bunlar, öğ
retmen olduklarını ve başarılı çalıştıklarını Türk eği
timine ve eğitilenlere büyük katkılarda bulundukları
nı İS yıllık verdikleri iki kezlik teftiş raporları ile 
kanıtlamış insanlardır. 
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Kaldı ki, Saffet Ankan günlerinde değil, 1961'Ier-
de bunlar ilk kez 1965'lerde başlamışlardır. Saffet 
Ankan günlerinde 1936'larda, 1937 - 1938'îerde bi
zim ilkokul çağlarımızda bu deneyler Türkiye'mizin 
gerçekleri içerisinde başlamıştır. Eğitmenler gerçeği 
vardır; ilkokul mezunu değildir, onları da denetle
dim, gördüm; bizleri de okuttular, öğretmenlerimiz, 
hocalarımız oldular. İlkokul mezunu olmadığı halde, 
salt askerlikte aldığı eğitimden sonra çavuş olduğu 
için o zamanın koşulları içerisinde eğitim sınıfına 
alınmışlar, uzun yıllar deneyler vermişler, eğitim yap
mışlar ve başarılı sonuçlar almışlardır. 

Eğitmenlerden halen meslekte çalışanlar vardır 
ve birinci derecenin son kademesinden maaş alanlar 
vardır. Bu arkadaşların ellerinde ilkokul diploma
ları dahi yoktur; ama ellerinde bir ömür boyu başa
rılı eğitimcilik yapmanın sınav belgeleri vardır, tef
tiş raporları vardır, öğrencileri vardır, yaptıkları iş
ler vardır. Bunun için salt bir okul bitirmeye, salt 
elinde bir diploma olmayış nedenine bağlayarak, 
ömürlerinin 15 yılını eğitim mesleğine vermiş insan
ları bu şekilde düşünüp değerlendirmemizde yamlgı 
olur kanaatindeyiz. 

Ben, bir eğitimci olarak meselenin prensibinde 
Sayın Tunçkanafia beraberim; ama 15 yıl öncenin 
koşullan içinde bu genç arkadaşlara Türkiye'nin ih
tiyacı olmuş. 15 yıl onları tutmuşuz, kullanmışız, ça
lıştırmışız; 15 yıl sonra onların yerine diplomalılarını 
bulmuşuz, onlara demişiz ki, «Haydi siz artık du
run, biz daha iyilerini, diplomalıîanm bulduk.» Ar
kadaşlar; bu son derece yanlış, son derece yan çıkıl
mayacak bir düşünce biçimidir. Bu nedenle de, «Biz 
diplomaları olmadığı için bu arkadaşları eğitim, öğ
retim sınıfında çalıştırmayacağız» görüşüne katılmı
yoruz. 

İkinci bir önemli konu daha var; Sayın Tunçka-
ııat dediler ki; «Oyunuzu kullanırken size ışık tut
mak için bir konuyu daha açıklayacağım.» Bu konu
yu ben de açıklamak istiyorum. Kendilerini eğitim -
öğretim hizmetine alırken, bir de hak tanımışız bu 
kimselere, demişiz ki, «Hem eğitim - öğretim sınıfın
da çalışacaksınız, bir taraftan da kendinizi yetiştirip 
herhangi bir öğretmen okulunu dışarıdan bitireceksi
niz, sınav vererek bitireceksiniz.» Sayın Tunçkanat, 
«Bunlar bunu da başaramadıklarına göre;» diyor, 
doğru. Bu arkadaşlar halen diploma almadıklarına 
göre, bu konuyu bir ölçüde başaramamışlar; ama 
acaba hangi koşullar altında bunlar bunu başarama
mışlar; yani bir öğretmen okulunu bitiren öğrenci 

gibi, o soyut birtakım kurallan ezberleyip verecekle-* 
ri sınavları veremedikleri için mi? Hayır. O soyut bir
takım kurallan bunlar bizzat öğrencilerin karşısında 
istenildiğinden daha iyisini uyguladıklarını ben şah
sen gördüm. Benim görmem para etmez, teftiş eden
ler görmüşler, «bunlar başarılıdır.» demiş ve rapor
larını da vermişler; ama bunlar neden öğretmen oku
lunu bitir ememiş 6er? 

Şu hususu saym senatörler çok iyi hatırlayalım; 
bu öğretmenlere öylesine az para verdik ki, bu 15 
yıl içerisinde, ben bunlardan genel tatil geldiği za
man da bulundukları köyden, bulundukları okuldan 
eşyalarını alıp, yükleyip diğer bir tatil yerine götüre
cek kadar ellerinde para olmadığını gördüm. Çünkü, 
hemen hepsine asgarî ücretlerin altında maaş ver
dik. Az, ölmeyecekleri kadar, barınabilecekleri, yi
yip, doyabilecekleri kadar bunlara ücretler ödedik. 
Bu ücretlerden para artıracaklar; Ankara, İstanbul, 
Sivas bilmem neredeki bir öğretmen okulunun mer
kezine gidecekler, 20 - 25 gün, bir ay kadar süren 
sınavlara orada bir otelde kalıp; yiyip, içip, geçinip 
sınav verecekler, not temin edecekler, kitap bula
caklar. Bu olanakları bu arkadaşların hiç biri elde 
edemediler arkadaşlar. Hiç bir kurs yardımıyle hiç 
bir yaz eğitimi - öğretimi yardımıyle hiç bir yerde 
kendilerine imkân sağlanarak bu olanaklar verilme
diği için, birçokları ailevî koşullar içerisinde, birçok
ları parasal koşullar, sağlık koşullan içerisinde sı
navlara giremediler, bu 15 yıllarını tükettiler; ama 
tekrar tekrar söylüyorum; eğitim öğretim hizmetleri 
içerisinde bir başarılı çalışmanın belgesini her yıl 
bunlar ellerine aldılar. Almasalardı ne olurdu. Der
hal görevlerine son verilirdi. İki yıl üst üste başansız 
rapor alanlardan hiç biri bu meslekte kalamadılar. 
Bunlar doğuştan öğretmen elan tiplerdir, tahsil yap
masalar da bu konuyu çok iyi başarmış kimselerdir. 

Şimdi sayın senatörler; 
Ben, komisyon raporunun okunması teklifi Sa

ym Başkan tarafından yapıldığı zaman da istedim 
ki, bir açıklamada bulunayım; fakat çok sevdiğimiz, 
saydığımız Başkan burada mutlak disiplini sağlamak 
için bizi azaılarcasına susturdu ama... 

BAŞKAN — Estağfurullah, rica ederim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Kürsüde yeri 
geldi, o hususu izin verirlerse ben açıklayayım. Çün
kü, bunu açıklamada zorunluluk var. Nedeni de şu; 
olsun Saym Başkanım, bu kadar espri yapayım, bir 
kasıtla söylemedim. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
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NİYAZİ UNSAL (Devamla) — E, biraz önce 
söyledim; Hükümet bu öğretmenleri düşünerek eği
tim - öğretim hizmetlerinden almış, genel hizmetlerde 
görevlendirmiş. Bu iyi bir niyettir, iyi bir davranış
tır; kutlarız. Bununla da kalmamış Hükümet, bu 
meslektaşlarımız için bir yasa önerisinde bulunmuş 
düşünmüş ki, bu öğretmenlerin 15 yılının dolduğu 
13 Ocak 1977 tarihine kadar bu yasa çıkar. Bu ya
sanın düzenlenmesi 15 yılın dolmasından önce düşü
nülmüş; ama Parlamentodaki işlerin gidişi nedeniyle 
bu yasa metni 13 Ocak tarihinden önce yasalaşama
mış. Yasalaşamadığı için de, (maddeler geldiği za
man da görüşeceğiz) 3 ncü madde diğer maddelerle 
ve yasanın çıkarılış amacı ile çelişkili duruma düş
müş. O da nedir? Üçüncü maddede deniyor ki; «Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren açıktan 
veya başka görevlerden nakil suretiyle yeniden geçi
ci öğretmen atanması yapılamaz.» 

E, şimdi bu öğretmenler, yasa 13 Ocağa kadar 
çıkmadığı için başka bir göreve alınmışlar ve bu 
yasa çıktıktan sonra başka bir görevden yeniden bu 
mesleğe atanacaklar. Bunun için bu maddeyi Ko
misyonda görüşürken, bu işlemi yapmaya engel say
dık. «Bunu 4 ncü madde yürürlük tarihine dayana
rak, belli ölçüde belki önleyebeliriz.» dediler ve «Uy
gulamada kolaylık olsun diye de Komisyon raporun
da açıklama yapacağız; denilecek ki, bu yasanın çı
karılışı bu nedenledir ve 3 ncü maddeden de 714 ta
ne öğretmenin isterlerse yeniden mesleğe alınmaları 
düşünülmektedir.» diyeceğiz diye bir açıklama koy
durduk ve oylamayı öyle yaptık. İstedim ki, bu açık
lama, Komisyon raporu okunarak Meclis tutanakla
rına geçsin. Zira, ileride uygulamada bir tereddüt do
ğarsa, Komisyon raporundaki açıklamadan yararla
narak bu 714 öğretmenin lehine bu madde uygulan
sın. Siz başka bir göreve ahnmışsınız, yeniden bu 
mesleğe alınamazsınız şeklinde bir durumla karşılaş
masınlar diye bir açıklama vardır Komisyon rapo
runda. Madde geldiği zaman da bunu tekrar dile ge
tirerek bu yoldan savunuruz. 

Değerli arkadaşlarım; sözlerimi topluyorum. 
Şimdi bu yasanın çıkarılmasında bir zorunluluk 

vardır. Zorunluluklardan biri de şudur : Bugüne ka
dar bu 714 geçici öğretmen başarılı çalışmalar ver
mişler, öğrenciler yetiştirmişler. Yetiştirdiklerinin bir 
kısmı belki de iyi yerlerde şimdi görevler vermekte
dirler. Ama, bugün 15 yılhk süre bittiği için bunlar 
eğitim, öğretim hizmetlerinden alınmış, genel öğretim 
hizmetlerine verilmişlerdir. Yann herhangi bir uygu

layıcı 15 yıl öğretmenlik yaptığı okulun birine bu ar
kadaşlardan birisini hademe yapabilir. Çünkü, ge
nel hizmetler sınıfında. Genel hizmetler sınıfında olan 
bir kimseyi 15 yıl eğitim, öğretim yaptığı, hizmet ver
diği okula hizmet edecek, temizlik yapacak bir işte 
çalıştırabilir. 

Bunun için, «Daha ne istiyorlar? Bunları kapıya 
atmamışız, eğitim öğretini sınıfından almış, genel eği
tim hizmetine vermişiz.» demede sanıldığı kadar ye
terli bir kurtarış da yoktur. Onun için, 15 ydlannı 
başarı ile eğitim - öğretim işinde çalışan insanlann 
bu başarılı çalışmalarım, ellerinde diploma olmasa 
da sonuna kadar sürdürmelerinde eğitimimiz için ya
rar vardır. «Türkiye'de artık öğretmen ihtiyacı yok
tur.» deme de, Türkiye'nin eğitimini bilmemeden ile
ri gitmiyor. Şu anda sadece Ankara okullarında, An
kara ilinde 100 "e yakın vekil Öğretmen çalışmaktadır. 
Bu geçici öğretmenlerin çalıştığı bölgelerde daha çok 
vekil öğretmen çalışmaktadır. Kendilerine her bakım
dan ihtiyacımız vardır. Arkadaşlann 714 geçici öğ
retmen lehinde bu konuyu düşüneceğine ve yasayı 
çıkaracağına inancım var. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Unsal. 

Söz sırası Sayın Ekrem Kabay'da, buyurunuz Sa
yın Ekrem Kabay.. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Bu teklifi bir milletvekili arkadaşım ile birlikte 
17 . 4 . 1975 günü Millet Meclisi Başkanlığına ver
dim. Bir yıl sonra gösterdiğim gerekçeye Hükümetin 
de katılarak bu konuyu benimsemiş olmasını beğe
ni ile karşılıyorum. Hele, benden önce konuşan üç 
arkadaşımın da prensipte beraber; şekilde bir arka
daşımın ayrılmış olması da, benim bu konudaki 
sevincimi destekleyen bir görüntüdür. 

Olay nedir? 1960 sonrası Türkiye'nin öğretmen 
gereksinimini gidermek için kendi yöntemimizle ki, 
bu yöntemlerden birisini 1936 sonrası rahmetlik Ha
san Ali Yüce!, rahmetli Hakkı Tonguç anlayışı ile 
uyguladık, eğitmenler yetiştirdik. Askerde çavuşluk 
yapan köy çocuklarını bir kursdan sonra köy eğiti
minde ne kadar etkin olduklarım inkâr edemeyece
ğiniz, hatta aramızda eğitmenden öğrenim görmüş 
arkadaşlarımızın bulunduğuna inanarak bunu söylü
yorum ve 1960 sonrası yine Türkiye'nin eğitim-öğ-
retim hizmetlerini yürütmek amacı ile kendi icat 
ettiğimiz bir yöntem ile ortaokul mezunu ya da orta-

1 okul dengi okullardan mezun olmuş bir miktar gen-
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cimizi belli bir süre kursdan geçirerek, 1961-1962 
yıllarında öğretmen görevi ile geçici öğretmen, mu
vakkat öğretmen görevi ile görevlendirdik. Bunları, 
tıpkı Niyazi Ünsal'ın tanıdığı gibi bir ilk öğretim mü
fettişi olarak, iş arkadaşı olarak yakından tanımak
tayım, ben de. 1965 yılı.. 

Sayın Ege, Sayın Ege, söyleyeceklerini burada 
söyledin, ne başımı sallayarak, ne de tebessüm ede
rek izlemedim konuşmanızı. Politik yanı sizin ol
sun; ama bîr öğretmen olarak içtenliğinize inanıyo
rum, takdir ediyorum. Lütfederseniz ben de devam 
edeyim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bir şey 
demedim. 

EKREM KABAY (Devamla) — Efendim?.. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — «Müfet

tiş» dedin!?, de, bana bir şey hatırlattı. Sizi herhangi 
bir şekilde rencide etmedim. 

EKREM KABAY (Devamla) — Sayın Başka
nım, sohbet etmiş olmamızdan ötürü beni kınama
yınız.. 

BAŞKAN — Lütfen. 
EKREM KABAY (Devamla) — Sanıyorum ki, 

sorumluluğu Sayın İskender Cenap Ege'nin olmalı
dır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Benden 
bir ses çıkmadı. 

EKREM KABAY (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; 

222 sayılı Yasanın 693 sayılı Yasa ile değiştirilen 
2 nci maddesi gereğince 15 yıl çalıştırdıktan sonra 
bu öğretmenleri şimdi aldık genel hizmetler sınıfın
da görevlendirdik. Ancak, takdir edersiniz ki, 1975 
yılında vermiş olduğum bu yasa teklifi Ocak ayın
dan önce yasalaşmış olsaydı böyle bir problem kal
mayacaktı. Meclislerimizin dikkatli ya da gerekli ti
tizliği bu konuda göstermediğinden öîürii bu prob
lem karşımıza çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Öğretmenlere ne ölçüde önem verdiğinizi biliyor-

rıım, eğitime de ne ölçüde önem verdiğinizi biliyo
rum. Ancak, bu sözde kalmamalıdır. Şu anda bu öğ
retmenlerden bir kısmı öğretmen okulları sınavını 
vererek meslekte kalmışlardır. Ancak, Türkiye'de 
sınavların naşı! yürüdüğünü Danıştay kararları ile 
bilmekteyiz. Eğer bu arkadaşlar bu sınavları verme-
düerse ya içinde bulundukları bozuk şartlardan Ötü-
tüdür ya da imkânları bulamamışlardır. Şimdi 714 
tane kadın-erkek öğretmeni biz tuttuk genel hizmet
ler sınıfında okullarda görev verdik. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu öğretmenler kadın olsun, erkek olsun, şu an

da çocukları karşısında ıstırap içindedir kocaları 
karşısında ıstırap içindedirler, öğrencileri karşısında 
ıstırap içindedir. Bir kişi düşününüz, 18 yaşında, 20 
yaşında alacaksınız, 15 sene siz bunu öğretmenlikte 
çalıştıracaksınız. Sonra, hayatının tam orta yerinde 
alacaksınız, başka bir işe vereceksiniz. Öğrencileri bu
nu öğretmen olarak tanıyordu. Bundan sonra ne di
yecek? Bir kişilik bozukluğu; kişinin, kişiliğini elin
den alma haksızlığıdır, bu. Buna izin vereceğinize inan
mıyorum. Kocasının karşısında bir bayan öğret
men, öğretmendi, itibarlı idi. Şu anda memur, me-
mure diyeceğiz. Neye rağmen diyeceğiz? 15 sene bi
zim çocuklarımızı okutmuş olmalarına rağmen diye
ceğiz. Hakkımız yoktur buna. 

Değerli arkadaşlarım; 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — İmtihan verse-
lerdi?.. 

EKREM KABAY (Devamla) — Efendim?.. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — İmtihana girse-
lerdi?. 

EKREM KABAY (Devamla) — Sayın Sami Kü
çük, bu konudaki dikkatinizi, Millî Eğitim Komis
yonundaki konuşmanızı inceledim. İnanıyorum ki, 
o yasayı çıkarırken siz şunu düşündünüz: Bu çocuk
lar ellerinden geldiği ölçüde meslek içinde çalışsınlar 
ve sınavları vererek öğretmenlikte kalsın diye o mad
deyi getirdiniz. Ama, öğretmen okullarında, eğitim 
enstitülerinde çalışmış bir eğitimci olarak şunu arz 
etmek isterim ki; iş sadece okullarda öğrenilmez, 
pratik ile öğrenilir. Bu çocuklar gerekli kursu gör
müşlerdir, şu anda 35 yaşında insanlardır ve 15 se
nelerini bu işe vermişlerdir. Bunların içinde öğret
men okulundan mezun olanlardan daha çok ilginç 
meslek adamlarını gördüm. Onu ifade ediyorum. 
Şimdi, o yasaya saygım var benim; ama çıkacak ya
saya da saygı göstermek durumundayız. Yani ne ya
pacağız?.. 714 kişiyi eşinin karşısında, çocuğunun 
karşısında, toplum içinde kaybolmuş, elinden aldığı
mız kişiliğini iade etmek daha mı az insanidir?.. 

O nedenle beni, Yüce Senatonun ve sayın üye
lerinin bu 714 ıstıraplı insanın derdine çare bulaca
ğına ve bu yasa ile bu derdi gidereceğine inanarak 
Yüce Kurulu saygılarımla selâmlıyorum. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabay. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Söz rica edi

yorum. 
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BAŞKAN — Yazalım efendim. 
Sayın üyeler; biraz evvel okuduğum listeye ilâ

veten Sayın Hamdi Özer ve Sayın Salih Tanyeri de 
söz almışlardır. Ancak, daha önce Millî Eğitim Ko
misyonu Sözcüsü Sayın Sait Mehmetoğlu ve Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına Saym Hüseyin 
Atmaca söz almışlardır. İçtüzük hükümleri gereğin
ce kendileri istedikleri zaman görüşebilirler. 

Şimdi söz sırası Sayın Ömer Ucuzal'da, buyurun 
Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Müzakeresini yürüttüğümüz mesle, hukukî bir 
durumda meydana gelen bir boşluğu doldurmaktan 
ibarettir. Elimizdeki metinde 1960'ların ihtiyacım 
karşılamak için çıkarılan 222 sayılı Kanunun geçici 
bir maddesiyle o günkü ihtiyaçtan doğan bir geçici 
öğretmenlik ihdası yoluna gidilmiş ve sayıları bin
leri aşan değerli çocuklarımız bu açılan imkâna uya
rak öğretmenlik mesleğini kabul etmişler. 

Yine, o Kanunun hükmüne göre, kendilerine ta
nınan hakları kullanarak bunlardan bir kısmı öğret
men olma imkânına kavuşmuş ve bugün elimizdeki 
tasarıya göre 714 kişi geçici öğretmen olarak kaîmsş-
tır. Bu Kanun bir defa daha tadil görmüş ve böyle
ce kendilerine 15 yılhk bir müddet tanınmış. 15 yıl
lık müddet dolmadan .önce yapılan teşebbüs, uza
yan müddet içerisinde yapılan teklif ve Hükümetin 
iştirakiyle kanunlaşmadığı için, 714 geçici öğretme
nimiz bir tedbir mahiyetinde Millî Eğitim Bakanlı
ğınca genel idare hizmetlerine alınmış. Çok iyi ya
pılmış. Hem onların geçmiş hizmetlerini değerlen
dirme, hem de onlara emeklilik haklarını sağlama 
yönünden düşünülmüş; fakat müddet tahdidi ile kar
şı karşıya gelindiği için bir sıkıntı doğmuş. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir hukukî boşluğu doldurmaya gayret ediyoruz. 

Bu boşluğu tanzim ederken de sayısı ister 714, is
ter az veya çok olsun bu memlekete hizmet eden 
her vatandaşımızın hakkına ve hukukuna saveıh ol
mak mecburiyetindeyiz. 

İhtiyacımız olduğu zaman, bir kanunla gelin 
diyeceğiz, ihtiyacımızın bitiği anda da size teşekkür 
ederiz, hizmet ettiniz; ama artık bu kanun hükmü
ne göre size bir hak tanımamız mümkün değil, ayrı
lın gidin, gibi bir tutumun içerisine girmeye Yüce 
Parlamentonun hiç bir zaman hakkı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şahsen bu metin kanunlaşması lehinde oy kul

lanacağım; ama 15 yıldan bu tarafa hizmet eden bu 
gençlere de bu hizmetlerinden dolayı müteşekkir ol
duğumu, bir şükran borcu bulunduğumu ifade ede-

I ceğim; fakat bunların artık genel idare hizmetle
rinde görev yapmasını ben de, benden evvel konu
şan arkadaşlarım gibi şahsen kabul edemiyorum. 

Arkadaşlarım, kolay değildir. 10 sene, 15 sene 
kendisini bir mesleğe veren kişilerin buradan koparı
lıp başka bir yere, bir kanunla da olsa şevki kolay 
iş değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aslında fazla bir şey de vermiyoruz; yani Millî 

Eğitim kadrosu içerisinde bir huzursuzluk yarata
cağını tahmin etmiyorum. Çünkü, sıfatları ayrı ay
rı. Meslek okullarından çıkanlar öğretmen, bunlar 
ise getirdiğimiz teklifte, tasarıda geçici öğretmen sı
fatını taşıyor. Bu bakımdan, Saym Tunçkanat'ın bir 
misal olarak önümüze koyduğu şeyle bunu karşıiaş-

; tırmak mümkün değil. «Orduda yedek subaylıktan 
gelen kişilerle Harp Okulundan mezun olan kişiler 
arasında bir huzursuzluk var.» dediler zannetmiyo
rum, olsa olsa Harp Okulundan gelenler ile Yedek 
Subay Okulundan gelen subayların rütbeleri birbiri
ne eşit olduğu için, belki birbirinden ayırmak müm
kün değil; ama burada geçici öğretmen ile öğretmeni 
birbirinden ayırmak her zaman mümkün olur. 

Değerli arkadaşlarım; 
15 sene bu memlekete hizmet eden kişileri te

minata bağlamak mecburiyetindeyiz, onun için ge
nel idare hizmetinde görev aldılar.. Yeniden bu tek
lif veya tasarı kanunlaştığı takdirde, geçici öğret
menlik görevlerine atanmaları mümkün değildir fik
rine de iştirak edemiyoruz. Çünkü, 4 ncü maddede 
hüküm koymuş; 1 Ocak 1976 dan geçerli sayıyor. 
Esasen 13 Ocak 1976 da onların 15 yıllık müddetle
ri bitiğine göre, yeniden bir tayinde de hukuken bir 
zorluk olmadığı kanatında3'im. Hüküm gayet açık. 

Şimdi, idarî görev zordur, öğretmenlik kolaydır 
gibi bir düşünce de, bu 714 arkadaşın yeni aldıkları 
göreve devam etmesine bir mesnet teşkil etmez. Her 
meslek zordur, yeter ki o mesleğe kendisini veren in
sanlar ciddiyetle çalışsın. Genel idare sınıfında gö
rev alan arkadaşların sabahın 8.30'undan, akşamın 
I7.30'una kadar bütün ciddiyetiyle çalıştığım da is
pat etmek mümkün değil. Onların da görevlerini ne 
şekilde götürdükleri az çok belli; ama bir öğretme
nin yılda sekiz ay görev yaparken çektiği sıkıntılar 
da hepimizce malum, 
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Değerli arkadaşlarım; 
Bir ihtiyaç doğmuş 1960'da bunlar göreve geti

rilmiş, hem de şartlarla getirilmiş, görev süresinde de 
kendileri teftişe tabi tutularak mesleğin istediği şart
ları yerine getirerek hizmet ettikleri tespit edilmiş. O 
halde, teklifte veya tasanda getirilen imkânın kendi
lerinden esirgenmemesini Yüce Heyetten istirham 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Söz sırası Sayın Ali Cüceoğlun'da, buyurun Sa

yın Cüceoğlu. 
ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Arkadaşlarım, kanunun tümü hakkındaki görüş

lerini uzun boylu arz ettiler. Kısaca bazı noktalara 
temas edip, bu kanunun bu tasarının çıkma zorun
luluğunu belirtmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hakikaten bir ihtiyacın karşılanması için 222 sa

yılı Kanunda bir geçici madde ile «Geçici öğret
menlik» ihdas edilmiş ve bunlar için bir süre tanın
mış. Bu süre 15 yıl. 15 yıl içerisinde öğretmenlik ya
parken, Öğretmen Okulunun imtihanlarını vermek 
suretiyle asil öğretmen olarak kadroya alınacakları 
da yine Kanunda şart koşulmuş. 

Yine Kanuna göre lise veya lise muadili okullar
dan mezun olup, geçici öğretmenlik görevine atanan 
kişiler 2-3 yıl üst üste aldıkları rapor üzerine asil 
öğretmen olmuşlar. 

Bu tasarıdaki maddeden ve gerekçeden öyle an
laşılıyor ki, şu anda tartışma konusu yapılan 714 öğ
retmen ilkokul mezunu olup, kurstan geçtikten son
ra geçici öğretmenliğe atanmış olanlar ile ortaokul 
mezunu olarak geçici öğretmenlik yapanlardır. Bi
naenaleyh, 714 kişiyi ele alarak bu Kanun tasarısı 
Meclislere getirilmiş. 

Şimdi arkadaşlarımızın bir kısmı tasarının 3 ncü 
maddesinden bahisle, «Bu 714 öğretmenin süre bi
timinden sonra açıkta kalmamaları için idarî kadro
lara alınmış olmalarını ve buradan tekrar bu kanun 
çıkınca öğretmenliğe geçişlerinin olanaksız olduğu.» 
şeklinde birtakım fikirleri ortaya atmaları sonucun
da, belki ileride uygulamada hatalar olacağını düşü
nerek bu hukukî noktaya temas etmek istiyorum. 

Muhterem senatörler; 
Hakikaten madde okunduğu zaman, ilk anda 

bu kanun sanki ölü doğuyor gibi bir his veriyor; 
ama bu kanun ne için Meclislere getirilmiş?.. Gerek
çeyi okuduğumuz zaman, bu 714 geçici öğretmenin, 

öğretmen olarak intibaklarının yapılması için geti
rilmiş olduğu görülür. O halde, biz yürürlük mad
desini bunlara teşmil edemeyiz. Bunların dışında ka
nun, yürürlüğü anında bir başka görevden atanma
nın olamayacağına âmirdir. Gayet açık; 714 öğret
men için bu kanunu çıkarıyoruz. Bu 714 öğretme
nin intibaklarım tahsil derecelerine göre yapıyoruz 
ve bir daha da böyle bir öğretmen atanması yolunu 
kapıyoruz. 

Binaenaleyh, bunun 3 ncü madde ile bir çelişki
si olduğu kanaatinde değilim. Gerek Komisyonun, 
gerekse Bakanlığın bunu buradan bu şekilde tasrih 
etmek suretiyle zapta geçirmesinde fayda mülahaza 
ediyorum. Çünkü, kanunlar tümüyle mütalaa edilir. 
gerekçesiyle birlikte düşünülerek uygulaması yapı
lır. Kanunun gerekçesini ele aldığımızda görüyoruz 
ki, 714 öğretmenin intibakı bahis konusudur ve bi
raz evvel eğitimcilerden aldığım bilgiye göre de, ida
rî kadroya alınmış olan bu 714 kişinin büyük bir 
çoğunluğunun halen öğretmen olarak istihdam 
edildiğini de öğrenmiş bulunuyorum. Demek ki, bun
lar kadroda çalışıyorlar halen. Bunların kadroya alı
nış nedenleri, bir başka memuriyete nakil şeklinde 
değil; «Açıkta kalıp mağdur olmasınlar» düşünce
sinden doğduğu anlaşılıyor bundan. Demek ki, bun
lar halen öğretmenlik de yapıyorlar. Şu anda bun
lar öğretmen olarak görev yaptıklarına göre, bu mad
denin bir sakınca teşkil etiği kanısında değilim. 

Binaenaleyh, Kanun tasarısının getirilişinde bü
yük bir isabet vardır. 15 yılını bu mesleğe harca
mış kişiler başarılı da olmuşlardır. Çünkü, Kanun
da açık hüküm var, iki yıl üst üste başarısız olan
lar görevden atılıyor ve atılanlar olmuş; ama diğer
lerinin başarıları da tespit ve tescil edilmiş. Binaena
leyh, bu arkadaşların meslekî görevlerini yapmaların
da büyük fayda görüyorum. Bu, onlar için büyük bir 
şevk ve huzur kaynağı olacaktır ve yetiştirdikleri 
talebelerden de daha büyük randıman sağlanacağı 
kanısındayım. 

Sözümü bitirirken, yine Komisyondan ve Hükü
metten rica ediyorum; «3 ncü madde, bu 714 öğ
retmenin öğretmenlik intibakı yapılmak şartıyle bir 
başka görevden bir daha öğretmen atanmayacağına 
dairdir» şeklinde izahta bulunmalarında, ilerde uy
gulamada çıkacak ihtilâfları önleyeceği için fayda 
mülâhaza ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cüceoğlu. 
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Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Grup Başkanvekili Sayın Hüseyin Atmaca'da, buyu
run Sayın Atmaca. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Denizli) — Değerli Başkan, saygıdeğer arkadaş'a-
nm; 

Türk Millî Eğitimi, tarihi boyunca büyük aşa
malardan geçmiştir, Cumhuriyetimizden bu yana çe
şitli kaynaklardan yararlanmak suretiyle öğretmen 
ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. 

Cumhuriyet kurulduktan sonra açılan okullarda 
diplomalı öğretmen bulunamadığı için, çeşitli kay
naklardan, hatta sadece okuma-yazma bilenlerden da
hi öğretmen olarak yararlanma zorunluluğu duyul
muş ve Cumhuriyetten sonra, 1924-1925'lerde «(a) 
kursu, (b) kursu» diye kurslar açılmak suretiyle 
kentlerimizde ve köylerimizde öğretmen ihtiyacı kar
şılanmaya çalışılmıştır. 

1936-1937 yıllarında, yine büyük Öğretmen sı
kıntısı karşısında ve eğitim seferberliği ilânından son
ra, eğitmen denemesi yapılmış, bu da 15-20 sene de
vam etmiş ve hâlâ hizmet edenleri aramızda bulun
maktadır. 

1961'de Millî Birlik Hükümeti zamanında çıka
rılan çok yararlı bir kanundan yararlanarak, yine 
öğretmen ihtiyacını karşılamak ve eğitim seferberli
ğinde kaynak temini için ortaokul, lise ve dengi okul
lardan mezun olanların öğretmen olarak kullanılma
sı, 222 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi gereğin
ce öngörülmüş ve bundan yararlanılmıştır. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu muvakkat öğretmenler denemesinde ben de 

bir eğitim mensubuydum. Bu muvakkat öğretmen
lerin seçiminde, kurslarında ve kursların sonucunda
ki imtihanlarında görevli öğretmen olarak bulun
dum. Bu muvakkat öğretmenler gerçekten titizlikle 
seçilmiş, sıkı bir kurstan geçirilmiş ve ondan sonra 
ellerine çocuklar teslim edilip Sınıflara sokulmuş
lardır. Bunlar ilk anda 7-8 bin civarında bir mu
vakkat öğretmen topluluğu idi. Lise ve dengi okul
lardan mezun olanlar 3 yi! üst üste başarılı teftiş ra
poru aldıktan sonra asil öğretmenliğe geçirildiler. 
Gerek ortaokul mezunu, gerek lise ve dengi okul me
zunlardan iki yıi üst üste başarısız teftiş raporu alan
lar da meslekten çıkarıldılar. Bugün bunlardan ka
la kala 714 başarılı muvakkat öğretmen kalmıştır. 
Bunlar 15 yıl en ücra köylerimizde yoldan, ışıktan, 
bütün uygarlık nimetlerinden uzak, köylerde köy ço
cuklarına eğitini, öğretim yapmışlar, köy çocuklan-

j nın dünyaya açılan penceresini genişletmeye çalış
mışlardır ve bunlar bugün başarılarının saptanması 

} suretiyle görev başındadırlar. 
I Bütün bu uygulamalar bir ihtiyaç sonucu otaıuş-
' tur. Artık bugün ihtiyaç kalmadı diye, en sıkışık gün

lerimizde ülkeye hizmet etmiş, köylerde köy çocuğu-
| nun eğitim ve- öğretiminde emek vermiş bu çilekeş 
I 714 öğretmene kapı göstermek insafla bağdaştırıla-

maz. Bu bakımdan bu kanunun çıkarılmasına Grupu-
I muz olarak olumlu oy vereceğiz. 
I Bugün pek çok arkadaşımız, «Fazla öğretmen 
I var, ihtiyaçtan fazla öğretmen var, muvakkat öğ

retmene, artık başka kaynaklardan öğretmene ihti-
[ yaç yoktur, Millî Eğitim Temel Kanuna da, her 
I öğretim kademesinde bundan böyle çalışacak öğret

menlerin yüksek öğrenim görmesini öngördüğüne gö
re buna ihtiyaç yoktur» diyebilirler. 

Değerli arkadaşlar; 

Bu kanun, 15 yıl köylerde hizmet etmiş olan, 
i başarısı da saptanmış olan gençlere bir vefa, bir ka-
j dirbiiirlik ve Parlamentonun bir atıfeti olacaktır. 

Bu bakımdan, bu vefakâr ve başarıları saptanmış 
olan öğretmenlerin, muvakkat öğretmenlerin asil 
kadroya çıkarılması, mağduriyetinin önlenmesinden 
yana olduğumuzu bir defa daha ifade etmek iste
rim. 

Sayın Tunçkanafla prensipte beraber olmamak 
mümkün değil. Ama, değerli arkadaşlarım, öğret
menlik bir meslektir. Bu meslekte başarıya etki ya
pan sadece diploma olmadığını bir eğitimci, bir es
ki öğretmen olarak ifade etmek isterim. Tahsil ka
dar maharet, yetenek eğitim ve öğretimde etken ol-

| maktadır. Çünkü öğretmenlik, özellikle ilkokul öğ
retmenliği hoşgörü ister, tahammül ister, fedekârhk 
ister, cefaya katlanmak ister. Bunların üstünde o 
yavruların, çocuklarımızın seviyesine inebilmek is
ter. Bilmek kâfi değildir öğretim için, öğretebilmek 
için. Bir de o bildiğini aktarabilmek gereği vardır. 
Bir hatıramı arz etmek isterim. 

Aydın'ın bir köyünde bir eğitmenle bir iiğret-
] men müştereken birinci sınıfı ikisi de aynı yıl oku-

tuyoriardî. Ders yılı sonunda eğitmenin sınıfında üç 
müfettişin yaptığı teftiş sonunda okumayı çözdürme 

| başarısı eğitmeninkinde % 98, öğretmeninkinde 
} % 40 idi. Ama, bu öğretmen arkadaşımız, 0 yıl açı-
I lan eğilim enstitüsü sınavında Türkiye birincisi ol-
I du. Demekkt, öğretmekle bilmek arasında bazı fark-
j 1ar var. Ama, bu arz ettiğim istisnadır, kaideyi boz

maz; yani bunu anlatmakla tahsile Önem vermiye-
| lim demek asîa istemediğimi de ifade etmek isterim, 
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Değerli arkadaşlarım; 
Bu kanunun lehindeyiz. Ancak, sözlerime son ve

rirken, Sayın Ege'nin olumlu konuşmasının içinde bir 
cümlesine de cevap vermeden geçemiyeceğim. 

Elbette konuşmalarımızda birbirimizi kırmama-
lıyız, elbette Parlamento üyeleri arasında birlik ve 
beraberlik, görüşlerimiz ayrı da olsa partiler arasın
da İçtüzüğe ve geleneklere uygun birtakım davra
nışlarda bulunmalıyız. Sayın Ege diyorlar ki, «Eği
timi, bırakın politikadan arındıralım, millî görüş yö
nünde birleşelim.» Bunu, Cumhuriyet Halk Partisin* 
den konuşan Sayın Unsal arkadaşımıza karşı söyle
diler, doîayısıyle Partimize karşı. Biz millî görüş et
rafında birleşmeye daima hazırız. Sayın Ege'ye şu
nu tavsiye ederiz: Millî görüşü parçalayan, millî bü
tünlüğü dinamitleyen, milî varlıklarımıza ve özellik
le Türk gençleri araşma nifak sokan ders kitap
larım görmeden, Millî Eğitim Bakanının tutumunu 
görmezliğe gelerek bize tavsiyede bulunmasını hoş
görüyle karşılamak mümkün değildir. Millî birlik, 
millî görüş etrafında birleşebilmenin birinci koşulu, 
icra makamında olanların; yani Hükümetin evvele
mirde bölücülükten, aynalıktan, gençler arasına 
nifak sokmaktan çekinmesi lâzım gelir. Bu görüşte 
her zaman için Cumhuriyet Halk Partisi Grupları ül
kemizin, ulusumuzun çıkarları konusunda nereden 
teklif gelirse gelsin, nereden olumlu yanıt gelirse gel
sin, daima beraberdir, birliktir, katkıda bulunmaya 
hazırdır. Ama bir taraftan kendi Bakanının, kendi 
Hükümetinin yaptıklarını görmeyeceksin, diğer ta
raftan başkasına tarizde bulunacaksın,. Bunu kabul 
etmemiz mümkün değildir. 

Bu kanunun Türk eğitimcilerine ve özellikle sa
bırsızlıkla sınıflarından halen koparılmış 714 öğret
mene hayırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla selam
larız. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Atmaca. 
Efendim, tümü üzerinde 7 sayın üye görüşmüş

lerdir. Sayın Veli Uyar ve Sayın Süleyman Ergin ta
rafından yeterlik önergesi gelmiştir.. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Konuşacak kaç 
kişi daha var efendim?.. 

BAŞKAN — Arz ediyorum efendim. 
Söz sırası: Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Hüseyin 

Öztürk, Saym Hamdi Özer ve Sayın Salih Tanyeri' 
de, Bu arada Sayın Komisyon ve Saym Baka
nın konuşma hakkı mahfuz olmak üzere bu önerge 
aleyhinde söz isteyen saym üye var mı?.. Diğer sa
ym üyeler maddelerde de konuşmak imkânına sahip

tirler. Eğer saym önerge sahipleri önergelerinde ıs
rar etmezlerse bu sayın üyelere de sırasıyle söz ve
rip, tümü hakkındaki müzakereleri bitireceğim. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Maddelerde konuş
sunlar efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, ısrar ediyorsunuz. 
Önerge aleyhinde söz isteyen saym üye?. Yok. 

Komisyon ve sayın Bakanın konuşma hakkı mah : 

fuz kalmak üzere, sıradan bir üyeye söz vermek de 
mahfuz olmak üzere, önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Tümü hakkındaki müzakerelerin yeterliğini kabul 
edenler lütfen işaret etsinler.. Kabul etmeyenler. Ye
terlik kabul edilmiştir. 

Komisyon ve sayın bakan, tümü hakkında söz 
istiyor musunuz efendim?. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Milletvekili) — Yeterince mesele tavazzuh et
miştir. Hükümet olarak ayrıca konuşmaya gerek 
görmüyorum. 

Teşekkür ederim. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bir soru sor

mak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Salih Tanyeri, Komisyon ve 

sayın Bakana sual sormak istiyorlar. 
Buyurun efendim. 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş
kan, Millî Eğitim Komisyonu adına konuşabilirim, 
değil mi efendim? 

BAŞKAN — Siz, Komisyon adına görüşebilirsi
niz efendim. İsterseniz Sayın Mehmetoğlu, lütfen 
Komisyon yerinde yer alınız. 

Buyurun Saym Tanyeri, sorunuz efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, burada arkadaşlar bir noktayı dile getirdlier ve 
Sayın Cüceoğlu da Hükümetten ve Komisyondan bu 
hususu zapta geçirmeleri temennisinde bulundular. 
Bu 3 ncü madde ile 4 ncü madde birlikte mütalaa 
edilmesi lâzım geldiğine göre, 3 ncü madde halen ge
nel hizmetlerde bulunan vekil öğretmenlerin; 4 ncü 
madde gereğince 1 Ocak 1976. da yürürlüğe girdiği
ne göre Kanun, vekil öğretmenlerin eğitim ve öğre
tim sınıfına nakledilmeleri mümkün müdür değil mi
dir? Yani, 3 ncü madde bu hususta 714 kişiye şamil 
midir değil midir? Sayın Hükümet ve Komisyondan 
bunun açıklanmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz. 
EKREM KABAY (Burdur) — Saym Başka» 

aynı konuda.. 
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BAŞKAN — Hayır efendim, bir dakika, arz ede
yim. 

Gayet yerinde bir sual tevcih ettiler sayın Tan
yeri. Müsaade buyurursanız, 3 ncü ve 4 ncü madde
de esasen sayın üyelerin kürsüden de konuşmak hak
ları vardır. Sayın Tanyeri, müsaade buyurursanız, 
isterseniz 3 ncü madde geldiğinde size sual sorayım, 
o zaman daha geniş kapsamlı olarak bu sualinizi 
tevcih edersiniz ve Komisyon da bu sualinize şimdi
den cevap hazırlığı içinde bulunur efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Hay hay 
efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, tümü hakkındaki müzakere
ler bitmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu adına sözcü olarak tü
mü üzerinde mi mütalaa serdetmek istiyorsunuz 
efendim? 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Hem tümü, 
hem de düzeltilmesi gereken bazı hususlar var. 

BAŞKAN — Düzeltilmesi gereken.. 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Beyefendi, mad

delerde konuşsanız da iş ilerlese. 
BAŞKAN — Sayın Rendeci, kendilerine arz edi

yorum. Sual sordum, konuşmak istiyorlar. İçtüzüğün 
35 nci maddesi gereğince söz vermek mecburiyetin
deyim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
arkadaşa söyledim, özür dilerim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Rica ederim efen
dim. 

Buyurunuz Sayın Mehmetoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM - GENÇLİK VE SPOR VE 

KÜLTÜR KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAİT MEH
METOĞLU (Mardin) — Sayın Başkan, Saygıdeğer 
üyeler; 

Bu kürsüde çok değerli arkadaşlarım hakikaten 
Öğretmenden yana güzel sözler söylediler. Huzuru
nuzda hepsine sonsuz saygılar sunarım, ve minnet
tarlığımı da ifade ederim. 

Yalnız, temelde birtakım yanlışlıklar var. Bakı
yorum hiç bir arkadaşım bu temellere dayanarak bir
takım fikirleri veyahut düzeltmeleri yapmamışlar
dır. Şöyle ki, 222 sayılı Kanunun Geçici 2 nci mad
desinin son fıkrasını okuyayım efendim müsaade
nizle. Der ki: 

«Muvakkat öğretmenlere tatil aylarında da üc
retleri ödenir. Muvakkat öğretmenlikte geçen hiz
met müktesep hak sayılmaz.» 

Lütfetsinler, 32 yıla çıkaracağımız bu muvakkat 
öğretmenlik süresi yine müktesep hak olarak sayıl
masa ne olacak?.. Hiç olmazsa maddelerin bir tane
sinde bunu izah etmeleri gerekir. Yani şöyle ki, ya
rın bu arkadaşlarımız 32 yılı doldurduğunda emek
lilik hakkına sahip olmayacaktır. O bakımdan, ora
da hiç olmazsa diğer memurlar gibi, «Emeklilik Ka
nununun şu maddesi kendilerine uygulanır.» demek 
gerekir. 

Ayrıca, Emekli Sandığının Yasasında son zaman
larda çok değişiklikler yapıldı ve bu değişikliklere 
göre hanım memurların 20, erkeklerin 25 yılda emek
lilikleri kabul edildi. Acaba gerekçe olarak ne gös
terilmiş ki, bunu 32 yıla çıkarıyorlar. Bu bakımdan 
bu yasa ile de çelişkidir. Bunun da düzelmesi ge
rekir. 

Muvakkat öğretmenlik, 222 sayılı Kanunun Geçi
ci 2 nci Maddesine göre 15 yıldır. Burada 17 yıl da
ha veriliyor. Peki bu 17 yıl içinde bu arkadaşlar 
hep muvakkat öğretmen olarak mı kalacaklar?. Bun
lara da hiç olmazsa tekrar bir öğretmen okulunun 
fark imtihanını verme veyahut yine 1739 sayılı Ka
nunun gerek 43, 45 hatta 48 nci maddelerindeki açı
lacak kurslar ve seminerlerden istifade etmek üzere 
veya meslekte ilerlemek üzere birtakım imkânlar ve
ya haklar getirilmelidir bu yasada. 

Bu bakımdan biz, Millî Eğitim Komisyonunda, 
bu yasanın iyi tedvin edilmediğini ve bu öğretmen ar
kadaşlarımıza, meslektaşlarımıza bir hak getirilmedi
ği kanaatini taşıdığımız için reddetmiştik. 

O bakımdan, bu yönden lütfetsinler, tekrar Ko
misyona iade etsinler, bu yönü ile inceleyelim, gere
ken kısımları monte edelim ve hiç olmazsa faydalı 
bir şekilde uygulamaya koyalım. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Sait Mehmetoğlu'nun önerisi üzerinde Ko

misyon herhangi bir şey söylemek ihtiyacını hissedi
yor mu efendim? 

Sayın Bakan buyurun efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca

eli Milletvekili) — Sayın Başkan, 1 nci maddede ön
görülen 15 yıllık süre 32 yıla çıkarılmaktadır. Bunun 
5434 sayılı Kanunda yapılan ve kadın memurlara ve ka
dın işçilere 20 yılda emeklilik imkânı getiren hüküm
le çatışır bir tarafı yoktur. Şu bakımdan yoktur: 15 
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yıllık süre bir azamî süre olarak, bir imkân olarak 
tanınmıştır. 32 yıllık süre de aynı şekilde bir imkân 
olarak tanınmıştır. Değişiklik, bir imkân tanımak su
retiyle derpiş edilmektedir. Yoksa, bunun 20 yılda 
emekli olma, kendi isteğiyle emekli olma hakkına ters 
düşen bir tarafı söz konusu değildir. Bunu bilhassa 
belirtmeyi gerekli gördüm. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir efendim. 

Maddelere geçilmesi hususunu yüksek tasvibine su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... İttifakla ka
bul edilmiştir. 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 16.7.1965 
Tarihli ve 693 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 2 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Maddeye Bir Fıkra 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlk
öğretim ve Eğitim Kanununun 693 sayılı Kanun
la değişik geçici 2 nci maddesinde yazılı 15 yıllık s ü 
re 32 yıl olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. 1 nci maddeyi yük
sek tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 222 sayılı Kanunun 693 sayılı Ka
nunla değişik geçici ikinci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

Geçici öğretmenlerin intibakları, 657 sayılı Ka
nunla bu Kanunun ek ve değişikliklerine dair Ka
nunlar uyarınca öğrenim ve hizmet sürelerine göre 
yapılır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?... Yok. 2 nci maddeyi oku
nan şekliyle yüksek tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren açıktan veya başka görevlerden na
kil suretiyle yeniden geçici öğretmen atanması ya
pılamaz. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyeler; Sayın Niyazi Unsal, Sayın Hamdi Özer, 
Sayın Hasan Güven, 

Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan; 
Tümü üzerinde yaptığım konşmada da özellikle 

bu maddeye değinmek istemiştim. Burada maddeyi 
açıklığa kavuşturmak zorunluğu vardır. Bu nedenle 
söz almış bulunuyorum. 

Tümü üzerinde yaptığım konuşmada da söylemiş
tim; Hükümet daha önce bu yasayı teklif etmiş, 13 
Ocak tarihine kadar da çıkacağını düşündükleri için, 
«Açıktan veya başka görevlerden bu yasanın yürür
lüğe girdiği tarihten sonra yeniden geçici öğretmen 
alınamaz.» diye de bu maddeye bir hüküm koymuş
tur. Buradaki; «Açıktan veya başka görevlerden» söz
lerinin maddeye konuş nedeni, bu öğretmenler; yani 
daha önceki yasa uyarınca 15 yıldan beri eğitim, öğ
retim hizmetinde çalışan öğretmenler için değildir. Ya
sanın kapsamına giren 714 öğretmen için konmuş bir 
deyim değildir. 714 öğretmen için geçici olarak Hü
kümetin bir tedbir almasının nedeni, genel hizmetler 
sınıfına aktarıp orada geçici olarak görev vermesinin ne
deni, salt maaş ödeyebilmek içindir, bu çocukları 
açıkta bırakmamaları içindir. Yoksa, bu yasanın de
minden beri yapılan konuşmalarla da anlaşıldığı üze
re, çıkış nedeni salt 15 yıldan beri eğitim, öğretim 
hizmetlerinde çalışan 714 tane geçici öğretmene yeni
den 17 yılı 32 yıla çıkarmak suretiyle, az önce kabul 
edilen 1 nci madde uyarınca, yeniden 17 yıllık bir ça
lışma imkânı daha tanımak içindir. Binaenaleyh, biz 
bu konuyu Komisyonda da görüştüğümüz sırada özel
likle üzerinde durduk ve Komisyon Başkanının bu 
yöndeki anlayışını açıklama yaparak tutanağa geçir
mesinden sonra da oylamaya geçildi. Ben burada Sa
yın Başkanlıktan şunu diliyorum: Hükümetin de bu 
konuda, yani bu madde üzerindeki uygulama anlayı
şında ne düşündüklerini burada ifade etmesinde ve 
tutanağa geçirmesinde de yarar görüyorum. Bu mad
dedeki ifade, yasanın zamanında çıkmayışından ötü
rü bu duruma gelmiştir ve bu 714 geçici öğretmeni 
ilgilendiren bir konu değildir. Bunu ifade etmek için 
söz aldım. 

Teşekkür ederim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın komisyon; 714 
ilkokul geçici öğretmenimizin durumlarıyle ilgili bu 
3 ncü maddenin tatbikatta tatbikatçılara aydınhk ge
tirmesi bakımından görüşünüzü açık ve seçik olarak 
ifade etmenizi rica ediyorum. 

Sayın Bakan, buyurunuz. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli Milletvekili) — Sayın Başkan; 

Sevk edilmiş olan Hükümet tasarısının gerçekleş
mesinde, Sayın Ünsal'ın açıklamasını istediği husus
lar aynen mevcuttur. Bir Hükümet görüşü olarak 
mevcuttur. Bu bakımdan bu gerekçe bu hususu te
min etmektedir. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Bir defa daha burada lütfen ifade 
etmenizi rica ediyorum Sayın Bakan. 

Buyurunuz efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca

eli Milletvekili) — Arz ediyorum: 714 kişiden ibaret 
olan geçici öğretmenlerin, 15 yıllık sürenin hitamı
na ermesi nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığı kadro-
larındaki genel idare sınıfı kadrolarına sırf aylık ala
bilmelerini sağlamak için geçirilmiş bulundukları, bu 
nedenle de 3 ncü maddedeki hükmün bu 714 geçici 
öğretmen için sözkonusu olmadığını, hatta bunların 
haklarım koruyucu nitelikte olduğunu tespit etmek 
sureti benimsenmiştir, denilmektedir. Bu hükmü teyit 
ediyorum, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Bakanın Hükümet gerekçesinde de olduğu
nu ifade ettiği ve tekrar Yüce Senato Genel Kurulu 
huzurunda tekrarladıklarına göre konu aydınlığa ka
vuşmuştur. 

Saj'in Unsal, tatmin oldunuz mu efendim? 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Teşekkür ede

rim. 
BAŞKAN — Tamam efendim. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sual sorabilir mi

yim Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Sayın Ekrem Kabay sual sormak 

istiyorlar. 
Buyurunuz efendim. 

EKREM KA8AY (Burdur) — Sayın Başkanım, 
sual niteliğinden çok, konuya Sayın Bakanın getir
diği açıklığın yanısıra, Millî Eğitim Bakanının bir 
tamimini tutanaklara geçirmek ve ileride bu konuda 
tartışmaları ve uygulamayı sağlıklı biçimde yürüt
mek için sunmak istiyorum. Kısa bir paragrafı suna-
cağım. 

İzin verirseniz kürsüden söyleyeyim. 

BAŞKAN — Efendim, 714 geçici ilkokul öğret
menimizin bu konudaki sakıntılarını ortadan kaldı
ran bu tasan hakkında Sayın Bakanın kati ifadeleri
nin yanında hakiki bir gerçeklilik ve durumu sağla
ma bağlamak için Sayın Ekrem Kabay'm kürsüden 
okumasına müsaade ediyorum. 

Sayın Kabay, buyurunuz. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Millî Eğitim Bakanlığı 18 . 1 . 1977 tarih ve 209. 

(12 ve 17674) sayılı genelgesiyle şunu söylemektedir. 
Üçüncü paragraftan itibaren okuyorum : 

«İlinizde görevli ve ek listede yeni görev yerleri 
belirtilen muvakkat öğretmenlerin 657 sayılı Kanu
nun 71 nci maddesi hükmü uyarınca görev ve unvan 
eşitliği gözetilmeden kazanılmış hak, aylık derecele
riyle kadroları eğitim, öğretim hizmetleri sınıfından 
tenkis edilerek aynı dereceden genel idare hizmetle
ri sınıfı kadrolarına tahsis edilerek birer örneği ekte 
gönderilmiştir. 

Sözkonusu personelin ek cetveldeki görevlere 
naklen atanmaları yapılarak, atama muciplerinin bi
rer suretlerinin Bakanlığımız Özlük İşleri Genel Mü
dürlüğü Kadro Şubesine çok acele gönderilmesi ge
rekmektedir. Sözü edilen tasarı kanunlaştığında.. 
(Yani bu konuştuğumuz kanundan bahsediyor)... Bu 
personel yeniden eğitim, öğretim sınıfma geçirilecek 
ve genel idare hizmetleri kadroları tenkis edilecek
tir.» 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabay. , 

Endişeye mahal yoktur. 3 ncü maddenin müza
keresi açık seçik yapılmıştır. 

Bu hale göre Sayın Haindi Özer ve Sayın Hasan 
Güven söz istiyor musunuz efendim? 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — İstiyoruz. 
BAŞKAN — Söz sırası Sayın Hamdi Özer'de. 
Buyurunuz efendim. 

HAMDİ ÖZER (Maiatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Bu kanun, 1 nci maddesiyle diyebilirim ki, bü
yük bir haksizliği veyahut hukukî bir boşluğu kapat
mış olmakla çok mükemmel bir kanun niteliğinde
dir. Ancak, Hükümet 3 ncü maddede açıklama yap
tığına göre, hiç bir endişemiz kalmamıştır; çünkü 
bugün muvakkat öğretmenlerin birçokları asıl görev
lerinden alınmış, büro hizmetlerine verilmiştir. Bir
çok öğretmenlerimiz âdeta sızlanırcasına çocukları
na, öğrencilerine kavuşmak arzusu içindedirler. Ka
lemi elinden alınmış, kitabı elinden alınmış, ideali 
elinden alınmıştır. 15 yıldan beri bu idealle bütün 
benliğini bir öğretmenlik vasfı ile kaplayan öğret
menler, bu 3 ncü maddede, eğer biz metne uyacak 
olursak, bir karışıklığın içine düşebilir. Ancak şurada 
ben de arz ediyorum ki, bugün halı hazırda muvak
kat öğretmenler başka bir göreve alınmış ve oraya 
atanmışsa, çalışıyorlarsa, tekrar öğretmenlik görevine 
asaleten gelecektir. Bunda hiçbir tereddüdümüz kal
masın, zapta geçsin diye bfr de kendim bu kürsüden 
arz etmek istedim. 

Saygı'ar sunarım. 

— 320 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Söz sırası Sayın Hasan Güven'de. 
Sayın Güven, buyurunuz. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Konu yeterince aydınlandı; yalnız bir iki noktada 

kanımca yanlışlıklar oldu. Onları da noktalamak su
retiyle kısaca sözlerimi bağlayacağım. 

Şimdi, bu yasanın özelliği 1961 yılında, arkadaş
larımın anlattığı gibi, öğretmen gereksinmesini gider
mek amacı ile geçici öğretmen olarak hizmete kabul 
şekli idi ve süre olarak da 15 yıl tanındı. Bunlar 
içerisinde bu sürede iki yıl üst üste başarı göstereme
yenlerin işten çıkarılması öngörülüyordu. Buna göre 
işlem yapılmış, başarısız olanlar işten çıkarılmıştır 
ve yine bunlardan bu devre içerisinde öğretmen olma 
niteliğini kazanan, imtihanları verip öğretmen olan
lar asil öğretmen oldular. Bu arada, liseyi bitirenler 
üç yılda başarılı görev verdikleri takdirde devam et
me olanağını sağladılar; fakat kesenkes 15 yıl dolun
ca bütün bu geçici öğretmenleri, geçici öğretmen ola
rak bir 16 ncı yıl veyahut da 15 yılın tam tarihi olan 
1976'mn Ocak ayından sonra çalıştırma olanağı ol
madı, 

Şimdi, yanlışlık bur rda başlatii. Aslında bu kişi
lerin, i 5 yu hizmette bulunduktan sonra yasal yön
den islerine son veıırKen, bunların emeklilik hakları, 
çeşitli sosyal güvenlikleri tabiatıylc yasalara göre mü
sait olmuyordu O halde, olacak iş bu süre dolma
dan evvel Hükümet bu boşluğu doldurmak amacıy-
le yasa teklifim getirecek yerde, bu süre dolduktan 
iki ay sonra bu teklifi getire i. Ne oldu? 15 yıllık sü
re dolunca otomatil man bunların geç;ci öğretmen 
olma vasifiarı ortadan kalktı. Mağdur edilmesinler 
diye çeşitli genel idarî hizmetlere nakil edilmek sure
tiyle memuriyet görevlerine devam ettiler; ama bun
ların asıl yetiştirildikleri konu, öğretmenlikti. 15 yıl 
başarı gös'ermiş, öğretmen riteliğini kazanmış ve bir 
intibak devresine girmişken, hiç alışkın olmadığı çe
şitli genel idare hizmetlerine atanmaları ve orada hiz
met bekleme aslında bir haksızlık da olurdu. 

Bu yasa eğer çıkarılmamış olsaydı, bu 714 tane 
Öğretmen genel idarî hizmetlerde göreve devam et
mek suretiyle açıkta kalmaları önlenmiş olurdu; ama 
biî yasayı getiren amaç, bunların tekrar yetiştirildiği 
Öğretmenlik görevlerinde çalışmalarım sağlamak is
teğidir. Ama şimdi görüyoruz ki, salt bir biçimde, 
kuşkulara yer verecek tarzda yorumlanınca bunların 
öğretmenlik yapma olanağı yok edilmiş gibi görünü-

I yor. Bu kuşkuları gidermek için bütün arkadaşlarım 
I söz alıyorlaı ve Bütçe ve Plan Komisyonunda da bu 
I amaçla bu soruna açıklık getirmek için gayret sarf 
I ettik, fakat bir yönden de yasayı daha açık bir şekle 
I büründürelim derken, Meclise gitme gibi bir durum 
I doğar ve onun sonucu da bu yasa bu yıl içerisinde 
I çıkmamak suretiyle bu öğretmen arkadaşların sıkm-
I tılan daha artırılmış olur. 

I Onun için dikkatle okunduğunda, aslında endişe-
I ye mahal vermeyecek bir durum ortada vardır. Şim-
I di, üçüncü maddede ne diyor: «Bu kanun yürürlüğe 
I girdiği tarihten itibaren açıktan veya başka görev-
I lerden nakil suretiyle yeniden geçici öğretmen ataıı-
I ması yapılamaz.» Ne olacak? Demek ki, yeniden 
I alınamayacak. Bu tamam, açık ve net. 

I Bir de, başka görevlerden; meselâ, bu 714 arka-
I daştan bir kısmı çeşitli genel idarî hizmetlere atan-
I mışsa, ilk bakışta bunlar da tekrar geriye ahnama-
I yacak gibi bir anlam çıkıyor. Aslında bu böyle de

ğil. Zira, 13 Ocak 1976 tarihinde 15 yıllık süre dol-
I duğu için, artık bunların yasal yönden öğretmenlik 
I yapmalarımı olanak kalmadığından atanmışlardır çe-
I şitli genel idarî hizmetlere. Bütün maksat, bunların 
I bu geç yapılan yasa teklifi nedeniyle mağduriyetleri

ni önleyip, öğretmenlik görevlerine devamlarını sağ
lamak olduğuna göre, amaç demek ki, öğretmenliği 
sağlamak olacakta1. Zaten bu amacı taşımadığı süre
ce, bu maksatla bir yasa gelmediği sürece genel ida-

I rî hizmetlere atanmak suretiyle genel hatları itiba
riyle mağdur edilmiyorlardı, iş bulmuşlardı, açıkta 
kalmamışlardı. O halde, yasanın amacı öğretmen 
olarak göreve devamı sağlamaktı. 

Sayın Bakan izahat verdiler, dediler ki, Hükümet 
tasarısında bu açıklığı biz getirdik. Orada bir yanlış
lık olacak, Hükümet tasarısında bu açıklık yoktu, bu 
açıklık olmadığı için zaten bu derece tartışmalar 
çıktı. Bu açıklığı Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonunda getirdik ve nitekim Sayın Bakanın 
okuduğu gibi Komisyon raporunu aynen : «Komis
yonumuz da tasarıyı, sayıları sadece 714 olan geçici 

I öğretmenlerin başarı ile yürüttükleri öğretmenlik hiz-
I metlerine devam etmelerini sağlayıcı bir kanun dü-
I zenîemesi kabul etmek suretiyle benimsemiş ve bu 
I 714 kişiden ibaret olan geçici öğretmenlerin 15 yıl

lık sürenin hitama ermesi nedeniyle Millî Eğitimde 
bulundukları, bu nedenle üçüncü maddedeki hük
mün bu 714 geçici öğretmen için sözkonusu olmadı
ğını, hatta bunların haklarım koruyucu nitelikte ol-

J duğunu tespit etmek suretiyle benimsemiştir.» 

!21 — 
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Görülüyor ki, üçüncü maddenin gerekçesi açık 
GÎarak şu gerçeği ortaya koyuyor. Bu 714 geçici öğ
retmeni öğretmenlik mesleğinden koparmak değil, 
bunların öğretmenlik mesleğinde bulunmalarım ke
sinlikle sağlamayı amaçlamıştır. 

Yine buna bağlı olarak dördüncü maddeyi de 
okuduğumuzda deniyor ki: «Bu Kanun...» 

BAŞKAN — Dördüncü maddeye lütfen geçme
yelim Sayın Güven, üçüncü madde üzerinde söz al
dınız... Buyurun. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Üçüncü madde
nin izahı bakımından önemi var da, o yönden söy
lüyorum. 

4 ncü madde, «Bu kanun 1 Ocak 1976 tarihinde 
geçerli olmak üzere...» demek suretiyle; yani yasal 
yönden kendi isteği olmadan öğretmenlikten kopan 
kişileri mesleğe döndürme olanağını veriyor, Ocak 
1976'dan evvel kendi isteği ile ayrılmış olanların 
dönmesini sağlıyor. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Üçüncü madde üzerinde söz isteyen sayın üye? 

Buyurun Sayın Küçük. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 

Benim anladığıma göre üçüncü madde, bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren geçici öğretmenlik 
sıfatını kaldırıyor, bu müesseseyi kaldırıyor. Sayın 
Ucuzal'ın da belirttiği gibi, dördüncü maddede, ge
çerlilik tarihi 1 Ocak 1976. Halbuki, onların hiz
metlerinin son buluş tarihi 13 Ocak 1976. Binaen
aleyh, 1 Ocak 1976'ya almak suretiyle 13 gün evve
line alarak onları tekrar eski mesleklerine iade edi
yor. 

Üçüncü maddeye göre bundan sonra bir geçici 
öğretmenlik müessesesi olmayacaktır ve kalmayacak
tır bunun kesin ifadesidir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Üçüncü maddeyi okunan şekliyle oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... İttifakla ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanun, 1 Ocak 1976 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Dördüncü madde hakkında söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Dördüncü maddeyi yüksek 
tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Beşinci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Beşinci maddeyi okunan şekliyle 
yüksek tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte ve aleyh
te söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Lehte 
Sayın Hüseyin Öztürk, buyurun efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Saym Başkan, 
sayın senatörler; 

Bir üzüntüden kurtulmuş olmanın sevinci içinde 
buraya çıkmış bulunuyorum. Çünkü, bu yasanın 
çıkarılmasında bizim Komisyonumuzda maalesef tek 
başıma kaldım. Üzülüyordum; Senato Komisyo
nunda bu yasanın reddedilmesi uykumu kaçırmıştı. 
Önce Bütçe ve Plan Komisyonuna, sonra da Sena
tonun değerli üyelerine teşekkür etmeyi bir borç bi
liyorum. 

Şimdi, gerçekten öğretmenliğe 15 yıl gönül ver
dikten sonra ona başarılı bir şekilde devam eder
ken; her yıl kurslara devam ederek (Millî Eğitim 
Bakanlığının her yaz kursu vardır) 15 yıl yetişen 
ve çocukîarıyle haşır neşir olan bu insanları mesle
ğinden manevî yönden ayırmanın yanında, aşağı -
yukarı bir yan ödemeyle de tatmin olan yönleri var
dı ki, onu da kısmakla zaten büyük mahrumiyet 
içinde olan öğretmen kitlesini, bu 714 arkadaşımızı 
da bu grupun içinde görerek, daha da mahrumiye
te itmenin gerçekten kötülükleri, fenalıkları içeri
sinde bayağı üzgündüm. Bu kanunun çıkışıyla tek
rar mesleklerine kavuşmuş olmalarıyla duyduğum 
sevinci belirtmek ve teşekkürlerimi sunmak için 
söz aldım. 

Hayırlı olması dileğiyle teşekkür eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümünü yüksek 
tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler.;. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle 687 sıra sayılı muvakkat öğretmenle
rimizin problemlerini halleden Kanun tasarısı Yüce 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca kabul edil
miştir. Kendilerine hayırlı ve uğurlu olsun. 

2. — 633 saydı Diyanet İşleri Başkanlığı kuru
luş ve görevleri hakkındaki Kanunun 36 ncı madde
sinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 3 geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
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kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/669; C. 
Senatosu : 2/115) (S. Sayısı : 689) (Dağıtma tarihi : 
24.3.197) (1) 

BAŞKAN — 689 sıra sayılı Kamun teklifinin Ge
len Kâğıtlardan Gündeme alınmasına dair iki öner
ge vardır, bilgilerinize sunuyoruz, 

Sayın Başkanlığa 
Geîen Kâğıtlar arasında yer alan 689 sıra sayılı 

Kanun teklifinin takriben 20 bin aileyi ilgilendirme
si Yüce Genel Kurulun malumlarıdır. 

Bu itibarla, bu Kanun teklifinin Gündeme alın
masını ve diğer bütün işlere takdimen ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Hükümet adına Bütçe ve Plan Komisyonu 
Çalışma Bakanı Başkanvekili 
Şevket Kazan Selâhaddin Babüroğlu 

Yüksek Başkanlığa 
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 

Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 ncı maddesinin 
değiştiriîmesine ve bu Kanuna 3 geçici madde ek
lenmesine dair Kanun teklifinin bir an önce kanun-
laşmasıyle, sayıları 20 bine yaklaşan vekil imam -
hatiplerin güvenliklerinin ve istikballerinin teminat 
altına alınmasının sağlayacağı yaran gözeten Komis
yonumuz, teklifin Genel Kurulda önceKk ve ive
dilikle görüşülmesini de karar altına almıştır. 

Adı geçen Kanun teklifi ve Komisyonumuz rapo
ru bastırılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmakta
dır. 

İşbu Kanun teklifinin, Gelen Kâğıtlardan Gün
deme alınarak, Gündemdeki bütün işlere takdimen 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKz\N — Hükümet ve Komisyon yerinde
dir. 

Okunan önergelerin lehinde veya aleyhinde söz 
isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Bugünkü Gelen Kâğıtlar arasında bulunan 689 
sıra sayılı Kanun teklifinin Gelen Kâğıtlardan Gün
deme alınması hususunu yüksek tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 689 sıra sayılı basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

689 sıra saydı Kanun teklifinin bütün işlere tak
dimen ve öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.?. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Aynı Kanun teklifinin ivedilikle görüşülmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Okunması hususunu kabul eden
ler... Okunmamasını kabul edenler... Okunmaması ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeleri arz edi
yorum: 

Sayın Veli Uyar, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın 
Lûtfi Doğan, Sayın Niyazi Unsal, Sayın Hüseyin 
Atmaca, Sayın Hamdi Özer. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Grup adına. 
BAŞKAN — Sayın Atmaca Grup adına. 
Sayın Ucuzal, siz de grup adına mı söz istiyor

sunuz? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İzin verirseniz 

biraz sonra arz edeyim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Hüseyin Atmaca, C. H. P. Grupu atlına 

buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Denizli) — Değerli Başkan, saygı değer arkadaşla
rım; 

Vekil imamlarımızın statüsünde değişiklik yapa
cak olan bu Yasanın çıkmasında Grupumuz olarak 
olumlu oy vereceğimizi peşinen ifade etmek isterim. 

Vekil imamlarımız, vekilliğin gerektirdiği birta
kım statüler gereği olarak özlük haklarından, sosyal 
haklarından yararlanamamaktadırlar. Bu yüzden 10 
seneden fazladır devam eden bu uygulama da vekil 
imamlarımızın aleyhine olmuş, mağduriyetlerine se
bep olmuştur. Yıllardır köy camilerinde feragatle ça
lışan, kutsal dinimizin gereğini yerine getiren bu din 
görevlilerinin bu yasa ile mağduriyetlerinin gideril
mesinin sağlanması gerçekten bu fedakâr ve vefakâr 
din görevlileri için bir hizmet olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, C, H. P. Grupu olarak 
vekil imamların mağduriyetine son verecek olan bu 
Yasadan yana olduğumuzu ifade etmiştim. Bütün 
din görevlilerinin; yalnız bu Yasanın kapsamına giren 
din görevlileri değil, bütün din görevlilerinin yasala
rın verdiği haklardan yararlanarak huzur içinde ça
lışmalarım ve huzur içinde çalışacak ortamın yara
tılmasını C. H. P. Grupu olarak daima istemişizdir. 
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Bu vesile ile şunu da ifade etmek isteriz ki, din 
görevi yapan kişilerin saygınlığına gölge düşürecek 
davranışlardan evvelâ kendileri, sonra da politika
cıların çekinmesi gerekir. 

Din görevlileri vicdanlarının sesini dinleyerek ve 
dinimizin kutsal kurallarına uyarak görev yapmak
tadırlar, yapmalıdırlar. Tarafsızlık veya politika 
ile uğraşmak veya köylerde, kentlerde, mahalleler
de, birtakım aileler arasında, toplum içindeki fikir 
ayrılıklarına, tartışmalarına, görüş ayrılıklarına din 
görevliferâriizin katılması, onların saygınlığına göl
ge düşürür kanaatindeyiz. 

Bu bakımdan, din görevi yapmak, din adamı 
olmak, imam olmak, müezzin olmak diğer memu
riyetler gibi değildir. Daha çok hassas, daha çok 
dikkatli, daha çok tarafsız olmayı gerektirir. Bu ge
reğe uyulmadığı takdirde, kendine olan güven sar
sılır; cemaatın güveni bir imama karşı sarsıldığı za
man da, gereğince görev yapamaması bir yana, o 
çevrede birtakım huzursuzluklar, sürtüşmeler mey
dan?, gelir. 

Memnuniyetle ifade etmek isteriz ki, din gö
revlilerinin büyük çoğunluğu bu kurallara uymak
tadır; ama arasıra da oba, birtakım kişilerin, din 
görevlilerinin kendilerini politikaya kaptırması veya 
taraf tutması, tarafsızlığına gölge düşürmesi, ma
hallî çekişmelere katılması üzücü haberler olarak du
yulmakta ve üzücü neticeleriyle iyi sonuçlar verme
mektedir. 

Değerli arkadaşlar, 
Politik çekişmeler asla kutsal Dininıîzln yüceliği 

ile bağdaştırılamaz. Bu bakımdan, özellikle bu ya
sanın çıkması sırasında bunu bir defa daha ifade et
meyi görev biliyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak biz, din 
görevlilerinin ve dinî görevlerin tam bir tarafsızlık 
içinde, bütün Müslümanlara hitap edecek şekilde ve 
bütün Müslümanları kapsayacak şekilde, eşitlik il
kelerine uyularak yerine getirilmesinden yanayız. 

Politikacılar olarak veya politik makamlar ola
rak, Hükümet olarak din görevlilerine, ancak gö
revlerini yapmaları sırasında yardımcı olunmasını, 
bunun dışındaki davranışlarında, sözlerinde veya gö
revlerini yaparken etki altında bırakmayacak, onu 
kutsal dinimizin yüceliğinden saptırmayacak davra
nış içinde bulunmamız; politikacılar olarak bulun
mamız gereğine inanıyoruz. 

Çok hassas bir konu olduğu için daha fazla ko
nuşmak istemiyorum. Çünkü, eline olan saygımız 

ve bu görevin yapılmasındaki hassasiyetimiz bunu 
gerektirmektedir. 

Bir konuya daha değinmeden geçemeyeceğim: 
İmam kadrolarının dağıtılmasında, imam ve din 

görevlilerinin atamalarında da yine tarafsızlık ilke
sinin zaman, zaman ihlal edildiği, birtakım politik 
görüşler açısından ele alındığı söylenmektedir. Hü
kümetin bu konuda hassas olmasını, atamada veya 
kadro tahsisinde, eğer taraf tutulur, politik bir
takım hesaplar dikkate alınırsa, yine bu dinimizin 
kutsallığına karşı bu görevin yerine getirilmesindeki 
saygınlık azalır kanısındayız. 

Sözlerimi bağlarken, bu Kanunun 20 (MM)'i aş
kın din görevlisine, vekil İmamlara, bütün Diyanet 
İşleri örgütüne, bütün Müslümanlara, Türk Ulu
suna hayırlı olmasını diler, hepinizi saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atmaca. 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına. Grup 

Başkanvekili Ömer Ucuzai'da. Buyurun Sayın Ucu
za! 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Es
kişehir) — Sayın Başakn, değerli arkadaşlarun; 

633 sayıh Kanunun bir maddesini değiştirmek is
teyen bu teklif, Grupumuzca da müspet karşılan
mıştır ve lehinde oy kullanacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 
633 sayılı Kanun, Yüce Heyetiniz huzurunda 

müzakere edilirken, o günkü şartlar içerisinde 22 
nci maddesine, imam - hatip okulu mezunları ihti
yacı karşılamadığı takdirde bu boşluğu doldurmak 
için (f) fıkrası kondu. İlkokul mezunu ve kursları 
bitirmiş din ehliyetine haiz, kendisini yetiştirmiş ki
şilerin vekil imam ve hatip olmasına imkân vermiş
tiniz bu fıkra ile. Bu Kanun kabul edilirken de bir 
başka maddesi ile o güne kadar böylesine bir mües
sese mevcut olmadığı için, her yıl 2 000 imanı 
kadı osu verilme imkânım da Kanun beraberinde ge
tirmişti. 

O tarihten beri imam - hatip okullarından mezun 
olan gençlerimizin bu ihtiyacı karşılayamaması nede
niyle, aradan geçen 10 yıl içerisinde bugün bu 
kadronun; vekil imam ve hatip kadrosunun 20 000'e 
ulaştığım memnuniyetle görüyoruz. 

O tarihe kadar köylerimizde bu görevi yapan 
vatandaşlarımızın, bildiğiniz gibi, ücretini köyde 
yaşayan vatandaşlarımız karşılardı. Bu bizim için 
bir üzüntü kaynağı idi. Din adamlarımızın görevini 
yaptığı köylerde, geçinme imkânını sağlayacak bir 

324 — 
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geçim hakkını, vatandaş elinle ve iradesine terk 
edilmesi çok zor bir şeydi. Biz bu düşünce ile din 
adamlarımızın, artık vatandaş eline bakmaktan kur
tarıp, Devletin bir görevlisi olarak görev görme
sini arzu etmiştik ve 633 sayılı Kanunla bu imkânı 
koyduk. Allah'a çok şükür, bugün 20 000 vekil 
imam ve hatibimiz vatandaşın eline bakmakla değil» 
Devletin emrinde görevli olarak çalışma imkânına 
kavuştu; ama bir boşluk vardı; vekillik mevzuu. 

Mevcut Personel Kanunumuza göre, tayin edil
diği yerin üçte iki ücretini alarak bugüne kadar sa
bırla görev yaptılar ve yapmış oldukları hizmetleri 
de emeklilik yönünden bugüne kadar değerlendirile
medik 

Şimdi, önünüzdeki teklif, böylesine büyük bir 
boşluğu doldurmakta. 633 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinde bir değişiklik yapıyor; bu değişikliğe 
istinaden de üç geçici madde ile bu görevi yapan din 
adamlarımıza kendi tahsil durumlarına göre, mük
tesep hakları nazara alınarak, maaşlarının yüksel
tilmesi hakkım beraberinde getiriyor. Bunun ya
nında, mülhak vakıflarda görev yapan din adam
larımızın oradan alınarak Diyanet İşleri Teşkilâtı 
Başkanlığının emrine verilmesini ve böylece onların 
da geçmişteki müktesep hakları değerlendirilerek, 
hem ücretinin yükseltilmesi, hem de emeklilik hak
kının doğması imkânını beraberinde getiriyor. 

Bunun yanında, talep ederlerse, Kur'an kurs
larında görev yapan ve bu ehliyeti haiz vatandaşla
rımızın da asil imam - hatip olma imkânına kavuş
tuğunu görüyoruz. 

Bu şartlarla müzakeresini yaptığımız Kanun tek-
ülfi, fevkalâde güzel hükümler taşımaktadır. 

Değerli vaktinizi fazla almak istemiyorum. Tek
rar, sözümün başında olduğu gibi, Adalet Partisi 
rGupu olarak bu teklife müspet oy vereceğimizi arz 
ile kanunlaştığı takdirde getirdiği hükümlerden isti
fade edecek din adamlarımıza hayırlı ve uğurlu ol
masını Cenabı Haktan diliyor, Yüce Heyetinizi say
gı ile selâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Söz sırası Yozgat Üyesi Sayın Veli Uyar'da. 

Buyurun Saym Uyar. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, saym 

parlamenterler; 
Mukaddes İslâm Dinimizin görevlilerinin yıllar

dır çekmiş olduğu çilenin bugün sona ermek üzere 
olduğu düşüncesi ile büyük bir bahtiyarlık duymak
tayım ve yıllardır istismar edilen bu konunun, İnşal
lah bugün sona erdiğinin bir dönemeci olacak. 
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Ancak, «Bizler sizi asalete geçiririz, biz sizle
rin vekilliğinizi gideririz» teranesi ile yıllardır imam -
hatiplerimiz köylerde çile çekmiş ve bu teranenin 
avutucu sözler ile yıllardır mücadele etmişlerdir. 

Yıllardır imam - hatip kadrolarının köylere tev
ziatında çeşitli usulsüzlükler olmuş ve çeşitli tesir
lerle imam - hatip kadroları verilmiştir. Meclisler
den çıkan bu kadroların maalesef zamanında tevziatı 
yapılmadığı için, hâlâ binlerce köyümüz imam -
hatipsiz bulunmaktadır. 

Öyle Sanıyorum ki, hükümetler veya partiler her
halde bundan sonra bu mevzuu istismar edemeye
ceklerdir. 

Bir devlete hizmet veren ve halka uyarıcı görev
lerde bulunan din görevlilerinin vekilliği nasıl olur 
da yıllardır devam eder?.. Devletin temel kanunla
rında, vekâlet nihayet altı ay olur; ama bu fakir 
fukara din görevlilerine, (Tabiri mazur görün) her 
iktidar, dönemlerinde sulu meme verip, «Sizi an
cak biz göreve geçiririz.» teranesi ile uyutma yol
larına gitmişlerdir. 

1973 seçimlerinde genç bir imam arakadasın ba
na anlattığına göre, Din Görevlileri Federasyonu 
toplantısından sonra bir heyet teşekkül etmiş ve par
ti başkanlarını ziyarete girmişler. Parti başkanları
mızdan bir tanesi, «Bunu ancak biz yaparız, sa
kın ola ki, diğer partilere gitmeyin.» demiş; ama 
diğer bir parti başkanı da, «Burası sizin evinizdir, is
tediğiniz teşebbüsleri diğer partilere de yapın hep 
birlikte bunun çözümünü sağlayalım; devlette ve
killik nihayet altı ay olur» demiştir. İmam bunu 
bana 15 - 20 kişilik heyetin şahidi olarak anlatmış 
idi. 

Bu teklifi veren arkadaşıma candan katılıyor ve 
tebrik ediyorum. Elbette gönül isterdi ki, 633 sa
yılı Diyanet İşleri Teşkilât Kanunu, biran evvel 
yürürlüğe girmiş olsaydı da bu teklifi arkadaşları
mız vermemiş olsaydı ve mesele o zamandan hal-
lediîseydi. 

Elbette ki, Devlete hizmet gören herkesin, gör
düğü hizmet nispetinde sosyal haklardan faydalan
ması gerekir^ En sıradan bir hizmetli, her türlü 
sosyal haktan faydalanırken köyde bulunan imam -
hatiplerimiz üçte iki vekâlet maaşı ile çırpınmakta, 
kendileri rahatsız olduğu zaman tedavisi için dev
let imkânlarından faydalanmamakta, ailesi ve ço
cukları bu sosyaî haklardan faydalaamamaktaydı. 

Şunu memnuniyetle belirtelim ki, bütün partile
rimiz bu konutla birleşmiş ve bu yaranın artık teda-
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visi için bütün gayretlerde birleşmiş vaziyetteler. Ben 
de milletin bir temsilcisi olarak, 11 seneden beri 
köylerimizde cife çeken 20 küsur bin din görevlile
rimizin bu yarasının tedavisinde hepimizin birleşme
sinden mutluluk duymaktayım. 

Bu tasarının din görevlilerimize ve milletimize ha
yırlı olmasını candan diler, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyar. 
Söz sırası Erzurum Üyesi Sayın Lûtfi Doğan'da. 
Buyurun Sayın Doğan. 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bugün müzakere ettiğimiz konularda kanaatimce 

çok yerinde, çok isabetli işlerimizden iki hususu 
da yapmış oluyoruz. 

Bunlardan birisi vekil öğretmen arkadaşlarımızın 
kendilerini alâkadar eden bir kanun. Ancak, bazı 
mahzurlu tarafları var Mi; onların da düzeltilmesi 
bahis mevzuu iken, tekrar Meclise döndüğü tak
dirde belki çıkmama ihtimali vardı. Bu itibarla, 
faydalı olacağı muhakkak; ama arzu edilen seviyeye 
ulaşamadığı bahis mevzuu edildi; buna katılıyoruz. 
Ygüıız, Hükümetin açıklaması bizi bir nebze tesel
li etti; Kanun İnşallah onlar için faydalı olacaktır. 

İkinci müzakere mevzumuz, vekil imamlar me
selesidir. Yüksek malumlarıdır ki, 633 Sayılı Ka
nun 15 Ağustos 1965 yılında meriyete girmiş ve 
Diyanet İşleri Başkanlığında birçok boşluklar bu ka
nunla doldurulmuştur. 

Ancak, doğan ihtiyaçları karşılamak üzere vekil 
imamların tayini de bir zaruret idi. Bu zaruret te
vali etmiş, ihtiyaçlar karşılanmak üzere o tarihten 
itibaren vekil imamlar tayin edilmiş ve dolayısıyle 
bugün sayısı 20 bine yaklaşmıştır. 

Bu Kanundaki boşlukların doldurulması için her 
ne kadar 633 sayılı Kanunda bazı tadil teklifleri 
yapılmış, tasarılar getirilmiş, hatta bu tasarılar Yük
sek Meclislerimizin tasviplerine de iktiran etmişse de, 
bilinmedik bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamı, 
kendisinden çok büyük şefkatler beklediğimiz mu
hakkaktır, buna rağmen, milletimize hayırlı hiz
meti ifa eden bu evlâtlarına, nasılsa bu Kanunu iki 
defa Yüksek Meclislerimize iade buyurmuşlardır. 

Aslında, birinci defa belki bazı boşluklar mey
dana gelmişti; fakat ikinci defa sadece bir kelime
nin yer değiştirilmesi meselesi bahis mevzuu idi. 
Gönlümüz o Yüksek Makamdan şunun tezahürünü 
arzu etmekte idi; Bu Kanun bir an evvel yüksek 
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tasdiklerine iktiran etmeli ve Diyanet camiasında 
büyük boşluklar olan bu meseleler, bu tadil tasa
rısından arzu edildiği gibi halledilmiş olmalıydı. 

Biz yine onun bir an önce çıkması, kanunlaşma
sı arzusundayız. Çünkü, Diyanet İşleri Başkanlığı
nın görevlerini daha iyi, milletimize daha verimli 
bir şekilde yerine getirebilmesi için o tadil tasarıla
rının kanunyet kespetmesinde zaruret vardır. Bugün 
olmazsa yann Yüksek Meclislerimizin bunu kanun
laştıracağı kanaatindeyiz. Ümit ediyorum ki, Cum
hurbaşkanlığı makamı da bu ihtiyacın büyük oldu
ğunu takdir buyuracaklardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, bu 689 S. Sayılı Kanun teklifi sizlerin 

yüksek tasviplerinize iktiran ettiği takdirde 20 bin 
ailenin ıstırabı dinmiş olacak. Bunların içerisinde 
(Gerek Sayın Ucuza! arkadaşım gerek nispeten Sa
yın Atmaca arkadaşım da bir nebze izah buyur
dular.) Mülhak camilerde görev yapanların ıstırapla
rı da dinmiş olacak. Filhakika, onların adedi 300 
küsurdur; ama tamamı 20 bine ulaşıyor. 

Teşbihe lüzum görmüyorum; fakat şu kadarlık 
ifade edeyim ki, eğer bir vakıf mütevelli heyeti, 
bundan yıllar evvel (40 yıl evvel) bir yer için 200 
veya 400 lira koymuş ise (O zaman için hakikaten 
yüksek bir para) bugün de aynı şeyi almakta, bu
rada görev yapmakta; ne emeklilik, ne çocuk zam
mı, ne sosyal hakların hiç birinden istifade edeme
me durumu ortaya çıkmakta; yani işçi sayılama-
makta, memur sayılamamakta... «Peki nedir?» Diye 
sorduğunuz zaman insan, kendisini tatmin edici 
hiçbir cevap alamamaktadır, İşte bu Kanun teklifi 
kanunlaştığı takdirde bu ıstıraplar dinmiş olacaktır. 

Yalnız, bendenizin bir hususta tereddüdü var; 
bunun Sayın Hükümetimiz tarafından açıklığa ka
vuşturulmasını arz ediyorum; o da şudur: 

Bugün vekil imamlar asalete alındığı takdirde, 
yine birtakım kadrolarımız boş kaldığında, haliyle 
o kadrolara vekâleten imam tayin edilmesi bir za
rurettir. Aslında umumî hükümlere göre bu yapı
labilir; fakat bir mahzur hatıra geliyor. O takdir
de bu gibilere ancak altı ay maaş ödenebilir. Hal
buki, 633 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde de
vamlı oîarak bunlara üçte iki olmak itibariyle maaş 
ödenebilmekteydi.; Bunun için ya yeniden bir ka
nun tedvini gerekecektir veyahutta kema-fıs-sabık; 
yani daha eskiden olduğu gibi bu vekil imamlar ve
kâletini sürdürdükleri müddetçe kendilerine Devlet 
tarafından maaş ödenmiş olacaktır. Bu meselenin 
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Hükümetimiz tarafından bir açıklığa kavuşturulma
sı zaruretini hissetmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Peki, milletçe bunun halli nedir; yani bunu na

sıl halletmemiz lâzım?.. Bu vekâlet daha ne kadar 
devam edecek?.. 

Yüksek Meclislerin benim kanaatimce yapacak
ları bir iş vardır. Türkiye'mizde ne kadar köyü
müz var ise, köylerimizin hepsinin hem okulu, hem 
camii temin edilmelidir ve ne öğretmensiz okulumuz, 
ne de imamsız camimiz kalmamalıdır; yani her köye 
hür imam, her okulumuza yeteri kadar öğretmen 
verilmiş olmalıdır ve bunu Hükümetimiz, Meclis
lerimiz bir defada halletmelidir. 

O zaman şu şikâyetler ortadan kalkacak: «Şu 
köye kadro verildi, şu köyle verilmedi...» O zaman 
muhterem parlamenterlerimiz de her hangi bir şekil
de ne izaç edilme durumları olacak, ne de mütees
sir olma durumları olacaktır. «Niye şuraya verildi, 
buraya verilmedi?..» meselesi olmayacaktır. 

İnşallah, elbirliği yapalım, 1978 malî yılı büt
çesinde ne kadar camimize ihtiyaç varsa bir defada 
verelîm ve ne kadar öğretmene ihtiyacımız varsa bun
ları da vermiş olalım. Ancak, bunların eğitimi; 
yani gerek imam - hatiplerin ve gerekse öğretmen
lerimizin Türk Milletinin ihtiyaçlarını karşılayacak 
öüçüde yetişmesini temin edelim ve öyle zannediyo
rum ki, Türk Milletine yapılacak en büyük, en 
hayırlı hizmetlerden birisi olur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada yüksek müsamahalarınıza güvenerek bir 

konuya daha temas ederek sözlerimi bitiriyorum. 

Sizlerin de takdir buyuracağınız veçhile, insan
lar toplum halinde yaşamak zorundadırlar. O hal
de, insanları birbirine sevdiren, yaklaştıran bir
takım bağlar vardır. Bunlar maddî olabilir, mane
vî olabilir, çeşitlidir; fakat insanları birbirine yak
laştıran, birbirine sevdiren, insanlar arasında mü
tekabil saygı ve sevgiyi temin eden en kuvvetli bağ, 
en kuvvetli unsur dindir. Demek ki, din hakikaten 
kutsî ibr müessesedir ve insan toplumunun bundan 
azade kalması mümkün değildir. İnsanlık hayatın
da, beşer tarihi tetkik edildiği zaman, zaman za
man sürçmeler olmuştur, insanlar bazı keşifler elde 
ettiği zaman «Şu veya bu saadeti buldum.» gibi 
zannederek bazen sapmalar olmuştur; fakat aklıse
lim insanın ancak din ile mesut olacağı kanaatine 
varmıştır ve bu kanaat kesindir. Tarihin başlangı

cından, hattâ beşerin tabiatta bulunduğundan, ya
ratıldığından bugüne kadar böyledir. 

O halde, dinin saffetiyle, güzelliğiyle, esasla-
rıyle en iyi bir şekilde insanlara telkin edilmesi, öğ
retilmesi bir zarurettir. İnsanların bu ihtiyaçlarını 
karşılamak ve bu yönde insanlara yardımcı olmak 
üzere haliyle memleketimiz için düşündüğümüz za
man Diyanet İşleri Başkanlığı vardır. 

O halde, bu camiada hizmet yapan insanların 
en iyi bir şekilde yetişmelerine, fevkalâde dinî ilim
lerle mücehhez olarak etraflarındaki insanlara ışık 
tutmalarına yardımcı olmak Büyük Milletimiz için 
çok şerefli bir vazifedir. Eminim ki, Büyük Mille
tinizin çok muhterem temsilcisi olan sizler bunu ben
demizden daha iyi idrak etmiş bulunuyorsunuz; 
müdrik olduğunuza eminim. 

Takdir buyuracağınız bîr mesele de şudur: O 
halde bu hizmeti ifa eden insanların maddî ihtiyaç
larını en reel bir şekilde karşılamış olmalıyız; yani 
Devletin diğer memurları ne ise, aynı seviyede hiç 
olmazsa onları da düşünmüş olmalıyız. 

Filhakika, din hizmetlilerinin, maarif camia
sında hizmet görenin, adalet mekanizmasını tem
sil eden adalet duygusuyla meşbu kimselerin, vata
nı bekleyen askerlerin en iyi şekilde ihtiyaçlarının 
karşılanması ve ifa ettikleri hizmetlere mukabil, 
Milletin takdir ettiği tatmin edici maaşların verilme
si çok yerindedir. Bunların yapılmasında, bunla
rın yerine getirilmesinde hepinizin bendenizden da
ha iyi, en az bendeniz kadar düşündüğünüzden 
eminim. 

İşte bu sebepledir ki, bu gibi kanunlar hazır
lanmış gelmiştir; fakat burada bir boşluk dolduru
lurken, ihtiyacın tamamiyle karşılandığına da ben
deniz kani değilim. 

Birinci arzum, ne kadar camimiz varsa onlara 
imam, ne kadar okulumuz varsa onlara öğretmen... 
Bunu İnşallah önümüzdeki yılda bertaraf etmeîiyiz. 

İkinci arzum, Diyanet İşleri Başkanlığının; ya
ni 633 sayılı Kanunun tadiliyle alâkalı kanun tasarı
sının bir an önce kanunlaşmasına, katiyet kespet-
ınesine büyük bir zaruret vardır. Bu ihtiyacın var
lığını Yüce Genel Kurula arz eder, bu kanun tek
liflerinin büyük Milletimize ve Diyanet camiasına 
hayırlı olmasını dilerken, gösterdiğiniz büyük an
layış ve müsamahadan dolayı hepinize şükranlarımı 
arz ederim. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkış
lar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Sayın üyeler, izninizle bir hususta oyunuza mü

racaat edeceğim. 
Din adamlarımızı yakından ilgilendiren bu Yasa 

teklifinin görüşülmesi için çalışma zamanımızın bit
mesine az bir zaman vardır. 

İzninizle bu Yasa teklifinin bütün maddelerinin 
görüşülmesi ve sonucunu alıncaya kadar çalışmaları
mızın devamı hususunu yüksek tasvibinize arz edi
yorum, Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Söz sırası Sayın Niyazi ÜnsaPdadır. 
Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın senatörler; 
Az önce oylarınızla kabul edilen geçici öğretmen

lerle ilgili Yasanın görüşülmesi sırasında söyledikleri
mi, bu Yasa kapsamına giren imamlarımız için de ay
nen düşünmek ve söylemek istiyorum. 

Benlin ku konuda çıkış noktam, Devlet mademki, 
bh kimseyi çalıştırıyor, bir kimseye görev verdi, o 
halde, çalıştırdığı o kimseye işinin gereği, emeğinin 
gereği, yaptığının gereği olarak da önemi ve yaptığı
nın karşılığını vermesi gerekir; ama her nedense bu
güne kadar bazı hizmet kesimlerinde olduğu gibi, 
özellikle din eğitimi ve din görevlileri kesiminde de 
Devletimiz din görevîililerine ve din eğilimine gere
ken önemi ve önceliği verememiştir ya da vermemiş
tir. 

Uzun yıllar (çocukluğumuzdan beri hatırlarız) din 
hizmetinde bulunanlar, köylülerin veya din hizmetini 
götürdüklerinin eline bırakılmıştır. Köylü din eğitimi
ne alacağî, din görevini yaptıracağı imamı kendisini 
bulmuş, din eğitimini ve din görevini yapacağı yeri 
kendisi yapmış, çalıştırdığı imamın ücretini kendisi 
ödemiştir. 

Halbuki, bizim Anayasamızda din eğitimini yap
tırmak, d/n eğitiminin ve görevinin gereklerim yerine 
getirmek Devletin görevleri arasındadır. Nasıl ki, 
bilimsel eğitimi yaptırmak Devletin görevi ise, dinsel 
eğitimi yaptırmak da, onu dine, düşünceye, İnanışa en 
uygun biçimde yürütmek de, yürüttürmek de Devle
tin görevleri arasındadır. 

Son yıllarda sevindirici ve ümit verici bir geliş
me görülmektedir. Din görevinde bulunanlar, uzun 
yıllar kendi kendilerine kalmış, bilen veya bilmeyen
lerin elinde, kendi istekleri ve amaçları doğrultusun
da eğitilmiş, bundan da gerek o toplum, gerekse top
lumumuzun tümü arzu edilmeyen sonuçlar aitmş ve 
zararlar görmüştür; ama, öğretmenlerde okluğu gibi, 

bugün din adamları eğitiminde de Devlet gereken 
önemi vermiş, imam - hatip okullarını açmış, eskiye 
göre (Arzu ettiğimiz ve beklediğimiz ölçüye göre de
ğil) daha olumlu bir yola girmiştir. Umarız ki, Devlet 
bu olumlu tutumu eskiye göre değil, istenene ve ol
ması lâzım gelene göre bir noktaya gelirsin, İmam -
hatip okullarındaki eğitim ve öğretimi dinin, çağımı
zın ve aklın kabul edeceği düşünce noktasına vardır
sın,; 

Öğretmenlerde olduğu gibi, imam - hatip okulla
rından mezun olan din görevlilerinin yetmediği yer
lere vekil imamlar adıyla sayıları 20 bine varan gö
revliler vermişiz, bunlar halen o görevlerin başında 
çalışmaktadır, imam - hatip okullarından mezun olan
ların yaptığı işi yapmaktadırlar. Belki onlar kadar 
başaramamaktadır; ama onlar kadar başaramayış hiç 
bir zaman onların istediği bir sonuç değildir ve elin
de olmayan nedenlerle (Belki imam - hatip okulların
dan mezun olanlar kadar bu görevi yapmıyorlarsa da) 
o göreve bağlanmışlar, inanışları ve bildikleri ölçü
de o görevde çalışmaktadırlar. 

O halde, imam - hatip okullarından mezun olma
dılar ve Devlet bunlara kadro vermedi diye bunların 
sosyal haklarını kısmak, imam - hatip okullarından 
mezun olanllardan ya da kadrolu olanlardan değişik 
haklar tanımak ne yaptıkları göreve, ne de hakkani
yet ölçülerine uyacak bir iş değildir. 

Madem ki, bir görevi yapıyorlar, o yaptıkları gö
revin, işin gereği olarak kendilerine kamu görevinde 
çalışanların tümünün yararlandığı sosyal hakları tanı
mak, sanıyorum ki, Devletin de, Hükümetin de, onu 
çalıştıran toplumun da istekleri içinde olması gerekir. 

Yine bu cümleden olarak ben şunu düşünüyorum: 
Bugün toplumumuzda din eğitimin noksanlığından 
ötürü birtakım çalkantılar, birtakım değişik düşünce-

| lerin varlığı görülmektedir. Bu daha çok Devletin 
din eğitimine verdiği öncelik ve önemden ileri 
gelmektedir. Madem ki, din eğitimi yaptırmak 
Devletin görevleri arasındadır, o takdirde din 
eğitimin yapılacağı her köyde her kentte din 
eğitiminin uygulanmasına yarayacak yerleri, ca
mileri, okulları veya bu eğiiimi yapacak eleman
ları yetiştirmek, hazırlamak, yaptırmak da Devletin 
görevleri arasında olması gerekir; yasa gereğidir. 
Sosyal bir ihtiyacın da sonucudur. 

Biraz önce Sayın Erzurum Senatörümüzün söyle
diği gibi, köylerimize, kentlerimize okulları yaştığı 
gibi, din eğitimiyle ilgili yerleri de Devletin biran 
önce yapması, tamamlaması en iyi isteğimizdir. Bunu 
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yapmadığı, bu ihtiyacı, bu istemi tamamlamadığı an, 
birtakım siyasî meselelere dinimiz de ister istemez 
girmiş olacaktır. Falanca köye kadro verildi, bizim 
köyümüzün din görevlisi kadrosu yoktur, şeklindeki 
birtakım istekler her an karşımıza çıkmaktadır. Bu, 
bir ihtiyaçtan doğan istektir. Benim kanaatimce vere
ceğiniz kadroları istismar etmek doğru bir davranış 
değildir. Zira, bu işi biz topluma kullanmak üzere bu 
kadroların tamamını Devlete veriyoruz, Devletin em
rine veriyoruz. Devlet, din eğitimini, din görevlerini 
yerine getirecek görevlilere bu kadroları vererek ça
lıştıracaktır. Bunu, ne şu partinin isteği olarak, ne bu 
partinin takibi neticesinde vermiş, bu duruma ge
tirmiş değiliz; ama böyle bir ihtiyacın giderilmesi için 
herhangi bir partinin veya kişinin bir çabası olmuş
sa bunu da teşekkürle ve iyi niyetlerle burada karşı
lıyoruz. 

Cidden bu yasa din görevlileri içerisinde iki ke
sim, iki toplum halinde çalışan imamlarımızın, din 
görevlilerimizin büyük bir ihtiyacım karşılayacaktır, 
büyük bir adaletsizliği ortadan kaldıracaktır.: Zira 
bu arkadaşlar izinli oldukları zaman için maaş ala
mazlar, sosyal haklarından yararlanamazlar, diğerleri 
sağlık giderlerinden, ücretsiz tedavi olanağından ya
rarlandıkları halde, bunlarda da belli bir ölçüde ya
rarlanma olanağı sağlanmalıdır. Bu bakımdan, bu ya
sanın, geçici öğretmenlerle ilgili kanunla birlikte bu
gün yasalaşmasında, ben de kişisel kanım ve düşün
cem olarak hayırlı bir taraf görüyorum. 
Düşüncem ve oyum bu konuda olumlu olacaktır. 

Hayırlı olsun. 
Teşekkür ederim efendim. (C.H.P. ve M.S.P. sıra

larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Unsal. 
Söz sırası Sayın Hamdi Özer'de. 
Buyurunuz Sayın Özer.; 

HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Vaktin darlığı dolayısıyle fazla konuşmayaca
ğım. Benden önce konuşan arkadaşlarımın, benim 
de duygularımı dile getirmeleri nedeniyle kısaca şu 
maruzatta bulunacağım. 

Şükranla belirteyim ki, İslâm dininin kutsallığı 
üzerinde tüm partilerimiz birlik ve beraberlik için
dedirler. Bu da gösteriyor ki, Islâmın mücuzesi, her 
yerde olduğu gibi, insanların vicdanlarında da bir
lik ve beraberlik yaratmada kendisini göstermekte
dir. 
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20 bine yakın din görevlimizin hakikaten askıda 
kalan bu dilekleri bugün yerine getirilmiştir; bundan 
mutluluk duymaktayım. 

Şunu istirham ediyorum ki, din görevlilerinden 
ve bu görevi örgütleyen Diyanet İşleri Başkanlığı
mızdan, cami'e, okula, kışlaya hiç bir zaman politi
ka sokulmamalıdır. Bir subay, üniformasını giydiği 
zaman milletin subayıdır. Bir din görevlisi vazifesi
ni yaptığı sürece milletin din görevlisidir. İslâm dini, 
şu partinin bu partinin, şu zümrenin bu zümrenin 
dini değildir; Allah'ın dinidir, âlemlerin dinidir, bu 
arada hepimizin, her partimizin dinidir. Eğer İslâm 
dinini bir partizanlık aleti olarak kullanacak olur
sak onun vebalinin hiç bir zaman taşınamayacak ka
dar ağır olduğunu da hepimizin bilmesinde yarar 
vardır. Bu, Kur'am Kerimin hükmüdür, Cenabı 
Hakkın emridir. Katiyen, insanların içlerinde taşı
dıkları duygulara peşin bir şekilde hüküm vermek 
doğru değildir; çünkü onu bilici yalmz Cenabı Hak
tır. Niyetleri, fiilleri her şeyi bilici O'dur ve her ni
yet, her fiil O'na rücu eder. 

O halde, «Kur'an ayetlerini ucuza satmayınız» 
ayeti kerimesindeki hükme çok dikkatle saygı duy
mamız, bağlı bulunmamız lâzımdır. Sakın ola ki, 
yarın seçim meydanlarında İslâm dini herhangi bir 
partinin lehinde ve diğer bir partinin aleyhinde bir 
din olmak durumuna düşürülmesin. Çünkü, bunu 
maalesef açık olarak hissetmekteyiz. 

Görüyoruz ki, hepimiz musalla taşında ona muh
tacız, mezar başında ona muhtacız, doğduğumuz za
man, öldüğümüz zaman onu duymaktayız, onunla 
doğduk ve onunla öleceğiz arkadaşlar. Şunu parti 
dini haline getirmeyelim. 

Diyanet işleriyle ilgili daha birçok kanun gele
cektir. Bu kanunun, milletimize, memleketimize, tüm 
insanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize 
saygılar sunarım. (A. P., C. H. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Söz sırası Muş Üyesi Sayın İsmail İlhan'da. 
Buyurunuz Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Görüşülmekte olan kanun teklifi üzerinde, bu 
yüce kürsüden hitap eden bütün üyelerin birleştik
lerini görmek beni mutlu etmiştir. Bağımsız bir üye 
olarak bu ortak çalışmada benim de bir katkım ol
sun isterim. 
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Gerçekten, senelerden beri kanamakta oîan bir 
yaraya nihayet bir çare bulunmakta olduğunu gör
mek beni sonsuz derecede mutlu etmiş ve aynı dere
cede bahtiyar kılmıştır. 

Maddî durumu müsait olmayan, ailesinin maişe
tini düşünme durumunda olan bir vekil imamdan ge
reği gibi fayda beklemek esasen doğru değildir. Ken
disini kitaplarına ve dinî çalışmalarına verebilmesi 
için din adamını geçim endişesinden kurtarmamız 
şarttır. Bu yönde hazırlanmış olan bu kanun teklifi
ni canı gönülden desteklemek isterim. 

Ben şahsen Türk köylüsünün kalkınmasında köy 
muhtarı, köy imamı ve köy öğretmeninin çok büyük 
bir yeri olduğu inancıdnayım. Hepimiz köylerle iliş
ki kurmuş, hepimiz köylerde o seçim meydanların
da kardeşlerimizle temas etmiş bulunuyoruz. Hepi
niz biliyorsunuz ki, hangi köyde imam, öğretmen, 
muhtar elele vermek suretiyle bir dayanışma içinde 
çalışmıştır, o köyde huzur vardır, o köyde bereket 
vardır, o köyde ilerleme vardır. Tam tersine, hangi 
köyde bu imam, öğretmen, muhtar üçlüsü birbiriyle 
çekişmektedir, o köyde huzur görmek mümkün de
ğildir, o köyde bereket görmek mümkün değildir. 

Onun için bu imam, öğretmen, muhtar üçlüsünü 
mümkün mertebe karşılıklı dayanışma içine sokmak 
yönünden politikacılar olarak bize de çok fazlasıyîe 
görev düşmektedir. 

Bazı arkadaşlarımız kadro konusuna değindiler; 
çok mühim bir konudur bu. Din, hepimizin dinidir. 
Dine yardım etmek için Türkiye'de dinin yerleştiril
mesi konusunda politikacı olarak yarışmak bizim 
görevimizdir. Gerçek dini Türk köylüsüne, Türk 
vatandaşına, Müslüman dininin esaslarını götürmek 
bizim görevimizdir; fakat bir imamın hiç bir suret
le politikacılar arasında tefrik yapması doğru değil
dir, yapacağı kanaatinde de değilim. 

Sayın Çalışma Bakanımızın burada bulunmaları 
sebebiyle, bilhassa Bütçe müzakereleri doîayısıyle 
geçen yıl ve bu yıl burada değindiğini bir konuya 
tekrar değinmek suretiyle sözlerimi bitirmek istiyo
rum; tabiî bizim kanunumuzla ilgisi olduğu için. 

Geçen Bütçe döneminde bu Yüce kürsüden şöy
le hitapta bulunmuştum; «artık Hıristiyan misyoner
lerinin Afrika ortalanna gitmelerine lüzum kalma
mıştır,, artık Hıristiyan misyonerlerinin Çin'e gidip 
de Hıristiyan dini için çalışmalarına lüzum kalma
mıştır. Çünkü, artık Müslüman Türk kardeşlerimiz 
onların bahçelerinde, onların fabrikalarında çalış
makta ve Hıristiyanlarla karşılıklı olarak ilişki kıır-
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maktadır ve doîayısıyle Hıristiyan dinine buradaki 
vatandaşlarımızı çekmek için ellerindeki bütün im
kânı kullanmaktadırlar» demiştim. 

Uzun süre Avrupa'da kalmış bir kimse olarak 
bu noktaya değinmiştim. Üç gün evvel Almanya'da 
idim ve orada bulunan 526 bin Türk işçisini ve aynı 
zamanda o kadar Türk ailesini endişeye gark eden 
Tercüman Gazetesindeki bir resim; 8 ilâ 12 yaşla
rındaki Türk çocuklarının Katolik dinine dönmüş 
olduklarını görmek Türk işçisini çok fazlasıyîe üz
müştür. Bu bir misaldir, benim bu kürsüden dile 
getirmiş olduğum yüzlerce misalin sadece gazeteye 
intikal eden bir misalidir. Bilhassa bu hususa önem 
vermelerini istirham ediyorum. 

Biz Türk milleti olarak çocuklarımızı para kar
şılığında Hıristiyan yaptırmak istemiyoruz. 

Bu kanun teklifinin kanunlaştırılması hususun
da yardımlarını esirgemeyen bütün senatör arka
daşlarımıza hürmetlerimi sunar, hepinizi saygıyle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. 
Efendim tümü hakkında söz isteyen başka sayın 

üye yok. Sayın Oral Karaosmanoğlu tarafından ye
terlik önergesi verilmiştir. Onun için işleme almıyo
rum efendim. 

Sayın Bakan ve Komisyon söz istiyor mu efen
dim?.. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli Milletvekili) — Çok kısa olarak söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Çalışma Ba
kam Şevket Kazan, buyurunuz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli Milletvekili) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun muhterem üyeleri; 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 ncı maddesinin 
değiştirilmesine ve bu Kanuna üç madde eklenmesi
ne dair olan ve Millet Meclisince kabul edilip, Cum
huriyet Senatosunun ilgili komisyonlarınca da aynen 
benimsenen metnini müzakere etmekteyiz. 

Bu metnin tümü üzerinde söz alan arkadaşlarım 
gerçekten son derece faydalı mütalaalar dermeyan 
etmişler ve yıllardan beri halledilmesi ısrarla iste
nen bir meseleyi bir anda halledebilme kararlılığını 
göstermişlerdir. Bu gerçekten takdire şayan bir hare
kettir. Böyle bir birlik içerisinde oluş elbette bizleri 
memnun etmiştir. 
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633 sayılı Kanunda önemli ve son derece faydalı 
değişiklikler yapan bir kanun tasarısını daha önce 
Meclislere sevk etmiş ve hatta Meclislerden iki defa 
geçirmiştik. Bu kanun tasarısı çerçevesinde vekil 
imamların asalete geçme meselesi de halledilmiş olu
yordu. Ancak, bu kanun tasarısı (şu anda ilân edilip 
gerçek manada bir kanun hüviyetini kazanmadığı 
için kanun tasarısı diyorum) Sayın Cumhurbaşkanı
mız tarafından iki defa veto edilmiştir. Meclisleri
miz gerek bu kanunun, gerek daha evvel iki defa 
veto edilmiş olan Orman Suçları ile ilgili Kanunun 
ikinci defa veto edilme meselesinin çerçevesi üze
rinde henüz birbirine paralel, birbirini teyit eden 
bir görüş dermeyan etmedikleri için, bilhassa 633 sa
yılı Kanunda değişiklik yapan tasarı hâlâ daha Mec
lis Başkanlığındadır. Aylardan beri Meclis Başkan
lığında beklemiş olması ve bir türlü halledilememiş 
olması, gerçekten meselelerinin bir an evvel halledil
mesi lâzım gelen vekil imamlar camiasını üzmüştür. 
Dolayısıyîe bir kanun teklifi Meclislerimize intikal 
etmiş ve bu kanun teklifi şu anda kesinlik kazanma 
noktasına doğru süratle yaklaşmıştır. 

Kanun teklifi üzerinde bütün grup sözcüleri ve
ya şahısları adına konuşan arkadaşlar müspet müta
laa dermeyan etmişlerdir, söylenecek her şey söylen
miştir. Söylenecek olan hususlara ilâve edilecek her
hangi bir şey yoktur. Ben zaten bir hususu ilâve et
mek için söz almadım, sadece Sayın Lûtfi Doğan'ın 
konuşmaları sırasında Hükümet tarafından açıklık 
getirilmesi düşüncesiyle kısmen soru mahiyetinde 
bir tereddüt söz konusu oldu. Bu tereddüie açıklık 
getirmek için ifade ediyorum. 

Kanun teklifinin 1 nci maddesi 36 ncı maddeyi 
tadil ediyor. Diyanet İşleri Teşkilât Kanunun 36 ncı 
maddesinde yapılan bu değişiklikle sanıyorum (Lûtfi 
Doğan arkadaşımızda değil sadece, belki diğer sena
tör arkadaşlarımız üzerinde de) «acaba vekil imanı-
hk müessesesi kaldırılıyor mu?» diye bir tereddüt hâ
sıl olmuştur veya «kadroları kaldırdıyor mu?» diye 
bir tereddüt hâsıl olmuştur. Halbuki, Kanunun daha 
doğrusu tasarının metni buna hiç bir zaman ihtimal 
vermeyecek şekilde tanzim edilmiştir. 

Şöyle ki, bu Kanunun neşredildiği tarihte, yürür
lüğe girdiği tarihte vekil imamlık görevi başında olan
ları asıl kadroya geçiriyoruz; yani bir diğer deyişle 
vekil imamlık görevinden daha evvel ayrılmış olanlar 
veya bundan sonra vekil imamlık görevine gelecek 
olanlarla kanun alâkalı değil, halen görev başında 
olanlarla alâkalı. Vekil imamlık müessesesi yine de

vam edecek, vekil imamlık müessesesi yine çalışacak
tır. Nitekim bunu, Kanun teklifinde geçici 10 ncu 
maddenin de aynen teyit ettiğini görmekteyiz. Bu 
bakımdan Sayın Erzurum Senatörünün dermeyan et
miş olduğu endişeler, Kanunun açıklığı karşısında va
rit değildir. Bu müessese elbette daima çalışacaktır. 
Çünkü, bu 36 ncı madde üzerinde yapılan bir değişik-
îiklir. Kanunun 22 nci maddesi aynen meriyettedir, 
bunu belirtmek İstedim. 

Bu arada söz alan üyelerden Sayın İlhan; «Yurt 
dışındaki işçilerimizin Hıristiyan misyonerlerinin pro-
pogandası altında bulunduğunu» ifade ettiler. Bu id
dia gerçekten vakidir; böyle bir propaganda altında
dır yurt dışındaki işçilerimiz. Bunun önlenmesi husu
su yurt dışında bizzat istenmiştir. Yalnız, bazı du
rumlar var. Türkiye'de din propagandası yasaktır; 
ama Batıda din propagandası serbesttir. Nitekim, 
dinî cemiyetler kurulabilmektedir. Türkiye'de bir İs
lam Cemiyeti kuramıyorsunuz; ama Batı Almanya'da , 
Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da Türk - İslâm Ce
miyetleri, İslâm Yükselme Cemiyetleri; dinî mahiyette 
cemiyetler kurulabiliyor. Çünkü, oranın kanunları 
buna müsaittir. Dinî propagandaya da müsaittir. 

Şunu demek istiyorum; orada işçilerimiz üzerinde 
yapılmak istenen Hıristiyanlık propagandasının durdu
rulması hususundaki bir talep; bir resmî talep, bir 
hükümet isteği «Bizim ülkemizde din propagandası 
serbesttir» cevabı ile daima karşı karşıya kalmak du
rumu ile karşılanacaktır. Bu kuvvetli bir ihtimaldir. 
Ancak bura karşı «En iyi müdafaa taarruzdur» der
ler. Bizim ordaki islâm Cemiyeti mensubu arkadaş
larımız, kendilerine Hıristiyanlığı telkin edenlere karşı 
onlar da Müslümanlığın propogandasım yapmak su
reti ile taarruza geçsinler. Bunu temin edebilmek için 
de Çalışma Bakanlığı olarak yurt dışındaki, bilhassa 
dîn görevîisi kadrolarımızı takviye ettiğimiz gibi, bu
nun yanında sadece bayramlarda yurt dışına gönderi
len din görevlilerini üç ayda bir periodik kafileler 
hailde göndermek suretiyle onları daha güçlü bir hale 
getirmeye çalışacağız.; 

Ayrıca, gerek Türkiye'nin Sesi Radyosundan ve 
gerekse Köîn Radyosundan haftada bir yapıîmakfîa 
olan dinî yayınları mümkünse her günün belli bir 
saaiioıtla beşer dakikalık konuşmalar çerçevesi içeri-
sinrîe ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırla
nacak bir program dahilinde gerçekleştirmek husu
sunda Bakanlığımızın çalışmaları vardır. Bunu gerçek
leştirdiğimiz gün inşallah sizlere duyuracağız. Üzerin^ 
de dordukları husus, cidden önemli bir husustur. İş
çilerimizi hiç bir zaman sahipsiz bırakmış değiliz. 
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Bir durumu intikal ettirdiler; onu derhal fespit et
tim. Çalışma Bakam olarak yurt dışındaki gazeteleri
mizde işçilerimizin başarıları, işçilerimizin sahipsizliği 
veya işçilerimizin problemleri ile ilgili herhangi bir 
hususu dikkatle takip ediyoruz. Bizzat ben Bakan 
olarak takip ediyorum. Hergün yurt dışındaki gazete
lerin basın özetleri önümüze gelmektedir; ayn ayrı 
ve bu gibi hususları tespit ettiğimiz zaman süratle 
ataşemizin duruma müdahale etmesini, yaklaşmasını 
ve ilgi göstermesini istiyoruz. Takip ediyoruz. Böyle 
bir hususa burada muttan' oldum; derhal alâkadar 
olacağım. Böyle bir durumun olmadığım tahmin et
mek isterim. Olmuşsa, elbette bertaraf etmek için lâ
zım gelen çalışmalar yapılacaktır. 

Vekil imamlar camiası için öteden beri beklenen 
müjdenin biran evvel kendilerine ulaşması bakımın
dan hayırlı bir kanundur. Daha fazla konuşarak kıy
metli vakitlerinizi almak ve bu kanunun bir dakika 
dahi geç çıkmasına sebep olmamak için sözlerimi bu
rada bağlıyor ve son derece müspet mütalaalar der-
meyan eden grup sözcülerine ve şahıslan adına ko
nuşan arkadaşlarıma bir hükümet üyesi olarak teşek
kür ediyorum. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun. 

LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Bir sorum var 
efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Bir sual sormak 

istiyorum, Sayın Bakanımızdan, müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Efendim, sıra ile vereceğim Sayın 

Doğan. 
Buyurun Sayın Talât Doğan. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, 1976 
ve 1977 malî yılı bütçeleriyle alman din görevlileri 
kadroları bugüne kadar dağıtılıp ihtiyaç yerlerine 
gönderilmemiştir. Hükümetin hangi sebebe dayanarak 
veya ne gibi düşünce veya zorluklarla karşdaştığım 
bilmiyorum. Bu kadrolar neden dağıtılıp yerlerine 
gönderilmiyor ve mahallî ihtiyaçlar karşılanmıyor? 

Konu belki kendi Bakanlıklarını ilgilendirmediği 
için, şifahî cevap veremeyeceklerse, yazılı olarak ce
vaplandırılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, bu husus Diyanet İş
leri ile ilgili bir tasarruf. Bu kanunun tümü üzerinde 
sualiniz varsa sorunuz. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Devam
la) — Efendim, cevap arz edebilirim. 

I BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Bakan bu ko
nuda cevap verecekler. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, Diya
net işlerinin görüşüldüğü bir sırada bundan daha iyi 
bir fırsat olmaz. Onun için bu soruyu soruyorum. 

I Yazıh olarak cevap verirlerse daha memnun Olurum. 
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De

vamla) — Hayır, Sayın Üyenin sorusuna hemen ce-
I vap arz etmekte fayda mülahaza ediyorum. 

Gerçekten 1976 yılında ve 1977 yılında değerlen
dirilmek üzere (bilhassa 1976'yı kast ederek konuşu
yorum) alınmış olan beş bin İmam - Hatip Kadrosu
nun Uygulama Kararnamesi; yani bu kadroların ve-
rilebilme imkânı sağlayacak olan Kararname şu veya 
bu nedenle 1976 yılında çıkarılamamış; ancak bun
dan 1,5 ay kadar evvel imzaları tekemmül etmiş, 

I Cumhurbaşkanlığına intikal ettirilmiş ve sizlerin de 
I basından bilgi sahibi olduğunuz gibi, Cumhurbaşkan

lığı tarafından bu Kararname Başbakanlığa geriye 
gönderilmiştir.; 

I Geriye gönderiliş gerekçesini burada açıklamaya
cağım. Elbette Kararname (Kararname değil, imza
lanmadığı için kararname taslağı diyeyim) geriye gön
derildiği için haliyle bu kadrolar verilememektedir. 
Tabiatiyle Hükümet adına muhakkak bir ikinci giri-

I simde bulunulacaktır. Çünkü, verilmesi istenüen kad
rolar, bildiğiniz gibi vilâyetlerde imam kadrosu olma
yan köylerin istekleridir; Milletin isteğidir. Milletin 
isteğinin karşılanması için Hükümet tarafından hazır
lanmış olan ve mutlaka bütçede mesnedini bulan bir 
tasarrufun her halükârda gerçekleşeceğine inanıyo
rum. İkinci bir teşebbüs ile bu kadroların verileceğine 
inanıyorum. Bunu belirtme fırsatını verdiğiniz için te
şekkür ederim. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Ben de teşekkür 
j eder ve takibini isterim. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Devam
la) Teşekkür ederim. 

I BAŞKAN — Sayın Lûtfi Doğan, buyurunuz. 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkanım, ve-
kil imamlarla alâkalı Sayın Bakanımızın izahatına 

I teşekkür ettikten sonra, yurt dışındaki işçilerimize te-
I mas buyurdular. Saym İlhan'ın beyanına ilâveten so-
J rum şudur : 

Duyduğuma göre komşumuz Yunanistan Alman-
I ya'da bulunan her 100 işçisi için (her iki memleket 
I halkı Hıristiyan olmasına rağmen) bir din görevlisi 
I gönderiyormuş. Doğruluk derecesini tetkik edemedim. 
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Acaba Hükümetimiz de bizim işçilerimizin manevî ih
tiyaçlarını karşılamak üzere her bin kişi için bir din gö
revlisi göndermeyi düşünmekte midir? Bu hususta 
bizi lütfeder, aydınlatırlar mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen kısa olarak.. 
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De

vamla) — Gayet kısa.. 
BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerindeki 

sualleri cevaplamak üzere sual müessesesini işletmeye 
açtık. Yasanın biran evvel çıkmasını hepimiz arzu 
ediyoruz. Takdir sizindir efendim. 

Buyurun cevap verin efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De

vamla) — Teşekkür ederim. Tabiî siz soru olarak ka
bul edip bendenize tevcih ederseniz cevap veririm. 

BAŞKAN — Cevapsız kalmasın diye kısa olarak 
cevap vermenizi rica ediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Çok teşekkür ederim, cevap uzun sürmeye
cektir. 

Bugün yurt dışında görev başındaki din görevlimi
zin sayısı 25 civarındadır. 25 din görevlisi ile 800 bin 
işçimizin ihtiyacını karşılamak mümkün değildir. Yu
nanlıların 1 000 işçisine bir din görevlisi gönderdik
leri hususunda bizim elimizde kesin bir belge yoktur. 
Biz, din görevlisi ihtiyacım Yunanlıların düşüncesine 
göre değil, gerçekten o ihtiyacı orada karşılayacak bir 
Sistem içerisinde, hatta 1 000 değil, 500 kişiye bir din 
görevlisi sağlayacak bir sistem içerisinde gerçekleştir
meye gayret edeceğiz. 

Teşekkür ederim. 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Ben de teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tümü üzerinde görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesi hususunu yüksek tasvibinize 

sunuyorum: Kabul edenler..; Kabul etmeyenler.;. İtti
fakla kabul edilmiştir. 

633 Saydı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Gö
revleri Hakkındaki Kanunun 36 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanununa 3 Geçici Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

Madde 1. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 36 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 36. — Bu Kanunun 22 ncı maddesi (f) ben
dinde yazılı nitelikte istekli bulunmadığı için açık ka
lan imam - hatipliklere vekâleten atanmış olanlardan, 

I bu Kanunun neşrî tarihinde görevi başında olanlar 
I müktesep derece aylıkları ile aym görevce asil imam -
I hatip olarak atanmış sayılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye var mı efendim?.. Yok. 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
I Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 ncı maddesini de-
I ğiştiren bu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
I 1er. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

I Madde 2. — 633 sayılı Kanuna aşağıdaki geçi-
I ci 8, 9 ve 10 ncu maddeler eklenmiştir. 

Geçici madde 8. — Bu Kanunla asil imam - ha
tipliğe atanmış sayılanların vekil imam - hatiplikte 

I geçen hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre ka-
I deme ilerlemesi ve derece yükselmesi sureti ile değer-
I lendirilir. 

BAŞKAN — Geçici 8 nci madde hakkında söz 
I isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Geçici 8 nci maddeyi okunan şekliyle yüksek tas-
I vibinize sunuyorum. Kabul edenler.; Etmeyenler.. Ka-
I bul edilmiştir. 
I Geçici madde 9. — Bu Kanunun neşrî tarihinde 
I mülhak vakıflara ait cami ve mescitlerde görev yapan 
I cami görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı kadroları-
I na atanırlar. Mülhak vakıflarda geçen hizmet süreleri 
i öğrenim durumlarına göre kademe ilerlemesi ve de-
I rece yükselmesi sureti ile değerlendirilir. 

I Mülhak cami görevlilerinden bu kanunun neşrin
den önce Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına geçen
lerin mülhak vakıflarda geçen hizmet süreleri de öğ-

I renim durumlarına göre kademe ilerlemesi ve derece 
I yükselmesi olarak değerlendirilir. 

Bu gibilere Vakıflar Genel Müdürlüğünce veya 
I mütevellüerce ödenmesi gereken ücretler Vakıflar Ge-
I nel Müdürlüğüne irat kaydedilir. 

I BAŞKAN — Geçici 9 ncu madde hakkında söz 
I isteyen sayın üye?.. Yok. 
I Geçici 9 ncu maddeyi tasvibinize sunuyorum. Ka-
I bul edenler.. Etmeyenler.* Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 10. — Açık kalan imam - hatip
liklere bu Kanunun 22 nci maddesinde yazdı nitelik
te istekli bulunmadığı takdirde bu kanunun neşri ta
rihinde görev başında olan kuran kursu öğretici ve 
müezzinlerden isteyenler asıl imam - hatip olarak nak
len tayin edilirler. 

Aynı kadro için isteklilerin çokluğu halinde din 
bilgisinden aralarında açılan müsabaka imtihanında 

J en çok puan alan atanır. 
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BAŞKAN — Geçici 10 ncu madde hakkında söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Geçici 10 ncu maddeyi tasvibinize sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Geçici 8, geçici 9, geçici 10 ncu maddeleri kapsa
yan madde 2'yij «633 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
8, 9 ve 10 ncu maddeler eklenmiştir» şekliyle, geçici 
maddelerle birlikte tekrar oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.v Yok. 

Maddeyi yüksek tasvibinize sunuyorum; Kabul 
edenler. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi yüksek tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, oyunu belli etmek üzere son söz Di
yarbakır Üyesi Saym Sabahattin Savcı'da. 

Buyurun efendim. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Muhte

rem Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 
Yozgat Milletvekili Sayın Zararsız arkadaşımın 

teklifiyle Millet Meclisinden geçen, komisyonları
mızda görüşülerek bugün huzurunuza gelen çok ha
yırlı bir kanun teklifini nihayet yüksek oylarınızla 
neticelendirmiş ve Senatomuzda kanunlaştırmış bu
lunmaktayız. 

633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkındaki bu Kanunun bilhassa 36 ncı 

maddesindeki hükmün değiştirilerek 20 bine yaklaşan 
vekil imam - hatiplerimizin özlük ve sosyal hakları
nı diğer kamu sektöründe çalışan kişiler gibi, neti
ceye bağlanmış olmasından dolayı bu kanun teklifi, 
hakikaten bir huzur ve kuruluşun gerek merkez, ge
rekse iller teşkilâtlarında daha verimli çalışma sağla
yacağından endişemiz yoktur. 

Bu bakımdan, 11 yıldan beri üzerinde durulan 
bu konunun bu şekilde aydınlığa kavuşması, din gö
revlilerinin bu hususta, hakikaten bu kanunla kendi 
yaşantılarında, kendi görevlerinde daha verimli bir 
çalışmaya kavuşmaları bugünkü çalışmalarımız so
nunda iyi bir neticeye bağlanmış bulunmaktadır. Bu 
vesileyle köy ve mahallelerdeki köy imamlarının baş
ta olmak üzere, öğretmen ve muhtar kardeşlerimizin 
de memleket hizmetinde aynı şevkle çalışmaları müm
kün olacaktır. 

Bu vesileyle bu kanun üzerinde bizi aydınlatmak 
suretiyle görüşlerini açıklayan Sayın Hükümet Tem
silcisi Şevket Kazan Beyefendiye de teşekkürlerimi
zi sunmakla memlekete ve millete hayırlı olmasını 
diler, Yüce Heyetinizi saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Savcı. 
Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... İttifakla kabul edil
miştir. 

Saym üyeler, 20 bin aileyi ilgilendiren ve din 
adamlarımızın güvenliklerinin ve istikballerinin temi
nat altına alınmasını sağlayan bu kanun teklifi Yüce 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yasalaştırıl-
mıştır. Din adamlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. 

Saym üyeler, 29 Mart 1977 Sah günü saat 15.00' 
te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.10 

• * » » » 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, yıllık bütçe görüşmeleri esnasında 
\T. B. M. M., PTT mensuplarının yaptığı fazla me
saiye dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı. (7/711) 

28 . 2 . 1977 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Ulaştırma Bakanı tarafından 
yazıh olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Mehmet Özgüneş 
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Soru : 1. Yıllık bütçe kanunları Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Genel Kurullarında müza
kere edilirken, PTT'nin T. B. M. M. (Şubesi memurla
rı ortalama günde kaç saat çalıştırılmaktadır? 

Soru 2. Bu fazla mesainin ne kadar kısmı üc-
retlendjrilm ektedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 21.3.1977 

Haberleşme Genel Müdürlüğü 
Sayı : 14830-6997-10590 

Konu : Yazdı soru önergesi Hk. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 3 . 3 . 1977 gün ve 
11737-5533/7-711 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Öz-
güneş'in Bakanlığımıza tevcih eylediği yazılı soru 
önergesiyle ilgili iki nüsha cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakam 

..,.y.. 

Soru 1. Yılhk bütçe kanunları Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Genel Kurullarında müza
kere edilirken, PTT'nin T. B. M. M. Şubesi memur
ları ortalama günde kaç saat çalıştırılmaktadır. 

Cevap 1. T. B. M. M. PTT merkezinin 09.00; -
18.00 saatlan arasında 8 saat esasına göre hizmete 
açık bulundurulduğu, yıllık bütçe kanunları görü
şülürken ve diğer müzakerelerde Meclislerin çalışma 
saatlan uzadığı takdirde personelin bir kısmına nor
mal mesai dışında 8 saata kadar fazla çalışma yap
tırıldığı anlaşılmıştır. 

Soru 2. Bu fazla mesainin ne kadar kısmı üc-
retlendirilmektedir. 

Cevap 2. PTT personeline yaptınlacak fazla 
çahşmalann tespiti ile ilgili Yönetmelik gereğince, 
PTT personeline günde 4 saatin üzerinde ücret kar
şılığı fazla çalışma, yaptınlması mümkün olmadığın
dan, günlük fazla çalışma saat tutan 4 saati geçtiği 
takdirde, artan sürenin izinle karşılandığı tespit edil
miştir. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

45 NCt BİRLEŞİM 

24 . 3 . 1977 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

1. — Dilekçe Kanma KotrrDiisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile 
12 . 6 . 1973 tarih ve 28, Î0 .6 . 1974 tarih ve 28, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 28, 21 . 2 . 1977 tarih ve 28 sa
yılı raporları. (Cumhuriyet Senatosu : 4/13ı) (S. Sa
yısı : 279'a 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 4 . b . 1977) 

(Not : Millî Savunma ve Maliye bakanlıkları ile 
ilgilidir.) 

2. — Kütahya MiMetveikffi («sikli Maliye Balkanı) 
Mesuıt Erez'in, Dilekçe Karma Komıisiyonu Genel Ku

rulunun 1 2 . 1 1 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 5878 
sayılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Karabu
lutla, 5880 sayıl) Fatma Hikmet Göymen'e, 5881 sa
yılı Özgül Lrtunç'a, 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oy-
mak'a, 5883 sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sa
yılı Vedia Şen'e, 5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 
sayılı Naciye M utlu'ya, 5887 sayüı Neşet Eray'a, 
5888 sayılı Şerife Azrak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 
5890 sayılı Şevkiye Şengelen'e, 5-891 sayılı Feride 
Nezahat Anarman'a, 5892 sayılı Mecit Solmaz'a, 
ve 5893 sayılı Asiye Ünsaldı'ya ait kararların Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 25 . 6 . 1973, 20 . 6 . 1974, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 593(7/7041; 21 . 2 . 1977 
tarih ve 5937/7041 sayılı raporları, (C. Senatosu : 
4/135) (S. Sayısı : 314'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 ' . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

3. — Kütahya eşikti Milletvekili (Mesut Erez'im, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayüı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Önesen'e ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sayılı 
raporları. (C. Senatosu : 4/160) (S. Sayısı : 360'a 
2 nci ek) (Dağııtma tarihi : 4 , 3 , 1977) 

(Not : Millî Savunma ve Maliye bakanlıkları ile 
ilgilidir.) 

4. — Adana Miiiatvekilıi Ahmıet Topaloğlıu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5871 sayılı Şerife ÖnikaTa ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 tarih ve 1 sayılı 
raporları. (C. Senatosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 2 
nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 < 3 . 1977) 

(Not : Millî Savunma ve Maliye bakanlıkları ile 
ilgilidir.) 

5. — Adlan-a Mitetvdkiili Ahmet Topaffloğİu'ııurt 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait Kararırı 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 
3, 3 . 3 . 1975 tarih ve 3, 21 . 2 . 1977 tarih ve 3 
sayılı raporları. (C. Senatosu : 4/162) (S. Sayısı : 
362'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Millî Savunma ve Maliye bakanlıkları ile 
ilgilidir.) 

6. — Adana MiiMatvelkil Ahmet Topalbğkı'nuîi 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5876 sayılı Methmet Fuat Tanrısever'e 
ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 
tarih ve 4, 3 . 3 , 1975 tarih ve 4, 21 . 2 . 1977 tarih 



ve 4 sayılı raporları. (C. Senatosu : 4/159) (S. Sayısı : 
364'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Millî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir.) 

7. — Ziya Müezzinoğlu'nun (eski Maliye Baka
nı - Dışardan) (Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait Kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince 'kararırı Gene] Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih ve 
29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları. (C. Sena
tosu : 4/164) (S. Sayısı : 365'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not! : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

8. — Ziya Müezzinoğlu'nun (eski Maliye Balka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporla
rı (C. Senatosu : 4/169) (S. Sayısı : 377'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

9. — Konya MilfetvdkiH (eski Tarım Bakanı) 
Bahri Dağdaş'ın 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 yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 6 . 1974 tarih ve 31, 6 . 3 . 1975 ta
rih ve 31, 2i . 2 . 1977 tarih ve 31 sayılı raporları. 
(C. Senatosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi 4 . 3 . 1977) 

(Not : Orman ve Maliye bakanlıkları ile ilgilidir.) 

10. — Kütahya eski Milletvekili (eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pakize İzbul'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun; 4 . 7 . 1974 tarih ve 50, 6 . 3 . 1975 

2 — 

tarih ve 50, 21 . 2 . 1977 tarih ve 50 sayılı raporları.; 
(C. Senatosu : 4/197) (S. Sayısı : 383'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 4 3 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

11. — Kütahya eski Milletvekilli (eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife Doğdu'ya 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 49, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 49, 21 . 2 . 1977 tarih ve 43 sa
yılı raporları. (C. Senatosu : 4/196) (S. Sayısı : 384'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

12. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Boy'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun. 4 . 7 . 1974 tarih ve 48, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 48, 21 . 2 . 1977 tarih ve 48 sayılı raporları. 
(C. Senatosu : 4/195) (S. Sayısı : 385'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 4 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

13. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 886 sayılı Fatma Ayla Er-
gun'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
47, 6 . 3 . 1975 tarih ve 47, 21 . 2. 1977 tarih ve 47 
sayılı raporları. (C. Senatosu : 4/194) (S. Sayısı : 
386'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

14. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 8S5 sayılı Gülayşe Kış'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 46, 



6 1 3 . 1975 tarih ve 46, 21 . 2 . 1977 tarih ve 46, 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/193) (S. Sayısı : 
387'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

15. — Kütahya esikli Milletvekili (Esikli Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tok-
mak'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 45, 6 . 3 . 1975 tarih ve 45, 21.2. 1977 tarih ve 45 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/192) (S. Sayısı : 
388'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

16. — Kütahya esiki MAIfet vekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genci Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 say;h 
Haftalık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Özaş-
kan'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 43. 6 . 3 . 1975 tarih ve 43; 21 . 2 . 1977 tarih ve 
43 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/190) (S. Sayısı : 
390'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

17. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa 
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 42, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 42, 21 . 2 . 1977 tarih ve 42 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/189) (S. Sayısı : 
391'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

18. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Kara-
taş'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 

Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
41, 6 . 3 . 1975 tarih ve 41,-21 . 2 . 1977 tarih ve 41 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/188) (S. Sayısı : 
392'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

19. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 879 sayılı Kudret Ay-
dın'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 40, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 40, 21 . 2 . 1977 tarih ve 40 sa
yılı raporları (C. Senatosu : 4/187) (S. Sayısı : 
393'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 
20. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 

Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Genç-
türk'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 39, 6 . 3 . 1974 tarih ve 39, 21 . 2 . 1977 tarih ve 
39 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/186) (S. Sayısı : 
394'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

21. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 38, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 38, 21 . 2 . 1977 tarih ve 08 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/185) (S. Sayısı : 
395'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

22. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Naciye İzgi'ye 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge 
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 



Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 37, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 37, 21 . 2 . 1977 tarih ve 37 sa
yılı raporları (C. Senatosu : 4/184) (S. Sayısı : 
396'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

23. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı 
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 1 1 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 36, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 36, 21 . 2 . 1977 tarih ve 36 sa
yılı raporları (C. Senatosu : 4/183) (S. Sayısı : 
397'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 
24. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı 

Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 27 . 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkuî vekili Avukat 
M. Salih Yurdakuler'e ait kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun. 
4 . 7 . 1974 tarih ve 35, 6 . 3 . 1975 tarih ve 35, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 35 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/182) (S. Sayısı : 398'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

25. — Ziya Müezzinoğlu'nun, (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 34 
sayıh raporları (C. Senatosu : 4/181) (S. Sayısı : 
^99'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

26. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Diiekçc Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Ömer'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
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J Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6.3. 1975 
tarih ve 51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/199) (S. Sayısı : 402'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

I (Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

i 27. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'm Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5894 sayılı 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, 

I 21 . 2 . 1977 tarih ve 6 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/81 - 4/22) (S. Sayısı : 1574'e 4 ncü ek) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1977) 

I (Not : Milli Savunma Bakanlığı ile ilgilidir.) 

28. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
I Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku

rulunun 12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonunun 31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 
tarih ve 17/1, 20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 17, 21 . 2 . 1977 tarih ve 17 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/80 - 4/23) (S. Sayısı : 1575'e 4 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Millî Savunma 'Baikaınlığı ile iligilMr) 
29. — Adalet Bakanı ismail Müftüoğlu'nun Di

lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4257 sayılı Ahmet Barmdırır'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 166 sayılı Raporu. (C. 
Senatosu : 4/294) (S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 
2 . 3 . 1977) 

(Not : Adalet Bakanlığı ile ilgiKıdir) 

I 30. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün Dilek-
I çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 

tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 4276 
I sayılı Mustafa Altınok'a ait Kararın tatbik edilemeye

ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 ta
rih ve 165 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/293) (S. 
Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1977) 

I (Not : İçişleri Bakanlığı ite 'iligSIM'ir) 
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31. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 1 
Deniz Baykal'm Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 Sayılı Melek İpkin'e ait Kararın 
Genel Kurulda Görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 151 sayılı Ra
poru. (C. Senatosu : 4/283) (S. Sayısı : 672) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 3 ,1977) 

(Not : Maliye Balkanlağı ile ilgilidir) 

32. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 Sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 25 Sayılı Makbul Açıkhan'a ait 
Kararın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 ta
rih ve 152 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/284) (S. 
Sayısı : 673) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile iıgiidir) 

33. — Maliye Bakanı Doç. Dr. Yılmaz Ergene-
kon'un Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 29 . 4 . 1975 tarih ve 6 sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a ait Kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda gö- I 
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun I 
21 . 2 . 1977 tarih ve 164 sayılı Raporu. (C. Senato
su : 4/292) (S. Sayısı : 674) (Dağıtma tarihi : 
2 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir) 

34. — Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 22 . 7 .-1976 
tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 4243 
sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanu- I 
nun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul- I 
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 21 . 2 . 1977 tarih ve 163 sayılı Raporu. (C. Se
natosu : 4/291) (S. Sayısı : 675) (Dağıtma tarihi : 
2 . 3 , 1977) 

(Not : Mililî Savunma Bakanlığı ile üılgiiıdir) 

35. — Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulumun 22.7.1976 
tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 4254 
sayılı Ramazan Kurt'a ait kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140, sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine [ 

dair Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 
tarih ve 161 sayılı raporu. (C. Senatosu : 4/289) (S. 
Sayısı : 676) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1977) 

(Not : Millî Savunma Bakanlığı ile iigiidir) 

36. — Millî Savunma Bakam Ferid Melen'in Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 22.7.1976 
tarih ve 36 .sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 4268 
sayılı Ali Savaş'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine 
dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 162 sayılı raporu (C. Senatosu : 4/290) (S. Sayısı : 
677) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1977) 

(Not : Milî Savunma Bakanlığı ile (ilgilidir) 

37. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu İzmir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale 
Milletvekili Zekiye Gülsen'in Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 15 . 4 . 1975 tarih ve 3 sa
yılı Haftalık Karar Cetvel in deki 129 sayılı Burhan 
Göksel'e ak Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporu 
(C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 678'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1977) 

(Not : Millî Savunma Bakanlığı ilıe ilgildıir) 

38. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Millî 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Gene* Kurulunun 28 . 6 . 1973 tarih ve 160 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Ok-
yay'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 21 . 2 . 1977 tarih ve 154 sayılı 
raporu. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1977) 

(Not : Milî Eğitim Bakanlığı ile ilgilidir) 

39. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savunma 
Bakanı) İlhama Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 11 J 1974 tarih ve 1 sayılı Haf
talılk Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli "ye ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazflsı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kanma Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 153 sayılı raporu 
(C. Senatosu : 4/285) (S. Sayısı : 680̂ ) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 3 . 1977) 

(Not : Millî Savunma Başkanlığı i e ilgilidir) 



40. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye Ba
kanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 11 . 1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 16459 sayılı İshak Şafak'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140. sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine daıir Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 52 sayılı raporu 
(C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681) (Dağıtma -tari
hi : 3 . 3 . 1977) 

(Not : Maliliye Başkanlığı ile ilgilidir) 

41. — C. Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar' 
in Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu 22.7.1976 
tarihli ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 4264 
sayılı Cemal Maden'e ait Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 158 sayılı raporu. 
(C. Senatosu : 4/288) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1977) 

(Not : M'iielt MecM Başkanlığı ile ilgilidir) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

'4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Gelirler Kontrolörlerinin yaptıkları vergi 
incelemeleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/65) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
Y.S.E. ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

X 8. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununun Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadî İşler, Anayasa ve Adalet, Millî 
Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür, Sosyal İşler ve 
Bütçe ve Plan komisyonlarından 3'er üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raporu. (M. Mecli
si : 1/11; C. Senatosu : 1/449) (S. Sayısı : 685) (D. 
Tarihi : 21 . 3 . 1977) (12 . 6 . 1972 tarihinde Cum
hurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderilmiştir.) (C. Senatosundaki bitiş tarihi: 28.4.1977) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı : i6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 687 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 1 6 . 7 . 1965 Tarihli 
ve 693 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 2 nci Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Bu Maddeye Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve Bütçe ve 
Plan Komisyonları Raporları. (M. Meclisi : 1/408; C. Senatosu : 

1/456) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 343) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 2 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 3755 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 25 . 2 . 1977 tarihli 55 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 222 sa
yılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci madde
sinin değiştirilmesi ve bu maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 16 . 2 . 1976 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona • havale edilmiş ve Genel Kurulun 
25 . 2 . 1977 tarihli 55 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 343) 

T. C. 
Başbakanlık 12.2. 1976 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 101 -14/03451 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
6 . 2 . 1976 tarihinde kararlaştırılan «222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 
693 sayılı Kanunla Değişik geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 





— 3 

Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim - Gençlik ve Spor 

ve Kültür Komisyonu 
Esas No. : 1/456 -5530 

Karar No. : 11 

16 . 3 . 1977 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

28 . 2 . 1977 tarihinde Komisyonumuza havale bu yurulan Millet Meclisinin 25 . 2 . 1977 tarihli 55 nci 
BLileşümı'nde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, «222 sayılı îüköğretlîm ve Eğitim Kanununun 16 . 7 . 1965 
tarihli ve 693 sayılı Kanunla 'değişik, geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye bir fıkra Eklen
mesine dair kanan tasarısı» Komisyonumuzun 15 . 3 . 1977 tarihli Birleşiminde Millî Eğitim Başkanlığı ve Ma
liye Bakanlığı temsi'lcilerinin de iştirakiyle tetkik ve rriüzaikere olundu. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 222 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre geçici öğ
retmenlik moiejşsiösesii 1 3 . 1 . 1 9 7 6 tarihinde son bulmuş ve bu tarihte geçidi öğretmen sıfatına haiz olanlar, yasa 
gereği öğretmenlik sınıfından alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca, mağduriyetlerini önlemelk üzere, Genel îdıare 
hiznieıleri sınıfına nakilleri yapılmış ve 5434 sayılı Em akli Sarıldığı Kanunu kapsamı içinde kalmışlar ve 15 ay
dan 'beri de Genel İdare Hizmetleri sınıfında çalışmaktadırlar. Tasarının 3 ncü maddesi de, bu kanun kabul 
edildiği takdirde halen genel 'hizmetlerde çalışan geçidi öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine dönmelerini önle
yen hükümler getlirilmliş bulunmaktadır. 13 Ocak 1976 tarihlinden önce geçidi öğretımenlerin öğretmenlik mes
leğinde kalmaları için hazırlanan, tasarı zamanında kanunlaşamadığı ve bu görevlerde çalışanlar Bakanlıkça 
Genel İdare Hizmetlerine nakledildiklerinden tasarının kanunlaşmasının nedeni kalmadığı görüşünü benimseyen 
Komisyonumuz tasarının tümünün ırdddini karar altına almıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Saygılarımla. 

Başlkan Sözcü Kâtip 
Antalya Mardin Sivas 

Reşat Oğuz Sait Mehmetoğİu Muhalifim 
Söz hakkım mahfuzdur 

Hüseyin Öztürk 

İzmir 
Beliğ Beler 

Toplantıda bulunamadı 

C. Bşk. ca S. Ü. 
Sadi Irmak 

Çanakkale 
İsmail Kutluk 

Toplantıda bulunamadı 

Adana 
Hayri Öner 

Erzurum 
Lütfi Doğan 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 

Sami Küçük 

Uşak 
Ahmet Tahtakıhç 

Konya 
Feyzi Halıcı 

Toplantıda bulunamadı 

Bursa 
Barlas Küntay 

Ağrı 
Kasım Küfrevi 

Toplantıda bulunamadı 

Tunceli 
Naim Taşan 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S.. Sayısı : 687) 



Bütçe ve Pian Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 22 . 3 , 7977 

Esas No. : 1/456 
Karar No. : 51 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 25 Şubat 1977 tarihli 55 noi BMeşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edilen, 222 
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 
28 Şubat 1977 tarihli ve 3755 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonu
muzun 22 Mart 1977 tarihli Birleşiminde Millî Eğitim Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tet
kik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun - geçici öğretmen - lere ilişkin geçici 2 nci madde
sinin 693 sayılı Kanunla değişik metninde yer alan 15 yıllık sürenin 32 yıl olarak değiştirilmesini ve adı ge
çenlerin intibaklarının Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca öğrenim ve hizmet süreleri 
esas alınmak sureti ile yapılmasını ve bundan böyle - geçici öğretmen - müessesesinin uygulanmamasını ön
görmektedir. 

5 Ocak 1961 tarihinde konulan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda, günün ihtiyaçları gözetilerek 
ilkokul öğretmenliklerine, ortaokul mezunu ve belli kursları ikmal etmiş kişilerin de - geçici öğretmen - sı
fatı ile atanmaları imkânı getirilmiş ve 15 yıllık bir süre ile ilkokullara - geçici öğretmen - olarak atanmış
lardır. 

Aynı düzenlemede, - geçici öğretmenlik - için - başarılı hizmet - şartı da aranmış ve bunlardan öğretmen 
okulu bitirme sınavını verenler ile lise ve dengi okul mezunu olup aralıksız üç takvim yılı başarılı - geçici 
öğretmenlik - yaptıkları tespit olunanlar, ilkokul asıl öğretmenliğine geçirilmişlerdir. Üst öğrenimi bitireme
yen ancak hizmetlerini başarılı olarak yürütenler de yine ihtiyaçlar gözetilmek sureti ile - geçici öğretmen -
sıfatı İle görevlerine getirilmişlerdir. 

Kanunun emrettiği 15 yıllık süre 13 Ocak 1976 tarihinde sona ermiş ve bu süre içinde öğretmen okulunu 
veya lise ve dengi okulu bitiremedikleri için ilkokul öğretmenliği daimî kadrolarına atanamayan ancak, 
ilkokul öğretmenliğinde de başarılı hizmetler veren 714 - geçici öğretmen - in, - geçici öğretmen - sıfatı ile 
Devlette ve öğretmenlik mesleğinde geçmiş olan hizmetleri için bir kanun düzenlemesine gerek duyulmuş ve 
15 yıllık sürenin hitama erdiği 13 Ocak 1976 tarihini takip eden 12 Şubat 1976 tarihinde Hükümet tarafın
dan işbu kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edilmiştir. 

15 yıllık sürenin hitama erdiği 13 Ocak 1976 tarihinden, tasarının Komisyonumuzda görüşmelere konu kı
lındığı 22 Mart 1977 tarihi arasında, sözü edilen 714 - geçici öğretmen -, Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtına 
bağlı - Genel İdare Smıfı - kadrolarına geçirilerek Devlet hizmetindeki memuriyet dönemleri güvenlik altına 
alınmış ancak - geçici öğretmen - olarak görevlerine devamları, bir sorun meydana getirmiştir. 

Bu geçici müesseseyi ihdas eden kanun, hizmette başarı şartını aramıştır. Söz konusu 714 öğretmen, hiz
mette başarılı oldukları için - geçici öğretmen - sıfatı ile 15 yıllık sürenin sonuna kadar görevlerine devam 
ettirilmişlerdir. 

Söz konusu 714 - geçici öğretmen -, bu mesleği benimsedikleri ve başarılı hizmetler verdikleri içindir ki, 
15 yıllık sürenin hitamını müteakip ve 12 Şubat 1976 tarihinde Hükümet, sözü edilenlerin - geçici öğret
men - sıfatı ile hizmetlerine davam edebilmelerini sağlamak amacı ile bu tasarıyı getirmiş ancak, tasarıyı geti
rirken 2 nci maddede bu kişilerin - geçici öğretmen - sıfatı ile hizmet göreceklerini teyid ve tekrar etmiş 
ve ayrıca 3 ncü maddede de - geçici öğretmen - lik müessesesinin bundan böyle uygulanmayacağını ve işbu 
tasarının kapsamının da 714 - geçici öğretmen - ile sınırlı olduğunu belirlemiş ve münhasıran bu 714 - geçici 
öğretmen - in dışında hiç kimsenin geçici öğretmen - sıfatı ile bu kanunun getirdiği imkândan yararlanama-
yacağmı hüküm altına almıştır, 
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Komisyonumuz da, tasarıyı, sayıları sadece 714 olan - geçici öğretmen - lerin başarı ile yüriiCtüıkleri öğ
retmenlik hizmetlerine devam etmelerini sağlayıcı bir kanun düzenlemesi kabul etmeîC- sureti ile benîmıserniş 
ve bu 714 kişiden ibaret olan - geçici öğretmenlerin - 15 yıllık sürenin hitama ermesi nedeni ile Millî Eğitim 
Bakanlığı kadrolarmdaki - Genel İdare Sınıfı - kadrolarına sırf aylık alabilmelerini sağlamak için geçirilmiş 
bulundukları, bu neden ile de 3 ncü maddedeki hükmün bu 714-geçici öğretmen - için söz konusu olmadığını, 
hatta bunların haklarını koruyucu nitelikte olduğunu tespit etmek sureti ile benimsemiştir. 
• II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü ve 5 nci maddeleri. Komisyonumuzca da aynen ka

bul edilmiştir. 
III - Tasarının gecikmiş bir ihtiyaca cevap verdiği gerçeğini gözeten Komisyonumuz, Genel Kurulda ön

celik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 
İşbu raporumuz. Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Anikara 

Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 

Raif Eriş 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Fethi Çelikbaş 
Toplantıda bulunamadı. 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Toplantıda bulunamadı. 

Başkanvekili 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 

Aydın 
HaLil Goral 

Toplantıda bulunamadı. 
Erzincan 

Niyazi Unsal 

Kahramanmaraş 
Adnan Karaküçük 

Raporlu 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Curnhurbaşkâmnca S. Ü 
Zeyyat Baykara 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Trabzon 
Hasan Güven 
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C SENATOSU BURDUR ÜYESİ EKREM KABAY 
: İLE BURDUR MİLLETVEKİLİ OSMAN 

AYKUL'UN TEKLİFİ 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 693 
Sayılı Kanunla Değişik Geçici 2 nci Maddesinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci 
maddesinde yazılı 15 ydlık süre 32 yıl olarak değiş
tirilmiştir. 

SAKARYA MİLLETVEKİLİ HAYRETTİN UYSAL 
VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

16 Temmuz 1965 Gün ve 693., Sayılı Kanunun 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı Kanun yürüdüğe 
girdikten itibaren 15 yıl süre ile 15 nci maddede ya
zılı şartları taşıyan öğretmen bulunmaması halinde, 
en az ortaokul ve dengi okullar mezunu ve 18 ya
şım tamamlamamış olanlardan açımıış ve açılacak 
kurslarda başarı gösterenler öğrenim durumlarına 
göre kadro karşıhgı ücretle geçici öğretmen olarak 
atanabilirler. 

Bunlardan Sise ve dengi okul mezunu bulunanlar
dan üç takvim yılı; ortaokul ve dengi okul mezunu 
bulunanlardan 6 takvim yılı geçici öğretmenlik yap
tıkları ve başarıları usuîüne göre saptandığı anla
şılanlar, asil ilkokul öğretmenliğine geçirilirler. 

Başarılı hizmet yılı 6 yılı doldurmayan ortaokul 
ve dengi okul mezunu geçici öğretmenlerden en az üç 
yıl başarı ile çalıştıktan sonra iBtöğretmen okulu mes
lek dersleri imtihanını verenler de asil ilkokul öğret
meni olurlar. 

Asi? ilkokul öğretmenliğine geçirilen geçici öğ
retmenlerin, geçici öğretmenlikteki hizmet süreleri 
terfîlerinde gözönüne ahnır. 

Geçici öğretmenlere tatil aylarında da ücret öde
nir. 

Teftiş raporlarına göre, iki yıl üst üste başarısız 
olan geçici öğretmenlerin görevlerine son verilir. 

Geçici öğretmenler, disiplin işleri bakımından asil 
öğretmenlere uygulanan hükümlere tabidir. 
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C. Senatosu Burdur üyesi Ekrem Kabay ile Burdur 
Milletvekili Osman Aykul.un teklifi 

MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren yemden, açıktan veya başka görevler
den nakil suretiyle geçici öğretmen atanması yapıl
maz. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. 
rütür. 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın teklifi 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu Kanunu Millî Eğitim ve Mali
ye bakanları vürütiir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren açıktan veya başka görevlerden na
kil suretiyle yeniden geçici öğretmen atanması ya
pılamaz. 

MADDE 4. — Bu Kanun, 1 Ocak 1976 tarihin
den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

9 — 

I Bütçe ve Plan Komisyonun kabul ettiği metin 

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

MADDE 4. — Miîlet MecKsi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet MecKsi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 16 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 689 

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri- Hak
kındaki Kanunun 36 ncı Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna 3 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2 /669 ; C. Senatosu : 

2/115) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 419) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 17 . 3 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4520 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 15 . 3 . 1977 tarihli 61 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 633 sa
yılı Diyanet İşieri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 ncı maddesinin değiştirilmesine 
ve bu Kanuna 3 geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Milîet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 5 . 7 . 1976 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
15.3. 1977 tarihli 61 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 419) 

1 . 7 , 1976 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 36 ncı maddesinin değişti
rilmesine ve bu Kanuna 3 geçici madde eklenmesine drir kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte takdim edilmiştir. 

Gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla istirham ederim. 

Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütfi Zararsız 

G E R E K Ç E 

5 . 8 . 1965 tarihinde yürürlüğe giren 633 sayılı D'/anet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında 
kanun bu kuruluşa yeni bir hüviyet kazandırmıştır. Ancak, Kanunun 11 senelik uygulaması esnasında bir ta
kım aksaklıklar olduğu görülmüştür. Bu aksaklıkların giderilerek Diyanet İşleri Başkanlığının merkez ve iller 
kuruluşunda daha rahat ve verimli çalışmaları yapabil;.ıck için bu teklif hazırlanmıştır.. 
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Birinci maddenin gerekçesi : 
633 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince açık kalan aylıklı veya ücretli imam - hatipliklere bu kanu

nun 22 nci maddesinde yazılı nitelikte istekli bulunmadığı takdirde yeterli din bilgisine sahip olduğu imtihan
la tespit edilen en az ilkokul ve Kur'an kursu mezunu vekâleten atanmaktadır, imam - hatip liseleri 1 nci ve
ya 2 nci devre mezunlarından açık bulunan imam - ha.tiplik kadrolarına yeteri kadar istekli çıkmadığından 
11 senedir 36 ncı madde çalıştırılmış, bugün sayıları takriben 20 000 (Yirmibin)e yaklaşan vekil imam - ha
tip görevli kitlesi teşekkül etmiştir. Bu vekil imam - hatipler çalışan her kamu hizmetlisi için tanınan özlük 
haklarından ve sosyal haklardan mahrumdurlar. Görevinden izinli olarak ayrılanlardan ücretleri kesilir. 
Bunlardan ağır hasta olarak hastanede yatanın derhal ücretleri kesilir. İstirahatli ve raporlu oldukları sürece 
kendilerine ücret ödenmez. Ayrıca görev emniyetleri yoktur. Her an bulunduğu kadroya bir asil imam - ha
tip tayini ile görevinden ayrılacağı endişesi içinde manen huzursuzdur. Bu durum sosyal adalet ve eşitlik 
prensiplerine uymamaktadır. Kaldı ki, Anayasanm 41 nci maddesinde «İktisadî ve sosyal hayat, adalet, tam 
çalışma esası ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzen
lenir.»1 denmekte 42 nci mtldede ise «... Devlet çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık 
içinde gelişmesi için, sosyal, iktisadî ve malî tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı destekler...»1 denerek 
Devletçe çalışanlar için kararlılık ve onları koruma teminatı vaat edilmiştir. Yukarıda beyan olunan sebep
lerle Kanunun 36 ncı maddesi değiştirilerek güç şartlariçlnde görev yapan ve fakat görev emniyeti bulunmayan 
vekil imam - hatipler asalete geçirilmişlerdir. 

ikinci maddenin gerekçesi : 
Geçici madde 8. — Bu madde ile vekil imam - hatiplikte geçen hizmet süresi kademe ilerlemesi ve dere

ce yükselmesi sureti ile değerlendirilmiştir. 

Serbest meslekte geçmiş hizmetlerin değerlendirildiği şu ortamda vekâleten de olsa resmî hizmetle geçen 
bu sürenin değerlendirilmesi hakşinaslıktır. 

Geçici madde 9. — Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarındaki cami görevlileri ile aynı hizmeti ifa eden 
mülhak vakıflara ait cami ve mescitlerdeki cami görevlileri hizmet eşitliğine rağmen özlük ve sosyal haklar 
bakmvndan farklı durumdadırlar. Bunların da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlanarak eşitlik, vazife ve idare
de yeknesaklık sağlanmıştır. 

Geçici madde 10. — Liyakat ve ehliyetlerini imam - hatiplik için yapılan imtihanların aynını içine alan 
bir imtihanla ispat ederek göreve tayin edilmiş buliMian, esasen imam - hatibin bulunmadığı zamanlarda 
imam - hatiplik vazifesi fiilen yapan Kur'an kursu öğreticisi ile müezzinlerin açık kalan imam - hatipliklere 
naklen tayin edilmişlerdir. Bu ise hem görevin aksamamasmı sağlamıştır, hem de bu mevzuda yıllardır de
vam eden talebi karşılamıştır. 

3 ncü ve 4 ncü maddelerin gerekçesi : 
Bu maddeler yürürlük maddeleridir. 

Bütçe ve Pian Komisyonu Rapora 
Cumhuriyet Senatosu • 

Bütçe ve Plan Komisyonu 22 . 3 . 1977 
Esas No. : 2/115 
Karar No. : 53 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 15 Mart 1977 tarihli 61 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 633 
sayılı Di'/anet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 ncı maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna 3 geçici madde eklenmesine dair Kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 17 Mart 
1977 tarihli ve 4520 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 
22 Mart 1977 tarihli Birleşiminde Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve 
müzakere edildi. 
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I. - Teklif, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 ncı mad
desinin değiştirilerek, istekli bulunmadığından açık kalan imam - hatipliklere vekâleten atanmış olanların, 
bu vekillikleri sırasındaki hizmet süreleri öğrenim durumlanna göre kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi 
sayılarak asil imam - hatip olarak atanmalarını. 

Bunun yanı sıra anılan kanuna geçici maddeler eklemek suretiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolann-
daki cami görevlileri ile aynı hizmeti gören mülhak vakıflara ait cami ve mescitlerdeki görevlilerin Diya
net İşleri Başkanlığı kadrolarına, mülhak vakıflarda geçen hizmet sürelerinin değerlendirilerek atanmaları
nı, 

Açık bulunan imam - hatipliklere 633 saydı Kanunun 22 nci maddesinde yazılı nitelikte istekli bulunma
dığı takdirde, bu kanunun neşri tarihinde Kur'an kursu öğretici ve müezzinlerden isteyenlerin asil imam - ha
tip olarak naklen atanmalarını. 

Öngörmektedir, 
633 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin imam - hatiplik için aradığı nitelikte istekli bulunmadığında 

aynı kanunun 22 nci maddesi işletilerek en az ilkokul ve Kur'an kursu mezunları vekil imam - hatip ola
rak atanmaktadır. Ancak vekâlet müessesesinin bir gereği olarak bu kişilerin görev emniyetinin bulunmama
sı, manevi huzursuzluğa neden olmaktadır. Ayrıca, mülhak vakıflara ait cami ve mescitlerde görev yapanların 
Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında yer almaması, aynı görevi yapanlar arasında eşitsizliğe, vazife ve 
idarede yeknesaklığın sağlanmasına mani olmaktadır. 

Teklifin kanunlaşması halinde, bu sorunların ortadan kalkacağı görüşünden hareketle, Komisyonumuz 
işbu teklifi benimsemiştir. 

II. - Millet Meclisi metninin 1. 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III. - Teklifin bir an önce kanunlaşması ile, sayıları 20 bine yaklaşan vekil imam - hatiplerin güven

liklerinin ve istikballerinin teminat altına alınmasının sağlayacağı yararı gözeten Komisyonumuz, Genel Ku
rulda teklifin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunu da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur, 

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

C. Bşk S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkur 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Toplantıda bulunamadı 

Başkan vekili 
C. Bşk. S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Kahramanmaraş 
Adnan Karaküçük 

Raporlu 

Tabiî Üye 
Karşıyım 

Haydar Tunçkcmat 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

C. Bşk. S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Toplantıda bulunamadı 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

Kars 
Y. Ziya Aynın 

Trabzon 
Hasan Güven 
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YOZGAT MİLLETVEKİLİ 

ÖMER LÜTFİ ZARARSIZIN 
TEKLİFİ 

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 36 ncı Maddesinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna 3 Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 633 sayılı Diyanet 
İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanunun 36 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 36. — Bu Kanunun 22 
nci maddesi (f) bendinde yazdı ni
telikte istekli bulunmadığı için açık 
kalan imam hatipliklere vekâleten 
atanmış olanlardan, bu Kanunun 
neşri tarihinde görevi başında olan
lar müktesep derece aylıkları ile ay
nî göreve asil imam -. hatip olarak 
atanmış sayılırlar. 

MADDE 2. — 633 sayılı Kanu
na aşağıdaki geçici 8 - 9 ve 10 ncu 
maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Ka
ncala asil imam - hatipliğe atanmış 
sayılanların vekil İmam - hatiplikte 
geçen süreleri öğrenim durumları
na göre kademe ilerlemesi ve dere
ce yükselmesi sureti ile değerlendi
rilir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Ka
nunun neşri tarihinde mülhak va
kıflara ait cami ve mescitlerde gö
rev yapan cami görevlileri. Diyanet 
İşleri Başkanlığı kadrolarına ata
nırlar. Mülhak vakıflarda geçen 
hizmet süreleri öğrenim durumları
na göre kademe ilerlemesi ve de
rece yükselmesi sureti ile değerlen
dirilir. 

Mülhak cami görevlilerinden hu 
Kanunun neşrinden önce Diyanet 
İşleri Başkanhğı kadrolarına geçen
lerin mülhak vakıflarda geçen hiz-

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 36 ncı Maddesinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna 3 Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Ka

nun TektifL 

MADDE 1. — 633 sayılı Diya
net İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunun 36 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değîşri-
riîmiştir, 

Madde 36. — Bu Kanunun 22 
nci maddesi (f) bendinde yazdı ni
telikte istekli bulunmadığı için açık 
kalan imam - hatipliklere vekâleten 
atanmış olanlardan, bu Kanunun 
neşri tarihinde görevi başında olan
lar müktesep derece ayhklan ile ay
nı göreve asil imam -• hatip olarak 
atanmış sayıhrlar, 

MADDE 2. — 633 sayılı Kanu
na aşağıdaki geçici 8, 9 ve 10 ncu 
maddeler eklenmiştir* 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Ka
nunla asil imam - hatipliğe atanmış 
sayılanların vekil imam - hatiplikte 
geçen hizmet süreleri öğrenim du
rumlarına göre kademe ilerlemesi 
ve derece yükselmesi sureti ile de
ğerlendirilir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Ka
nunun neşri tarihinde mülhak va
kıflara ait cami ve mescitlerde gö
rev yapan cami görevlileri, Diyanet 
İşleri Başkanlığı kadrolarına atanır
lar. Mülhak vakıflarda geçen hiz
met süreleri öğrenim durumlarına 
göre kademe ilerlemesi ve derece 
yükselmesi sureti ile değerlendirilir. 

Mülhak cami görevlilerinden bu 
kanunun neşrinden önce Diyanet 
İşleri Başkanlığı kadrolarına geçen
lerin mülhak vakıflarda geçen hiz
met süreleri de öğrenim durumlan-

BÜTÇE VE PLAN 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 36 ncı Maddesinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna 3 Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Ka

nun Teklifi, 

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

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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met süreleri de öğrenim durumla
rına göre kademe ilerlemesi ve de
rece yükselmesi olarak değerlendi
rilin 

Bu gibilere Vakıflar Genel Mü
dürlüğünce veya mütevellilerce 
ödenmesi gereken ücretler Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne irad kay
dedilir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Açık 
kalan imam - hatipliklere bu Ka
nunun 22 nci maddesinde yazılı ni
telikte istekli bulunmadığı takdirde 
bu Kanunun neşri tarihinde görev 
başında olan Kur'an kursu öğretici 
ve müezzinlerden isteyenler asil 
imam - hatip olarak naklen tayin 
edilirler. 

Aynı kadro için isteklilerin çok
luğu halinde din bilgisinden arala
rında açılan müsabaka imtihanın
da en çok puan alan atanır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

JVEllet Meclisinin kabul ettiği meitin 

na göre kademe ilerlemesi ve dere
ce yükselmesi olarak değerlendiri
lir. 

Bu gibilere Vakıflar Genel Mü
dürlüğünce veya mütevellilerce 
ödenmesi gereken ücretler Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne irat kaydedi
lir. 

GEÇtCt MADDE 10. — Açık 
kalan imam - hatipliklere bu Ka
nunun 22 nci maddesinde yazılı 
nitelikte istekli bulunmadığı takdir
de bu kanunun neşri tarihinde gö
rev başında olan Kur'an kursu öğ
retici ve müezzinlerden isteyenler 
asıl imam - hatip olarak naklen ta
yin edilirler* 

Aynı kadro için isteklilerin çok
luğu halinde din bilgisinden arala
rında açılan müsabaka imtihanında 
en çok puan alan atanır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Bütçe ve Plan Komlisyonununkabul 
ettiği metin 

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

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

Curtthuniyeıt Senatosu (S. Sayısı : 689) 




