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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

(9/2) Esas numaralı Sorutturma Komisyonuna 
yeniden 1 ay süre verilmesine dair Komisyon Baş
kanlığı 'tezkeresi (3/40) kalbul olumdu. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı ara
sında Sosyal Güvenlik Hakkındaki Sözleşmenin Re
vizyonu ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair (1/10) (S. Sayısı : 94), 

Diplomasi Ajanlar* da dahil olmak üzere Ulus
lararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Ön
lenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğu Hakkında (l/llil) (S. Sayı
sı : 95)', 

Uluslararası Enerji Programı Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair {1/112)', (S. Sa-
yi'sı: 96) kanun tasarıları ile; 

Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usu
lü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair (2/3!2), 
(S. Sayısı : 133) ('kanun teklifi de kaJbul eklikti.) 

Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanun 
teklifinin ise (2/33), (S. Sayısı : 134) tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak 1 nci maddesi üzerinde 
bir süre görüşüldü; teklifin tekrar incelenmek üzere 
komisyona geri verilmesi kabul olundu. 

23 Ocak 1981 Cuma günü saat I5.0û'te toplanıl
mak üzere birleşime saalt 17.05'te sion verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konlseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saatti : 15.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı* Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve MİLİ i Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve MiE'İ Güvenik Konseyi Üyesî) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn, K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 36 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı 
Ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İhtisas Ko
misyonu Raporu. (1/118) (S. Sayısı : 136) (1) 

Gündemimizin birinci sırasında, Öğretmenlere 
Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve bu konudaki İhtisas Komisyonu 
Raporu mevcuttur ve bu rapor 136 sıra sayısı ile bası
lıp dağıtılmıştır. 

Bu kanunla ilgii olarak İhtisas Kotmisyonu Söz
cüsü ve Bakanlık temsilcileri yerlerini aldılar. 

(1) 136 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmelere 
geçmeden evvel Komisyon Sözcüsü arkadaşımızın 
bu konuda izahat vermesini rica edeceğim. 

Buyurun efendim. 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Öğretmenlere 
Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Ba
kanlığı, Milli Güvenlik Konseyi Hukuk İşleri Ka
nunlar ve' Kararlar Dairesi ile Devlet Personel Dai
resi Başkanlığı temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonu
muzda görüşülmüştür. 

— 220 — 
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Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, Devle
timizin temsilcisi olarak ülkenin mahrumiyet köşele
rinden en gelişmiş yörelerine kadar, memleketimizin! 
Her yerinde eğitim, öğretim hizmetlerini yürüten öğ
retmenlerimize ayida 1 000 lira Eğitim ve Öğretim 
Tazminatının verilmesini ön'gören tasarının tümü Ko
misyonumuzca benimsenmiştir. 

Yine Komisyon çalışmalarımızda, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa taıb'i, eğitim ve öğretim hiz
metleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda 
görevli, fiilen öğretmenlik hizmeti yapan Milli Eği
tim Bakanlığı mensupları da bu yasa tasarısı kapsa
mına alınmıştır. 

'Bu yasa tasarısı kapsamına; ilkokul öğretmenleri, 
rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli öğret
menler, yetiştirme yurlüarı, okul öncesi öğrenim ku
rumlarında ve benzeri kurumlarda ıgörevli öğretmen-
'ler, cezaevi okullarında görevli öğretmenler, orta
okul öğretmenleri, lise ve meslek liseleri öğretmenleri1 

ile kurs ve yaygın eğitimde görev alan öğretmenler 
dahildir.. 

Yükseköğrenim kurumlarında görevli öğretmen-' 
ler, (üniversite öğretim görevlileri) ayrıca tazminata 
hak kazandıklarından bu yasanın dışında bırakılmış
tır, 

Hükümetin bize gönderdiği tasarıda, ilkokul mü-
fdtitişîerinin de teftiş tazminatı şeklinde bir tazminat 
atoaisı nedeniyle, omların da kanun kapsamı dışında 
bırakılması önerilmişti. 

Ayrıca, zaitıâlilerinize takdim edilen raporun 
«Ek : 1»inde belirlenen müesseselerde çalışan öğret
menlerin adedi 409 749'ldur. Bunların 314'ü kamu 
iktisadi teşekküllerinde çalıştıkları ve kendi kuruluş 
yasalarından yararlandıkları için ibu kanun kapsamı 
dışında tutulmaktadır. Böylece, bu kanun kapsamına 
giren öğretmen mevcudu 409 435 olmaktadır. 

Bunun dışında, Hükümetten gelen tasarıya ilave
ten, öğretmenlere daimi statüde bir tazminat veril
mesi olanakları araştırılmış, belMi bir yüzde üzerin-' 
den veya devamlı değişen katsayılarla belirlenen taz
minat verilmesi konusu da incelenmiştir. 

Raporumuzda detayıyla açıklanan bu inceleme so
nucunda, fayda ve mahzurları değleriendiriimaş ve 
netice olarak Sayın Başkanım, Hükümet tasarısında 
belirlendiği üzere, öğretmenlere ayda 1 000, lira taz
minat Ödenmesi şekli en uygun hal tarzı olarak gö
rülmüştün Bu yasa tasarısı Kıorriisyonumuzca aynen 
benimsendiği cihetiyle yüksek tensiplerinize arz olu
nur, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, (tasarının tümü üzerinde söz almak iste

yen sayın üye var mı?.. Yok. 
Tasarının tümlü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
Şimdi tasarının 1 nci maddesini okutuyorum : 

Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi 
Hakkında Kanun1 Tasarısı 

MADDE 1. — Kamu kurumlarında 657 sayılı 
Devlet M'emurları Kanununa tabi, eğitim ve öğretim 
hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda 
görevli olanlardan : 

A) Temel eğiltim I nci kademe okulları ile rehber
lik ve araştırma merkezleri, yetiştirme yurtları, okul 
öncesi eğitim kurumlarında ve benzeri kuruluşlarda 
fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul mü
dürleri ve yardımcıları ile cezaevi okullarında çalışan 
öğretmenler dahil), 

B) Temel eğitim II nci kademe okulları ile orta 
Ve yükseköğretim kurumlarında, kuris veya yaygın 
eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda 
fiilen öğretmenlik yapanlara (yönetici, eğitim uzmanı 
ve eğitim uzman yardımcıları dahil)', 

Ayda 1 000 lira eğitim ve öğreitim tazminatı öde
nir. 

Ancak, ilköğretim mülfetitişleri ile Milli Eğitim 
Bakanlığı dışındaki kurum veya kuruluşlarda çalışan 
ve 657 sayılı Kanunda öngörülen ödemeler dışında 
kalan ek ödemelerden özel mevzuatına göre yararla
nan öğretmenlere bu tazminat ödenmez. 

BAŞKAN — Efendim, tasarının 1 nci maddesi 
üzerinde söz almak isteyen sayın üye var mı?.. 

Buyurun Orgeneral Celasun. 
ORGENERAL SEDAT CELASUN — Bir şey 

öğrenmek istiyorunı Sayın Başkanım. 
Acaba niye ilkokul müfettişlerini bu tazminattan 

muaf kılmışlar? 
'BAŞKAN — Bu konuyu Bakanlık Temsilcisi ar

kadaşımdan sorayım efendim. 
Buyurun^ 
BAHİR SORGUÇ (Milli Eğitim Bakanlığı Tem

silcisi) — Efendim, Bakanlığımız prensip olarak, eği
tim, öğretim hizmetleri sınıfına dahil olan Itüm perso
nelin bu kanun kapsamı içine alınmasını uygun bul
muş idi. İlköğretim müfettişlerinin, yevmiye aldıkları 
için, bu kanunun kapsamı dışında bırakılması düşü-
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nülldü. Ancak, Bakanlığımız, eğitim ve öğretim hiz+ 
metleri sınıfında oldukları için bunların da bu kanun 
kapsamına alınmalarında yarar olduğu görüşündedir., 

BAŞKAN — Yalnız yolluk mu alırlar, yolluğun 
dışında bir şey almazlar mı? 

BAHİR SORGUÇ (Milli Eğitim Bakanlığı Tem
silcisi) — Yalnız yolluk alırlar, bunun dışında bir şey 
almazlar, 

'BAŞKAN — Bu müfettişler yalnız teftişe çıktık
ları zaman mı alırlar, yoksa dış göreve çıksın çıkma
sın iner ıgün Ibu yolluğu alırlar mı? 

BAHİR SORGUÇ (Milli Eğitim Bakanlığı Tem
silcisi) — Her gün alırlar; 200 lira yevmiye alırlar. 

BAŞKAN — Peki, genel olarak ne kadar zaman 
dışarıda görev yaparlar, ne kadar zaman merkezde 
kalırlar? 

BAHİR SORGUÇ {Milli Eğitim Bakanlığı Tem
silcisi) — Yılda 9 ay kafdar dışarıda görev yaparlar. 

BAŞKAN — Harcırahlar değişti, şimdi 400 lira 
oldu değil mi? Yüzde yüz artırıldı yeni Bütçe Kanu
nunda zannediyorum. 

BAHİR 'SORGUÇ (Milli Eğitim Bakanlığı Tem
silcisi) — İlköğretim müfdttişlerininki 300 oldu. 

BAŞKAN — Bu yeni bütçe kanunundakini bili
yor musunuz? 

BAHİR SORGUÇ (Milli EğMm Bakanlığı Tem
silcisi) — Bakanlık müfettişlerininki 300. 

* BAŞKAN — Takriben 9 bin lira. Tabii »bunun bir 
kısmıyla 'gittiği yerde masraf yapacaktır. 6 ibin lirası
nı ma'sraf yapsa, gene 3 bin lirası kalır; ondan dolayı 
hariç tutuldu zannediyorum; herhalde hariç tutulma
sının 'bir sebebi bu. 

Peki, ortaokul ve lise müfettişleri yok mu efen
dim? 

BAHİR SORGUÇ (Milli EğMm Bakanlığı Tem
silcisi) — Efendim, ortaokul 've lise müfettişleri, Ba
kanlık müfettişi Idediğimiz arkadaşlarımız, genel İda
re 'hizmetlerinde bulunuyorlar. Bu (kanun ise sadece 
eğitim ve öğretim 'hizmetleri (sınıfında bulunanları 
kapsıyor, o bakımdan ıbu kanun kapsamı içinde de
ğiller. 

BAŞKAN — Peki, ilköğretim müfettişlerine de 
ıbu tazminatı verirsiek, ortaokul »Ve liselerde bu görevi 
yapan (müfettişler demezler mi ki, biz riiye almıyoruz, 
biz de müfettişiz? 

BAHİR SORGUÇ (Milli EğMm Bakanlığı Tem
silcisi) — Mutlaka diyecekler ©fendim. Zaten Bakan
lık merkez teşkilatında çalışan ve menşei öğretmeni 
olan arkadaşlarımız da var, onlar da bundan yarar

lanamıyorlar. Bakanlığımız da özellikle şube müdürü 
tayininde bu yönden sıkıntı çekiyor; bundan sonra da 
artacaktır bu sıkıntı. Öğretmen olunca 1 000 lira (taz
minat alacak, Bakanlığa gelince bu 1 000 liradan da 
olacaktır ve bu bakımdan merkez »teşkilatında çalış
mayı arzu etmeyecektir. 

IBu yönden de Bakanlığımızın bir silkintisi oldu
ğunu arz etmek isıterijm. 

BAŞKAN — Bu konuda İhtisas Komisyonu ne 
diyor? 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (lıhlfeas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Mili1 Eğiteim 
Bakanlığıyla konuyu koordine ettik, çalişmalarımız-
ıda bu husus dikkate alındı. Ancak, idari hizmet
lerin çok değişik, çeşitli olması ve idari hizmetle öğ
retim hizmetinin ayırdedlilmesinidelki zorluklar nede-
nüyle, gerektiğinde Mili Eğitim Bakanlığı kadrola
rında ve diğer teşkilatında idari görevlerde çalışan
lara başka bir tazminat şeklinde getlirillimiesıioin jleri-
deki bir çalışmayla, bu kanun dışınıda blir çalışmayla 
mümkün olalbileüeğtt belirlendi. 

Arz edleırim. 
BAŞKAN — Mesela, hlâlkÜm ve savcılara verilen 

tazminat hukuk müşavirlerine de veriliyor mu? 
TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Bakanhlklarda aynı statüyü de
vam ettiren hâkimlere Veriilliyor Sayın B'aışlkattim. 

IBAŞKAIN — Hayır, hukuk müşavirlerine verilıi-
yor mu? Hâkimlik yaparsa veriliyor; vaktiyle hâ
kimlik (yapmış da ondan sonra gelimıişsie alır; ama 
doğrudan doğruya hukuk müşavirliği yapıyorsa, 
onun taızrnlinatı yoktur. 

İMİMİ Eğittim Bakanlığını amalim. Personelin bir 
kısmı hakikaten öğretmenlik yapmış, gjeimliştir, mer
kezîde çaliışııyordüır; bir kışıma da başlangıçtan itiba
ren belki merkeze gelirmiş, öğretmenlik yapmadan ça-
lışııyorduir, böyle çalışanlar da mevcuttur.; 

BAHİR SORGUÇ (Mili Eğitim Bakanlığı Tem-
s%M) — Yüzde doksanı öğretmenlik yaptıktan son
ra, gelenlerdir; özellikle sulbe müdür muavini, şube 
müdürü ve daha yukarıdaki seviyede çalışan arka
daşlarımız, öğretmenlik ve okul yönetücifliği yaptıktan 
sonra gelen a^kaıdaşlarımızdır. 

IBAŞKAN — Peki, Mdii EğMrn müdürleri de 
buna dalhıil mü, değil mli? 

IBAHİR SORGUÇ (MM EğMrn Bakanlığı Tem-
silbiisi) — Mliii eğitlim müdürleri dahil değil efen
dim; rnIMi eğfitülm müdürleri genel idare hlizmetinde-
dir.ı 
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(BAŞKAN — Bunlar da öğretmen değdi midir? 
©AHÎOR. SORGUÇ (Mlffi Eğittim Bakanlığı Tem-

mfcM) — Öğretmen menseldir. Öğretmenlik yaptık
tan sonra şube müdürlüğüne atanıyor; bir hayli öğ-
neltoenİk yaptıktan somla milli eğitim müdürü ola
rak (atanmışlardır. 

IBAŞKAN — Peki, ıriM eğitim müdürünün ma-
»yeninde çalışan memurlar alacak mı? 

IBAHÎR SORGUÇ (Mili Eğitim Bakanlığı Tem-
siîcüsii) — Genel idare hizmetinde olanlar alamaya-
calk, öğretmen olarak çalışanlar bu kanundan yarar
lanacaklar. 

TÜMAMİRAL IŞIK BİREN (Millii Güvenlik 
(Konseyi Koordinatörü) — Sayın Başkanını, müsaa
de edbnsenıiız, burada Mlillli Güvenlik Konseyinin İh
tisas Komiisıyonu raporumda faydaları bölümünün 1 
ndi malddesinde, Miffi Eğiltim Balkanlığı Merkez Teş
kilatında nttltelikfli öğretmenlerin hizmet vermesinıin 
sağlanması da Ibiir fayda oliarak mütalaa edilmişti. 
Bu nev'ama, öğretim hizmetlileri sınıfından olup da 
idaıli teşfclaltita görev almayı isteyenleri d!e öğretmen-
llilk yapmaya seVk etmek için bir teşvik unsuru ola
rak düşünülmüştür. 

jBAŞKAN — Şimdi şunu sonarım ben: Eğer biz 
ibu Ödeneği ilkokul müfettişlerine teşmil edersek, o 
zaman hepsine teşmül etmek lazım. Kaildi ki, ilkokul 
müfettişlerinin ıbür de aldıkları yevmiye var, her gün 
alıyor. Ötekilerinim h!iç yok, mesela mtilli eğitim mü
dürünün böyle bîr tazmıinatı yok; millÜ eğitim mü
dürünün aıyrıoa başka bir tazminatı var mı? 

©AHİR SORGUÇ (Mili Eğitim Bakanlığı Tem-
süfoisli) — Taızmünatı yok, ek görevli vardır. 

IBAŞKAN — Giderse, ek görev varldır, ek görev 
Ibütoün öğreitaerJerin vardır. 

TÜMAMİRAL IŞIK BİREN (Miffi Güvenllik 
Komseyi Koordinaltörü) — Yalnız bir husus var, Sa
yın Sorguç herhalde açıklayabilir Sayın Başkanını, 
o da; ortaöğretim müfettişleri merkezde gönderildiği 
zaman yevmliyelerinü ve harcırahlarını normal yoldan 
allıyorlar. 

(BAŞKAN — Ama gittiği zaman alır, her gün al-
muaız onlar, 

BAHİR SORGUÇ (MM Eğiltim Bakanlığı Tem-
silcM) — Devamlı alıyorlar efendim. Bütün Bakan
lık müfettişleri devamlı alıyorlar. 

IBAŞKAN — Mesele yolk o zaman. O halde ma
demki ilkokul müfettişleri çıksın çıkmasın alıyor; 
200*dü, şimdi belki 300 veya 400 olacak tabii de-
reoesiîne göredir. 1 not derecedeyse fazla alacak bel

ki SOÛ'e ineçtik, bilemiyorum şimdi rakamlarını, ilko
kul müfettişlerine 1 Q00 lira verirsek, aynı durumda 
olan ise müfettişlerine de vermek gerekecek, 
ona verince diğer idari hizmetlerde çalışanlara da ver
mek gerekecek. Sonunda şu olacak : Milli Eğitim 
camiasında bulunan bütün kişilere bunun teşmili ge
rekecek. 

Gaye, şimdi Amiralimin izah ettiği gibi, aynen 
Silahlı Kuvvetlerde kıta hizmetinde bulunanlara ve
rilen puantaj gibi bir puantaj oluyor bu, kıtayı daha 
cazip hale getirmek için. Bizde de öyledir, kıtada iken 
başka türlü alır, karargâh hizmetine geldi mi o ödenek 
kesilir, daha az alır. Ona rağmen, yine karargâh hiz
metini tercih edenler vardır. Kaldı ki, bu bir nöbet 
değiştirmedir; oraya gelir bir müddet çalışır, ondan 
sonra yine öğretmenliğe gider. Eğer ısrar ederse ki, 
ben öğretmenlik yapacağım, tabii Bakanlığın takdiri
ne kalmış bir şeydir, verilebilir. 

Zaten eğer Milli Eğitim Bakanlığı bu ilkokul mü
fettişlerine de bunun teşmilini uygun görse idi, yahut 
görüyorsa, kanun teklifinin de öyle gelmesi lazımdı. 
Kanun teklifinde yoktur, değil mi? 

TÜMAMİRAL IŞIK BİREN (Milli Güvenlik 
Konseyi Koordinatörü) — Kanun teklifinde yok Sa
yın Başkanım. Ancak benim anladığım kadarıyla, dün 
yaptığımız anagörüşmeden de çıkarttığım sonuç şu 
idi : ilköğretim müfettişleri devlet memurları sınıf
landırmasında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında, 
diğer müfettişler ise genel idare hizmetler sınıfındadır. 
Dolayısıyla ilköğretim müfettişleri nevama ilkokul öğ
retmenlerini de eğiten bir statüde mütalaa edildiği için 
bu önergenin verildiğini zannediyorum. 

BAŞKAN — Eğitme değildir onların vazifesi, tef
tiştir. 

TÜMAMİRAL İŞIK BİREN (Milli Güvenlik 
Konseyi Koordinatörü) — Hem teftiş, hem eğitme di
ye mütalaa ediliyor. 

BAŞKAN — Bütün teftiş heyetlerinin zaten vazife
si odur; noksanları görür, düzeltilmesi için orada ge
rekli direktifleri verir, yanlış yapıyorsunuz der, falan... 
Bütün denetleme heyetlerinin vazifesi zaten budur. 

Şimdi ben şunu öğrenmek istiyorum: Bütün ilkokul 
öğretmenleri alacak bunu; ortaokul öğretmenleri ala
cak, lise öğretmenleri alacak değil mi efendim? 

BAHİR SORGUÇ (Milli Eğitim Bakanlığı Temsü-
cisi) — Yüksekokul öğretmenleri alacak. 

BAŞKAN — Kimdir bu yüksekokul öğretmen
leri, misal verir misiniz? 
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BAHİR SORGUÇ (Milli Eğitim Bakanlığı Tem
silcisi) — Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim - öğ
retim...! 

BAŞKAN — Mesela eğitim enstitüleri falan var, 
onlar alacak? 

BAHİR SORGUÇ (Milli Eğitim Bakanlığı Tem
silcisi) — Alacak efendim. 

'BAŞKAN — Peki diğer bakanlıklar da buna mü
masil? 

BAHİR SORGUÇ (Milli Eğitim Bakanlığı Tem
silcisi) — Onlar da alacak. Eğitim - öğretim sınıfın
da olanlar alacaklar. 

'BAŞKAN — Şimdi 1 No. lu cetvelde, mesela 
Milli Savunma Bakanlığında 119 öğretmen gösteril
miş, bu 119 öğretmenin içine Harp Okulları, sınıf 
okulları vesair, bunlar dahil mi? Değildir. 

Bu lıl 9 öğretmen yalnız lise seviyesindeki öğret
menlerdir benim anladığım. Peki Harp Okulu da 
yüksekokul, üniversite değil, oradaki öğretmenler ne 
olacak; ne diyor Komisyon? 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, eğer 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ise ve bu
nun dışında 'herhangi bir yan ödeme ve ödenek alı
yorsa, o takdirde bundan yararlanamayacak. 

BAŞKAN — 926'ya tabi ise? 
TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — 926'ya talbi ise, zaten buna tabi 
değil Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — Bunlar kimdir, bu 119 kişi? 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Bunlar sivil olarak Milli Savun: 

ma Bakanlığı bünyesinde görev almış olan öğretmen
lerdir. Bunlar asker kişiler değil, sivildir Sayın Baş
kanım. Milli Eğitim Bakanlığı statüsünde olup, 657 
sayılı Kanuna tabidirler. 

BAŞKAN — Maddenin (B) fıkrasında, «Temel 
eğitim ikinci kademe okulları ile orta ve yükseköğ
retim kurumlarında.» diyor. «'İkinci kademe» dedi
ğiniz hangisi oluyor? 

BAHİR SORGUÇ (Milli Eğitim Bakanlığı Tem
silcisi) — Efendim arz edeyim. 

Dokuzuncu Eğitim Şûrasından sonra yapılan yeni 
düzenlemede eskiden ilkokul olarak 'bildiğimiz beş 
sınıf ve ortaokul birleşerek temel eğitim okulunu 
meydana getirdi. İlkokul temel eğitim birinci kade
me, ortaokul temel eğitim ikinci kademedir. 

Ortaöğretim kurumları ise sadece eski lise sınıf
ları olarak üç sınıflı lise kısmını kapsıyor. 

BAŞKAN — Peki, «Kurs veya yaygın eğitim ya
pan kurumlarda» deniyor. Kurs dediğimiz hangi 
kurs? 

BAHİR SORGUÇ (Milli Eğitim Bakanlığı Tem
silcisi) — Efendim, çeşitli kurslarımız var. Mesela 
pratik kız sanat okulları var, meslek kurslarımız var, 
bunların başında öğretmenlerimiz var; 657 sayılı Ka
nuna tabi ve eğitim - öğretim sınıflarında çalışan, bi
zatihi öğretmenlik yapan arkadaşlar var.. 

BAŞKAN —• Bu kurslardaki öğretmenler yalnız 
bu kursla mı tavzif edilmiştir, yoksa herhangi bir 
okulda öğretmendir de buraya da mı ek görevle ge
lir? 

BAHİR SORGUÇ (Milli Eğitim Bakanlığı Tem
silcisi) — Sadece bu kurs için görevlendirilmiştir. 

BAŞKAN — Bu kurs bir sene müddetle mi açı
lır, yoiksa devamlı mıdır? 

'BAHİR SORGUÇ (Mili E&Mm Bakanlığı Tem-
sMcfistt) — Devamlı kurslardür. Bu öğretim yılında fa
lan köyde açılır, gelecek öğrettim yılında - yapılan 
planlamaya göne - bir düğer köyde açılır veyahut ay
nı köyde M, üç Senle devam edebilir. 

IBAŞjKAN — «Yaygın eğiltim yapan kurumlarda 
ve benzeri kuruluşlarda fiilen öğretmenlik yapanla
ra.» übaresıinldeıki benzerli dtediğiniz kuruluş han'gisıi 
olıuyor? 

IBAHİR SORGUÇ (ıMffi Ep im Bakanlığı Tem-
sitoüsd) — Diğer balkanhlklarda da buna benzer var
sa, bu durumda olanlar da, bundan yararlan&ıjnıtar 
diıye koydukn Eğiltim - öğrdtÜlm sınıfında olup sürek
li kurs yapan öğridflmenlier anlamında teuill'anılır. 

IBAŞKAN — Ylalnız bu (B) fıkrasında «öğret-
menik yapanlara» deniş, ^Öğretmen sınıfından» 
»denmietriiş. Demek ki herhangi bir torsa öğretmen 
olmaldan birisi ıgliirüp ders verse, o da alır bunu?... 

IBAHİR SORGUÇ (Mili Eftiföm Bakanlığı Tem-
siücisli) — Alamaz efendin, 1 neti maddede, «657 sa
yılı DöVM Memurları Kanununa tabi eğitim ve öğ-
reltiim hfemıeitferii (sınıfına dalhll öğretmen unvanlı kad
rolarda görevli olanlardan» denüyor., 

/ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 
Kur'an kurslarındalkli öğretömenfer hıerhalide alarriaya-
oa!k?... 

IBAŞKAİN — Kur'an kuraları var, onlar girecek 
mi? , 

'BAHİR SORGUÇ (Mili Eğitim Bakanlığı Tem-
ısliıllcM) — Onlar değil. 

İBAÇKAN — Ontöar öğretmensınıfından değjil 
|Bu elk 41te, zann^ıyorum 1 nd dterödedlen 10 ncu 
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derecenin 1 ndi kademesine Ikaldar, net ele geçen ar
tışlar vaır; en düşük 14 810(2 olacalk, en yüiksök de 
24 073 oflaöalk?... Elk detfs üereltleıii hıarıç talbii. 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İMsas Ko
misyonu Başkanı) — Evet efendini. 

ISaiyın Baş'kanım, bu, eğitim ödeneği veılildüiklten 
sionralkli maaşlarıdır. Buraya 1 00O lira dalhi'ldÜr. 

IBAŞKAN — Ne kadar ilkokul müfeMşI var? 

IBAHİR SORGUÇ (Mali Eğitim Bakanlığı Tem-
Mvmi) — 1 50,0 dılvanrida, 

TÜMAMİRAL IŞIK BİİREN (Mili Güvenlik 
Korisıeyi Koordinatörü) — Yılda 18 milyon lira tu-
tanrida (bir elk Ödenek gprelkliyor. 

IBAŞKAN — Gerçi Mliii Eğitim Bakanının bu 
ikonuda bir önergösü de var: 

/«Öğrdtlmlenlelle Eğitim ve Öğretüm Tazminatı 
Öidenmesi Halkkınlda Kanun Tasarısının birinci mad-
delstain (A) bendünde paranlfez içi ibaresinin (İlköğ-
reİm MıüfelMşieri, İlköğretim ve Okul Müldüdeıü ve 
Yardımcıları ile Cezaevi Okullarında çalışan Öğ
retmenler dahil) şdklmide dteğliştidlmtesiini; (B) bendi-
riin 3 ncü fılkrasanlda «ancak» keli'mestinden sonra ge
len «tlköğnetöim MtülftötitüşHeni ile» ibaresinin çıkarıl
masın* arz ve teMif ddbrftn.» 

IBu konukla hasjka bk şey soracalk olan var mı? 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ko-

multanım, müsaaide ederseniz para hususuna biraz 
dbkunmalk iötiyoirum^ 

IBAŞKAN — Buyurun. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Biraz 
evvel arkadaşımız dediler ki : 9 ay görev yapar, 3 ay 
yapmaz. Yıl hesabına göre eğer tam 9 ay yaparsa 
'başka; diyelim ki 8 ay yaptı, 4 ay hiç müfettişler gö
rev yapmıyor demektir. Bulunduğu yerde kalıyor; 
fakat her gün tespit edilen miktara göre 300 veya 
200 lira alacaktır. 300 lira almış olsa ayda 9 bin lira 
ediyor, eğer 4 aysa, 36 bin lira öbür öğretmene na
zaran fazla para alacak. Velevki harcırah almış olsa 
dahi, gitse de fazla para harcamış olsa dahi, yine ilk
öğretim müfettişleri öğretmene nazaran fazla para 
alıyor demektir. 

BAHİR SORGUÇ (Milli Eğitim Bakanlığı Tem
silcisi) — Efendim, arz ettiğim 9 ay, köylere dene
time çıkmak süresidir, geriye kalan aylarda da, özel
likle yaz aylarında yaz seminerleri açılıyor, bu yaz 
seminerlerine ilkokul öğretmenleri mecburen katılı
yorlar, o kursları yönetmekle görevli müfettişlerdir. 

BAŞKAN — Ama gene o parayı almaya devam 
eder mi? 

I BAHİR SORGUÇ (Milli Eğitim Bakanlığı Tem
silcisi) — Alıyor. 

BAŞKAN — O halde 12 ay alıyor. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Benim 

söylemek istediğim, ekstra olarak 36 bin lira fazla 
I para alıyor, öbür 300 lirasını yemiş olsa dahi gün

de. Ve sürekli olarak 9 ay da her gün müfettişlik 
yapamazlar kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Gönderilen tasarı metni daha uy
gun geliyor bana. Bakanlıkta çalışan, vilayetlerde ça-

I lışan kişiler, milli eğitimle ilgili çalışan kişiler ayrı
ca teemmül edilir ama, bundan gaye, bu tazminat 
fiilen öğretmenlik yapanlara verilecek bir tazminat
tır. O bakımdan bunun müfettişlere teşmilini ben de 
düşünmüyorum. Gerçi şimdi oylayacağım ama, eğer 
teşmil edersek, bu hepsine sirayet eder: yalnız ilköğ
retim müfettişlerine verip de ötekilere vermemek ol
maz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ko
nunun aydınlanması bakımından belki yardımcı olur; 
acaba ilköğretim müfettişleri kaçıncı senede müfet
tiş olurlar? Rapordaki tabloda 7'nin l'i, 6'nın l'i, 
5'in l'i diye gösterilmiş. 

BAHİR SORGUÇ (Milli Eğitim Bakanlığı Tem
silcisi) — İlköğretim müfettişi olabilmek için 8 yıl 
ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra imtihanı kaza
nıp Gazi Eğitim Enstitüsünün veyahut İstanbul Eği
tim Enstitüsünün eğitim bölümünü 2 yıl okuması la
zım, yani 10 ncu, 12 nci yılında ilköğretim müfettişi 

I olurlar. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — O za

man derecesi ne olur acaba? 
BAHİR SORGUÇ (Milli Eğitim Bakanlığı Tem

silcisi) — 6 veya 7 olur. 
BAŞKAN — 16 bin; 4 bin de şey alsa 20 bin lira 

olur. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 9 bin 

efendim, 9 bin. 
BAŞKAN — Hayır, yani masrafı falan olur. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Evet. 

Yani bir açıklık gelsin diye öğrenmek için sordum. 
BAŞKAN — Yolluk hariçtir bunda değil mi? Yev

miyedir aldığı? 
BAHİR SORGUÇ (Milli Eğitim Bakanlığı Tem

silcisi) — Dahil efendim. 
BAŞKAN — Olur mu, yolluk ayrıdır. Yevmiyedir 

bu verilen 200 veya 300 lira. Yol masrafı, yani ver
diği tren parası veya otobüs parası ayrıdır. 

BAHİR SORGUÇ (Milli Eğitim Bakanlığı Tem-
[ silcisi) — Nakil vasıtası ayrı efendim. 
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BAŞKAN — Ayrıdır, Harcırah Kanununda öy
ledir. 

BAHİR SORGUÇ (Milli Eğitim Bakanlığı Tem
silcisi) — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu 1 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen başka sayın üye var mı?. Yok. 

Milli Eğitim Bakanının önergesini okutuyorum : 
Buyurun efendim : 

ı M illi Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Öden

mesi Hakkında Kanun Tasarısının birinci maddesi
nin (A) bendinde parantez içi ibaresinin (İlköğretim 
müfettişleri, ilköğretim ve okul müdürleri ve yardım
cıları ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler da
hil) şeklinde değiştirilmesini, 

(B) bendinin 3 ncü fıkrasında «Ancak» kelime
sinden sonra gelen «jillköğrötiim rnıüfettiiışlierii ile» 'İba
resinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Hasan Sağlam 
Milli Eğitim Bakanı 

BAŞKAN — Efendim şimdi üzerinde de konuş
tuğumuz bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Reddedilmiştir. 

Demin okunan 1 nci maddeyi geldiği şekliyle oy- ] 
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... ! 
Kalbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu tazminatın ödenmesinde 657 j 

sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklarla ilgili 
hükümleri uygulanır. j 

Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintiler yapılmaz. I 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is- i 

teyen var mı efendim? Yani hiçbir kesintiye tabi de
ğildir bu ödenekler, net olarak ödenir, aynen yaka- i 
cak tazminatı gibi, değil mi efendim? i 

TUĞAMİRAL ERHAN GÜRCAN (İhtisas Ko- I 
misyonu. Başkanı) — Evet Başkanım. Bir tek pul pa- i 
rası kesiliyor. 

BAŞKAN — O pul parası zaten hepsinde keşi- i 
liyor. 

'«Kanununun aylıklarla ilgili hükümleri uygula
nır» dan kasıt ne? 

MURAT ÜLGEN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, ödemelerde saymanlar ciddi pü
rüzlerle karşılaşabilecekler; aybaşında aylıkla birlik
te mi ödenecek, haczedilecekse ne kadarı edilecek, is
tifa ettiğinde geri alınacak mı, vefat ettiğinde alınma- j 
yacak mı ve bu tür benzeri meseleleri çözmek için 
657 sayılı Kanuna atıf yapıyoruz efendim. j 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum efendim : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri 1 .3 .1981 

tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyenler var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

2. — Hafize Öztürk, Mehmet Kartal ve İsa Gü
neş'e Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması 
ve 22.5.1967 Tarih ve 870 Sayılı Kanuna Ekli Liste
den Dört Kişinin Adlarının Çıkartılmasına İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/36) (S. Sayısı : 93) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 2 nci sıra
sında; Hafize Öztürk, Mehmet Kartal ve Isa Güneş'e 
Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması ve 
22.5.1967 tarih ve 870 sayılı Kanuna Ekli Listeden 
Dört Kişinin Adlarının Çıkartılmasına İlişkin Ka
nun Tasarısı ve bu konudaki Bütçe - Plan Komisyo
nu Raporu mevcuttur. Bu rapor 93 sıra sayısı ile ba
sılıp dağıtılmıştır. 

Bu konu ile ilgili olarak Komisyon Sözcüsü ve 
Bakanlık temsilcileri yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. Söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Komisyon Sözcüsünün bir kısa izahatını rica ede
lim efendim; neden gerek duyuldu, kimlerdir bun
lar?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bunlardan Kaleönü Köyü, yani eski ismi ile Po
sof, 1312 doğumlu Akif oğlu Mehmet Kartal, istih-

(1) 93 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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barat görevlerinde bulunmuş 1936'dan, ta 1961'e ka
dar başarılı hizmetler de yapmış; ancak bugün geçim 
sıkıntısı çekmektedir. Bundan dolayı kendisine aylık 
bağlanması talep edilmektedir. 

ikincisi; Kalkansöğüt Köyünden 1310 doğumlu 
Selim oğlu Mehmet Öztürk, bu da istihbarat görev
lerinde yararlı çalışmalar yapmış ve 1948'de görevi 
başında vefat etmiştir. Bunun da dul olan eşi muh
taç durumdadır, buna aylık bağlanacaktır. 

Diğeri; İsa Güneş. Sayın Başkanım, Isa Güneş 
çok uzun seneler yurt dışında görev yapmış, 1974'de 
de kendisinden haber alınamayınca vefat ettiği kabul 
edilerek eşine ve 3 çocuğuna aylık bağlanmıştır. 1975' 
de kızı evlenince aylıktan çıkmış, 1977'de ikinci kızı 
da evlenmiş ve oğlu da büyümüş aylıktan çıkmış ve 
halen zaten yalnız eşi aylık almaktadır. Şimdi kendisi 
çıkmış gelmiş. Eşine olan aylık kaldırılacak, kendisine 
aylık bağlanacak. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 

Tümü üzerinde başka söz alan üye olmadığına 
göre tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. . 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Haifize öztürk, Mehmet Kartal ve İsa Güneş'e Vatani 
Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması ve 22.5.1967 
Tarih ve 870 Sayılı Kanuna Ekli Listeden Dört Kişinin 

Adlarının Çıkartılmasına ilişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Çalhdere 1315 doğumlu Hasan kızı 
Haıfize öztürk'e, Kaleönü Köyü (Posof) 1312 doğum
lu Akif oğlu Mehmet Kartal'a, 1327 Ahıska doğumlu 
Isa Güneş'e hayatta bulundukları müddetçe 15.6.1978 
tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre, Vata
ni Hizmet Tertibinden aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

...*... 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Yirmiüç kişiye Vatani Hizmet 

Tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 22.5.1967 ta
rihli ve 870 sayılı Kanuna ekli listeden, Gülçiçek Gü
neş ile çocukları Hatice Güneş, Gögerçin Güneş ve 
Mahmut Güneş adları çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Demin sizin söylediğiniz kişiler mi 
bunlar, onlar çıkarılıp, babalarına verilecek değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Eşi ve çocuk
larının ismi çıkartılacak. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımını takip eden 

aybaşında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Ba

kanı yürütür. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, gündemimizde görüşülecek başka konu 
kalmamıştır. Gelecek toplantının yapılacağı gün ve sa
at bilahara tespit edilip duyurulacaktır. 

Birleşimi kapatıyorum. 
Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 15.47 

..+... 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

36 NCI (BİRLEŞİM 

23 Ocak! 19811 Cuma 

Saat : 15.00 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı 

Ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İhtisas Ko
misyonu Raporu. (1/118) (S. Sayısı : 136) 
2. — Hafize Öztürk, Mehmet Kartal ve İsa Gü

neş'e Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlanması 
ve 22.5.1967 tarih ve 870 sayılı Kanuna ekli listeden 
dört kişinin adlarının çıkartılmasına ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/36) 
(S. Sayısı : 93) 

I 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 93 

Üç Kişiye Vatani Hizmet Tertibinden Ayltk Bağlanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1 /36) 

TC 
Başbakanlık 12 Kasım 1980 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-290/07289 

MİLLİ GÜVENLİK (KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 7 . 11 . 1980 tarihinde kararlaştırılan 
«Üç Kişiye Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanmasına Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişikle gön* 
derOnıiştir. 

Gereğim arz ederim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

GEREKÇE 

1. iKaleönü Köyü (Posof) 13112 -doğumlu Aktif oğlu Mehmet Kartal, istihbarat görevlerinde 1936-1961 
yıllan arasında 'başarılı hizmıötler yapmıştır. 

Uzun yıllar yıpratıcı santiar altında görev yapan Mehmet Kartal halen çalışamaz ve muhtaç durumda 
buluinımıak'tadır.. 

2. Kafkansöğüt Kiöyü 1'310 doğumlu Selim oğlu Mehmet ÖztürJc istihbarat görevlerinde yararlı çalış
malar yapmış ve 1948 yılında görev başında iken öldürülmüştür. 

'Adı geçenin dul eşi Çallıdere 1315 doğumlu H'asan km Hafize Özbürk halen yardıma muhtaç (bir du
rumda bulunmaktadır. 

3̂  1958 yılında Sovyet Rusya'ya gMi (bir görevle gönderilen ve fakat geri dönmeyen İsa Güneş'in kay
bolduğu gerekçesiyle .eş ve 'Çocuklarına 22 . 5 . 1967 tarihli ve 870 sayılı IKanunla 'vatani hizmet Itertlibin-
den aylık bağlanmıştır. 

(İsa Güneş 5 Haziran 1974 tarihinde Sovyetler Birliğince Türkiye'ye teslim edilmiştir. 

16 yıl Rusya'da tutuklu ve (gözaltında bulunduktan sonra yurda dönen adıgeçen muhtaç durumda bu-
daramalktadıi'. 23 kişiye Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 870 sayılı IKanunun İsa Güneş'in 
eş ve çocuklarıyla ilgili hükmünün kaldırılması da ilgili hayatta olduğu için uygun görülmüştür. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle bu Kanun tasarısı düzenlenmiştir. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 6 Ocak 1981 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. ': lj 36 
Karar No. : 25 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 12 Kasım 1980 tarihinde Milli Güvenlik Konseyine sunulan «Üç Kişiye Vatani Hiz
met Tertibinden Aylık Bağlanmasına Dair Kanun Tasarısı» ilgili kuruluş temsilcilerinin de katıldığı toplan
tıda görüşüldü. 

İstihbarat görevinde başarılı çalışmalar yapan ve 1948 yılında görevi başında öldürülen 1310 doğumlu 
Selim oğlu Mehmet Öztürk'ün dul eşi 1315 doğumlu Hasan kızı Hafize öztürk'ün yardıma muhtaç durum
da bulunduğu, 

1936 - 1961 yılları arasında yine istihbarat görevinde yurda başarılı hizmetler veren 1312 doğumlu Akif 
oğlu Mehmet Kartal'un da halen çalışamaz ve muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. 

1958 yılında gizli bir görevle yurt dışına gönderilen fakat geri dönmeyen İ327 doğumlu İsa Güneş'in, kay
bolduğu gerekçesiyle eş ve çocuklarına 22.5.1967 tarihli ye 870 sayılı Kanunla Vatani Hizmet Tertibinden ay
lık bağlanmış, ancak 5.6.1974 tarihinde İsa Güneş tutuklu bulunduğu ülkece Türkiye'ye teslim edilmişti. 

16 yıl tutuklu ve gözaltında bulunduktan sonra, yurda dönen adı geçen, muhtaç durumda bulunmak
tadır. 

23 kişiye Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlanmasına ilişkin 870 sayılı Kanunun, Isa Güneş'in eş ve 
çocuklarıyla ilgili hükmünün kaldırılması, 

İlgili hayatta olduğu için kendisine aylık bağlanma sı uygun görülmüştür. 
Ayrıca, tasarı 22.5.1967 tarih ve 870 sayılı Kanunla ilişkili olduğundan Kanun başlığı buna göre yeniden 

düzenlenmiştir. 
TalslaMinıımı l1 mdi, 2 ınlcli ımlaldldlell'eriilytlle ytüırtilrlü'k ve yürıLütimlejylîe liiflgillli 3 ve 4 ınıdü ımlaldldledlarii lajyinıen klalbıi ödi,'-

ımlilşttiliL 
IMIilli Gülvleınilflk Kotnlsie|yüln(iını ;an|aiyınla laırz 'OÜlunUF. 

Başkan Üye Üye 
Hüsnü KÜÇÜK AHMET Tanju ERDEM Turhan AKPORAY 

Em.: Aırfiral '' (Ete, KkL KJUIT. Alb. IMffly. KkL Afllb. 

- Üye Üye 
Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

Mly. Kd. Alb: Mly. Kd. Bnb, 

Mıitli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 93) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Üç Kişiye Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Çallıdere 1315 doğumlu Hasan ta Halfâze Özitlüırlk'e, IKJalldönlü KJöyü (Posof) 1312 dk>-
ğuımlu Akif oğlu Mehmet Kartal'a, 1327 Ahıslka doğumÖu İsla Güneş'e hayatta bulundukları müddetçe 15.6.1978 
tarihli ve 2150 sayılii Kanun hükümlerine göre, Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Yirmiüç (kişiye Vaiüani Hizmet Tertibinden aylılk bağlanması hakkındaki 22.5.1967 tarihli ve 
870 Sayılı Kanuna ekli listeden, Gülçiçeik Güneş ile çocukları Hatice Güneş, Gögerçlin Güneş ve Mahmut 
Güneş adları çılkarılmışıtır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür., 

Başbakan 
B. Ulusu 

7 Kasım 1980 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 
Devlet Bakam 

Prof. Dr. M., N. Özdas 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tamtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 
Adalet Bakam 

C. Mehteş 
Maliye Bakanı 

K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof Dr. T. Esener 

İmar ve îskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
§. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakam 
C. Baban 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önaîp 

Ulaştırma Bakam 
İV. Özgür 

Ener]i ve Tabii Kay. Bakam 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Millıi Güvenlik Konseyi {S. Sayısı : 93) 
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BÜTÇE - PLAN - KOMİSYONU METNİ 

Hafize Öztürk, Mehmet Kartal ve İsa Güneş'e Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması ve 22 . 5 , 1967 
Tarih ve 870 Sayılı Kanuna Ekli Listeden Dört Kişinin Adlarının Çıkartılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edümliştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

....>.• •w>m<wm •«<«••• 

Milli GüVenlik Konseyi (S. Sayısı : 93) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 136 

Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkmda 
Kanım Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/118) 

TC 
Başbakanlık 24 Aralık 1980 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101 - 729/079999 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

M ü i Eğitini Bakanlığınca hazırlanan ye Başkanlığınızla ana Bakanlar Kurulunca 22 Aralık 1980, tarihlin
de kararlaştırılan «öğretmenlere Eğitim ve öğretini Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile ge
rekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

Ö Ğ R E T M E I N L İ E R E EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA! (KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

1İ73I9 saıyılt Mil i Eğlilm Temlel Kiairauınıu hltüritolerine ıgöne löğneltauanfrlk, Devlettin eğiıüilm, öğreftfilm ve 'burnun
la jflgii yönlettiüm ıgöıtieivleıM tülzîeninle 'allattı özel ıbir ihftlilsas rniasHeğüdiiırı. Öğridtımleınilleır Ibu ıgörevfleriM Tüırflc M M Eğü-
tliımıiınıin genel lamnaiç ve Itömıel illklefoıtinıe uıylgulm lofllatfalk ifa telllmıetts lytülkıülrrillüidiüııiler. 

Diğer Devlet mieimjuırJa'rıiınldaln flairlkflı ofllaıralk, öğretmi£<nıîilk mesleğimle haızırîık, gemıel Milliür, özeft 'adarı eğÛtü-
ımlii .•ve ıpödlaigoijlilk ftarlmlalsıyon ile sapalnırrfalkltaidlııı 

ıBu ilfiifoairila;, Oulmlh/uıriyteltlimi kbrtuıllulşutnldlaBi bu yana. Dovldöiın Itamtsliılldilsli oflaalalk üıÜkenüm tem küçük yerleşime 
taimÜlnldlem.' einı ibfütyıülk ytenlaşmle nıierfüeızlleriıne, en mahrumiyet köşelerin'den en geüşmıiış yörelerine kadar 
metmllelkleltin hdr yeriiınıdie leği'tiım - öğreftilm h'iamlettlleırflni lyitaültlen' öğrtttm^eıtârrıliız, ibikler Davlldt ırtemıuııiu) ofllmıalk-
fla 'beralber, Ihliamıet lözieİligiı 've uınlMamı değjışıilklfi'ği nfâdenöıylie laiyrjaalîılk gösfie^ellotieldjrlller, 

MıeımıDcIkıd̂ ilmıizin elkbnıoimljk, soisıyaıl, Iklüilftıüıneil ve udaştııiıimıa şartüıao d)olI!a»yi!sıtyla yıatşıaama ve çailşmlafliarlda zor-
llulk ive dlaırilk ıgösıtenen lyönteıidbld dkıuilaınimflada ırtevcut laiçağııra grdlarildbJmıesi 've IBüıyülk Aüalöüırflc'üın «Yemi ne
slin sljzüın leserliıniiz öllabaücltıır» Idlödüği öğretalemllliğiln sialytgunillığıinıin antıınlaıralk ım'dsleğe özienüın sağlanması bailoımıın-
dlaın bu ikıatnonon fciabuıllü yıartarlı göıtüıllmleklteldiir. 
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İMAİDDE GEREKÇELERİ 
1 mdiı "Makide Gerielklçösli: 

Tıemıel .Eğitülmı 1 ınfcli (kaideme ıdkîuMıarı yuıidiumiulzuin her k'Öşesiınle yayıtlknış 'bulllurumlaıktaldur. Bfooiniotoilk ve SSois-
yal iimltoamfflaıran iyeter s'evajyted'e bulunmadığı yardleırde ble gıötrlevleniınli ülsltıün 'bir. gaiyröt ve haŞıairııylıa sliirıdüıılme-
ye gayret gösiteren öğretmenlerimiz, buralarda Devlefcimliziln Ifidk IteimisliMısli dıuriumıuındadıır. ÖğnenidillleırJilmliain 
kişilik kazanmaya başladıkları bu dönemde öğretmenl'e/riımliıze ölnıelmİ; lö'Dçıüid'e görevılar düşıtaiğü ıblir geirçıekttiir. 
ÖğneifimleınJIİeniımiİziiln bu 'görevteflinıt eöı tilyli şdkliılde yenline gdüirmıelleııli, 'date Ibıaşlaıriı 'Ve dalha viedımilü olaMlmleletri 
için rrialddliı ve mainlevli 'balkılmldaın dlösltlelkllelnmidllerii ıgerekimielkltıadliır: 

Öğnatmeinlller'iimliizliln eğilimdeki sion gelişimle ıvte yteınliiMerıi (t'alkip eltlmıeiDelrE, dierts araç ve gerieçllforlM sağlialyıp 
eğitim - öğretimde azami bir şekilde öğrencilerin istifadesine sunmaları da kendilerinden beklenen bir husus
tur. 

Diğer taraftan, ekonomik şartların çok ağır olduğu dikkate alınırsa, öğretmenlerimizin ders dışı zamanla
rını, kendilerine mali destek sağlamak uğruna harcamaları yerine mesleki çalışmalara ayırmaları özlenen bir 
husu's olduğu gibi, mali açıdan imkanlar ölçüsünde kendilerinin desteklenmeleri ile mümkün dlaealktır. 

Kimsesiz ve yoksul çocuklarımızı hayatta kazandırmak için yılın her günü hizmet yapmak durumunda 
olan yetiştirme yurtları yönetici ve öğretmenleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde özel eğitime muh
taç çocuklarımızla meşgul olan yönetici ve uzman durumundaki öğretmenlerimizin eğitim ve öğretime katkı
ları da son derece önemli bir husustur. 

Bütün bu hususları dikkate alarak temel eğitim 1 nci kademe yöndtici ve öğretmenleri, yetiştirme yurtlan 
yönetici ve öğretmenleri ile Rehberlik Araştırma merkezi yönetici ve uzman personelinin maddi açıdan im
kânlar ölçüsünde desteklenmeleri gereklidir. 

Temel Eğitim II nci kademe okulları (ortaokul) ile ortaöğretim (Lise ve dengi meslek liseleri) ve Yüksek 
öğretim kurumlarında (657 sayılı Kanuna tabi), kurs ve yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluş
larda görev yapan ve fiilen sınıfa giren öğretmenler de ,aynı durumdadırlar. Bu nedenle fiilen sınıfta ders ve
ren ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden, bütün bakanlıkların Eğitim ve Öğretim Hiz
metleri Sınıfına giren öğretmen unvanlı kadrolarda çalışan öğretmenler bu madde kapsamına alınmıştır. 

2 nci Madde Gerekçesi : 
Bu madde uygulama maddesidir, 
3 ncü 4 ncü maddeler yürürlük maddeleridir. 

İhtisas Komüsyoınıu Raporu 
;TC 

Milli Güvenlik Konseyi 22 Ocak 1981 
İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/118 
Karar No. : 24 

MİM Güvenlik 'Kimseyi Başkanlığına 

I.- «öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı», Mili Eğitim Ba
kanlığı, Maliye Bakanlığı ile MGK Hulkulk îşHeri Kanunlar Ve Kararlar Dairesi ve Devlet Personel Daüres1! 
Başkanlığı temsilcilerinin iştirakiıyle KomiisiyonıunTiuzda görü'şüllmıü'stür. 

OumhuriyietlimiBin kuruluşundan bu yana Devletlin temsilcisi olarak ülkenin mahrumiyet köşelerinden! en 
gelişmiş yörelerine kadar memleketimizin her yerinde eğitim - öğretim hizmetlerini yürüten öğreltmentlerimize 
ayda 1 000 lira eğitim ve öğretim tazminatının verilmesini öngören tasarının tümü benimsenmiştir. 

2. Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı ile ilköğretim müfettişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki 
kurum ve kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Kanunda öngörülen ödemeler dışında kalan ek ödemelerden özel 
mevzuatına göre yararlanan öğretmenler bu yasa kapsamı dışındadır. 

3. Anılan yasa tasarısı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına 
dahil öğretmen untvanlı kadrolarda görevli fiilen öğretmenlik hizmeti yapan milli eğitim mensuplarını kapsa
maktadır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 136) 
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Bu yasa kapsamı içine giren milli eğitim mensupları şunlardır : 
a) îlkokul öğretmenleri (Temel eğitim I nci kademe okulları). 
ib) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli öğretmenler, 
c) Yetiştirme yurtları, okul öncesi eğitim kurumlarında ve benzeri kuruluşlarda görevli öğretmenler, 
d) Cezaevi okullarında görevli öğretmenler, 
e) Ortaokul öğretmenleri (Temel eğitim II nci kademe okulları), 
f) Lise ve meslek liseleri öğretmenleri ile kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlar

da görevli öğretmenler, 
g) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretmenler (Üniversite, akademi ve bunlaıra bağlı yüksekokullarla 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dışında diğer kanunlara tabi yüksekokullar hariç) 
h) 'İlköğretim müdürleri, okul müdürleri ve yardımcıları ile diğer yönetici, eğitim uzmanı, eğitim uzman 

yardımcıları (eğitim ve öğrötim sınıfına dahil olanlar) 
Yukarıda sayılan öğretmenlerin kurumlar itibariyle dağılımı Ek-l 'de belirtikmiş olup toplam mevcut 

409 749'dur. Bunların 314'ü Kamu iktisadi Teşebbüslerinde çalıştıkları ve kendi kuruluş yasalarımdan yarar
landıkları için bu kanun kapsamı dışında tutulmaktadır. Böylece bu kanun kapsamıma giren öğretmen mevcudu. 
409 435 olmaktadır. 

Bu yasa kapsamına alınmayan üniversite ve akademi (kadrolarında görevli öğretmenlerle Kamu İktisadı Te
şebbüslerinde eğitim ve öğrötim hizmetleri sınıfına dahil olup da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kap
samı dışında ek ödeme yapıldığı için bu kanun tasarısı kapsamına alınmayanların mevcudu da Bk-2'dıe belirtil
miştir. 

Üniversite ve akademilerde görevli akademik personelin toplamı 26 693'dür. (Bu sayı 409 749 sayısına 
dahil değildir.) 

i) Ayrıca Komisyonumuzda Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan öğretmen menşeli perso
nelin bu yasa kapsamına alınması hususu da görüşülmüş tür. Bu personele eğitim ve öğretim tazminatı vertilmeisi 
aşağıda belirtilen fayda ve mahzurlar doğuracağı tespit edilmiştir.. 

1. Faydaları: 
a) Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında nitelikli öğretmenlerin hizmet vermesini sağlayabilecektir. 
b) Öğretmenlik yapacak bütün personelin aynı şekilde tazminat alması temin edilmiş olacaktır. 
c) Bütçeye 12 milyon gibi cüzi bir yük getirecektir. 
2. Mahzurları : 
iBakanlik merkezlerinde öğretmen çıkışlı kişilerin çalıştırılması ve bu tazminattan faydalandırılması : 
a) Eşit işe eşit ücret prensibini bozacaktır. 
b) Kurum içinde aynı unvan ve görevde çalışanlar arasında huzursuzluğa sebep olacaktır. 
c) Diğer kurumlarda özellikle de benzeri hizmetleri yürüten personelin taleplerine yol açacaktır. (Gençlik 

ve Spor Bakanlığı, Kültür Bakanlığı gibi) 
d) Kadro unvanı ile daha önceki öğretmenlik görevli fiilen birleşmiş olacaktır. Bu birleşme öğretmenle

rin de idarecilerle ilgili özlük haklarım talep eitmeierine neden oliabilecekltir. 
e) Fiilen bu görevlilerin tespiti güçlükler yaratabilecekıtür^ 
4. Anılan kanun tasarısıyla ayda l1 000 lira eğitim ve öğretim tazminatı verilmesi esası getirilmiştir. Za

man içinde Türk Silahlı Küvvötleri hizmetleri tazminatı gibi bu tazminatın da değer ifade etmeyecek bir sevi
yeye gelebileceği mümkün görülmektedir. Bu konuda Komisyonumuzca düşünülen değişik alternatifler aşağı
ya çıkarılmıştır. 

a) Tazminatın katsayı esasına bağlanarak 40 gösterge üzerinden (40 X 25 = 1 000 gibi) hesap edilmesi : 
1., Böylelikle ücret artışlarına paralel olarak tazminatın değerini korumuş olacaktır. 
2, 40 rakamının küçük oluşu meslek mensupları üzerinde psikolojik yönden olumsuz etki yapacaktır. Per

sonel rejimi ile yeni düzenleme içerisinde konu yeniden ele alınacağından tazminatın değişkenliği ilkesi mah
zurlar yaratabilecektir. 
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ıb) Eğitim ve öğretim tazminatı ©lam 1' OOO lira yerine her öğretmenin maaşının % 10'unun tazminat ola

rak verilmesi: 
1. Bu düzenleme ile bütün öğretmenlere daha tatmin edici ve gittikçe hizmete ve ücret artışına göre ar

tan bir tazminat verilmiş olacaktır, 
2. 'Bu takdirde öğretmenlere 1 OOO - .3 000 lira arasında değişen bir ödeme getMlmiş oiacakıtır. Dolayısıy

la 5 milyar edvarında olan mali yük yaklaşık olarak 6,5 milyara çıkmış olacaktır. QEK - 3) 
5. Öğretmenlerin halen aldıkları ücretler ile vergi kanunu uygulaması sonrası durumunda yakacak 

ve eğitim ödeneği ödendiğinde alacakları ücretler Ek - 4 de gösterilmiştir. 
6. Öğretmenlerin aldığı ücretlerin yetersiz olduğu gözönünde tutularak öğretmenlerimize eğitim ve öğ

retim tazminatı sağlayan bu yasa tasarısı Komisyonumuzca da aynen benimsenerek yüksek tensiplerinize 
arz olunmuştur. 

Komîsyoh Başkam 
Erhan GÜRCAN 

Tuğamiral 

Üye 
Cumhur EVCİL 
Kurmay Albay 

Üye 
İlhan KÖSEOĞLU 

Hâkim Albay 

Üye 
Bahir SORGUÇ 

M/E. B. Müsteşar Yrd. 

Üye 
Rusuhi ECEVİTOĞLV 

Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mal Kontrol 

Genel Müdür Yardımcısı 

Üye 
Mahir ARİ 

D. P. D. Uzmanı 
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Ek — 1 

Kurumlara Dağıbmı (1 Eylül 1980 itibari ile) 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Milli Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Maliye Bakanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Tarım ve Orman Bakanlığı (Tarım Bak.) 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
İmar ve îskân Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
Orman Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
Bursa Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Diyarbakır Üniversitesi 
Es. Anadolu Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik üniversitesi 
Kayseri Üniversitesi 
Eskişehir 1. T. 1. A. 
T. C* Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 
Türkiye Kömür İşletmeleri 
S. Sigortalar Kurumu 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 
Simel Ltd. Şirketi 

8 
59 

165 
119 
21 
5 

90 
16 

406.019 
1,413 

315 
4 

66 
8 

10 
85 

751 
3 

17 
25 
7 

15 
•2 
17 
12 

6 
K> 
5 

51 
7 
5 

27 
30 

173 
105 

5 
1 

Toplam 409.749 
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Ek — 2 
Eylül 1980 İtibari tle 

Üniversiteler Akademik Kadrosu (Toplam) 21,359 
îk ve. Tic. il. Akademik Kadrosu (Toplam) 2.738 
D. M. M. Akademileri Akademik Kadrosu (Toplam) 2.242 
t. D. G. S. Ak, Akademik Kadrosu (Toplam) 354 

Toplam 26.693 

ÜNİVERSİTELER AKADEMİK KADROLARININ 
ÜNİVERSİTELERE DAĞILIŞI 

Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bursa Üniversitesi 
Diyarbakır Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
19 Mayıs Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Kayseri Üniversitesi 

3.128 
3.290 
3.349 
3.470 
'11388 

874 
,1.340 
1.160 

496 
,481 
fI88 
281 
307 
450 
147 
168 
549 
293 

Toplam 21.359 
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Hc - 3 

ÖĞRETMENLERE AYLIKLARININ ,% İO'U ORANINDA NET TAZMİNAT 

ÖDEMENİN MALt YÜKÜ (25 Katsayı Üzeninden) 

Dereceler 
(2. Kademe) Brüt Tutar >% 10 Öğretmen Sayısı Aylık Mali Yük 

1/2 
2/2 
3/2 
4/2 
5/2 
6/2 
7/2 
8/2 
9/2 
10/2 
11/2 
12/2 

27 500 
23 500 
20 250 
18 000 
15 875 
14 250 
12 875 
11 875 
10 875 
10 125 
9 625 
9 125 

2 750 
2 350 
2 025 
1 800 
1 588 
1 425 
1 288 
1 188 
1 088 
1 013 
963 
913 

3 447 
4 775 
12 334 
17 616 
23 218 
33 940 
44 759 
58 711 
75 177 
114 907 
16 643 
3 391 

10 304 250 
11 221 250 
'24 976 350 
31 708 800 
36 870 184 
48 364 500 
57 649 592 
69 748 668 
81 792 576 
116 400 791 
16 027 209 
3 095 983 

Toplam : 409 218 499 160 153 
X 12 

5 989 921 836 

Ndt : Bu rakam 2182 sayılı Yasa uygulamaları ile 6,5 milyon civarında gerçekleşebilecektir. 

2182 sayılı Kanun (657 sayılı Devleit Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun) 

«rBu Kanun ve ek geç"ici maddelerine göre aylık almakta olan personelin bu Kanunla iktisap ettikleri ka
zanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro koşulu 
aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulundukları kademede geçen süre, üst 
derecedeki kademede geçmiş sayılır.» 
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Yakacak Yardımı 
1 500 TL. 

Mevcut Durum Vetfgi Kanunu ve Eğitim Ödeneği 
{Aralık 1980 itibariyle) Emekli Kes. Düz. Sonrası 'l! 000 TL. Ödendiğinde Net , 

Brüt Net ele Net ele Net Yakacak Eğitim 
Derece Toplam geçen geçen fark artışı ödeneği Net ele Geç. Net artış 

1/4 
ı/ı 
2/1 
3/1 
4/1 
5/1 
6/1 
7/1 
8/1 
9/1 
10/1 

36 750 
33 0Öq 
29 250 
26 500 
24 250 
22 500 
20 875 
19 625 
18 625 
17 625 
17 000 

15 486 
14 452 
13 366 
12 593 
11 871 
11 456 
10 922 
10 496 
•10 187 
9 855 
9 631 

21 573 
19 789 
18 003 
16 695 
15 626 
14 920 
14 146 
13 551 
13 075 
12 599 : 
12 302 

6 087 
5 337 
4 637 
4 102 
3 755 
3 464 
3 224 
3 055 
2 888 

: 2 744 
2 671 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

24 073 
22 289 
20 503 
19 195 
18 126 
17 420 
16 646 
16 051 
15 575 
15 099 
14 802 

8 587 
7 837 
7 137 
6 602 
6 255 
5 964 
5 724 
5 555 
5 388 
5 244 
5 171 

1. Kişiler 2 çocuklu ve evli olup, eşlerin çalışmadığı varsayılmıştır. 

2. Ek ders ücretleri dikkate alınmamıştır. 

„ , , , _ , . . . (İlköğretim (1980) 80 TL. Ortaöğretim (1981) 80 TL. 
3. Ek ders ücreti: 

{tlköğretim (1980) 100 TL. Ortaöğrenim (1981) 125 TL. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı 
Ödenmesi Hakkında Kanun Tasarîst 

MADDE 1. — Kamu kuruırilarında 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tabi, eğitim ve öğretim 
hizmetleri sınıfına dahil öğretmen urtvanıh kadrolarda 
görevli olanlardan; 

'A) Temel eğitim 1 nci kademe okuMarı ile rehber
lik ve araştırma merkezleri, yetiştörme yurtları, okul 
öncesi eğitim kurumlarında ve benzeri kuruluşlarda 
fiilen öğretmenlik yapanlara (İlköğretim ve okul mü
dürleri ve yardımcıları ile cezaevi öküöarında çalışan 
öğretmenler dahil), 

B) Temel eğitim II nci kademe okulları ile orta 
ve yükseköğretim kurumjattnıda, kurs veya yaygm 
eğitim yapan kuramlarda ve benzeri kunduzlarda fMen 
öğretmenlik yapanlara (yönetici, eğitim uzmanı ve 
eğitim uzmanı yardımcıları dahil), 

«Ayda 1 000 lira eğittim ve öğretim tazminattı ödenir. 
Ancak, ilköğretim müfetişjleıi ite Milli Eğitim 

Bakanlığı dışındaki kurum veya kuruluşlarda çalışan 
ve 657 sayılı Kanunda öngörülen ödemeler dışımda 
İcalan ek ödemelerden özel mevzuatına göre yararla
nan öğretmenlere bu tazminat ödenmez. 

MADDE 2. — Bu tazminatın ödenmesinde 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunun aylıklarla ilgili hü-
(kürrtleri uygulanır. 

'Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintilıer yapılmaz. 

'MADDE 3. — Bu Kamın hükümleri 1.3.1981 
tarihinde yürürlüğe girer. 

İHTİSAS KOMİSYONU METNİ 

Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı 
Ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen benmıseraniştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen benimsenmiştir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar 
Kurulu yürütür. 

B. Ulum 

İHTİSAS KOMİSYONU METNİ 

I MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen benimsenmiştir. 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yrd< 

Z. Bay kar a 

22 . 12 . 1980 

Devlet Bakam -
Başbakan Yrd< 

T. Özal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Prof. Dr. N, Ayanoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakam Ulaştırma Bakanı Tarım ve Orman Bakam Çalışma Bakam 
R. Baturalp N. Özgür Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener 

Sanayii ve Teknoloji Bakanı Ener. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
Ş. Kocatopçu S.Bingöl 1. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakam 
Af. R. Güney V.. Özgül S. Side C. Baban 

ı • mtmm • ı 
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