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Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata ve Denizli Milletvekili Ke
mal Cemal öncel'in, Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle Köy
Sağlık memurlarının geçimlerini düzenlemek üzere 3803, 4274 ve
4459 sayılı kanunlara ek 5129 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin
değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe Ko
misyonları raporları ( 2 / 1 7 5 )

16. IX. 1949
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle Köy Sağlık memurlarının geçimlerini düzenliyen 5129 sayı
lı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi için hazırladığımız Kanun teklifi ile gerekçesinin bir.
likte sunulduğunu saygılarımızla arzederiz.
Ankara Milletvekili
Denizli Milletvekili
H. 0. Bekata
K. C. öncel

GEREKÇE
5129 sayılı Kanunun birinci maddesinde, köy enstitüsünden mezun öğetmenlerle köy sağlık
memurlarının aylık ücretleri 100 lira ve terfileri de her üç senede bir 10 lira olarak tesbit edilmiş
bulunmaktadır.
Bu suretle köy enstitüsünden mezun öğretmenlerin ve köy sağlık memurlarının ellerine ayda
kesintilerden sonra ancak 72 lira geçebilmektedir.
Bu durum, bu öğretmen ve sağlık memurlarını, bir taraftan geçim darlığı ve istikbâl endişesi
içine koymuştur. Diğer taraftan ise, bu öğretmenler arasında, emsali öğretmenlerle Devlet memur
larına nazaran kendilerini mağdur gören bir haleti ruhiyenin yayılma, istidadı baş göstermekte
dir.
Gerek gördükleri hizmetin mahiyeti ve gerekse Devlet kadrosu içindeki yerleri itibariyle köy
enstitüsü mezunu öğretmenlerin de normal öğretmen okullarından çıkan öğretmenlerin tâbi olduk
ları sitatüye tâbi tutulmaları her bakımdan zaruri ve en doğru yol olacaktır.
Fakat bütçe imkânlarının müsaadesiz] iği dolay isiyle bu normal intibak durumunun tahakku
kuna kadar bu meslek mensuplarının ıstıraplarını imkân- ölçüsünde hafifletmeyi bugünün reali
tesinin icabı olarak mütalâa ediyoruz.
Bu suretle, maddi sıkıntılar içinde bulunan bu meslek mensuplarının mânevi sarsıntılarına
meydan verilmemiş olacaktır.
îlişik kanun teklifimiz bu düşüncelerle hazırlanmıştır.
Teklifin mahiyeti: Teklifimizde
1. Halen 100 lira olan aylık ücret 125 liraya çıkarılmaktadır.
2. Her- üç yılın sonunda başarı ile hizmet görenlere verilen 10 liralık terfi zammı, baremde
ki terfi ölçülerine uyularak, 25 liraya yükseltilmiştir.
3. Üç ayda bir verilen aylıkların diğer Devlet memurları gibi her ay peşin verilmesi hükmü
konulmuştur.
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Ankara Milletvekili
Denizli Milletvekili
Htfm O. Bekata
Kemal C. öncel
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Millî Eğitini Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Mülî Eğitim Komisyonu
Esas No. 2/175
Karar No. 5

28 . XI . 1949

Yüksek Başkanlığa
Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle köy
sağlık memurlarının geçimlerini düzenliyen 5129
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında
Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata ve IXnizli Milletvekili Kemal Cemal Öncel tarafın
dan yapılan kanun teklifi Komisyonumuza ha
vale olunmakla görüşülüp inceleendi.
Teklif sahipleri ve Hükümet mümessilleı-i de
dinlendikten sonra Komisyonda yapılan müza
kereler sonunda teklif prensip itibariyle yerin
de görüldü.
Teklifin gerekçesinde Köy Enstitü mezunJ.
öğretmenlerle Köy Sağlık memurlarının man?
ve hukuk durumlarının diğer öğretmen okulu
mezunu öğretmenlerin durumlarına intibak et
tirilmesi ileri sürülmekte olmasına binaen bu
yolda inkişaf eden komisyon görüşüne uygun
olarak maddenin bu intibakı tahakkuk ettire
cek şâmil bir formül halinde tedvini maksada
daha elverişli görülmüştür.
Bu itibarla :
1. Komisyonumuz
hükümleri
aşağıdaki
esaslara göre değiştirilmiştir:
A) Köy Enstitüsü mezunu öğretmenler ve
Sağlık memurlarının fiilî hizmete başlamaları
stajiyerlik suretiyle olacaktır. Bu, meslek men
suplarının yetişmeleri ve başarılan bakımından
isabetli bulunmuştur.
B) Emekli Sandığı Kanunu bunları da San
dığa dâhi] ettiği ve bu yüzden aylık ücretlerin
den kesenek yapıldığı nazara alınarak bunu kar
şılamak üzere 100 lira ücret 105 liraya çıkarıl
mıştır.
C) Mer'i kanuna göre bunların üç aylık üc
retleri bir defada peşin verilmekte ve bu hal şi
kâyeti mucip olmaktadır. Bunu önlemek için di
ğer Devlet memurları gibi bundan böyle aylık
tahsisatın her ay peşin verilmesi esası kabul edil
miştir.

Ç) Stajiyerlik süresi bunların yetişme şart
larına göre üç yıl olarak kabul edilmiş ve zaru
ret-halinde (6) yıl daha uzatılması hükmü ko
nulmuştu?.
D) Stajiyerlik süresi sonunda umumi gidi
şi iyi olan ve meslekte başarısı görülenlerin öğ'; retmenliğe ve sağlık memurluğuna geçirilerek
3656 sayılı Kanun içine alınması bu meslek men
suplarının memuriyet durumlarını ıslah bakı
mından muvafık görülmüştür.
E) Bu gibilere halen yalnız zaruri yol mas
rafları verilmektedir. Bu kanunla bunlar da
Devlet memurları statüsü içinde mülâhaza edil
diğinden. Devlet memurları gibi yolluk verilme
si ahengi temin bakımından maddeye alınmıştır.
2. Bu meslek mensupları da Devlet memur
ları haklarına sahip sayıldığı cihetle, halen 5 li
radan ibaret olan çocuk zammının 10 liraya çı
karılmasını sağlamak maksadiyle ikinci madde
hazırlanmıştır.
3. Halen hizmette bulunan öğretmen ve sağ
lık memurlarının bu< kanuna göre bareme inti
baklarının ne yolda yapılacağı geçici maddeler
de tesbit edilmiştir.
Yukarda tesbit edilen esaslar dâhilinde de
ğiştirilerek hazırlanan kanun teklifi Bütçe Ko
misyonuna havale edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur.
Millî Eğitim Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Kâtip
Trabzon
Maraş
Kars
M. R. Tarakçıoğlu
Bu şekle
T. Taşkıran
muhalifim
E. Soysal
îzmir
Trabzon
Urfa
E. Çınar
Z. Dranaz
8. K. Yetkin
Konya
-^T. / / . Onat
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Ordu
Y. Z. Ortaç

Çorum
H, İlgaz
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Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 2/175
Karar No. 16

v.

12 . XII . 1949

Yüksek Başkanlığa
Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle Köy
sağlık memurlarının geçimlerini düzenliyen 5129
sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilme
si hakkında Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata ve Denizli Milletvekili Kemal Cemal Öncel
taraflarından yapılan Kanun teklifi Millî Eği
tim Komisyonu raporiyle birlikte Komisyo
numuza verilmekle teklif sahipleri ve Millî Eği
tim ve Maliye Bakanlıkları yetkili temsilcileri
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü.
Teklif sahiplerinin, Köy Enstitüsünden me
zun öğretmenlerin memuriyete ve maaşa geçiril
melerini temin etmek ve bütçe imkânlarına göre
bunun gecikmesi halinde, bu cihet tahakkuk ediıv
ceye kadar geçim durumlarını biraz daha ıslah
etmek için bunların 5129 sayılı Kanur.a göre
100 liradan başlıyan ilk aylık miktarlarını 125
liraya ve bunlardan başarı gösterenlerin aylıkla
rına her üç yılda bir eklenmesi gereken 10 lira
yı 25 liraya çıkarmak ve üç ayda bir verilmekte
olan aylıklarının her ay başında ödenmesin,i te
min etmek maksatlariyle işbu tasarıyı hazırlamış
bulundukları yapılan incelemelerden anlaşılmış
tır.
Prensip itibariyle Komisyonumuzca da kabu
le değer görülen tasarının Millî Eğitim Komisyo
nunda görüşülmesi sırasında, bu öğretmenlerin
ve sağlık memurlarının ayhklariyle hukuki du
rumlarının, bütçe imkânları da göz önünde bulunndurulmak suretiyle daha geniş esaslara: bağ
lanması uygun görülmüş ve tadarı üzerinde bu
görüşe göre değişiklikler yapılmıştır. Şöjde ki:
a) Bu öğretmen ve sağlık memurlarının iqe
başlamaları stajiyerlik şeklinde olacağından her
nüz öğretmenlik hayatında nasıl bir kabiliyet ve
başarı gösterecekleri belli olmadan aylık ücretle
rine derhal bir zam yapmak uy^un görülmemiş,
ancak bunların emekli hakları 5434 sayılı Kanun
la tanındığından emekli keseneğine karşılık ol
mak üzere 100 lira ücretin 105 lira »larak tesbiti uygun görülmüştür.
Buna mukabil üç yıllık staj süresinin sonun

da, gerek Milli Eğitim Bakanlığınca ve gerekse
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca öğretmen
ler ve sağlık memurları hakkında uygulanan tef
tiş ve kabiliyetlerin tesbiti hakkındaki usullere
göre meslek başarısı ve liyakatleri belli olanların
doğrudan doğruya öğretmenlik ve sağlık memur
luğu mesleklerine geçirilmeleri ve bunlar hakkın
da 3G56 sayılı Kanun hükümlerinin tatbiki sure
tiyle bunların memurluk durumlarının ıslahı uy
gun görülerek maddeye bunu temine yeter hü
kümler eklenmiş ve bir staj süresinde başarı gösteremiyenler hakkında bu sürenin bir müddet
daha uzatılması ve bunun da üç yılı geçmemesi
esası kabul edilmiştir.
Evvelce bunların yalnız zaruri yol masrafla
rının verilmesi kabul edilmiş ise de Millî Eğitim
Komisyonu bunların da Devlet memurluğundaki
esasa göre harcırah hükümleri dairesinde yolluk
larını almalarını kabul etmiştir.
Bunlardan başka geçici iki madde ile de bugün
hizmette bulunan öğretmen ve sağlık memurları
nın bu tasarı hükümlerine intibakı hakkında hü
kümler tesbit edilmiş bulunmaktadır.
Yukarda esasları izah edilen Millî Eğitim Ko
misyonunun görüşüne Komisyonumuz da katıl
mış ve o metin üzerinde görüşmeler yapılarak
aşağıdaki neticelere varılmıştır.
Birinci maddede bu görüşmelere göre ya
pılan değişiklikler :
Maddede tahsisat ve ödenek şeklindeki kayıt
lar ücret kelimesiyle ifade edilmiş ve bunların
ücretlerinin ilgili Bakanlıklarca ödenmesi t a b i
olduğundan buna dair olan kayıt maddeden çıka
rılmıştır.
Bu öğretmen ve sağlık memurlarının staj sü
resince aylıklarında bugünkü esastan ayrılmaya
nasıl bir lüzum görülmem işse yolluk esasları içi ti
de bugünkü hükümden ayrılmaya bir zarure*
bulunmadığı ve staj süresini bitirip mesleğe ge
çerek 3656 sayılı Kanım hükümlerine tâbi olun
e a yolluk hususunda da umumi hükümlerin bunto.r hakkında uygulanması tabiî bulunduğundan
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maddede yalnız staji.verl.ere münhasır olmak üze
re bugün cari hükmün devam edeceği belirtilmiş
bulunmaktadır.
İkinci madde, 5129 sayılı Kanunun 9 nen
maddesinin son fıkrasını kaldırmakta ve bununla
bu öğretmen ve sağlık memurlarının da 10 lira
çocuk zammı almaları temin edilmek istenmekte
ise de bu tasarı ile staj iver öğretmen ve sağlık
memurları ayrı bir sınıf teşkil etmekte oldukla
rından, bunların da 4598 sayılı Kanunun koydu
ğu bütün haklardan faydalanmaları için sarih
bir hükmün mevcudiyetine lüzum olduğu ve yine
tasarıya göre 3656 sayılı Kanun hükmüne tâbi
olacakların bu haklardan diğer Devlet memur
ları gibi faydalanacakları tabiî olmakla bunlar
hakkında ayrı bir hüküm şevkine lüzum olmadığı
anlaşılmış ve adı geçen kanunun 9 ncu maddesi
yalnız stajiyerlere münhasır olmak üzere yeniden
yazılmıştır.
Bu tasarı ile köy enstitüsünden yetişen öğ
retmenler hakkında yeni bir rejimin uygulan
ması esası kabul edildiğine göre bugüne kadar
tatbik edilegelen mütaaddit kanunlardaki hüküm
lerin bu yeni görüş ve esas çevresinde incelenerek
düzenlenmeleri gerektiğinden ve böyle bir ça
lışmaya Bakanlıkça başlanmış olup malî yıl ba
şından evvel buna dair bir tasarı getirilip kanun-

laşmasına çalışılacağı Bakanlık temsilcileri tara
fından ifade edilmiş bulunduğundan tasarının
Millî Eğitim Komisyonunca tesbit edilen geçici
maddelerinin
kadroya mütaallik kısımlarının
yukarda arzedilen umumi değişiklik ile birlikte
mütalâa ve temini Komisyonumuzca uygun gö
rülmüş ve emekliliğe ait geçici hükümde Emekli
Kanununun geçici 8 nci maddesiyle halledilmiş
bulunduğundan bu maddeler tasandan çıkarıl
mıştır.
3 ve 4 ncü maddeler ayniyle kabul edilmiştir.
Bu suretle yeniden hazırlanan tasarı Kamu
tayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur.
Başkan
Başkan V.
Sözcü
Mardin
Diyarbakır
Kastamonu
R. Erten
t. İT. Tigrel
M. A kalın
Amasya
Ankara
Erzincan
,1. K. Yiğitoğlu
M. Eriş
N. Fekcan
İstanbul
İzmir
İzmir
E. Amaç
8. Dikmen
A. İnan
Kastamonu
Kırklareli
T. Coşkan
Korgl. K. Doğan
Konya
Manisa
Dr. M. F. Dündar
F. Kurdoğlu
Ordu
Samsun
Seyhan
TT. Yalman M. A. Yörük er A. R.Yüreğir

ANKARA MİLLETVEKİLİ H I F Z I OĞUZ BEKATA VE D E N l Z L l MİLLETVEKİLİ KE
MAL CEMAL ÖNCEL'İN KANUN T E K L Î F l

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DEÖİŞTIRÎŞİ

Köy enstitüsü mezunu öğretmenlerle köy sağlık
memurlarının
geçimlerini düzenlemek
üzere
3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunlara ek 5129 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin
değiştirilmesi
hakkında Kanun teklifi

Köy enstitüsü mezunu öğretmenlerle köy sağlık
memurlarının,
geçimlerini
düzenlemek
üzer»
3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunlara ek kanun
teklifi

BİRİNCİ MADDE — 5129 sayılı Kanunun
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Köy enstitüsünden mezun olan öğretmenler
Millî Eğitim Bakanlığınca ve sağlık memurları
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca
ayda
125 lira ücretle tâyin olunurlar.
Başarı ile hizmet gördükleri usulüne göre
saptanan öğretmen ve sağlık memurlarının üc
retleri her üç yılın sonunda 25 lira artırılır.
Bu öğretmenlerle sağlık memurlarının istih-

MADDE 1. — 5129 sayılı Kanunun birinci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Köy enstitülerinin öğretmen kısmını biti
renler Millî Eğitim; Sağlık memuru kısmını bi
tirenler de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık
ları tarafından stajyer öğretmen ve stajyer
sağlık memuru olarak 105 lira maktu aylık tah
sisat ile ihtiyaç görülen köylere tâyin edilir
ler. Bunirm ödenekleri her ay peşin olarak men
sup bulundukları Bakanlıkların bütçelerinden
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BÜTÇE

KOMİSYONUNUN

DEĞÎŞTÎRÎŞÎ

Köy Enstitüsü
mezunu öğretmenlerle
Köy
Sağlık memurlarının geçimlerini
düzenlemek
üzere 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunlara ek
5129 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kında Kanun tasarısı
MADDE 1. — 4 . I X . 1947 tarihli ve 5129
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
Köy Enstitülerinin öğretmen kısmını bitiren
ler Millî Eğitim, Sağlık memuru kısmını bitiren
ler de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları ta
rafından stajyer öğretmen ve stajyer sağlık me
muru olarak 105 lira maktu aylık ücretle ihtiyaç
görülen köylere tâyin edilirler. Bunların ücretle
ri her ay peşin olarak ödenir.
( S. Sayısı : 76 )
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Teklif

M. E. K.

kakları her ay peşin olarak ödenir.
öğretmenlerin aylık ücretleri ve vazife ma
halline gitmek için zaruri yol masrafları Millî
Eğitim Bakanlığı; sağlık memurlarının aylıkla
rı ve zaruri yol masrafları ise Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı Bütçesinden verilir.

ödenir.
Stajyerlik süresi üç yıldır. Başarı gösterenıiyenler için bu süre uzatılabilir. Ancak bu
müddet kanunun yayımı tarihinden itibaren 6
yılı geçemez.
Stajyer öğretmen ve sağlık memurluğu sı
rasında meslekteki haşarısının tam ve genel gi
dişinin iyi olduğu usulüne göre saptananlar öğ
retmenliğe ve sağlık memurluğuna geçirilirler.
Bunlara 3656 sayılı Kanun gereğince öğrenim
derecelerine göre aylık verilir.
Stajiyer öğretmenlerle öğretmenlerin yol
lukları Millî Eğitim; stajyer sağlık memuriyle
sağlık memurlarının yollukları Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlıkları bütçelerinden verilir.
MADDE 2. — 5129 sayılı Kanunun 9 ncu
maddesinin son cümlesi kaldırılmıştır.

GEÇlCÎ MADDE 1. — Halen 110 lira ücret
almakta olan veya buna hak kazanmış bulunan
öğretmenlerle sağlık memurları 28 Şubat 1950
tarihinde kendilerine tahsis edilen maaş kadro
larına geçirilirler.
Bunların 110 lirada geçen müddetleri yal
nız emekliliklerinde hesaba katılır.
GEÇÎCÎ MADDE 2. — 1947 yılı sonuna ka
dar hizmete girmiş olanlardan birinci maddede
belirtilen liyakati gösterenler 31 Ekim 1950 ta
rihinde maaş kadrosuna alınırlar.
Bu kanun yayımı

tarihinde

ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. yürürlüğe girer.

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Bakanlar
Kurulu yürütür.

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
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B. K.
Stajyerlik süresi üç yıldır. Başarı göstereme
yenler için bu süre uzatılabilir. Ancak bu müd
det kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 yılı
geçemez.
Stajyer öğretmen ve sağlık memurluğu sıra
sında meslekteki başarısının tam ve genel gidişi
nin iyi olduğu usulüne göre saptananlar öğret
menliğe ve sağlık memurluğuna geçirilirler. Bun
lara 3656 sayılı Kanun gereğince öğretim dere
celerine göre aylık verilir.
Stajyer öğretmenlerle stajyer sağlık memur
larına görevleri yerine gitmeleri için zaruri yol
masrafları verilir.

MADDE 2. — Aynı kanun,un 9 ncu maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Stajyer öğretmenlerle stajyer sağlık memurla
rı 788 sayılı Memurin Kanununun 84 neü maddesi
ve 4598 sayılı Kanunla Devlet memurlarına ta
nılan bütün haklardan faydalanırlar.

MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonunun
3 neü maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Millî Eğitim Komisyonunun
4 neü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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