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Rize Mebusu Ahmet Morgil'in, Maarif Vekâletine bağlı meslek
okulları öğretmenleri hakkında 3007 sayılı Kanunun 7 ve 8 nci
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Maarif ve
Bütçe encümenleri mazbataları ( 2 / 3 0 9 )

25 . V . 1956
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine
3007 sayılı Kanunun 7 nci ve 8 nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan kanun teklifim, es
babı mucibesiyle birlikte aşağıda sunulmuştur.
Gereğine yüksek müsaadelerini saygılarımla arz ederim.
^
Rize Mebusu
Ahmet Morgil

ESBABI MUCÎBE
Memleketimizdeki büyük kalkınma hareketleri, teknik eleman ihtiyacını geniş ölçüde artırmış ve
bu Sebeple teknik öğretim müesseselerinin çoğaltılıp genişletilmesini zaruret haline getirmiştir.
Halbuki, iş hayatının gelişmesi dolayısiyle hariçte daha kârlı işler bulan bu müesseseler öğret
menleri endişe verici bir nispette hususi sektöre ve serbest hayata kaymaktadırlar. Bu halin deva
mı, teknik eleman kaynaklarını kurutmak suretiyle yakın bir gelecekte gerek resmî ve gerekse hu
susi sektörü* müşkül duruma düşürecektir.
Bu cereyanın önlenmesi için teknik öğretim müesseselerini imkân nispetinde cazip hale getirmek
en esaslı çaredir. Bütün ileri cemiyetler de bu ihtiyaç ve zaruretleri ve fonksiyonun ehemmiyet,
genişlik ve ağırlığını nazarı itibara alarak bu müesseseler mensuplarına avantajlı muameleler yapagelmişlerdir.
Bugün meslekî ve teknik öğretim sahasında çalışan öğretmenlerin almakta oldukları ilâve ders
ücretleri hiç mesabesinde denecek derecede azdır. Her şeyden evvel bu ücretlerin artırılması kaıî
bir zaruret haline gelmiştir.
Kaldıki, 1702 ve 5991 sayılı kanunlarda tadilât yaparak orta öğretim okullarında çalışan öğret
menlerin ilâve ders ücretlerini artıran bir kanun teklifi, Maarif Encümeninde kabul edilerek Bütçe
Encümenine sevk edilmiş bulunmakta olup mesleki ve Tenik öğretim öğretmenleri, ayrı bir kanuna.
tâbi olduklarından bu tadilâttan istifade edememektedirler.
Bu itibarla aynı maksat ve gaye uğruna çalışan öğretmenler arasında bir tefrik yaratmamak
için 1702 ve 5991 sayılı kanunlarda teklif edilmiş bulunan tadile muvazi olarak 3007 sayılı Kanu
nun 7 nci ve 8 nci maddelerinin de tadil edilnıesi lüzum ve zarureti meydana çıkmış bulunmaktadır.
Kanun teklifi bu maksatla hazırlanmıştır.

Maarif Encümeni mazbatası
#

T. B. M. M.
Maarif. Encümeni
Esas No. 2/309
Karar No. 22

13 .Yi

. 1956

Yüksek Reisliğe
Encümenimize havale buyurulan, Rize Me
busu Ahmet Morgil'in Maarif Vekâletine bağlı
Meslek okulları öğretmenleri hakkındaki «3007
sayılı Kanunun 7 ve 8 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi» üzerinde Maarif ve
Maliye vekâletleri mümessillerinin de huzuriyle
gerekli müzakereler yapıldı :
Bu kanun teklifi :
a) îlâve ders ücretlerinin ayda (3-6) lira
dan beher ders saati için (4-6) liraya yükseltil
mesini ;
b) öğretmenlik ehliyetini haiz olarak dışar
dan tâyin edileceklerden memur olanlara hafta
da 8, memur olmıyanlara 24 saat aynı ücretle
ders verilebilmesini;
c) Okul idarecilerine, kanunen okutmakla
mükellef bulundukları ders saatleri dışında
branşları dâhilinde mecburen ve branşları hari
cinde rızalariyle olmak üzere aynı ücretle hafta
da 8 saat ilâve ders verilebilmesini;
d) Atelye şeflik ücretinin (10-20) den
(30-75) liraya yükseltilmesini tazammun et
mektedir.
Teklif sahibi Rize Mebusu Ahmet Morgil'in,
«Memleketimizdeki büyük kalkınma hareketleri,
teknik eleman ihtiyacını geniş ölçüde artırmış ve
bu sebeple teknik öğretim müesseselerinin çoğal
tılıp genişletilmesini zaruret haline getirmiştir.
Halbuki, iş hayatının gelişmesi dolayısiyle
hariççe daha kârlı işler bulan bu müesseseler
öğretmenleri endişe verici bir nispette hususi
sektöre ve serbest hayata kaymaktadırlar. Bu
halin devamı,, teknik eleman kaynaklarını ku
rutmak suretiyle yakın bir gelecekte gerek
resmî ve gerekse hususi sektörü müşkül duru
ma düşürecektir.
Bu cereyanın önlenmesi için teknik öğre
tim müesseselerini imkân nispetinde cazip hale
getirmek en esaslı çaredir. Bütün ileri cemi
yetler de bu ihtiyaç ve zaruretleri ve fonksi
yonun ehemmiyet, genişlik ve ağırlığını naza
rı itibara alarak bu müesseseler mensuplarına

avantajlı muameleler yapagelmişlerdir.
Bugün meslekî ve teknik öğretim sahasında
çalışan öğretmenlerin almakta oldukları ilâve
ders ücretleri hiç mesabesinde denecek dere
cede azdır. Her şeyden evvel bu ücretlerin
artırılması katı bir zaruret haline gelmiştir.
Kaldı ki, 1702 ve 5991 sayılı kanunlarda ta
dilât yaparak ortaöğretim okullarında çalı
şan öğretmenlerin ilâve ders ücretlerini .artı
ran bir kanun teklifi, Maarif Encümeninde
kabul edilerek Bütçe Encümenine sevk edil
miş bulunmakta olup meslekî ve teknik öğre
tim öğretmenleri, ayrı bir kanuna tâbi olduk
larından bu tadilâttan istifade edememekte
dirler.
Bu itibarla aynı maksat ve gaye uğruna
çalışan öğretmenler arasında bir tefrik yarat
mamak için 1702 ve 5991 sayılı kanunlarda
teklif edilmiş bulunan tadile muvazi olarak
3007 sayılı Kanunun 7 nci, 8 nci maddelerinin de
tadil edilmesi lüzum ve zarureti meydana çık
mış bulunmaktadır.
Kanun teklifi bu maksatla hazırlanmıştır».
Yolundaki esbabı mucibesi yerinde görülerek
kanun teklifi encümenimizce de aynen ve ittifak
la kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete saygı ile su
nulur.
Maarif Encümeni Reisi Y.
Mazbata Muharriri
Uşak
Ankara
O. Dengiz
A. Temuçin
Burdur
Çanakkale
Erzincan
M. özbey
N. Togay
V. Varol
Gümüşane
Sivas
Tunceli
8. ö. San
B. örnekol
F. Ülkü
Trabzon
İstanbul
Rize
H. Ağanoğlu
A. Hacopulos
A. Morgu
Urfa
A, özbay
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Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 2/309
Karar No. 152

29 . VIII. 1956

Yüksek Reisliğe
Rize Mebusu Ahmet MorgiPin, Maarif Ve
kâletine bağlı meslek okulları hakkındaki 3007
sayılı Kanunun 7 ve 8 nc*i maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan kanun teklifi Maarif En
cümeni mazbatasiyle 'birlikte encümenimize ha
vale edilmiş olmakla teklif sahibi ve Maarif
Vekâleti mümessilleri hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere edildi.
Kanun teklifi, gerekçesinde yazılı mucip
sebeplere istinaden ilâve ders ücretlerinin artı
rılmasını, öğretmenlik ehliyetini haiz olarak dı
şarıdan tâyin edilecek memur veya memur olmıyanlara aynı ücretle verilecek ders saati za
man miktarının, tâyinini, okul idarecilerine aynı
ücretle haftada (8) saat ilâve ders verdirilme
sini ve atelye şeflik ücretinin de artırılmasını
istihdaf etmektedir.
îfa edilen hizmetin ehemmiyet ve şümulü
hakkında gerek teklifin esbabı mucibesinde ve
gerek teklifi bidayeten tetkik eden Maarif En
cümeninin mazbatasında yazılı hususlar encümenimizce de yerinde görülerek
maddelerin
müzakeresine geçilmiş ve teklifin birinci mad
desinde redaksiyon bakımından "değişiklik ya
pılmak ve ders saati başına verilecek ücret 3 - 5
lira olarak tesbit edilmek ve bu miktar ikinci
' maddeye de aksettirilmek suretiyle birinci ve

ikinci maddeler kabul edilmiştir.
Tekliün birinci ve ikinci maddeleriyle ders
saati ücretleri yeni konjonktüre irca edilmiş bu
lunduğundan, 4178 sayılı Kanunun şümulünden
hariç bırakmayı teminen 3 ncü madde encüme
nimiz tarafından tedvin ve mütaakıp maddeler
madde numaraları teselsül ettirilmek suretiyle
aynen kabul edilmiştir.
Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyiha
sı Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Balıkesir
H. îmre
Çoruh
Y. Gümüşel
Eskişehir
A. Potuoğlu
Muğla
A. Sarıoğlu
Siird
B. Erden
Trabzon
/. Şener
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Mazbata M.
Kâtip
Giresun
Balıkesir
M. Şener
M. H. Timurtaş
Çorum
Diyarbakır
Y. Gürsel
H. Turgut
îzmir
Muğla
B. Bilgin
N. Poyrazoğlu
Ordu
Seyhan
S. îşbakan
S. Barı
Tokad
Trabzon
ö. Sunar S., F. Kalaycıoğlu
Van
Yozgad
K. Yörükoğlu
D. Akbel
Zonguldak
S. Ataman

RİZE MEBUSU AHMET MORGİL'İN
TEKLÎFÎ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ

3007 sayılı Kanunun 7 ve 8 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi

3007 sayılı Kanunun 7 ve 8 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi

MADDE 1. — 3007 sayılı Kanunun 7 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
6 nci maddenin (A) ve (B) fıkralarına göre
ders ve ekzersiz saatlerini dolduran öğretmenler,
bulundukları okullarda veya aynı şehirde başka
bir meslek okulu veya kursunda ihtisaslarına gö
re vekâletçe kendilerine ilâve olarak verilecek en
çok 6 saate kadar ders, ayrıca 3 saate kadar ek
zersiz almak mecburiyetindedirler.
Bulundukları okullarda veya aynı şehirde baş
ka bir meslek okulu veya kursunda 6 neı madde
nin (C) fıkrasında zikredilen ders saatlerini
dolduran atelye öğretmenleri, bu okullarda vekâ
letçe kendilerine ihtisasları dâhilinde ilâve ders
verilirse, haftada en çok 16 saate kadar atelye ve
meslek dersi almak ve ekzersiz yapmak mecburi
yetindedirler.
Yukardaki fıkralara göre ilâve olarak verile
cek vazifeleri almaktan çekinen öğretmenler asıl
vazifelerinden de çekilmiş sayılırlar.
6 nci maddeye göre okutmakla mükellef tu
tulabilecekleri ders saatleri (okulun teşkilâtı iti
bariyle) tamamlatılamamış olan öğretmenlere,
rızalariyle, ihtisasları dışında ücretle ders veril
mesi caizdir.

MADDE 1. — 3007 sayılı Kanunun 7 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
6 nci maddenin (A) ve (B) fıkralarına gö
re ders ve eksersiz saatlerini dolduran öğretmen
ler, bulundukları okullarda veya aynı şehirde
başka bir meslek okulu veya kursunda ihtisas
larına göre vekâletçe kendilerine ilâve olarak
•verilecek en çok (6) saate kadar ders almak
mecburiyetindedirler.
Bulundukları okullarda veya aynı şehirde
başka bir meslek okulu veya kursunda 6 nci
maddenin (C) fıkrasında zikredilen ders saat
lerini dolduran atelye öğretmenleri, bu okullar
da vekâletçe kendilerine ihtisasları dâhilinde
ilâve ders verilirse, haftada en çok 16 saate ka
dar atelye ve meslek dersi almak ve eksersiz yap
mak mecburiyetindedirler.
Yukardaki fıkralara göre ilâve olarak verile
cek vazifeleri almaktan çekinen öğretmenler asıl
vazifelerinden de çekilmiş sayılırlar.
6 nci maddeye göre okutmakla mükellef tu
tulabilecekleri ders saatleri (okulun teşkilâtı iti
bariyle) tamamlatılmamış olan öğretmenlere, rı
zalariyle, menşelerine göre taayyün eden ihtisas
grupları dışında ücretle ders verilmesi caizdir.

Meslekten öğretmen bulunmaması halinde, ge
nel dersler, meslek dersleri- veya atelye dersleri
öğretmenliği vasıflarını haiz bulunanlardan me
mur olanlara haftada (8) ve serbest meslek men
suplarına haftada 24 saatte kadar ücretli ders
verilebilir.
Yukardaki fıkralara göre meslekî ve teknik
öğretim okullarında ve kurslarında ücretle ders
verilenlere gösterecekleri beher ders ve yapacak
ları beher ekzersiz saati için 4 - 6 liraya kadar üc
ret verilir.

Meslekten öğretmen bulunmaması halinde,
genel dersler, meslek dersleri veya atelye ders
leri öğretmenliği vasıflarını haiz bulunanlardan
memur olanlara haftada (8) ve serbest meslek
mensuplarına haftada (24) saate kadar ücretli
ders verilebilir.
Yukarıki fıkralara göre meslekî ve teknik
öğretim okullarında ve kurslarında ücretle ders
verilenlere gösterecekleri beher ders ve yapa
cakları beher eksersiz saati için 3 - 5 liraya ka
dar ücret verilir.

MADDE 2. — 3007 sayılı Kanunun 8 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Uhdesinde müdürlük, başmuavinlik ve mua
vinlik bulunan öğretmenler haftada en çok 12
ve kurs mahiyetinde olan meslekî ve teknik öğ
retim. okullarında 24 saate kadar ders okutmakla
mükellef tutulurlar. Ancak, öğretmen bulunma
ması dolayısiyle ve lüzumu halinde bu 12 ve 24

MADDE 2. — 3007 sayılı Kanununun 8 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, :
Uhdesinde müdürlük, başmuavinlik ve mua
vinlik bulunan öğretmenler haftada en" çok 12 ve
kurs mahiyetinde olan meslekî ve teknik öğretim
okullarında (24) saate kadar ders okutmakla mü
kellef tutulurlar. Ancak, öğretmen bulunmaması
dolayısiyle ve lüzumu halinde bu 12 ve 24 saat-
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B. E.

Teklif
saatten fazla olarak, ihtisasları dâhilinde olan
dersler için mecburen ve ihtisasları dışında olan
dersler için rızalariyle haftada 8 saate kadar üc
retle ders verilebilir. Bu suretle ilâve ders almış
bulunanlara gösterecekleri beher ders saati için
4 - 6 liraya kadar ücret verilir.
Atelye şeflerine öğretmenlik aylıklarından ve
1 nci maddeye göre alabilecekleri ücretten başka
ayda 30 - 75 liraya kadar şeflik ücreti verilir.

ten fazla olarak, ihtisasları dâhilinde olan ders
ler için mecburen ve ihtisasları dışında olan ders
ler için rızalariyle haftada 8 saate kadar ücretle
ders verilebilir. Bu suretle ilâve ders almış bulu
nanlara gösterecekleri beher ders saati için 3 - 5
liraya kadar ücret verilir.
Atelye şeflerine öğretmenlik aylıklarından ve
1 nci maddeye göre alabilecekleri ücretten başka
ayda 30 - 75 liraya talar şeflik ücreti verilir.
MADDE 3. — Bu kanunun birinci ve ikin
ci maddeleri gereğince verilecek ücretler hakkın
da 4178 sayılı Kanunun birinci maddesi hükmü
tatbik olunmaz.

Bu kanun neşri tarihinden iti-

MADDE 4. — Teklif sahibinin .3 ncü madde
si 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 4

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya
Maarif ve Maliye Vekilleri memurdur.

MADDE 5. — Teklif sahibinin 4 ncü madde
si 5 nei madde olarak aynen kabul edilmiştir.

.MADDE 3.
baren mer'idir.
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