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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçim so

nucunda: 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına; Kars Üyesi 

Sırrı Atalay seçildi. 
Başkanın, Divandaki yerini alması için Birleşime 

saat 16.25'te yarım saat ara verildi. 

Başkan 
Tabiî Üye 

Fahri Özdilek 

Divan Üyesi 
Kırklareli 

Bevti Arda 

Divan Üyesi 
Sivas 

Temel Kitapçı 

İkinci Oturum 
Başkan Sırrı Atalay, üyelerin şahsına gösterdikleri 

itimat ve teveccühe teşekkür ederek, yeni seçimlerden 
çıkan ülkemiz Yasama Meclislerinin çalışmalarında 
başarılı olması temennisinde bulundu. 

Başkanlık Divanının diğer üyelikleri için yapılan 
seçimler sonucunda: 

Başkanvekilliğine; İstanbul Üyesi Rahmi Erdem; 
İdare Amirliklerine; Mardin Üyesi Mehmet Ali 

Arıkan, Tabiî Üye Supbi Karaman; 
Divan üyeliklerine; Diyarbakır Üyesi Sabahattin 

Sacı, Tabii Üye Emanullah Çelebi, Cumhurbaşkanın
ca Sj Ü. Hüsamettin Çelebi, Afyonkarahisar Üyesi 
Mustafa Çelik seçildiler 

Başkanlık Divanının diğer üyelikleri için seçim, 
A. P. Grupunun aday göstermemesi nedeniyle yapıla
madı. 

21 Haziran 1977 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 17.30'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Kars Üyesi Kırklareli 

Sırrı Atalay Beyti Arda 
Divan Üyesi 

Sivas 
Temel Kitapçı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Sırrı Atalay 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), Sabahattin Savcı (Diyarbakır) 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptıracağım, 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN^ 
açıyoruz. 

Yeter sayı vardır, 56 ncı Birleşimi 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ* GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Başkanlık Divanında açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Gündemimizde Başkanlık Divanında 
açık bulunan üyelikler için seçim var. Ancak, Adalet 
Partisi kendisi için ayrılmış bulunan Başkanlık Diva-
nındaki yerler için aday göstermediği ve Başkanlığa 
göndermediği için bu maddede seçim yapılamayacak

tır. Adalet Partisi Grupu kendisi için ayrılan yerlere 
aday gösterdiğinde bu seçimler yapılacaktır. 

Başkanlık Divanı seçimi daha önce yapılmış, Baş
kanlık Divanı teşekkül etmiş; ancak, Anayasa gereğin
ce kendisine düşen açık bulunan yerler için kuvveti 
oranında aday gösterildiği takdirde gerekli seçim ya
pılacaktır. 

514 
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2. — Komisyonlara üye seçimi. 
BAŞKAN — İçtüzüğün 17 nci maddesi gereğince 

Başkanlık Divanı seçimini takip eden ilk birleşimde 
komisyonlar için seçim yapılması gereği vardır. An
cak bugüne değin hiç bir grup komisyonlar için aday 
göstermemiştir. Başkanlıkça gruplara yazı yazılmıştır. 
Cumhuriyet Senatosunun çalışmalarına başlayabilmesi 
için İçtüzüğün 17 nci maddesine uygun olarak komis
yon seçimlerinin yapılması zorunluluğu vardır. Grup
lardan çok yakın bir zamanda bu olanağın sağlanması 
için komisyonlara adaylarını göstermelerini özellikle 
rica edeceğim. 

3. — . A . P. Grup Başkanlığının, Grup Yönetim 
Kurulunda boşalan üyeliklere yapılan seçime dair tez
keresi. (3/1057) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupunun Yönetim 
Kurulu seçimiyle ilgili önergesi vardır, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu kısmî seçimleri dolayısıyle 

Grupumuz Yönetim Kurulunda boşalan Grup Başka
nı, Grup Başkanvekili ve Yönetim Kurulu üyelikle-

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, T. C. Ziraat Bankasında çalışan per
sonele dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Halil 
Başol'un yazılı cevabı. (7/729) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakam tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygıyle rica ederim. 

7.4.1977 
Ankara Senatörü 
İbrahim öztürk 

Soru : 
T. C. Ziraat Bankası bünyesinde çalışan persone

lin son günlerde yapılan partizan atamalar ve yer 
değiştirmelerle geniş çapta bir huzursuzluk içinde bu
lunduğu saptanmıştır. Özellikle (Zerbank) Derneği 
üyesi olan personel arasında meydana gelen bu tasar
rufların süreceği endişesi personelde büyük bir mo
ral kırıklığı yaratmıştır, 

rine bugün Grupumuz toplantısında yapılan seçimler 
sonunda aşağıdaki neticeler alınmıştır: 

Grup Başkanlığına Aydın Senatörü İskender Ce
nap Ege yeniden, Grup Başkanvekilliğine Elâzığ Sena
törü Sayın Cahit Dalokay ve Grup Yönetim Kurulu 
üyeliklerine Antalya Senatörü Sayın Şerafettin Pa-
ker, Bolu Senatörü Sayın Orhan Çalış ve İzmir Se
natörü Sayın Münir Daldal seçilmişlerdir. 

Saygıyla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Adalet Partisi 
Grup Başkanı 

İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupu Başkanlığına, Başkan vekillikle rine ve Yöne
tim Kurulu üyeliklerine seçilenleri kutlar, başarılar di
lerim. önergeyi bilginize sunmuş bulunuyorum. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir şey bulun
madığından, 23 Haziran 1977 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15,10 

Derneğe kayıtlı İlhan Aykan'ın Erzurum'a, Ön
der Şener'in Muş'a, Sehna Köse'nin Nevşehir'e, Fa
ruk Farsakoğlu'nun Bitlis'e, Barış Köse'nin Çorum'a, 
Sadi Özdemir'in Niğde'ye, Orhan Timuçin'in Gümüş^ 
hane'ye, Hasan Baysal'ın Karaköy'e, Sefahattin Er
doğan'ın Siirt'e, Yunus Tunca'nın Bucak'a, Namık 
Ekinci'nin Malatya'ya İhsan Timurtürkan'ın İzmir'e, 
Nusret Mutîu'nun Afyon'a, AK Gündüz'ün Mucur'a 
nakledildikleri ve bu atamaların hiçbir objektif ge
rekçeye dayanmadığı bilinmektedir. 

Partizan bir zihniyet ve tutumun sonucu olan 
bu durumun esasen yönetimi büyük eleştirileri çeken 
bu büyük kredi kuruluşunda yaratacağı tahribat göz
den uzak bulundurulamaz. Özellikle atamaların se
çim öncesine rastlatılması da dayanağın siyasî oldu
ğunu ve bir nev'i (sürgün) işleri niteliği taşıdığı gös-
termektedirj 

1. T. C. Ziraat Bankasında seçim öncesi sürdü
rülen bu tasarrufların gerekçeleriyle, şimdiye kadar 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

— 515 — 
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yapılan nakillerin miktarı nedir, bundan böyle da
ha ne kadar elemanın ve kimlerin nakil işlemleri ya-
yapılacaknr? 

2. (Zerbank) isimli derneğin amacı yöneticile
rin kimlikleri ve üye miktarı nedir? 

Ticaret Bakanlığı 21.6.1977 
İçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No.: 14 (140.2)-17447 

Banka ve Kredi 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi İbrahim Öztürk'ün yazılı soru 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi t 12.4.1977 gün ve 12045-5626, 7/729 sayılı 

yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın İbra

him Öztürk'ün, T. C. Ziraat Bankasında son gün
lerde yapılan tayinlere dair yazılı soru önergesinde 
iddia edilen hususlar incelenmiştir. 

lw T. C. Ziraat Bankasında yapılan tayin ve ter
filerde hizmetin gereğimden başka bir ölçü kullanıl
mamakta ve hizmetin yürütülmesi için lâzım olan sa
yıda ve vasıfta personel, merkezden şubelere, şube
ler arasında veya açıktan tayinler yapılmaktadır. 

2. Bankada Mart 1977 sonu itibariyle mevcut 
hizmetli ve memur sayısı 25 909'dur. Aynı tarihte 
emeklilik, istifa, ölüm gibi sebeplerle 96 personel 
de ayrılmış bulunmaktadır. Esasen her yıl ortala
ma 1 000 personel emeklilik, ölüm, istifa v.s; sebep
lerle ayrılmaktadır. 

3; Tüm Ziraat Bankası Personeli Birleşme ve 
Dayanışma Derneğinin, Dernekler Kanununa göre 
kurulmuş bir dernek olmasından dolayı Banka ite 
her hangi bir organik bağı bulunmamaktadır. Bu 
sebepten adı geçen derneğin yöneticilerinin kimlik
leri ve üye sayısı hakkındaki bilgiler Ankara Valili
ğinden temin edilebilir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Kayseri ili ve civarındaki Talaş, Hisar
cık, Hacılar gibi sayfiye yerlerinin imar bakımından 
ayrı ayrı planlanmasının sebebine dair soru önerge
si ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un yazılı 
cevabı. (7/738) 

Cumhuriyet Senantosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun İmar ve İskân Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Mehmet Özgüneş 

Soru : 
Kayseri ili ve civarındaki Talaş, Hisarcık, Hacı

lar gibi sayfiye yerlerinin bir metropolitan plan için
de düşünülmeyerek imar bakımından ayrı ayrı plan
lanmasının sebebi nedir? 

T. C. 
İmar ve iskân Bakanlığı 1 7 . 6 . 1977 
Bakanlık Başmüşavirliği 

Sayı : C/3 - 142/22 
Konu : Tabiî Senatör Sa
yın Mehmet Özgüneş'in 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Baaşkanhğına 
İlgi : 25 . 5 . 1977 gün ve 12303 - 5675 - 7/738 

sayılı yazılarınız : 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Öz

güneş'in, Kayseri ili ve civarındaki Talaş, Hisarcık, 
Hacılar gibi sayfiye yerlerinin planlanmasına dair 
yazılı soru önergesine karşılık olarak hazırlanan ce
vaptan 3 örnek ilişikte takdim edilmiştir. 

Gereğim müsaadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgü
neş'in Yazdı Soru Önergesine Cevaptır. 

Kayseri kenti, Bakanlığımız Bölge Planlama Dai
resince yapılan şehirsel kademelenme çalışmalarında 
18 gelişme merkezi olarak saptanan büyük yerleşme
lerden biridir. Ancak Metropoliten bîr merkez de
ğildir. 

Bu niteliği gözönüne alınarak, planlanmasında da 
sadece Kayseri kenti olarak değil yakın çevresi ve 
birlikte büyüyen ve kentleşen alanlarla bir bütün 
olarak planlanması gereğinden hareketle, Kayseri -
Argıncık ve Talaş için bir büyük şehir bütünü araş
tırması ve planlaması şeklinde Bakanlığımızca ele 
alınmış ve ihalesi Bakanlığımızca yapılarak 1/25.000 
ölçekli bir genel yaklaşımla 1/5000 ölçekli Nazım 
Plan elde edilmiş ve bu plan bakanlıkça onanmıştır. 

Soru önergesinde adı geçen yerleşmelerden Talaş 
bu alan içinde bulunmakta olup, tatbikat planları 
1/5000 ölçekli nazmı plan kararları çerçevesinde İl
ler Bankasınca yaptırılmaktadır. 

516 — 
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Hacılar ve Hisarcık, Kayseri ile kentsel yerleşme 
ve fonksiyonel bir bütünlük içinde olmayışı (eğinv 
ler, bağlık, bahçelik alanlar) nedeni ile planlanmala
rının da ayn olarak yapılması uygun mütalaa edil
miştir. Bunlardan Hisarcık halen İller Bankasınca 

ihale edilmiş ve planlatılmaktadır. Hacılar ise henüz 
programda değildir, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Nurettin Ok 
İmar ve İskân Bakanı 

*>W<* 
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Toplantı : i6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 685 

Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununun Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, 
Anayasa ve Adalet, Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür, 
Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan Komisyonlarından 3'er üye Alın
mak Suretiyle Kurulan Geçici Komisyon Raporu (M. Meclisi : 

1/11, C. Senatosu : 1/449) 

(Not : a) M. Meclisi S. Sayısı : 358 

b) 14 . 6 . 1972 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir.) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 , 1 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 120 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 25 . 1 . 1977 tarihli 36 ncı Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Çırak Kal
fa ve Ustalık Kanunu, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu Kanun 9.1. 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
30 . 12 . 1976; 4, 18, 20, 25 . 1 T 1977 tarihli 26, 27,- 33, 35 ve 36 ncı birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 358) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 12 . 6 . 1972 

Ankara 
4-688 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 2 Haziran 1972 tarihli ve 120 - 704 sayılı yazmış 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunduğu bildirilen 1591 numaralı Kanunu, ekli gerekçede 

belirtilen sebeplerden dolayı uygun bulmadığımdan, ilişik olarak takdim ediyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmesini arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 
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G R E K Ç E 

\i Memleketimizde iinsangüoü eğitimi ve disıtihdanu bakımından büyük bir önem taşıyan çırak, kalfa ve 
uisMık konusunu şümulü 'bir ıtemde (istinat ettirmek ve hukukî bir kaynağa sahip kılmak maksadıyle ele 
alınan 1591 sayılı Kanun, yılarca önce Malî Eğitini Bakanlığı tarafından hazırlanmış fakat ilgi! kuırulıuşla-
rın üzerinde 'anlaşıp Hükümet bünyesinde mutabakat sağlanamadığı içlin Türkiye Büyük Millet Meclıisine in
tikal ettirilememiş olan ıbdır tasarının miletvekiledi tarafından teklifi üzerine çıkarılmış bulunmaktadır. 

Bu sebeple; konusunda ük çıkan kanun olmasına ve adı genellik taşımasına rağmen, kapsamı, daha 'bininci 
maddesinden İtibaren çırak, kalfa ve ustalık müessesesinin ianoak bir kısmına hitap etmekte ve kalkınma planı 
ile icra programliarında belirtilmiş olan genel ihtiyacı fkarşılamamafctadıır. 

Ayrıca; öngördüğü işyerleri bakımından tam ve kesin bir açıklığa haiz olmayıp daha ziyade işverenleri ko-
ruımakitaidiir.; 

Bunun için; anlaşılmasında tereddütler yaratacağı, uygulanmasında güçlüklere uğrayacağı ve eğitim ile is
tihdam arasındaki 'dengeyi de sağlayamayacağı kanaati n!İ vermektedir. 

2. 1591 sayılı Kanunun ıbiırçok esasları; Türküye Cumhuriyeti Anayasasının yürütme görevine ve idare 
düzenine, eşıMiğe, bilim ve sanat hürriyetine, çalışmaya, sosyal adalete, sosyali güvenliğe ve öğrendme ait hak 
ve ödevler ile Kalkınma Planının bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesi hususundaki Hukuk Devleti 
esaslarına aykırıdır. Ve diğer 'bazı kanunların esasları ila de çelişmektedir. 

3i Mezkûr kanun; bu sakıncalarından başka, vücuda getirdiği çırak, kalfa ve uistalık müessesesinin işletil
mesine ve eğitimine müteallik mali külfetleri, işverenleri hesaba katmadan yalnız Devlete yüklemektedir. 

N E T İ C E 

1591 sayılı Kanunun çıkarılması için Türkiye Büyük Millet Mıeciisiride yapılan bütün müzakerelerin zabıt
ları lile (iligiM bazı kuruluşlarımızın ve konu üzeninde 'bilgili ve yetkili şahısların da mütalaaları alınmak suretiy
le tespit ıddlilen ve yukarıda genel 'olarak belirtilen uyarsızlık, yetersizlik ve uygulamıa güçlük ve bütçe külfetle
rinin giderilerek olgunlaştırıl!m'ası için; mezkûr kanunun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi 
gereğince bir kere daha görüşülmesini lüzumlu gördüm. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

Geçici Komisyon Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 16 . 3 . 1977 

Karar No. : 3 
Esas No. : 1/449 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 25 Ocak 1977 tarihli 36 ncı Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen; Çırak, 
Kalfa ve Uütalık Kanunu, Millet Meclisi Başkanlığının 28 Ocak 1977 tarihli ve 120 sayılı yazıları ile Cum
huriyet Senaltosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhu.Oyet Senatosunun 1 Şubat 1977 tarihli 27 nci Birleşi
minde - Malî ve iktisadî İşler -, - Anayasa ve Adalet -. - Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür -, - Sosya! 
İşler -, - Bütçe ve Plan - Komisyonlarından üçer üyenin katılması sureti ile kurulması kabul edilen Geçici 
Komisyonumuzun 23 Şubat 1977 ve 16 Mart 1977 tarihli Birleşimlerinde ilgili Bakanlıklar temsilcileri ile 
meslekî kuruluşlar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Millet Meclisi methi, 1591 sayılı Çırak. Kalfa ve Ustalık Kanununun, Cumhurbaşkanı tarafından 
Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine 
geri gönderilmesi nedeni ile Millet Meclisinde yapılan görüşmeleri sonucunda tanzim ve kabul edilmiştir. 
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1591 sayılı Çıralk, Kalfa ve Ustalık Kanununun konulduğu 1972 tarihine kadar bu meslekî allan, Borçlar 
Kanununun 313 ncü, 318 neti, 330 ncu ve 342 nci madddlerMn günün ihtiyaçlarını karşıliaimiaSktan yoksun dü
zenlerde biçimleri ite yürüıtütaök'te idi. 

Çıralklıik müessesesine günün ihtiyaçlarına uygun .yj bu müessesenin tmahiyefâ ile bağdaşır 'bir kamun dü-
zomkmösii gereği gözet'itojş ve bu almaç ile de Mayıs 19712 tarihinde 1591 sayılı Kanun konulmuş Mi. Gereği 
için kendisine arz edilen 1591 sayılı Kanunu Cumhurbaşkanı, 12 Haziran 1972 tarihli ve 4 - 688 sayılı yazı
lan ile Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince bir defa doha görüşülmesi dileği ite Tür'Mye Büyük Millet 
Meclisine geri gönderiimiişitii. 

Millet Meclisince 'İkinci defa görüşülerek kabul ediLn me'jin, Komisyonumuzca, çalışma hayatının özelik
leri ve bu meslekî müessesenin mahiyeti gözetilmek su/di ile bu yolda/ki ilik genel 'düzenleme için yeterli ve 
dengeli bir hüviyete sahip bulunduğu ve uygulamada t?.bi olacağı değişiklikler ile mevcut elksiiklkleriniin ve 
eleştirilere konu ola'bifecelk yönlerinin giderilmesi ite yeterli düzenlerdenim ortaya çıkmasına talikan verebile-
cdk bir kanunlaştirrna çalışması olarak . görülmüştür. 

Kailkınnia planı, özellikle kalifiye işgücü ihtiyacınin Ikarştlanmasi zorunluluğunu 'dite getirtmekte ve bu 
yoîdla gerdeli tedbirleri öngörmektedir. Millet Meclisi mDtni, kalkınma planı esaslannlda değerlendirildiğinde, 
plaın ile bir uyarhk içinde bulunduğu görükraeklteidiir. Zira Millet Meclisli mietni, öngördüğü müesseseler ie 
günümüzde ancak Borçlar Kanununun 3*13 ncü, 318 nci, 33ı?» ncu ve 342 nci maddelerinin günümüzün ihtiyaç
larını karşılatmalkCan yoksun düzenleme biçimleri ile p'htiyaçliarı karşüanımaik istenilen 'bu mıesMc faaliyetlerine 
belli disiplinler getirerek kalifiye işgücünün oluşmasında yararlı sonuçlar doğuracak niteliktedir. Bu niteliğin 
de hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmayan bir yapısı görülmemiştir. 

Millet Meclisi metninde sözü edilen genellikle küçük esnaf ve sanatkâr topluluklarıdır. Millet Meclisi 
metni, düzenlemede, imkânlar ölçüsünde dengeli görülmüştür. Metnin, meslekî eğitim nedeni ile devlet yönün
den öngördüğü külfet, devletin meslekî ve teknik eğitim alanında yürütegeldiği ve aslî görev olarak üstlen
diği hizmetlerden ve faaliyetlerden çok farklı ve ayrıcahklı bir hüviyet içinde görülmemiştir. 

Komisyonumuz, Borçlar Kanununun 313 ncü, 318 nci, 330 ncu ve 342 nci maddelerinin günümüzün ihti
yaçlarını karşılamaktan uzak düzenleme biçimleri ile yürütülmeye çalışılmakta oları - çıraklık - müessesesi
nin işleyişinin, ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte bir özel kanuna tabi tutulmasının zorunluğunda birleşmiş 
ve 1591 sayılı Kanunun Millet Meclisince kabul olunan metnini, zaman içinde uğrayacağı değişiklikler ile te
kâmül ederek ihtiyaçlara en yeterli seviyede cevap verebilecek bir kanun düzenlemesini gerçekleştirici kabul 
etmek sureti ile benimsemiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 6 nci, 7 nci, 8 nci, 9 ncu, 10 ncu, 11 nci, 
12 nci, 13 ncü, 14 ncü, 15 nci, 16 nci, 17 nci, 18 nci, 19 ncu, 20 nci, 21 nci, 22 nci, 23 ncü, 24 ncü, 25 nci, 
26 nci, 27 nci, 28 nci, 29 ncu, 30 ncu, 31 nci, 32 nci, 33 ncü. 34 ncü, 35 nci, 36 nci, 37 nci, 38 nci, 39 ncu, 
40 nci, 41 nci, 42 nci, 43 ncü, 44 ncü, 45 nci, 46 nci, 47 nci, 48 nci, 49 ncu, 50 nci, 51 nci, 52 nci maddeleri 
ile geçici 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeleri ile 53 ncü ve 54 ncü maddeleri, Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Metnin (a) işaretli bendindeki «ilköğrenimini» ifadesinden maksadın «ilkokul» olduğu ve 5 
yıllık bu öğrenim kurumunun karşılığı olarak kullanılmış bulunulduğu tespit edilmiş ve madde, bu anlayışla 
kabul olunmuştur. 

Madde 34. — Metindeki «komite» nin, (a) işaretli hükme göre seçilecek 2 üye, (b) işaretli hükme göre se
çilecek 2 üye, (c) işaretli hükme göre seçilecek 1 üye, (d) işaretli hükme göre seçilecek 1 üye ve birinci fıkra
nın son cümlesi uyarınca Millî Eğitim Bakanlığınca atanacak - Başkan - ile birlikte - 7 - üyeden oluşmakta ol
duğunun, maddenin mevcud tedvin biçiminin olağan anlayışı bulunduğu tespit edilmiş ve madde, bu anlayışla 
kabul olunmuştur. 

III - Millet Meclisi metninin, önemli bir kanun eksikliğini gidereceği ve Anayasada ve kalkınma plânın
da öngörülen önemli bir meslekî eğitimin gerçekleştirilebilmesini sağlayıcı karakteri ile toplumumuzun sosyal 
ve ekonomik bünyesinde meydana getireceği yararlı sonuçları gözeten Komisyonumuz, Genel Kurulda önce-
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lik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 
İşbu raporumuz, 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

Refet Rendeci 

Balıkesir 
Reif Eriş 

İsparta 
Mustafa Gülcügil 

Toplantıda bulunamadı. 

C. Bşk. S. Üye 
Şerif Tüten 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

Sözcü 
istanbul 

Solmaz Belül 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Toplantıda bulunamadı. 

İstanbul 
5. 26, 32, 34, 52 nci maddelere 

muhalifim. Muhalefetim ekli 
Fevzi Hakkı Esat oğlu 

Siirt 
Süreyya Öner 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Kâtip 
Mardin 

Sait Mehmetoğlu 

Elâzığ 
Cahit Dalokay 

Toplantıda bulunamadı. 

Kayseri 
Sami Turan 

Toplantıda bulunamadı 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

Toplantıda bulunamadı. 

Trabzon 
Hasan Güven 

KARŞI OY 

1. 5 nci maddenin 1 nci fıkrasının (c) bendinde çırak olabilmek için (evsaf) aranmakta, 12 yaşındaki ço
cukta «Sanatın gerektirdiği evsaf», ne olabilir? Böyle genel anlamdaki tabirler, suiistimale neden oluyor. Bu 
tabirden amaç, bedenî yetenek ise, o zaman «sağlık durumu seçtiği sanatı yapmaya elverişli olmak» denilme
si gerekirdi. Bu bakımdan maddeye karşıyım. 

2. 26 ncı maddede işverenin katkısını da sağlamak gerekir. 

3. 32 nci madde işverenin eğitime bir katkısı olmadığı halde adeta bir mecburî hizmet yüklüyoruz. Bun
dan kurtuluş olanağı da yok. Örneğin; tazminat vermek yoluyle de kurtulamıyor. 

4. 34 ncü madde çok karışık, kendi içinde çelişkili, 6 temsilciden 7 asıl, 7 yedek üye seçiliyor. 

5. 52 nci madde yeteri kadar açık değil. Örneğin; itiraz hangi konularda olacak? Belediye cezalarına iti
raz gibi sınırlı mı olacak yoksa sınırsız mıdır? 

Bu maddelere yukarıda yazılı nedenlerle karşıyım. 
İstanbul Senatörü 

Fevzi H. E s at oğlu 
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CUMHURBAŞKANINCA GERİ GÖNDERİLEN METİN 

Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu 

Kanun No. : 1591 Kabul tarihi : 29 . 5 .1972 

MADDE 1. — Bu kanun 507 sayılı Kanuna tabi işyerleri ile 5590 sayılı Kanuna göre kurul
muş olan meslekî teşekküllere kayıtlı 15 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerine ve bu işyerlerinde 
çalıştırılan çırak, kalfa ve ustalara uygulanır. 

MADDE 2. — Çıraklık Kurulu bu kanun kapsamına alınacak veya çıkarılacak mahal ve sanat
lar hakkında karar verir. Bu karar Millî Eğitim Bakanlığınca ilân edildikten sonra uygulanır. 

Kanun kapsamı ile ilgili uygulamadan doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar, meslek kolunun bağlı 
olduğu teşekkülün mütalâası alınmak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığınca karara bağlanır. Lü
zum ve zaruret (halinde Millî Eğitim Bakanlığı konuyu Çıraklık Kuruluna da götürebilir. 

Kanun kapsamında bulunan veya yeniden alınacak olan bir işyerinde, kanunda belirtilen diğer 
şartlardan başka en az bir ustanın bulunması veya işyeri sahibi veyahut vekilinin bizzat usta ola
rak çalışması zorunludur. 

MADDE 3. — Bu kanuna göre çırak çalıştırmak istiyen işyeri sahibi veya kanuni temsilcisi 
alaoağı çırak adayları için Mahallî Çıraklık Eğitimi Komitesine 7 işgünü içinde bilgi vermekle 
yükümlüdür. 

MADDE 4. — Bu kanuna tabi bir sanatı, o sanat için düzenlenen teorik ve pratik öğrenim prog
ramına göre o işyerinde öğrenmek amacı ile bir çıraklık sözleşmesi ile bir işyeri sahibinin 
hizmetline giren kimseye çırak denir. Ancak, aynı maksatla veli veya vasisinin yanında çalışanlar
dan çıraklık sözleşmesi aranmaz. 

MADDE 5. — 1. Çırak olabilmek için, aşağıdaki nitelikleri ve şartları taşımak gerekmekte
dir. 

a) En az ilköğrenimini bitirmek, 

b) 12 yaşından küçük 18 yaşından büyük olmamak, 
c) Seçtiği sanatın gerektirdiği evsafı haiz olmak, 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu 

MADDE 1. — Bu Kanun 507 saydı Kanuna tabi 
işyerleri ile 5590 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan 
meslekî teşekküllere kayıtlı işyerlerine ve bu işyerle
rinde çalıştırılan çırak, kalfa ve ustalara uygulanır. 

Devlete bağlı kurumlarla, Kamu İktisadi Teşeb
büsleri kendi bünyelerinde çırak okulları açabilirler. 
Bu okullarda uygulanacak yönetmelikler, Millî Eği
tim Bakanlığı ile ilgili kuruluş tarafından müştereken 
hazırlanır. 

MADDE 2. — Çıraklık Kurulu bu Kanun kap
samına alınacak veya çıkarılacak mahal ve sanat
lar hakkında karar verir. Bu karar Millî Eğitim Ba
kanlığınca ilân ("diklikten sonra uygulanır. 

Kanun kapsamı ile ilgili uygulamadan doğacak 
tereddüt ve anlaşmazlıklar, meslek kolunun bağlı 
olduğu teşekkülün mütalaası alınmak suretiyle Mil
lî Eğitim Bakanlığınca karara bağlanır. Lüzum ve 
zaruret halinde Millî Eğitim Bakanlığı konuyu Çı
raklık Kuruluna da götürebilir. 

Kanun kapsamında bulunan veya yeniden alına
cak olan bir işyerinde, kanunda belirtilen diğer şart
lardan başka en az bir ustanın bulunması veya iş
yeri sahibi veyahut vekilinin bizzat usta olarak çalış
ması zorunludur. 

MADDE 3. — Bu Kanuna göre çırak çalıştır
mak isteyen işyeri sahibi veya kanunî temsilcisi ala
cağı çırak adayları için Mahallî Çıraklık Eğitimi Ko
mitesine 7 işgünü içinde bilgi vermekle yükümlüdür. 

MADDE 4. — Bu Kanuna tabi bir sanatı, o sa
nat için düzenlenen teorik ve pratik öğrenim prog
ramına göre o işyerinde öğrenmek amacı ile bir çı-
raklüi sözleşmesi ile bir işyeri sahibinin hizmetine 
giren kimseye çırak denir. Ancak, aym maksatla veli 
veya vasisinin yanında çalışanlardan çıraklık sözleş
mesi aranmaz. 

MADDE 5. — 1. Çırak olabilmek için, aşağı
daki nitelikleri ve şartları taşımak gerekmektedir. 

a) En az ilköğrenimini bitirmek, 

b) 12 yaşından küçük 18 yaşından büyük olma 
m ak, 

c) Seçtiği sanatın gerektirdiği evsafı haiz olmak, 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 1 nci 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 2 nci 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 3 ncü 

metninin 4 ncü 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 5 nci 
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Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Metin 

2. Bazı sanatlara alınacak çıraklarda aranacak en küçük yaşlarla en az öğrenim dereceleri 
Çıraklık Kurulunca tesbit ve Millî Eğitim Bakanlığınca ilân olunur. 

3. Çıraklık bir öğrenim dönemi olduğundan ilköğrenimini bitirmiyen ve fakat seçtiği sana
tın gerektirdiği kabiliyetleri haiz bulunan kimseler, mahallî çıraklık eğitimi komitesinin muvafa
kati ile çırak olarak alınır, ancak bu gibilerinin kalfalık imtihanına girebilmeleri için çıraklık süre
since okur - yazar olmaları şarttır. 

MADDE 6. — Her sanatta çıraklık süresinin ne kadar olacağı Çıraklık Kurulunun mütalâası 
alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca tespit ve ilân olunur. 

MADDE 7. — Çıraklık süresinin muntazaman ve aralıksız olarak tamamlanması esastır. Çıra
ğın muteber ve gerçek sebeplerle bir yıl içindeki devamsızlığı 30 iş gününden fazla olduğu takdir
de, fazlası çıraklık süresine eklenir. 

MADDE 8. — Çırağın bu kanuna göre çırak olmadan önce sanatı ile ilgili olarak elde ettiği 
bilgi ve tecrübe, zaman itibariyle Çıraklık Eğitimi Komitesi tarafından değerlendirilerek bu müd
det çıraklık süresinden indirilebilir. 

MADDE 9. — Çıraklığa bir tecrübe devresi ile başlanır. Bu devre sanatın özelliklerine göre 
1 aydan az 2 aydan fazla olamaz. Bu süre içinde taraflar çıraklık sözleşmesini o mahaldeki 
Çıraklık Eğitimi Komitesine önceden bildirmek şartı ile ihbarsız ve tazminatsız olarak feshede
bilirler. Tecrübe devresinin sona ermesi üzerine Çıraklık Sözleşmesi kesinleşir ve bu devre çırak
lık süresinden sayılır. 

MADDE 10. — Çırak olmak îstiyenlerin müracaat, seçim ve işe alınmaları ile ilgili işlemlerin 
ve lüzumlu belgelerin ne olacağı, çırağa sanatını öğretmekle görevli ustaların yapacakları öğreti
min usul ve tekniğini öğrenmelerini kolaylaştırmak amacı ile kısa süreli kurslann açılması, bu 
kurslara ait programların düzenlenmesi, Çıraklık Sözleşmesinin şekil ve muhtevası ve tanzim 
tarzı Çıraklık Kurulunca hazırlanıp Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilecek bir yönetmelikte 
gösterilir. 
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Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin I 

2. Bazı sanatlara alınacak çıraklarda aranacak 
en küçük yaşlarla en az öğrenim dereceleri Çıraklık 
Kurulunca tespit ve Millî Eğitim Bakanlığınca ilân 
olunur. 

3. Çırakbk bir öğrenim dönemi olduğundan ilk
öğrenimini bitirmeyen ve fakat seçtiği sanatın gerek
tirdiği kabiliyetleri haiz bulunan kimseler, mahallî 
çıraklık eğitimi komitesinin muvafakati ile çırak 
olarak alınır, ancak bu gibilerinin kalfalık imtihanı
na girebilmeleri için çıraklık süresince okur - yazar 
olmaları şarttır. 

MADDE 6. — Her sanatta çıraklık süresinin ne 
kadar olacağı Çıraklık Kurulunun mütalaası alına
rak Millî Eğitim Bakanlığınca tespit ve ilân olu-
nurs 

MADDE 7. — Çırakhk süresinin muntazaman 
ve aralıksız olarak tamamlanması esastır. Çırağın 
muteber ve gerçek sebeplerle bir yıl içindeki devam
sızlığı 30 iş gününden fazla olduğu takdirde, fazlası 
çırakhk süresine eklenir. 

MADDE 8. — Çırağın bu Kanuna göre çırak I 
olmadan önce sanatı ile ilgili olarak elde ettiği bilgi 
ve tecrübe, zaman itibariyle Çırakhk Eğitimi Komi
tesi tarafından değerlendirilerek bu müddet çıraklık 
süresinden indirilebilir. 

MADDE 9. — Çıraklığa bir tecrübe devresi ile 
başlanır. Bu devre sanatın özelliklerine göre 1 ay
dan az 2 aydan fazla olamaz. Bu süre içinde taraf- I 
lar çıraklık sözleşmesini o mahaldeki Çıraklık Eğitimi 
Komitesine önceden bildirmek şartı ile itibarsız ve 
tazminatsız olarak feshedebilirler. Tecrübe devresinin 
sona ermesi üzerine Çırakhk Sözleşmesi kesinleşir ve I 
bu devre çıraklık süresinden sayılır. 

MADDE 10. — Çırak olmak istiyenlerin rnüra- I 
caat, seçim ve işe alınmaları ile ilgili İşlemlerin ve 
lüzumlu belgelerin ne olacağı, çırağa sanatını öğret
mekle görevli ustaların yapacakan öğretimin usul 
ve tekniğini öğrenmelerini kolaylaştırmak amacı ile I 
kısa süreli kursların açılması, bu kurslara ait prog
ramların düzenlenmesi, Çıraklık Sözleşmesinin şekil 
ve muhtevası ve tanzim tarzı Çıraklık Kurulunca ha
zırlanıp Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilecek bir 
yönetmelikte gösterilir. 

Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S Sayısı : 685) 
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MADDE 11. — Bu kanunda belirtilen esaslar dairesinde tertibolunan imtihanlarda basarı 
gösterip ustalık ehliyetnamesini haiiz usta çalıştır mıyan veya aynı niteliği taşımıyan işyeri sahibi 
veya kanuni temsilcisi çırak alamaz ve yetiştiremez. 

MADDE 12. — 1. Çırak bir öğrencidir. Bu kanunun değinmediği hallerde diğer kanunlarda
ki çıraklıkla ilgili hükümler uygulanır. 

2. Çıraklar işyerlerinde çalıştırılan kimseler sayısına ithal edilemezler. 

MADDE 13. — 1. İşyeri sahibi çırağa işe başladığı günden itibaren ücret ödemekle yüküm
lüdür. 

Her altı ayda bir artan kademeli ücret baremine göre Çıraklık Kurulunca tesbit olunacak 
bu ücret çıraklığın ilk altı ayında, çırağın çalıştığı işyerindeki kalfanın veya işyerinde bu 
nitelikte bir Mmse yoksa o yerde sanatta çalışan muadili bir kimsenin ücretinin % 20 sinden ve 
son altı ayında ise % 60 mdan az olmaz. 

2. Çırak olmadan önce sanatlarında elde etmiş oldukları bilgi ve pratik tecrübeler doîayısıyle 
çıraklık süresinden indirme yapılan çıraklar, durumlarına tekabül eden devrenin ücretini alırlar. 

3. Çıraklara verilen ücretler her türlü vergi ve sigorta priminden muaftır. 

MADDE 14. — Çıraklar yetiştirilmek üzere emrine verildikleri işkolu nezaretçisi (İşyeri sahi
bi, temsilcisi, ustası, kalfası veya benzeri kademeyi işgal edenin) çalışma saatlerine uygun şekil
de çalıştırılırlar. Çıraklık süresinin son yılı hariç devamlı olarak yalnız çalışmalarına müsaade edi
lemez. Bu konuda 1475 sayılı îş Kanununun çocukları çalıştırma yasağı (madde 67) gece çalıştır
ma yasağı (madde 69) ve ağır ve tehlikeli işler (madde 78) hükümleri göz önünde bulundurulur. 507 
sayılı Kanunun kapsamına giren işyerlerinde, çırağın veli veya kanuni mümessilinin ve mahallî 
çıraklık komitesinin muvafakati alınmak şartiyle çıraklar, saat 21 e kadar çalıştırılabilirler. 

MADDE 15. — 1. İşyeri sahibi çıraklara bir sene öğrenimden sonra, yılda bir ay ücretli izin 
vermekle yükümlüdür. 

2. Yıllık ücretli izinler sırasiyle ve çırağın yetiştirilmesi için açılan meslek kurslarının tatil 
edildiği aylarda verilir. 

3. Gerçek mazeret ve önemli sebepler dolayı siyle işyeri sahibi çırağa ücretsiz izin verebilir. Bu 
mahiyetteki izinler yılda 30 iş gününden fazla sürdüğü takdirde çıraklık süresine eklenir. 

4. Bu kanunla diğer kanunlardaki ücretli izinlere ait hükümler çeliştiği takdirde bunlardan 
çırak yararına olanları uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 685) 
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MADDE 11. — Bu kanunda belirtilen esaslar dai
resinde tertibohman imtihanlarda başarı gösterip us
talık ehliyetnamesini haiz usta çalıştırmıyan veya ay
nı niteliği taşımıyan işyeri sahibi veya kanunî tem
silcisi çırak alamaz ve yetiştiremez. 

MADDE 12. — 1. Çırak bir öğrencidir. Bu ka
nunun değinmediği hallerde diğer kanunlardaki çırak
lıkla ilgili hükümler uygulanır. 

2. Çıraklar işyerlerinde çalıştırılan kimseler sa
yısına ithal edilemezler. 

MADDE 13. — İşyeri sahibi, çırağa işe başladığı 
günden itibaren tş Kanunu gereğince tespit edilen as
garî ücretin % 30 undan aşağı olmamak üzere ücret 
ödemekle yükümlüdür. 

Bu ücrei, her aitti ayda bir çırağın ücretinin °/0 5 
inden az olmamak üzere kademeli olarak arttırılır. 

Çıraklara verilen ücretler, her türlü vergiden mu
af tu. 

Çıraklar hakkında çıraklık süresince 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazalanyle meslek 
hastalıkları ve hastalık sigortaları hükümleri uygula
nır. 

Bu ücretlere ait primlerin hesabı Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle sap
tanır. 

MADDE 14. — Çıraklar yetiştirilmek üzere emri
ne verildikleri işkolu nezaretçisi (İşyeri sahibi, tem
silcisi, ustası, kalfası veya benzeri kademeyi işgal 
edenin) çalışma saatlerine uygun şekilde çalıştırılırlar. 
Çıraklık süresinin son yılı hariç devamlı olarak yal
nız çalışmalarına müsaade edilemez. Bu konuda 1475 
sayılı İş Kanununun çocukları çalıştırma yasağı (mad
de 67) gece çalıştırma yasağı (madde 69) ve ağır ve 
tehlikeli işler (madde 78) hükümleri göz önünde bu
lundurulur. 507 sayılı Kanunun kapsamına giren işyer
lerinde, çırağın veli veya kanunî mümessilinin ve ma
hallî çıraklık komitesinin muvafakati alınmak şartıyle 
çıraklar, saat 21 e kadar çalıştırılabilirler. 

MADDE 15. — 1. İşyeri sahibi çıraklara bir se
ne öğrenimden sonra, yılda bir ay ücretli izin ver
mekle yükümlüdür^ 

2. Yıllık ücretli izinler sırasıyle ve çırağın yetiş
tirilmesi için açılan meslek kurslarının tatil edildiği 
aylarda verilir. 

3. Gerçek mazeret ve önemli sebepler dolayı-
siyle işyeri sahibi çırağa ücretsiz izin verebilir. Bu 

Geçici Komisyonun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — MiDet Meclisi metninkı 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14, — Millet Meclisi metninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 685) 
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BÖLÜM - I 

Çıraklık sözleşmesi 

MADDE 16. — Her işyeri sahibi veya temsilcisi çırak adayını çıraklığa aldığı tarihten itibaren 
onunla, reşidolmaması halinde veli veya kanuni mümessili ile 15 gün içinde çıraklık sözleşmesi 
yapmaya mecburdur. 

MADDE 17. — Çıraklık sözleşmesi çıraklık süresinin tamamlanmasiyle sona erer. Ancak, kal-
falık imtihanında basan gösteremiyenler çırak olarak çalışmaya devam ederler, 

MADDE 18. — Aşağıdaki hallerde çıraklık sözleşmesi taraflarca feshedilebilir. 
1. Çırak yönünden : 
a) îşyeri sahibi gerçek kişi ise ölümü veya tüzel kişi ise infisahı, iflâsı, işyerinin grev, lo

kavt diğer mücbir sebeplerden gayrı bir sebeple faaliyetini aralıksız iki aydan fazla tatil etmesi 
veya işyerinin uzak bir yere nakli dolayısıyle çırağın işine devam etmesine maddi imkân kalma
ması veyahut devamının ona ağır külfet yüklemesi, 

b) Çırağın, mücbir bir sebep altında, işine devam etmesini fiilen imkânsız kılacak derecede 
uzak bir yere ailesi ile birlikte veya yalnız olarak ikametgâhını nakletmesi, 

c) Çırağa, sanatını öğreten ustanın aralıksız olarak iki ay veya daha fasla süren hastalığı 
halinde yerine bir başkasının alınmaması^ 

d) îşyeri sahibi veya ustanın çırağa fena muamele ettiğinin veyahut çırağa karşı olan vazife 
ve vecibelerin yerine getirilmediğinin ilgili komitece tesbit edilmesi, 

e) Çırağa, sanatını öğreten ustanın ayrılması veya şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan hapse 
mahkûm olması ve yerine başka bir ustanın getirilememesi, 

f) Çırağın, hastalık ve sair sebepler dolayısıyle sanatını öğrenmeyi devamlı olarak engelli-
yen bir halin meydana gelmesi, 

g) Çırağın, yaptığı işin veya işyerindeki durumunun onun sağlığı ve ahlâki bakımdan mah
zurlu olduğunun sonradan anlaşılması, 

h) Çırağın öğreneceği sanatın dışındaki işlerde çalıştırıldığının çıraklık komitesince tesbit edil
mesi. 

2. îşyeri sahibi bakımından : 
a) Çırağın; işyeri sahibi, temsilcisi, ustası veya bunların aile üyelerinden birinin şeref ve na

musuna dokunacak sözler sarf ettiğinin veya da ranışîarda bulunduğunun yahut bunlar hakkında 
şeref ve haysiyet kırıcı ve asılsız ihbar ve isnatlarda bulunduğunun ilgili çıraklık komitesince 
tesbit edilmesi, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 685) 
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mahiyetteki izinler yılda 30 iş gününden fazla sürdüğü 
takdirde çıraklık süresine eklenir. 

4. Bu kanunla diğer kanunlardaki ücretli izinlere 
ait hükümler çeliştiği takdirde bunlardan çırak ya
rarına olanları uygulanır. 

BOLÜM 1 

Çıraklık Sözleşmesi 

MADDE 16. — İşyeri sahibi veya temsilcisi çı
rak adayım çalıştırmaya başlamadan önce velisi veya 
kanunî mümessili ile 3 örnek yazılı bir çıraklık söz
leşmesi yapmaya mecburdur. 

Çırağın sözleşme süresi içinde reşit olması halin
de de çıraklık sözleşmesi devam eder. 

Çıraklık sözleşmesinin birer örneği taraflara, bir 
örneği de ilgili teşkilâta verilir. 

MADDE 17. — Çıraklık sözleşmesi çıraklık sü
resinin tamamlanmasıyle sona erer. Ancak, kalfalık 
imtihanmda başarı gösteremeyenler çırak olarak ça
lışmaya devam ederler. 

MADDE 18. — Aşağıdaki hallerde çıraklık söz
leşmesi taraflarca feshed ilebilir. 

1. Çırak yönünden : 
a) İşyeri sahibi gerçek kişi ise ölümü veya tüzel

kişi ise infisahı, iflâsı, işyerinin grev, lokavt diğer 
mücbir sebeplerden gayri bir sebeple faaliyetini ara
lıksız iki aydan fazla tatil etmesi veya işyerinin uzak 
bir yere nakli dolayısıyle çırağın işine devam etmesi
ne maddî imkân kalmaması veyahut devamının ona 
ağır külfet yüklemesi, 

b) Çırağın, mücbir bir sebep altında, işine devam 
etmesini fiilen imkânsız kılacak derecede uzak bir 
yere ailesi üe birlikte veya yalnız olarak ikametgâ
hını nakletmesi, 

c) Çırağa, sanatını öğreten ustanın aralıksız ola
rak iki ay veya daha fazla süren hastalığı halinde 
yerine bir başkasının alınmaması, 

d) îşyeri sahibi veya ustanın çırağa fena mua
mele ettiğinin veyahut çırağa karşı olan vazife ve ve
cibelerin yerine getirilmediğinin ilgili komitece tespit 
edilmesi, 

e) Çırağa, sanatını öğreten ustanın ayrılması ve
ya şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan hapse mahkûm 
olması ve yerine başka bir ustanın getirilememesi, 

Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 685) 
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b) Çırağın, işine okul veya kursa, izinsiz ve gerçek bir sebebolmaksızın devamsızlık göster
mesi, 

c) Çırağın, aralıksız iki ay veya daha fazla devamsızlığını mucibolan, yahut işyeri sahibinin, 
usta ve işyerindeki arkadaşlarının sağlığı bakımından tehlike arz eden bir hastalığa tutulması, 

d) îşyeri sahibine karşı olan vecibelerini yerine getirmemesi, 
e) îşyeri içyönetmeliğinin çıraklarla ilgili hükümlerine aykırı harekette ısrar etmesi, içyönet

meliği bulunmıyan işyerleri için işyeri sahipleri veya ustanın koyduğu iş nizamını bozucu hareket
te bulunması, 

f) Çıraklık Eğitimi Komitesince uygun görülecek diğer sebeplerin meydana çıkması. 

MADDE 19. — îşyeri sahibinin değişmesi halinde, çıraklık sözleşmesi, iki tarafın muvafakati 
ile yürürlüğe devam eder. 

BÖLÜM - II 

Tarafların görev ve yükümlülükleri 

MADDE 20. — îşyeri sahibinin çırağa karşı olan görev ve yükümlülükleri : 
1. Çırağa, sözleşmede belirtilen o sanata ait öğrenim programını noksansız olarak uygulamak, 

onun çıraklık süresi sonunda yapılacak kalfalık imtihanını başarabilecek tarzda yetiştirilmesini 
sağlamak, 

2. Çırağın, sanatı ile ilgili teorik meslek dersleri görmek üzere okul ve kurslara devamına mü
saade etmek ve devamını kontrol altında bulundurmak, 

3. Çırağı, sanatını öğrenmesi ile ilgili işlerde çalıştırmak, 
4. Çıraklık sözleşmesinin tanzimini takibeden yedi iş günü içinde sözleşmenin bir örneğini ma

hallî çıraklık eğitimi komitesine, derneğe kayıtlı ise ilgili derneğe veya odaya vermek ve sicil nu
marasını alarak sözleşmeye yazmak, 

5. Çırağın, izin, hastalık ve sair sebeplerle olan devamsızlığını sicil tutan derneğe ve mahallî 
çıraklık eğitimi komitesine bildirmek, 
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f) Çırağın, hastalık ve sair sebepler dolayısıyle 
sanatını öğrenmeyi devam!? olarak engelîiyen bir ha
lin meydana gelmesi, 

g) Çırağın, yaptığı işin veya işyerindeki durumu
nun onun sağlığı ve ahlâkî bakırımdan mahzurlu ol
duğunun sonradan anlaşılması, 

h) Çırağın öğreneceği sanatın dışındaki işlerde 
çalıştırıldığının çıraklık komitesince tespit edilmesi. 

2, İşyeri sahibi bakımından : 
a) Çırağın; işyeri sahibi, temsilcisi, ustası veya 

bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna 
dokunacak söz'er sarf ettiğinin veya davranışlarda 
bulunduğunun yahut bunlar hakkında şeref ve haysi
yet kırıcı ve asılsız ihbar ve isnatlarda bulunduğunun 
ilgili çıraklık komitesince tespit edilmesi, 

b) Çırağın, işine okul veya kursa, izinsiz ve ger
çek bir sebep olmaksızın devamsızlık göstermesi, 

c) Çorağın, aralıksız iki ay veya daha fazla de
vamsızlığım mucip olan, yahut işyeri sahibinin, usta 
ve işyerindeki arkadaşlarının sağlığı bakımından teh
like arz eden bir hastalığa tutulması, 

d) İşyeri sahibine karşı oîan vecibelerini yerine 
getirmemesi, 

e) İşyeri içyönetmeliğsnin çıraklarla ilgili hüküm
lerine aykırı harekette ısrar etmesi, içyonetnıeliği bu
lunmayan işyerleri için işyeri sahipleri veya ustanın 
koyduğu iş nizamını bozucu harekette bulunması, 

f) Çıraklık Eğitimi Komitesince uygun görüle
cek diğer sebeplerin meydana çıkması, 

MADDE 19. — İşyeri sahibinin değişmesi halin
de, çıraklık sözleşmesi, iki tarafın muvafakati ile yü
rürlüğe devam eder. 

BÖLÜM - II 

Tarafların Görev ve Yükümlülükleri 

MADDE 20. — İşyeri sahibinin çırağa karşı olan 
görev ve yükümlülükleri : 

1. Çırağa, sözleşmede belirtilen o sanata ait öğ
renim programım noksansız olarak uygulamak, onun 
çıraklık süresi sonunda yapılacak kalfalık imtihanım 
başarabilecek tarzda yetiştirilmesini sağlamak, 

2. Çırağın, sanatı ile ilgili teorik meslek dersleri 
görmek üzere okul ve kurslara devamına müsaade et
mek ve devamını kontrol altında bulundurmak, 

3. Çırağı, sanatını öğrenmesi i!e ilgili işlerde ça
lıştırmak, 

Geçici Komisyonun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 685) 
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6. Her yıl sonunda çırağın sicil özetini ilgili dernekten veya odadan alarak çırağın veli veya 
kanuni mümessiline göndermek, 

7. Çırağın, çıraklık süresini tamamladığına dair sicili tutan derneğin bildirmesinden sonra 
açılacak ilk kalfalık imtihanına »irmesini sağlamak ve imtihan için gereken alet ve malzemeyi 
mahallî çıraklık eğitimi komitesinden temin etmek. 

MADDE 21. — Çırağın işyeri sahibine karşı olan görev ve yükümlülükleri : 
1. Sanatını muayyen yetişme programına uygun olarak olanca dikkat, gayret ve itinasıyle 

öğrenmeye, sanatında yeter derecede maharet elde etmeye ve çıraklık süresi içerisinde kalfa ol
maya çalışmak, 

2. Gerek işyerlerindeki pratik çalışma işine ve gerekse sanatı ile ilgili teorik meslek derslerini 
görmek üzere tâyin edilen okul ve kurslara muntazam olarak devam etmek, 

3. Çırağın yetişme ve öğrenme durum ve kabiliyetini tespit etmek üzere yapılacak deneme 
imtihanları ile kalfalık imtihanına girmek, 

4. İşyerine ait sır ve özellikleri başkalarına söylememek. 

BÖLÜM - III. 

Çırağın yetiştirilmesi 

MADDE 22. — Çıraklık, çırağın işe alınması ile başlar. Çırağın sanatını öğrenmesi için iş üze
rinde bir öğrenci gibi çalışması şarttır. 

MADDE 23. — Millî Eğitim Bakanlığı, mahallî çıraklık eğitimi komitelerinin ve Çıraklık Ku
rulunun mütalâasını almak suretiyle her sanata mahsus pratik ve teorik yetiştirme programlarını 
hazırlar. Bu programlarda her sanatın icrası için zaruri olan maharet ve işlemler, bunlann öğre
tilme sıra ve süreleri ayrı ayrı gösterilir. 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 685) 
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4. Çıraklık sözleşmesinin tanzimini takibeden ye
di iş günü içinde sözleşmenin bir örneğini mahallî çı
raklık eğitimi komitesine, derneğe kayıtlı ise ilgili der
neğe veya odaya vermek ve sicil numarasını alarak 
sözleşmeye yazmak, 

5. Çırağın, izin, hastalık ve sair sebeplerle olan 
devamsızlığını sicil tutan derneğe ve mahallî çıraklık 
eğitimi komitesine bildirmek, 

6. Her yıl sonunda çırağın sici! özetini ilgili der
nekten veya odadan alarak çırağın veli veya kanunî 
mümessiline göndermek, 

7. Çırağın, çıraklık süresini tamamladığına dair 
sicili tutan derneğin bildirmesinden sonra açılacak ilk 
kalfalık imtihanına girmesini sağlamak ve imtihan için 
gereken alet ve malzemeye mahallî çuaklîk eğitimi 
komitesinden temin etmek. 

MADDE 21. — Çırağın işyeri sahibine karşı oîan 
görev ve yükümlülükleri : 

1. Sanatım muayyen yetişme programına uygun 
olarak olanca dikkat, gayret ve itinasıyle öğrenmeye, 
sanatında yeter derecede maharet elde etmeye ve çı
raklık süresi içerisinde kalfa olmaya çalışmak, 

2. Gerek işyerlerindeki pratik çalışma işine ve 
gerekse sanatı ile iîgili teorik meslek derslerini görmek 
üzere tayin edilen okul ve kurslara muntazam olarak 
devam etmek, 

3. Çırağın yetişme ve öğrenme durum ve kabili
yetini tespit etmek üzere yapılacak deneme imtihanla
rı ile kalfalık imtihanına girmek, 

4. İşyerine ait su* ve özellikleri başkalarına söyle
memek. 

BÖLÜM , III 

Çırağın Yetiştirilmesi 

MADDE 22. — Çıraklık, çırağın işe alınması ile 
başlar. Çırağın sanatını öğrenmesi için iş üzerinde bir 
öğrenci gibi çalışması şarttır. 

MADDE 23. — Mili! Eğitim Bakanlığı, mahallî 
çıraklık eğitimi komitelerinin ve Çu-aklık Kurulunun 
mütalaasını almak suretiyle her sanata mahsus pratik 
ve teorik yetiştirme programlarım hazırlar. Bu prog
ramlarda her sanatın icrası için zarurî olan maharet 
ve işlemler, bunların öğretilme sıra ve süreleri ayn 
ayrı gösterilir. 

CLimhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 21. — Milîet Meclisi metninin 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Milîet Meclisi metninin 22 nci 
i maddesi aynen kabul edilmiştir. 

i 
I MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü 
I Eîar'dssi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 685) 
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Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Metin 

MADDE 24, —; Teorik meslek dersleri programlarının çırağın sanatını etraflı bir şekilde öğ
renmesine doğrudan doğruya yardımcı olacak konuları içine alması ve pratik çalışmalara paralel 
olarak işlenmesi gereklidir. 

MADDE 25. — Çıraklar için haftada en çok 8 saatlik teorik ve pratik meslek kursları düzen
lenir. Bu sürenin yarısı iş saatlerinde, yarısı da iş saatleri dışında uygulanır. 

MADDE 26. — Çırağın yetiştirilmesi için lüzumlu okul ve kurs giderleri Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesinde ayrı bir maddeye konulacak tahsisatla karşılanır. 

MADDE 27. — Çırağın yetiştirilmesi ile ilgili hususlar Çıraklık Kurulunca hazırlanıp Millî 
Eğitim Bakanlığınca onaylanacak yönetmelikte belirtilir. 

BÖLÜM - IV 

Kalfalık ve ustalık imtihanları ve imtihan kurulları 

MADDE 28. — 1. Çırak, çıraklık süresinin sonunda bu süreyi tamamladığını tevsik şartı ile, 
kendi sanatı İçin tertiplenecek ilk kalfalık imtihanına girmek zorundadır. 

2. Kalfalık imtihanının amacı, çırağın kendi sanatının ihtiva ettiği maharet ve işlemleri kâfi 
derecede bir emniyet ve ehliyetle ve yalnız başına icra ve ifaya muktedir olup olmadığı, sanatın
da kullanılan araç ve gereçlerin özellikleriyle bunların işletilmesi ve kullanılmasına ait lüzumlu sa
nat bilgilerine sahip bulunup bulunmadığı ve sanatı ile ilgili teorik meslek derslerinden kendisine 
öğretilen konulan iyice kavrayıp kavramadığı hususlarını tespit etmektir. 

3. Kalfalık imtihanında başarı gösterenıiyen çıraklar 17 nci madde hükmüne göre çırak ola
rak çalışmakla beraber, 6 ay sonra açılacak imtihana girme hakkını haizdirler. Bunda da basan 
gösteremedikleri takdirde müteakip iki imtihana daha girebilirler. Bu suretle 4 defa yapılacak 
imtihan sonunda kalfa ehliyeti alamıyan çıraklar imtihan haklarını kaybetmiş olurlar. 

4. İlkokula dayalı ve en az iki yıl meslek öğrenimi veren okullardan mezun olanlar kalfa
lık imtihanına girebilirler. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 685) 
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Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin 

MADDE 24. — Teorik meslek dersleri program
larının çırağın sanatını etrafh bir şekilde öğrenmesine 
doğrudan doğruya yardımcı olacak konuları içine al
ması ve pratik çalışmalara paralel olarak işlenmesi 
gereklidir. 

MADDE 25. — Çıraklar için haftada en çok 8 saat
lik teorik ve pratik meslek kursları düzenlenir. Bu sü
renin yarısı iş saatlerinde, yarısı da iş saatleri dışında 
uygulanır. 

MADDE 26. — Çırağın yetiştirilmesi için lüzum
lu okul ve kurs giderleri Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesinde ayrı bir maddeye konulacak tahsisatla kar
şılanır. 

Madde 27. — Çırağın yetiştirilmesi ile ilgili hu
suslar Çıraklık Kurulunca hazırlanıp Millî Eğitim 
Bakanlığınca onaylanacak yönetmelikte belirtilir. 

BÖLÜM - IV 

Kalfalık ve Ustalık İmtihanları ve İmtihan Kurulları 

MADDE 28. — 1.Çırak, çıraklık süresinin sonun
da bu süreyi tamamladığını tevsik şartı ile, kendi 
sanatı için tertiplenecek ilk kalfalık imtihanına gir
mek zorundadır. 

2. Kalfalık imtihanının amacı, çırağın kendi sa
natının ihtiva ettiği maharet ve işlemleri kâfi dere
cede bir emniyet ve ehliyetle ve yalnız başına icra 
ve ifaya muktedir olup olmadığı, sanatında kullanı
lan araç ve gereçlerin özellikleriyle bunların işletil
mesi ve kullanılmasına ait lüzumlu sanat bilgilerine 
sahip bulunup bulunmadığı ve sanatı ile ilgili teorik 
meslek derslerinden kendisine öğretilen konuları iyi
ce kavrayıp kavramadığı hususlarını tespit etmektir. 

3. Kalfalık ,'mtihanında basan gösteremeyen çı
raklar 17 nci madde hükmüne göre çırak olarak ça
lışmakla beraber, 6 ay sonra açılacak imtihana gir
me hakkım haizdirler. Bunda da basan gösteremedik
leri takdirde müteakip iki imtihana daha girebilirler. 
Bu suretle 4 defa yapılacak imtihan sonunda kalfa 
ehliyeti alamayan çıraklar imtihan haklarım kay
betmiş olurlar. 

4. İlkokula dayalı ve en az iki yıl meslek öğre
nimi veren okullardan mezun olanlar kalfalık imti
hanına girebilirler. 

Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 685) 
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Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Metin 

MADDE 29. — 1. Kalfalık imtihanı her sanat için Çıraklık Kurulunca tespit edilecek tarih
lerde ve yerlerde yapılır. 

2. Kalfalık imtihan kurulları, mahallî Çıraklık Eğitimi Komitelerince aşağıdaki müesseseler
den aday gösterilecek 10 kişi arasından valilikçe seçilecek 5 asıl, 5 yedek uydusu meydana gelir. 
Kurul üyeleri aralarında bir başkan seçer. 

a) Mahallî Çıraklık Eğitimi Komitesinden oir asıl. bir yedek, 
fo) İlgili dernek üyelerinden üç asil, üç yedek, 
c) Millî Eğitim Bakanlığı temsülci'si bir asıl, bir yedek. 
3. İmtihan kurullarında aşağıda belirtilmiş olan kimseler görev alamazlar. 
a) Çırağın veli veya kanuni mümessili ile üçüncü doreceye kadar olan akrabaları, 
b) Çırağın çalıştığı işyeri sahibi veya kanuni temsilcisi, çırağı yetiştiren ustası. 
Yukarda belirtilmiş bulunan üyeler imtihan heyeti toplanmadan önce keyfiyeti imtihan ku

rulu başkanına bildirmeye mecburdurlar. 
4. Çıraklar kalfalık imtihanlarına, bulundukları şehirlerde girmeye mecburdurlar. Çıraklık 

Eğitimi Komitesi lüzum gördüğü takdirde başka bir yerde imtihana girebilirler. 

MADDE 30. — Kendi sanatında kalfa ehliyet belgesi almamış olanların kalfa unvanı ile çalış
maları yasafktır. 

MADDE 31. — Kalfalık imtihanı, sanatın özelliğine göre çıraklık süresinde verilen teorik ve 
pratik bilgilerden yapılır, imtihanlar Çıraklık Kurulunun hazırlıyacağı ve Millî Eğitini Bakanlı
ğının onaylıyacağı yönetmeliğe göre yapılır. 

MADDE 32. — 507 sayılı Kanuna tabi işyerlerinde çalışan çıraklar kalfa- belgesi aldıktan 
sonra, iki yıllık süre içinde çalıştığı işyeri sahibin"ı veya vekilinin muvafakatim almadan başka 
bir işyerine giremezler. 

Ancak, bu süre içinde kalfanın ayrılmasını gerektiren gerçek sebepler mevcut ise bu husus 
ilgili çıraklık komitesince tespit olunur ve taraflara bildirilir. 

Tespit olunan durum kalfanın ayrılmasını gerektirdiği takdirde, işyeri sahibi veva kanuni 
temsilcisi kalfaya yazılı bir muvafakatname verir. Kalfa bu belgeyi aldıktan sonra işinden ayrılır 
ve çalışacağı işyeri sahibine mezkûr belgeyi vermek suretiyle yeni işine r aşlar 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 685) 
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M;-!.- isinin Kabu! Ettiği Metin 

MADDE 29. — İ. Kalfalık imtihanı her sanat 
için Çsrakkk' Kururanca tespit edilecek tarihlerde ve 
yerîerdc yapılır. 

2, Kalfalık imtihan kurulları, mahallî Çıraklık 
Eğitici! Kom'teîerhuce aşağıdaki müesseselerden aday 
gösterilecek 10 kişi arasından valilikçe seçilecek 5 
as;3, 5 yedek üyeden meydana gelir. Kurul üyeleri 
aralarımda bir başkan seçer. 

a) Mahallî Çıraklık Eğilimi Komitesinden bir 
asıl, bh yedek, 

b) İlgili dernek üyelerinden üç asıl, üç yedek, 
c) Milli E«İIİKÎ Bakanlığı temsilcisi bir asıl, bir 

yedek. 
3„ İmtihan kurallarında aşağıda belirtilmiş olan 

kinıscier görev alamazlar. 
a) ÇîrEgin veli veya kanunî mümessili ile üçün

cü dereceye kadar olan akrabaları, 
b) Çfî-figi.n çalıştığı işyeri sahibi veya kanunî tem

silcisi, çırağı yetiştiren ustası. 
' /akarda belirtilmiş bulunan üyeler imtihan he

yeti toplanmadan önce keyfiyeti imtihan kurulu baş
kanına bildirmeye mecburdurlar. 

<\. Çıraklar kalfalık imtihanlarına, bulundukları 
şehirk-iTdc girmeye mecburdurlar. Çıraklık Eğitimi 
KivzıiJcri iüzıım gördüğü takdirde başka bir yerde 
k a k a n a gireijilkkor. 

MADDE 30. — Kendi sanatında kalfa ehliyet 
bAg;.~i t'J.Kiarr:;". olanların kalfa unvanı ile çahşma'a-
n yasaktır. 

MADDE 31. — Kalfalık imtihanı, sanatın özel
liğine göre çıraklsk süresinde verilen teorik ve pra
tik bilgilerden yapılır, İmtihanlar Çıraklık Kurulu
nun hazırlayacağı ve Millî Eğitim Bakanlığının onay
layacağı yönetmeliğe göre yapılır. 

MADDE 32. — 507 sayılı Kanuna tabi işyerle
rinde çalışan çırakla? kalfa belgesi aldıktan sonra, 
iki yılkk süre içinde çalıştığı işyeri sahibinin veya 
vekilinin muvafakatini almadan başka bir işyerine 
giremezler. 

Alacak, ba Aıre İçfede kadarım ayrılmasını gerek-
i"nijn gerçek sebepler mevcut ise bu husus ilgili çı-
rakiık koiiiifcoînce tespit oluşur ve taraflara bildirilir. 

Tespit olunan durum kalfanın ayrılmasını gerek-
iirdiği tekdirde, işyeri sakini veya kanunî temsilcisi 
kalfaya yazık bir înuvaîakainame verir. Kalfa bu 
belgeyi aldıktaki sonra işinden ayrılır ve çalışacağı iş-

Geçici Komisyonun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 30 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet MecKsi metninin 31 nd 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci 
maidesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 685) 
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Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Metin 

MADDE 33. — 1. Kalfa ehliyet belgesini aldıktan sonra sanatında en az üç yıl kalfa olarak 
fiilen çalışmış olan ve bu süre içinde açılacak geliştirme kurslarına devam ederek başarı göster
miş bulunanlar, kendi sanatları için açılacak ustalık imtihanına girebilirler. 

2. imtihanda başarı gösteremeyen kalfalar bundan sonra açılacak ustalık imtihanına girmeyi 
arzu ettMeri takdirde bu husustaki müracaatlarını yazılı olarak ilgili çıraklık kuruluna bildirir
ler. Kurullar bu müracaatları nazara alır ve durum imtihan gününden en az bir hafta önce ilgi
liye ve imtihan kurulu başkanına intikal ettirirler. 

3. Lise dengi meslekî ve teknik öğretim okulları mezunlarına imtihansız ustalık belgesi veri
lir. 

MADDE 34. — 1. "Ustalık imtihanı, her sanat için Çıraklık Kurulunca lüzum gösterilecek ve 
Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanacak yerlerde teşkil edilecek imtihan kurulları tarafından ya
pılır. Ustalık imtihan kurulları, mahallî çırakhk eğitimi komitesince aşağıdaki müesseselerden 
aday gösterilecek 14 kişi arasından Valilikçe seçilecek 7 asıl ve 7 yedek üyeden meydana gelir. 
Balkan Millî Eğitim Bakanlığınca atanır. 

a) Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtından iki temsilci, 
b) Adayın iştigal ettiği kendi meslekî kuruluşundan iki temsilci, 
c) Ticaret ve Sanayi Odasından bir temsilci, 
(Ticaret ve Sanayi Odasının ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ilgili oda temsilcisi) 
d) Mahallî Esnaf Dernekleri Birliğinden bir temsilci. 
2. Ustalık imtihan kurullarında bu kanunun 29 ncu maddesinin üçüncü fıkra ve bentlerinde 

zikri geçen kimseler görev alamazlar. 

MADDE 35. — Ustalık imtihanının amacı adayın sanatının gerektirdiği yetki ile bütün maharet 
ve işlemlerin tam bir öhliyet ve müstakillen icraya muktedir ve sanatı ile ilgili olan lüzumlu bütün 
teorik meslek bilgilerine sahibolup olmadığını tespit etmektir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 685) 
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Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin 

yeri sahibine mezkûr belgeyi vermek suretiyle yeni 
işine başlar. 

MADDE 33. — 1. Kalfa ehliyet belgesini aldık
tan sonra sanalında en az üç yıl kalfa olarak fiilen 
çalışmış olan ve bu süre içinde açılacak geliştirme 
kurslarına devam ederek başarı göstermiş bulunanlar, 
kendi sanatları için açılacak ustalık imtihanına gire
bilirler. 

2. İmtihanda başarı gösteremeyen kalfalar ban
dan sonra açılacak ustalık imtihanına girmeyi arzu 
ettikleri takdirde bu husustaki müracaatlarını yazılı 
olarak ilgili çıraklık kuruluna bildirirler. Kurullar bu 
müracaatları nazara alır ve durum imtihan günün
den en az otuz gün önce ilgiliye ve imtihan kurulu 
başkanına intikal ettirirler. 

3. Lise dengi mesleki ve teknik öğretim okulları 
mezunlarına imtihansız ustalık belgesi verilir. 

MADDE 34. — 1. Ustalık imtihanı, her sanat 
için Çıraklık Kurulunca lüzum gösterilecek ve Millî 
Eğitim Bakanlığınca onaylanacak yerlerde teşkil edi
lecek imtihan kurulları tarafından yapılır. Ustalık im
tihan kurulları mahallî çıraklık eğitimi komitesince 
aşağıdaki müesseselerden aday gösterilecek 14 kişi ara
sından valilikçe seçilecek 7 asil ve 7 yedek üyeden mey
dana gelir. Başkan Millî Eğitim Bakanlığınca atanır. 

a) Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtından iki tem
silci, 

b) Adayın iştigal ettiği kendi meslekî kuruluşun
dan iki temsilci, 

c) Ticaret ve Sanayi Odasından bir temsilci, 
(Ticaret ve Sanayi Odasının ayrı ayrı kurulduğu 

yerlerde ilgili oda temsilcisi) 
d) Mahallî Esnaf Dernekleri Birliğinden bir tem

silci) 
2. Ustalık imtihan kurullarında bu kanunun 29 

ncu maddesinin üçüncü fıkra ve bentlerinde zikri geçen 
kimseler görev alamazlar. 

MADDE 35. — Ustalık imtihanının amacı ada
yın sanatının gerektirdiği yetki ile bütün maharet ve 
işlemlerin tam bir ehliyet ve müstakillen icraya muk
tedir ve sanatı ile ilgili olan lüzumlu bütün teorik 
meslek bilgilerine sahibolup olmadığını tespit etmek
tir. 

Geçici Komisyonun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 685) 
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Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Metin 

MADDE 36. — İmtihanı kazanan kalfalara ustalık ehliyetnamesi verilir. Ehliyetnamenin şekli 
Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur. Ehliyetname imtihan kııralu üyeleri tarafından imzalan
dıktan sonra valilikçe onaylanır. 

Kalfalık ehliyetnameleri de aynı usul ve esaslar dairesinde tanzim, imza ve onaylanır. 

MADDE 37. — 1. Ustalık ehliyetnamesi, sahibinin o sanatta tam mânasiyle ehil olduğunu 
ve (usta) unvanını taşıyabileceğini bildiren bir belgedir. Bu belgeye sahibolmıyanlann (usta) 
unvanı ile çalışmaları ve çalıştırılmaları yasaktır, 

2. Ancak, ustalık ehliyetnamesine sahîbolanlar müstakillen iş yapmak üzere işyeri açabilir. 
îşyeri açan ustalar ehliyetnamelerini işyerine as makla zorunludurlar. 

MADDE 38. — Yabancı memleketlerden alınmış olan kalfalık, ustalık veya dengi belgelerin 
Çıraklık Kurulunun mütalâası alınarak muadehti Millî Eğitim Bakanlığınca karara bağlanır. 

MADDE 39. — Kalfalık ve ustalık imtihanı kurullarına seçilecek üyelerin nitelikleri, görev 
ve süreleri ile kalfa ve usta olacakların imtihan şekil ve usulleri, imtihanda başarı derece ve 
şartlan, imtihan hakları, zamanlan, yerleri ve sair hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca hazırla
nacak yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 40. — İmtihan yönetmeliği hükümlerinin ihlâli veya imtihan kurulları üyelerinin gö
revlerini kötüye kullanmalan halinde Millî Eğitim Bakanlığı imtihanı iptal eder ve en kısa bir 
süre içinde yenilenmesini sağlar. 

MADDE 41. — Kalfalık ve ustalık iratihanl ırı ile ilgili idari masraflar 26 ncı maddeye göre 
Millî Eğitini Bakanlığı Bütçesine konacak tahsisattan karşılanır. 

MADDE 42. — Bu kanuna göre usta unvanını alanlardan yapı kalfası olanların vasıfları, ne 
şekilde yetiştirilebilecekleri, yetkileri ve sorumluluklan Bayındırlık, imar ve iskân ve Millî Eği
tim Bakanbklan tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur. 
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Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin 

MADDE 36. — İmtihanı kazanan kalfalara usta
lık ehliyetnamesi verilir. Ehliyetnamenin seldi, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve sanatkâr teşkilâtının en üst ka
demesindeki kuruluşla birlikte tespit edilir. Ehliyet
name, imtihan kurulu üyeleri tarafından imzalandık
tan ve valilikçe onaylandıktan sonra ilgili sanatkâr 
teşkilâtı tarafından verilir. 

Kalfatık ehliyetnemeleri de aynı usul ve esaslar 
dairesinde tanzim, imza ve tevzi edilir. 

MADDE 37. — 1. Ustalık ehliyetnamesi, sahibi
nin o sanatta tam manasıyle ehil olduğunu ve (usta) 
unvanını taşıyabileceğini bildiren bir belgedir. Bu bel
geye sahibolmayanlann (usta) unvanı ile çalışmaları 
ve çalıştırılmaları yasaktır. 

2. Ancak, ustalık ehliyetnamesine sahibolanlar 
müstakillen iş yapmak üzere işyeri açabilir. İşyeri 
açan ustalar ehliyetnamelerini işyerine asmakla zorun
ludurlar. 

MADDE 38. — Yabancı memleketlerden alınmış 
olan kalfalık, ustahk veya dengi belgelerin Çıraklık 
Kurulunun mütalâası alınarak muadeleti Millî Eğitim 
Bakanlığınca karara bağlanır. 

MADDE 39. — Kalfalık ve ustahk imtihanı ku
rutlarına seçilecek üyelerin nitelikleri, görev ve süre
leri ile kalfa ve usta olacakların imtihan şekil ve 
usulleri, imtihanda basan derece ve şartları, imtihan 
hakları, zamanları, yerleri ve sair hususlar MUlî Eği
tim Bakanlığınca hazıaianacak yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 40. — İmtihan yönetmeliği hükümleri
nin ihlâl veya imtihan kurulları üyelerinin görevle
rini kötüye kullanmaları hafinde Millî Eğitim Ba
kanlığı imtihanı iptal eder ve en kısa bir süre için
de yenilenmesini sağlar. 

MADDE 41. — Kalfalık ve ustalık imtihanları 
ile ilgili idarî masraflar 26 ncı maddeye göre Millî 
Eğitim Bakanbğı Bütçesine konacak tahsisattan kar
şılanır. 

MADDE 42. — Bu Kanuna göre usta unvanını 
alanlardan yapı kalfası olanların vasıfları, ne şekil
de yetiştüilebilecekleri, yetkileri ve sorumlulukları 
Bayındırlık, İmar ve İskân ve Millî Eğitim bakanlık
ları tarafından müştereken hazırlanacak bir yönet
melikle tespit olunur. 

Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Mecüm metninin 41 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metnini» 42 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Metin 

BÖLÜM - V 

Teşkilât 

MADDE 43. — Çıraklık Kurulu, aşağıdaki kuruluşların temsilcilerinden teşekkül eder. 
1. Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarı veya temsilcisi, 
2. Millî Eğitim Bakanlığı insangücü Eğitimi Genel Müdürlüğü temsilcisi, 
3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük Sanatlar Dairesi Başkanlığı temsilcisi, 
4. Çalışma Bakanlığı temsilcisi, 
5. Ticaret Bakanlığı temsilcisi, 
6. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyon Başkanı veya temsilcisi, 
7. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği temsilcisi, 
8. En çok işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi, 
9. Türkiye inşaat, Sürveyan ve Kalfaları Cemiyeti temsilcisi. 

MADDE 44. — Kurulun Başkanı Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Teknik öğretim Müsteşarı 
veya temsilcisidir. Kurulun sekreterlik işleri Millî Eğitim Bakanlığı insangücü Eğitimi Genel Mü
dürlüğünce yürütülür. 

MADDE 45. — Kurul en az üç ayda bir defa başkanın çağrısı ile veya lüzumu halinde üyeler
den üçünün isteği üzerine toplanır. Kurul gündemdeki konuları görüşerek karara bağlar. Kararlar 
çoğunlukla alınır. 

MADDE 46. — Çıraklık Kurulu aşağıdaki işleri görür : 
1. Gerek bu kanun g-erekse bu kanuna göre çıkarılacak olan yönetmelikler hükümlerinin uy

gulanmasını, kontrol ve denetlenmesini ve bu amaçla diğer Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliğini 
sağlamak, 

2. Çırağın, kalfanın ve ustanın yetiştirilmesi, imtihanlarının yapılması, imtihan komisyonla
rının kurulması ve çalışmasını g-österen yönetmelikleri hazırlamak ve Millî Eğitim Bakanlığına 
sunmak, 

3. Lüzumu halinde gerekli göreceği kısa ve uzun süreli ihtisas komisyonları kurmak ve onla
rın çalışmalarını değerlendirmek, 

4. Çıraklık sözleşmelerinin modelini hazırlamak, 
5. Mesleklere ve kademelere g"öre imtihan günlerini, yerlerini ve usullerini tespit etmek, 
6. Bu kanun hükümlerini yerine getirmek üzere gerekli diğer işleri yapmak. 
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Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin I 

BÖLÜM - V 

Teşkilât 

MADDE 43. — Çıraklık Kurulu aşağıdaki ku
rutuşların temsilcilerinden teşekkül eder: 

1. Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik I 
Öğretim Müsteşarı veya Yardımcısı, 

2. Millî Eğitim Bakanlığının ilgili genel müdür
lüğü temsilcisi, 

3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük Sanat
lar Dairesi Başkam veya Yardımcısı, 

4. Çalışma Bakanlığı Temsilcisi, 
5. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi, 
6. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederas

yonu Başkam veya Temsilcisi, 
7. Türkiye Ticaret Odalan, Sanayi Odaları ve 

Ticaret Borsaları Birliği Temsilcisi, 
8. En çok işçiyi temsil eden işçi Sendikaları 

Konfederasyonu Temsilcisi. 

MADDE 44. — Kurulun Başkam Millî Eğitim 
Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarı ve
ya Yardımcısıdır. Kurulun sekreterlik işleri Millî I 
Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek bir genel müdür
lükçe yürütülür. 

MADDE 45. — Kurul en az üç ayda bir defa 
başkanın çağnsı üe veya lüzumu halinde üyelerden 
üçünün isteği üzerine toplamr. Kurul gündemdeki 
konuları görüşerek karara bağlar. Kararlar çoğun
lukla alınır. 

MADDE 46. — Çıraklık Kurulu aşağıdaki iş
leri görür : | 

1. Gerek bu Kanun gerekse bu Kanuna göre çı
karılacak olan yönetmelikler hükümlerinin uygulan
masını, kontrol ve denetlenmesini ve bu amaçla 
diğer Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak, | 

2. Çırağın, kalfanın ve ustanın yetiştirilmesi, im
tihanlarının yapılması, imtihan komisyonlarının ku
rulması ve çalışmasını gösteren yönetmelikleri ha
zırlamak ve Millî Eğitim Bakanlığına sunmak, 

3. Lüzumu halinde gerekli göreceği kısa ve uzun 
süreli ihtisas komisyonları kurmak ve onların çalış
malarını değerlendirmek, 

4. Çıraklık sözleşmelerinin modelini hazırlamak, 
5. Mesleklere ve kademelere göre imtihan gün- ı 

lerini, yerlerini ve usullerini tespit etmek, 
6. Bu Kanun hükümlerini yerine getirmek üzere 

gerekli diğer işleri yapmak. I 

Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Metin 

MADDE 47. — Çıraklık Kurulunun uygun göreceği şehirlerde kurulca alınacak kararın yayımı 
tarihinden itibaren em geç 6 ay içinde Millî Eğitim Bakanlığınca mahallî çıraklık eğitimi komite
leri kurulur. Bu komiteler aşağıdaki kurumların temsilcilerinden teşekkül eder. 

1. Millî Eğitim müdürü veya temsilcisi, 
2. Esnaf ve Sanatkârlar Demekleri Birliği Başkanı veya temsilcisi, 
3. Mahallî Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birliği Başkanlar Meclisince seçilecek üç temsilci, 
4. Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi, 
5. Millî Eğitim Müdürlüğünce meslek okullarından seçilecek bir temsilci. 

MADDE 48. — Çıraklık Eğitimi Kamitesinin birinci başkam Millî Eğitim Müdürü veya tem
silcisi, ikinci başkanı mahallin birlik başkanıdır. Gerekirse komite toplantılarına başkanın isteği 
ile müşavir üyeler de alınabilir. 

MADDE 49. — Çıraklık Eğitimi Komitesi, gerekli gördüğü hallerde meslek komiteleri ile ihti
sas komiteleri kurarak mesleğin gelişmesini sağlamaya çalışır. 

MADDE 50. — Toplantıya katılan komite başkan ve ikinci başkanı ve üyelere ve müşavir üye
lere, meslek ve ihtisas komitelerinde çalışanlara vs imtihan kurulu üyelerine kamu hukuku veya 
özel hukuk hükümlerine tabi yerlerde veya işlerde çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın yolluk
ları ve memur olmayanlar için huzur hakları Millî Eğiiıim Bakanlığı bütçesine bu maksatla ko
nacak ödenekten ödenir. Bu ödemelerin miktarı Maliye vs'Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. 

Komitelerin büro işleri Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtının o mahaldeki en yüksek derece ve 
mevkideki idarî temsilcisi tarafından tespit edilecek mahalde yürütülür. 

MADDE 51. — Komite üyeleri, komitenin çalışma tarzı ve faaliyeti ile ilfiii hususlar Millî 
Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliğin komitelere ait bölümünde belirtilir. 

Cumhuriyet Senatosu (S.. Sayısı : 685) 



29 — 

let Meclisinin Kabul Ettiği Metin Geçici Komisyonun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 47. — Ç?rakkk Kîinılanan uygun göre
cesi şeklrierck koruka akımeak kararın yayıma ta
rihice eri kikevrerj en geç 6 ay içkede Millî Eğitim Ba-
k?.nl::§;n.?:i r:.ep.hallî çırakkk eğîiîîtsl komiteleri kîiru-
kue, E:ı komikler eştrykdkkl kururrilnnn temsilcilerin
den teşekkül eder, 

k Mkk Eyyfe nkkkkk veya k:nekeisk 
.?,. Er:of ve S-era-kk/^r Demekleri Birliği Baş-

k^rîî veya ierıe'ldsk 
3. Makkk E^-n' ve Senjkkârîsr Dernekten Bir-

k.T B r r y k ^ r Mkeikkı-e sjeeikeek üç temsiteî, 
ek Tkeıv^": ve Srdivyk Odrısı to^r-iıcisi, 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

"e:ek öle îen 
lîec-elck ok'jüann- j 

M, 'S 'ki. —• ykeikkk Eykkrk Komitesinin bi-
r:-.:: k~rknr^ kOH Eykkıı Müdürü veya temsilcisi, 
ikinci h'r;kre^' ırerakrükn kkkk baeks^tkr. Gerekirse 
krenke topk.nk'rîrrjn knekamn kieğl ke müşavir üye-
ker de a'isnnbsiir. 

M A ^ D E -19. — Oeak!::k Eğit'm: Komitesi, gerek
li kk:kkkü hallerde meslek korakekri ile ihtisas ko-
rrk'clcri knrar^.k meşkuk rjelkrsıcskîi saklamaya ça
kşır. 

k k k D k k 50, — T^ok^:ı>îya kanlan komite başkan 
v:- :kkîk kekam ve üyelere ve müşavir üyelere, mes-
kk ve kkkae korrkekrkde cnkşarüara ve imtihan ku
rak; üyelerine kao'i) kükııku veya üzd hukuk hükiiîi;-
krino tabî yerlerde veya işlerde çalışip çaîışmadıkla-
n :n oakünvkSiTVî ycikakkre ve mer.rjr olmayanlar 
kin kırvv kkkkn Millî Sâ'km Bakanhğ: bütçesine 
k i Fivkskk kcr::v:kk üder.ekk;a edeni?. Bu ödeme-
kria -Bvkkr: kîakye ve Millî Eğitim Bakanlığınca 
kspii edkko 

k o r k t e k ı k kür- k e r : Mills Eğitim Bakanlığı teş-
keâtvvr; ° reıkk":ldeki en yüksek dercee ve mevkideki 
k e k kevekik krtksiekrî ieepk e.'kkeck mahalde yü-

MADDE 48. — Miîiet Meclisi metninin 48 nti 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Millet MecMsi metninin 49 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nci 
n t k k s i aynen kabul edilmiştir. 

îü-to üyeleri. koinitenin çahş-
: kgül kiîsekar MklI Eğitini 
ak yüneknelkin komitelere 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

üe hclürtü.; 
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Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Metin 

BÖLÜM - VI 

Cezai hükümler 

MADDE 52. — Bu kanunun, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 32 ve 37 nci maddelerindeki hükümleri yeri
ne getirmiyenler, 250 liradan 500 liraya kadar para cezası ile cezalandırılır. 

Tekerrürü halinde cezalar iki kat hükmolunur. 
Para cezasının takdiri mahallî çıraklık eğitimi komitesine aittir. Verilen cezaya 7 gün zarfında 

sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir, itiraz edilmiyen cezalar kesinleşir. Kesinleşen ceza mik
tarı 15 gün içinde mahallî vergi dairesine ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Aşağıdaki şartları haiz bulunanlar bu kanunun o şehirde uygulanmaya 
başladığı tarihten itibaren üç yıl içinde açılacak kalfalık ve ustalık imtihanlarına girmeye mec
burdurlar. 

1. Kalfalık: imtihanına girebilmek için : 
a) imtihana girecekleri sanatta, o sanat için bu kanuna göre tespit edilecek çıraklık süresinin 

en az 1,5 misli çalışmış olduklarını usulijne uygun olarak tevsik etmek, 
b) Okur - yazar olmak. 
2. Ustalık: imtihanına girebilmek için : 

a) imtihana girecekleri sanatta, o sanat için bu kanuna göre tespit edilecek çıraklık ve kalfa
lık süreleri toplamının en az 1,5 misli çalışmış olduklarını usulüne uygun olarak tevsik etmek, 

b) Okur - yazar olmak. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Yapılacak kalfalık ve ustalık imtihanlarında başarı gösterenlere usu
lüne göre (kalfaluk belgesi) veya (ustalık belgesi) verilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunim yürürlüğe girdiği tarihe kadar mevcut mevzuat esasları 
dairesinde kalfalık ve ustalık belgeleri almış bulunanların belgeleri kalfalık ve ustalık imtihan 
kurullarınca uydukları derecelere göre değiştirilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun uygulamaya girdiği tarihte maslak ve sanatını bizatihi usta 
durumunda yöneten ve aynı zamanda işyeri sahibi olarak en az 2 sene çalışmış olanlara usta ehli
yeti imtihansız olarak verilir. Ancak durumlarının meslekî teşekküllerden alınacak ve Çıraklık 
Eğitimi Komitesince uygun bulunacak bir bölge ile tevsiki şarttır. 
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Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin 

BÖLÜM - VI 

Cezaî Hükümler 

MADDE 52. — Bu Kanunun, 13, 14, 15, 16, 20, 
30, 32 ve 37 nci maddelerindeki hükümleri yerine ge
tirmeyenler, 500 liradan 1 000 liraya kadar para ce
zası ile cezalandırılır. 

Tekerrürü halinde cezalar iki kat hükmolunur. 
Para cezasının takdiri mahallî çıraklık eğitimi ko

mitesine aittir. Verilen cezaya 7 gün zarfında Sulh 
Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir, itiraz edilmeyen 
cezalar kesinleşir. Kesinleşen ceza miktarı 15 gün 
içinde mahallî vergi dairesine ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Aşağıdaki şartları haiz 
bulunanlar bu kanunun o şehirde uygulanmaya baş
ladığı tarihten itibaren üç yıl içinde açılacak kalfalık 
ve ustalık imtihanlarına girmeye mecburdurlar. 

1. Kalfalık imtihanına girebilmek için : 

a) İmtihana girecekleri sanatta, o sanat için bu 
kanuna göre tespit edilecek çıraklık süresinin en az 
1,5 misli çalışmış olduklarını usulüne uygun olarak 
tevsik etmek, 

b) Okur - yazar olmak. 
2. Ustahk imtihanına girebilmek için : 
a) İmtihana girecekleri sanatta, o sanat için bu 

kanuna göre tespit ediiecek çıraklık ve kalfalık süre
leri toplamının en az 1,5 misli çalışmış olduklarını 
usulüne uygun olarak tevsik etmek, 

b) Okur " yazar olmak. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Yapılacak kalfalık ve us
tahk imtihanlarında basan gösterenlere usulüne göre 
(kalfalık belgesi) veya (ustalık belgesi) verilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar mevcut mevzuat esaslan daire
sinde kalfalık ve ustalık belgeleri almış bulunanlann 
belgeleri kalfalık ve ustalık imtihan kurullannca uy
duktan derecelere göre değiştirilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun uygulamaya 
girdiği tarihte meslek ve sanatını bizatihi usta duru
munda yöneten ve aynı zamanda işyeri sahibi olarak 
en az 2 sene çalışmış olanlara usta ehliyeti imtihan
sız olarak verilir. Ancak durumlarının meslekî teşek
küllerden alınacak ve Çıraklık Eğitimi Komitesince 
uygun bulunacak bir belge ile tevsiki şarttır. 

Geçici Komisyonun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 52. — Miilet Meclisi metninin 52 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 
geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 
geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 
geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Metin 

MADDE 63. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüg-e gir*r. 

MADDE 54. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin 

MADDE 53. 
rürlüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 54. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Geçici Komisyonun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir,, 

• > » - « 
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Tabi î Afe t l e rden Z a r a r Göreo Çiftçilere Yapılacak Yardımlar 
H a k k ı n d a K a n o n Tasar ıs ının Millet Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Cumhuriyet Senatosu T a r ı m - Orman - Köy İşleri, Ana
yasa ve A d a l e t ve Bütçe ve P lan Komisyonlar ı Rapor la r ı . (M. Mec

lisi % 1 /285; C» Senatosu : 1, 

(Not : M. Meclisi S, Sayssı : 381) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 1 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2398 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

Millet Meclîsinin 25 . 1 . 1977 tarihli 36 ncı Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edüen, Tabiî 
afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 15 . 5 . 1975 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
50 . 12 . 1976; 4, 11, 13, 18, 20, 25 . 1 . 7977 tarihli 26, 27. 30, 32, 33, 35 ve 36 ncı Birleşimlerinde görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 381) 

/'. C. 
Başbakanlık 14 . 5 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1957/2529 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gıda - Tavını ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 13 . 5 . 1975 tarihinde kararlaştırılan «Af e ferden zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlar hak-
kmda kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Süleyman Demirci 
Başbakan 
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G E R E K Ç E 

7269 Sayılı Afetler Kanununa göre can ve mal kaybına uğrayan vatandaşların yapılarının onarılması ve
ya yeniden yapılması yanında üretim ve çalışma düzenleri önemli ölçülerde bozulan çiftçilere yeterli bir yar
dım yapılması mümkün olamamaktadır. 

Gerçekten; yangın, yersarsıntısı, yer kayması, taşkın, sel, don ve dolu, kuraklık, haşere ve hastalık ya
yılması gibi afetlerden tarım ürünleri alet, makine, gübre, ilâç, ahır, kümes, imalâthane gibi canlı - cansız üre
tim araçları ve tesisleri kullanılmayacak hale gelen veya yok olan çiftçilerden muhtaç olanlara Devlet etkili 
bir yardım yapmak imkânlarından mahrum bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, bu gibi çiftçilerden ürünleri en az c/c 40 oranında zarar görenlere 5254 Sayılı Kanuna 
göre sadece ödünç tohumluk verebilmekte veya diğer mevzuata göre kredi borçları ertelenebilmektedir. 

Bu duruma göre, tarımsal sigortanın yaygınlaştırılamamış olduğu memleketimizde felâkete uğrayan çiftçi
lerin, ileri ülkelerde olduğu gibi, kayıpları telâfi edilmemekte, dolayısıyle bunlar çok kere ya altından kalkın-
maz borçlara girmekte veya ellerinde kalan varlıkları da satıp şehirlere göç etmek zorunda kalmaktadırlar. 
Bu halin devamını önlemek üzere bu kanun tasarısı hazırlanmış1 bulunmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının köy ve köylü sorunları kesiminde yer alan 
1926/9 paragraf No. 1 tedbirinde de «Çiftçinin tarımsal üretiminin değerinin tabiî olaylara karşı korunması 
için tarımsal ürünlerin sigortalanması yollarının araştırılacağı» belirtilmiştir. Buna paralel olarak, 1973 Prog
ramı îcra Planının 357 No. lu tedbirinde «Çiftçinin tarımsal üretiminin tabiî olaylara karşı korunmasını sağ
lamak amacıyle geliştirilecek sigorta sistemine temel olacak teknik araştırmalar yapılacaktır. Bu gerçekleş
tirilinceye kadar özel bir fonun kurulması sağlanacaktır : 

İfadesi yer almıştır. 
Bir yandan Tarım Sigortası Kanununun üzerinde çalışmalar devam ederken, süratle bir fon kurulması

nı öngören «Tabiî afetlerden zarar görenlere yardım» tasarısının Yasama organına sunulmasının öne alın
ması uygun bulunmuştur. İleride tarımsal sigortalama uygulamaları yaygınlaştırılabildiği ölçüde sigortanın 
güvenlik altına alabileceği çevrelerde ve konularda Tabiî Afetler Kanununun uygulanmasından tedricî surette 
vazgeçilecektir. 

Tasarının; 
1 nci maddesi; kanunun amacını ifade etmektedir. 
2 nci maddesi; yapılacak yardımların mahiyetini; küçük çiftçilere ve aile işletmelerine öncelik tanınaca

ğını belirtmektedir. Küçük işletme ve aile işletmeleri terimleri çeşitli kanunlarda ve meselâ Toprak ve Ta
rım Reformu Kanununda açıklanmış olmakla burada ayrıca tarifelerine lüzum görülmemiştir. Gerekirse Ka
nunun uygulanmasını gösterecek yönetmelikte bu konu :1a açıklık verilebilir. 

Maddede ayrıca 1 nci maddede yer alan (Çiftçilerin çalışma ve üretme imkânları önemli ölçüde bozulma
sı) hususu açıklanmıştır. Bundan başka karşılıksız yardım ve tesis maliyetine katılma iie ilgili hükümlere yer 
verilmiştir. 

Tesis maliyetlerine katılma; bir yerde tarımın gerç ski eştir ilmesi için mutlak lüzumlu olan müşterek tesis
lerin ve araçların zarar görmesi, bunların onarılması veya yeniden sağlanmasının zorunlu olmasına rağmen 
çiftçilerin katkılarının yetmemesi halinde yapılacaktır. 

Karşılıksız yardım ise; yapılacak incelemelere göre çiftçilerin geri ödemek kabiliyetlerinin olmadığının 
saptanması halinde yapılacaktır. 

Diğer yandan, maddeden uygulamaların bölgeler itibariyle gerçekleştirileceği anlaşılmakta, bölgelerde çift
çilere hangi afetler bakımından ve ne gibi malları ve tesisleri için, hangi şartlarda ve ne şekillerde yardım 
yapılacağı gibi hususların daha açık ve seçik bir surette belirtilmesi yönetmeliğe bırakılmıştır. 

3 ncü maddesi; afetlerden zarar gören çiftçilerin zarar ve ziyanlarını mahallerinde tespit ve ödeme şe
killerini belirtmek üzere illerde ve ilçelerde kurulacak Hasar Tespit Komisyonlarını göstermektedir. 

Gereğine göre teknik ekipler görevlendirilebilecek olan bu komisyonların en aktif üyeleri şüphesiz Bakan
lığın mahallî teknik memurları olacaktır, Ancak, bunların 8 nci maddede belirtilen uzmanlarla güçlendirilme
si gerekmektedir. 
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4 ncü maddesi; fonun kurulmasını ve beslenmesini ifade etmektedir. 
5 nci maddesi; fonun yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları belirtmekte, teferruat yönetmeliğe bırakılmak

tadır. 
6 ncı maddesi; fonun hesap dönemini ve denetim peklini göstermektedir. 

7 nci maddesi; fonun harcamaları ile ilgili istisna ve muaflıkları belirtmektedir. Fon harcamalarının Ge
nel Muhasebe. Artırma, Eksiltme ve îhale Kanunlarına tabi olmaması, ayrıca felâkete uğramaları dolayısıy-
le kendilerine Devletçe yardım yapılacak çiftçilerden işlemlerle ilgili vergi, resim ve harç alınmamasını hük
me bağlamaktadır. 

8 nci maddesi; Kanunun Bakanlığa yüklediği yeni r.örevleri yürütülecek kuruluşu belirtmektedir. Bakanlı
ğın bugünkü kuruluşuna göre merkezde bu işleri ek olarak yüklenecek bir kuruluş bulunmadığından ayrı bir 
daire kurulmasına lüzum görülmüştür. Bu dairenin taş adak i hizmetlerinin illerdeki Ziraat ve Veteriner ku
ruluşlarınca yürütülmesi yerinde bulunmuştur. 

9 ncu maddesi; ceza hükümlerini kapsamaktadır. 
10 ncu maddesi; Kanunun uygulanma şeklini ve Kanunun yönetmeliğe bıraktığı hususları belirtecek yönet

melikle ilgili hükümleri getirmektedir. 
11 ve 12 nci maddeleri; yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde; tabiî afetlerle çalışma şartlan ve üretme imkânları önemli ölçülerde bozulan 
veya yok olan çiftçilere gerekli yardımlar yapılarak bunların üretim faaliyetlerinin devam ettirilmesi sağlana
cak, bu suretle hem çiftçiler bu türlü zarar ve ziyanların tesirinden korunacak hem de, tarımsal işletmelerin
deki çalışma duraklamaları ve üretimde meydana gelecek aksamalar önlenmiş olacaktır. 

Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
T arım-Orman-Köy İşleri Komisyonu 17 . 2 . 1977 

Esas No. : 1/450-5430 
Karar No. : 4 
Sıra No : 12 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 25 . 1 . 1977 tarihli 36 ncı Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen «Tabiî 
Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun» tasarısı, Komisyonumuzun 10 
Şubat 1977 tarihli 8 nci Birleşiminde Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı ve Ada
let Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının genel gerekçesinde ayrıntılarıyle belirti len hususlar ile bunlar üzerinde ilgili bakanlık temsilci
lerinin verdiği tamamlayıcı bilgilerin ışığı altında; 

7269 Sayılı Afetler Kanununa göre can ve mal kayıbına uğrayan vatandaşlar ile kooperatiflerin yapı
larının onarılması veya yeniden yapılması yanında üretim ve çalışma düzenleri önemli ölçülerde bozu
lan çiftçilere ve kooperatiflere yeterli yardım yapılma sı mümkün olamamaktadır. 

Gerçekten; yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, taşkın, sel, don ve dolu, kuraklık haşere ve hastalık ya
yılması gibi afetlerden tarım ürünleri alet, makine, gübre, ilâç, ahır, kümes, imalâthane gibi canlı-cansız 
üretim araçları ve tesisleri kullanılmayacak hale gelen veya yok olan çiftçiler ile kooperatiflerden muhtaç 
olanlara Devlet etkili bir yardım yapmak imkânların dan mahrum bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere bu gibi çiftçilerden ve kooperatiflerden ürünleri en az % 401 oranında zarar görenlere 
5254 Sayılı Kanuna göre sadece ödünç tohumluk verebilmekte veya diğer mevzuata göre kredi borçları 
ertelenebilmektedir. 
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Bu duruma göre, tarımsal sigortanın yaygınlaştınimamış olduğu memleketimizde felâkete uğrayan çift
çilerin, ileri ülkelerde olduğu gibi, kayıpları telâfi edilmemekte, doîayısıyle bunlar çok kere ya altından kal
kılmaz borçlara girmekte veya ellerinde kalan varlıkları da satıp şehirlere göç etmek zorunda kalmaktadır
lar. Bir yandan Tarım Sigortası Kanunu üzerinde çalışmalar devam ederken süratle bir fon kurulmasını 
öngören «Tabiî Afetlerden Zarar Görenlere Yardım? tasarısının Yasama Organına sunulmasının öne alın
ması uygun bulunmuştur. İleride tarımsal sigortalama uygulamaları yaygınlaştırılabildiği ölçüde sigortanın 
güvenlik altına alabileceği çevrelerde ve konularda Tabiî Afetler Kanununun uygulanmasından tedrici su
rette vazgeçilecektir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle Komisyonumuz ad. geçen 10 esas 1 yürütme, i yürürlük maddelerinden 
oluşan tasarıyı prensip itibariyle benimsemiş ve mad delerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Komisyonumuz Millet Meclisi metninin 5, 7 ve 12 nci maddelerim aynen kabul etmiştir. 
Maddelerin görüşülmesi esnasında; 
1. Tasarının «Amaç» başlığı altındaki 1 nci maddesi gözden geçirilmiş ve kanun tekniğine uygunluğu 

nu sağlamak ve maddeye açıklık getirmek anıacıyle yeniden redakîe edilmiş ve «Devletçe mücadeleyi ge
rektiren haşere ve hastalık salgınları» ifadesinin ilâve edilmesi kararlaştırılmıştır, 

Bu ifadenin ilâvesinin amacı çiftçinin ve kooperatiflerin normal olarak yapmaları gereken mücadele iş
lerine devamlarını sağlamaktır. Aksi takdirde mücadele yapılarak önlenmesi mümkün olan hastalık ve ha
şere zararları ortaya çıkacak ve çiftçi bir yandan bu gün alışmış olduğu iyi itiyatların! terk edecek öte 
yandan da Devletten fuzuli olarak zararlarının karşılanmasını isteyecektir. Haşere ve hastaük'ann Tabiî 
afet halinde kabul edilebilmesi için yetiştiricilerin her türlü çabalarına rağmen önleyemeyecekleri salgınlar 
mahiyetinde olması gerekir. Bu gibi salgınların da Devlet Mücadelesini gerektireceği tabiîdir. Saîgm ma
hiyetindeki hastalık ve haşerelerin zararlarının Devletçe karşılanma?!. Devlet tarafından, bu mücadele işleri
nin daha ciddi tutulmasına da yardım edecektir. 

Yine aynı paragrafta yer alan «Üretim» kelimesinin çıkarılmasından maksat, halen memleketimizde ta
rımsal amaçlı üretim kooperatif şeklinin bulunmaması ve bu kelimenin metinden çıkanîrnasıyle diğer koo
peratiflerin bu kanun kapsamı içine alınmasının sağlanmasıdır. 

2. Tasarının 2 nci maddesinin 3 ncü paragrafı ile B) fıkrasına, i nci madde ile uyum sağlamak ama
cıyla, «Kooperatiflerin* ve «Kooperatiflere» kelimelerinin ilâvesinin uygun olacağı kararma varılmıştır. 

Yine yukarıda adı geçen fıkranın 3 ncü paragrafı aşağıdaki sebeplerle, kanun tekniğine uyması açısın 
dan ve 1 nci madde de açıkça belirtilen hususların tekrar edilmesinin bir yarar sağlamayacağındım ve: 

a) Paragrafta yer alan «Bölgeler itibariyle» ifadesinin ileride bir bölgecilik robunu doğurabileceğin
den, 

b) «Hangi afetler» deyimi ise daha önce 1 nci madde de tek tek açıklanmış olduğundan. 
c) «Ne gibi ürünleri» ifadesi ise Komisyonumuzda, bir bölgede buğdayı tabiî afetten zarar gören çiftçi

ye ve kooperatife yardım yapabileceği, başka bir bölgede ise aynı tip afetten buğdayı zarar gören çiftçiye 
ve kooperatife yardım yapılamayacağı endişesi beiirrmş vs hu ııedsn-crle (T'" f:;--ss'mn ':> ncü rsamrn-a^n:" 
tümünün fıkra metninden çıkarılması karar altına alınmıştır. 

B) fıkrasının 4 ncü paragrafında yer alan «Tannısal» kelimesi çıkarılmışr-r. Edindiği gibi Millet Mf: 
lisi Gündeminde bir Tarım Sigortası Kanun Tasarısı mevcuttur. Tarımsal kelimesi ko-unduğu takdirde çift
çiler ve kooperatifler bu Kanunun î nci maddesinde belirtilen afetler nedeniyle uğrayacakları zararları 
Devlet tarafından karşılanacağından tarımsal sigortaya girmeyeceklerdir. Kanaatimizce Tabiî Afetler Ks-
nunu tarım sigortasının hiç bir zaman yerini tutamayacaktır, Ancak Tarım Sigortası Kanunu çıkıncaya kc-
dar yetiştiriciye yardımcı olacaktır. İşte bu nedenle tarımsal kelimesi metinden çıkarılmıştır. 

3. «Hasar Tespit Komisyonları» başlığı altında yer alan 3 ncü maddenin incelenmesi esnasında kurula
cak bu komisyonların, afetin şiddeti nispetinde çok olacağı ve bu nedenle bir bölgede bir çok hasar tespit 
komisyonlarının kurulması gerekecektir, Bu nedenle mezkûr madde komisyonumuz metninde yer aldığı 
şekliyle redakte edilmekle uygulamada kolaylıklar sağhyacağı ^?c kurulacak bu komisyonların çoğunlukla 
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çalışacağının da gerek raporumuzda gerekse tasarmmCumhuriyet Senatosu Genel Kurulu zabıtlarına geçi
rilmesi karar altına alınmıştır. • 

4. Bu Kanun gereğince yapılacak harcamaları karşılamak üzere her yıl Gıda-Tarım ve Hayvancılık 
Bakanl?ğ< Bütçesine konulacak ödenekle bir fon teşkil olunacak, tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere ve ko-
peratifîere bu fondan yardam, borç. tesis onarımı, hastalık ve haşere salgınları ile mücadele için gerekli araç 
ve gereç giderleri bu fondan karşılanacak ve bu fon Maliye Bakanlığınca her yıl beslenmiş olmakla da Ka
nunun amaç ve işlerhliği süreklilik kazanmış olacaktır. 

5. Hesap Dönemi ve Denetim başlığı altındaki 6 nci madde hesap döneminin malî yıl olduğu, harca
maların düzenlenecek fon yönetmeliğine göre yapılacağı, fonun ita amirinin Gıda-Tarım ve Hayvancılık 
Bakanının olduğu, denetim, merciinin Sayıştay olduğu saptanmaktadır. 

Bu günkü uygulama mevzuatında fon saymanı adı altında bir unvanın bulunmaması nedeniyle metinde 
yer alan «Fon» kelimesi ile Sayıştay gibi yüce bir merciin yönetmelikle bağlanmasını önlemek amacıyle «Sa-
yıştayca denetim, yönetmelikteki esaslar gözönünde bulundurulmak suretiyle yapılır.» cümlesi madde met
ninden çıkanimsştîr. 

6. Tasarının başlığı ile-uyum sağlamak amacıyle 8 nci madde metnine «Tabiî» kelimesinin ilâvesiyle 
2 nci paragrafın başına «Bu» kelimesinin ilâvesi ile paragrafa açıklık getirilmek istenmiştir. 

7. Ceza Hükümleri başlığı altında yer alan 9 ncu maddede bulunan «El konulmasına» ibaresi, Adalet 
Bakanlığı temsilcisinin; ceza hukukunda, zapt ve müsadere ifadelerinin bulunduğunu «El koyma» şeklinde 
bir ifadenin bulunmadığı beyanını benimseyen Komisyonumuz bu ibarenin metinden çıkarılmasına mütedair 
verilen önerge doğrultusunda yukarıda sözü geçen ibareyi «Müsaderesine» olarak değiştirmiştir. 

8. Tasarının görüşüldüğü 10 . 2 . 1977 tarihini gözönünde bulunduran Komisyonumuz bu Kanunun 
daha ileriki malî yılda uygulamaya konulabileceğini tespit etmiş ve yönetmeliğin daha etraflı ve dikkatle 
hazırlanmasını temin amacıyle verilen üç aylık sürenin altı aya çıkarılmasında yarar görerek yönetmeliğin 
hazırlık müddetinin altı aya çıkarılmasına karar verilmiştir. 

9. Her kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği prensibinden hareket eden Komisyonumuz Tasarının 
1 1 nci maddesini aşağıdaki şekilde değiştirmiştir. 

«Madde 11. - - Bu Kanun hükümleri yayımı tan hinden itibaren yürürlüğe girer.» 
Yukarıdan bsri belirtilen sebeplerle adı geçen Kanun Tasarısı Komisyonumuz metninde gösterilen de

ğişiklikler yapılmak suretiyle kabulünü karar altına almıştır. 
Havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
S a vs şiarımla. 

Başkan 
C. Bşk. S. Üye 

Prof. Dr. Sabahattin ÖzK 

Sozcu 
Bolu 

A lâeddin Yılmazdırk 

Kâtip 
Erzurum 

Lûtfi Doğan 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Antalya 

Şerafeddin Pakcr 

Üye 
Çorum 

M. Şevket Özçetin 
Toplantıda bulunamadı 

Uye 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 

Üye 
Trabzon 

Ahmet Cemil Kara 
İmzada bulunamadı 

Uye 
Urfa 

Hasan O rai 

Üye 
Konya 

Erdoğan Bakkalbaşı 
Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 686) 



— 6 -

Üye Üye Üye 
Samsun Muğla Sakarya 

Ziya Gökalp Mülayim 9. madde (Elkonulma) tabiri Hasan Fehmi Güneş 
3. A. Maddesine muhalifim aynen kalmalıdır Toplantıda bulunamadı 

söz hakkım saklıdır. Fevzi Özer 

Üye Üye Üye 
Kars Tabiî Üye Tabiî Üye 

Muzaffer Şâmiloğlu Mucip Ataklı Selâhattin Özgür 
Toplantıda bulunamadı İmzada bulunamadı 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 28 . 3 . 1977 

Esas No. : 1/450 
Karar No. : 22 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 25 Ocak 1977 tarihli 36 ncı Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Tabiî 
Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığı
nın 28 Ocak 1977 tarihli ve 2389 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyo
numuzun 17 Mart 1977 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 7269 sayılı Afetler Kanununda yer alan esasların bir benzerinin, tabiî afetlere maruz kalan ve 
kayba uğrayan çiftçiler hakkında da uygulanmasını sağlayacak kanun düzenlemesini öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de ifade olunduğu üzere, 7269 sayılı Afetler Kanunu, tabiî afetlere maruz kalan 
ve mal kaybma uğrayanların mal kayıplarının telâfi edilmesi yolunda gerekli düzenlemeleri ihtiva ettiği hal
de, yine tabiî afetlere maruz kalan ve mal kaybına uğrayan çiftçiler hakkında yeterli bir yardım yapılmasına 
imkân sağlayamamaktadır. 

Uygulamada, tabiî afetlere maruz kalan ve mal kaybına uğrayan çiftçiler hakkında ancak, kredi borçları
nın erfcelenebilmesi ve ödünç tohumluk verilebilmesi gibi imkânlar söz konusu olabilmektedir. 

Gerekli himaye ve yardımdan yararlanmak imkânına sahip olamayan felâketzede çiftçiler, içinde bulun
dukları maddî sıkıntılar nedeni ile faaliyet alanlarını terk etmek gibi fevkalâde müşkül durumlara düşmek
tedirler. 

Tasarı, bu uygulamada gerçekleri gözetilerek hazırlanmıştır. 
Tasarının Anayasa yönünden değerlendirilmesi : 
Anayasamız, Türkiye Cumhuriyetinin bir sosyal hukuk devleti olduğunu belirlemiş ve fertlerin ve aileleri

nin, Devletin sosyal güvencesi altında olacaklarını hükme bağlamıştır. 
Tasarı, genel karakteri ile fertlerin ve ailelerinin ve hatta birliklerinin sahip bulundukları imkânlar ile çö

zümlemekten ve altından kalkmaktan yoksun bulundukları tabiî afet zararlarında Devletin gerekli müdaha
lelerde bulunmasını ve hadisenin vüs'atına ve uğranılan zararın ölçüsüne göre icabeden yardımların yapılması
nı gerçekleştirici niteliği ile Anayasanın temel ilkeleri yönünden bir uyum arz etmektedir. 

Tasarının hukuk tekniği yönünden değerlendirilmesi : 
Tasarının Millet Meclisince kabul olunan metni, genel yapısı itibarı ile hukuk tekniğine uygun bir kanun

laştırma işlemi görüntüsü vermektedir. Ancak, tasarıyı Komisyonumuzdan önce tetkik ve müzakere eden Ta
rım, Orman ve Köy îşleri Komisyonunun, metinde yer alan bazı hükümlere ilişkin eleştirisi Komisyonumuz
ca uygun mütalâa olunmuş ve metnin, hukuk tekniği yönünden daha sağlıklı bir hüviyete kavuşabilmesi 
için gerekli değişiklikler yapılmıştır. 
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Tasarının uygulama yeterliği yönünden değerlendirilmesi : 
Tasarının Millet Meclisince kabul olunan metni, genel yapısı itibarı ile uygulama yeterliğine sahip bir 

kanunlaştırma işlemi görüntüsü vermektedir. Ancak, tasarıyı Komisyonumuzdan önce tetkik ve müzakere 
eden Tarım, Orman ve Köy îşleri Komisyonunun, mî inde yer alan bazı hükümlerin, ihtiyaçlara daha gen'iş 
ölçüde cevap verebilecek bir hüviyete kavuşturulması yolundaki eleştirisi ve önerisi, Komisyonumuzca uy
gun mütalaa olunmuş ve metnin, uygulama yeterliği yönünden daha mütekâmil bir hüviyet kazanabilmesi yo
lunda gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Tasarının benimsenme gerekçesi: 
Tasarı, sosyal hukuk devleti anlayışının bir sonucu kabul edilmek ve çiftçilerimiz lehine sağlayacağı bü

yük yararlar gözetilmek suretiyle Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

11 - Komisyonumuz, tasarının maddelerinin görüşmesinde Millöt Meclisi metnini esas almış ancak, tasa
rıyı Komisyonumuzdan önce görüşen ve bir rapor ile metin tanzim eden Tarım, Orman ve Köy îşleri Ko
misyonu metninden yararlanmış ve bazı maddeler, yapı'.an önerilere uygun olarak Tarım, Orman ve Köy işleri 
Komisyonu metninde olduğu üzere kabul edilmiş bazı maddelerde Millet Meclisi metni yahut Tarım, Onman 
ve Köy İşleri Komisyonu metni esas alınmış ancak ih'iyaca uygun olarak gerekli değişikliklere tabi tutulmak 
suretiyle kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu metni, verilen önergenin kabulü ile aynen benimsen
miştir. 

Madde 2. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu metni, esas itibarı ile Komisyonumuzca da benim
senmiş ancak, maddenin (A) ve (B) işaretli fıkraları arasında bir uyum sağlanabilmesi amacı ile (B) işaretli 
fıkrada gerekli değişiklik yapılmış ve madde, böylece kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu metni, verilen önergenin kabulü ile aynen benimsen
miştir. 

Madde 4. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyo.ıu metni, verilen önergenin kabulü ile aynen benimsen
miştir. 

Madde 5. — Görüşmeler, Millet Meclisi metni üz rinde sürdürülmüş ve metin aynen kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Komis/onu metni, verilen önergenin kabulü ile aynen benim
senmiştir. 

Madde 7. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu metni, esas itibarı ile Komisyonumuzca da be
nimsenmiş ancak, maddenin (B) işaretli fıkrası metnindeki «resimlerden» ibaresi, «resimden» şeklinde değiş
tirilmiş ve ifade doğrulanmıştır. 

Madde 8. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu metni, esas itibarı ile Komisyonumuzca da benim
senmiş ancak, maddeye kapsamı gözetilerek «Kuruluş» tabirini ihtiva eden bir matlap eklenmiş ve ayrıca son 
fıkrada maksada uygun biçimde değişiklik yapılmıştır. Belirtmekte yarar mütalâa olunmaktadır ki, burada 
ifade olunan «Saymanlık», fon ile ilgili ve bu işlemlere tahsis edilmiş olan Saymanh'k ünitesidir. 

Madde 9. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu metni esas itibarı ile Komisyonumuzca da benim
senmiş ancak, maddenin birinci fıkrasının baş kısmında yer alan «Afet bölgelerinde felâkete uğrayanlara» 
şeklindeki ifade gereksiz görülmüş ve metinden çıkartılmıştır. 

Bu maddenin uygulanmasında umumî hükümlerin esas alınacağı da olağan kabul edilmiş ve madde, bu 
anlayış ile benimsenmiştir. 

Madde 10. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu metni, verilen önergenin kabulü ile aynen benim
senmiştir. 

Madde 11. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu metni, verilen önergenin kabulü ile aynen benim
senmiştir. 

Madde 12. — Görüşmeler, Millet Meclisi metni üzerinde sürdürülmüş ve metin aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarının başlığının değiştirilmesi : 
Tasarının Millet Meclisince kabul olunan metninin başlık ile tanı bir uyum göstermediği tespit edilmiş ve 

-başlık,, tasarının muhtevasına uygun biçimde yeniden düzenlenmiştir, 
İşbu raporumuz, gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Samsun Kastamonu 

Reiet Rendeci A. Nıısret Tuna 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Toplantıda bulunamadı. 
İstanbul 

Fevzi Hakkı Esat oğlu 

Samsun 
Şaban Demirdağ 

Toplantıda bulunamadı. 
Tekirdağ 

Hayri Mumcuoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. 1. 
Nihai Erim 

Manisa 
Doğan Barutçuoğ'u 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Top]anlıda bulunamadı. 
Tokat 

Zihni Beîil 

Kâtip 
İstanbul 

Ali Oğuz 
Toplantıda bulunamadı. 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı. 
Niğde 

Ergun Özkan 
Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Tunceli 
Naim Taşan 

Toplantıda bulunamadı. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/450 
Karar No. : 52 

Yüksek Başkanlığa 

22 . 3 . 197: 

Millet Meclisinin 25 Ocak 1977 tarihi] 36 ncı Bideşimi.nde görüşülerek aç:k oyla kabul edilen, Tabiî 
Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığı
nın 28 Ocak 1977 tarihli ve 2389 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senaicsu Başkanlığına gönderilmekle Komisyo
numuzun 22 Mart 1977 tarihli Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

1 - Tasarı, tabiî afetlere maruz kalan, ve kayba uğrayan çiftçiler hakkında, 7269 sayılı Afetler Kanunun
da yer alan esasların benzeri hükümlerin uygulanmasını sağlayan kanun düzenlemesini öngörmektedir. 

7269 sayılı Tabiî Afetler Kanununun mevcut metni, tabii afetlere maruz kalan ve mal kaybına uğrayan 
çiftçiler hakkında yeterli nispette yardım yapılmasına imkân vermemektedir. Bunun sonucu olarak da, ge
rekli himaye ve yardımdan yararlanmak imkânlarından yoksun felâketzede çiftçiler, uğradıkları maddî sıkın
tılar nedeni ile faaliyet alanlarım terk etmek gibi fevkalâde müşkül durumlara düşmektedirler. 

Tasarı, bu uygulama gerçekleri gözetilerek hazırlanmıştır. 
Kalkınma planı yönünden değerlendirme : 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, çiftçilerin tarımsal üretimlerinin değerinin tabiî olaylara karşı ko

runması için tarımsal sigorta müessesesinin gerçekleştirilmesi sorusuna önemle eğüinmiş ve çiftçinin tarımsal 
üretiminin tabiî olaylara karşı korunmasını sağlamak amacı ile geliştirilecek sigorta sistemine temel olacak 
teknik araştırmaların yapılması ileri sürülmüş ve bu amacı gerçekleştirebilmek üzere de özel bir fonun ku
rulması yolunda gayret sarf edilmesi dileğine yer verilmiştir. 

Tarımsal sigortayı gerçekleştirebilecek tasarı, Millet Meclisi komisyonlarında bulunmaktadır. İşbu Yar
dım Kanunu ise Yüce Cumhuriyet Senatosuna intikal etmiş durumda olup. tarımsal sigorta kanunu ile bir 
uyum arz etmektedir. 
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Arz edilen açıklamalar esaslarında yapdan değerlendirme sonucunda, tasarı, kalkınma planı ile bir uyarlık 
içinde görülmüştür. 

Bütçe uygulaması yönünden değerlendirme : 
Tasarı, bütçeye yeni bir malî külfet getirmektedir. Ancak, bu malı külfet, Kalkınma Planına uyarlığının 

yanısıra Türkiye Cumhuriyetinin bir sosyal hukuk devleti olmasının da sonucudur ki, bu mahiyeti ile bütçeye 
getirdiği külfet bir kamu görevinin karşılığı olarak mütalaa edilmek gerekir. Ayrıca, kurulması önerilen fon 
ile bu külfetin yerini bulması imkânları da belli disiplinlere alınmış bulunulmaktadır. Kaldı ki, tarımsal si
gortayı gerçekleştirecek taşanımı kanuniydi kescetmesi halinde bu kanun iie getirilen malî külfetin sigorta 
kaynakları ile karşılanması imkânları da ortaya çıkacaktır. 

Hukuk tekniği yönünden değerlendirilmesi : 
Tasarının Millet .Meclisince kabul olunan metninde hukuk tekniği yönünden bazi eksiklikler olduğu tespit 

edilmiş ancak, bu eksikliklerin önemli olmadığı görüşünde de birleşilmiştir. 
Uygulama yeterliği yönünden değerlendirme : 

Tasarının Millet Meclisince kabul olunan metni, yakarıda değinildiği gibi hukuk tekniği yönünden bazı ek
siklikleri ihtiva etmektedir. Ancak bu eksiklikler uygulama yeterliğini kaldıracak ölçüde görülmemiştir. Ko
misyonumuz, mevcut metnin uygulama biçiminin tasarıyı Komisyonumuzdan önce tetkik ve müzakere eden 
ve bir rapor ve metin tanzim eden Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafından tanzim olunan metinde yer al
dığının dışında bir uygulamaya konu olamayacağı, uygulamanın, Anayasa ve Adalet Komisyonu metninde 
hukuk tekniğine daha uygun biçimde kaleme alman metin ile aynı sonucu vereceğini mütalaa etmek sureti ile 
metinde bir değişiklik yapılmasına gerek duymamış ve tasarının ivedilikle kanunlaşmasından sağlanacak ya
rarın, değiştirilerek daha sonraki tarihlerde kanunlaşması halinde hukuk tekniğine daha uygun bir metnin 
sağlayacağı yarardan az olmayacağı ve hatta ivedi kanunlaştırmanın tercihe şayan bulunduğu görüşü ile met
ni aynen muhafaza etmiştir. 

Benimseme gerekçesi : 
Kalkınma Planına uyarlığı ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ile olan paralelliği gözetilmek sureti ile tasan, 

Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci ' ncü, 4 r.cü, 5 nci, 6 ncı, 7 nci, 8 nci. 9 ncu, 10 ncu, 11 nci ve 

12 nci maddeleri, Komisyonumuzca da ayn-n kabul edilmiştir. 
III - Tasarının, çiftçilerimiz lehine sağlayacağı ya'arlar gözetilmek sureti ile biran önce kanunlaşmasın

da fayda görülmüş ve Genel Kurulda öncelik ve iveailkle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da 
karar altına ahnrmştır. 

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

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 

Rcıif Eriş 

Cumhurbaşkanınca S. O 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı. 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Toplantıda bulunamadı. 

Başkanveküi 
Cumhurbaşkanınca S. LJ. 

Söz hakkım saklı 
Se'âhaddin Babüroğlu 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Kahramanmaraş 
Adnan Karaküçük 

R.aporlu 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanaî 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
Zeyyat Bay kar a 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Trabzon 
Hasan Güven 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 686) 



10 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ | MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak 
Yardımlar Hakkında Kanun Tasarısı Yardımlar Hakkında Kamın Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; yangın, yer-
sarsıniısı, yerkaymasi, fırtına, taşkın, sel, don, do
lu, kuraklık, haşare ve hastalık gibi nedenlerle ta
rımsal ürünleri, canlı - cansız üretim araçları ve te
sisleri, zarar gören veya yok olan ve bu yüzden ça
lışma ve üretme imkânları önemli ölçülerde bozulan 
çiftçilere Devletçe gerekli yardımların yapılmasını 
sağlamak ve yapılacak yardımlara ilişkin usul ve 
esasları belirtmektir. 

Yardımlar : 

MADDE 2. — Bu Kanuna göre yapılacak Dev
let yardımları; kredi açma, karşılıksız mal veya pa
ra verme veya teknik yardım yapma, yapılacak ve
ya onarılacak tesislerin maliyetlerine katılma şekille
rinden biri ile olur. 

Yardımlarda küçük işletmelerle aile işletmelerine 
öncelik tanınır. 

Afet dolayısıyle çalışma ve üretim imkânları. 
önemli ölçüde bozulmaktan maksat, çiftçinin; 

A) Ürünlerinin, canlı - cansız üretim araçlarının 
veya tesislerinin değer itibariyle en az % 40 oranın
da zarar görmesi, bu zararı kendi gücü ile karşılaya
maması ve tarımsal kredi veren banka, kooperatif ve 
benzeri kuruluşlardan borç alına imkânı olmaması, 

B) Ürünlerinin, canlı - cansız üretim araçlarının 
veya tesislerinin CJ0 40'dan az zarar görmesi halinde, 
kredi alma imkânı olmaması, başka geliri bulunma
ması, dolayısıyle tarımsal faaliyetlerini devam ettire
meyecek ve geçimini sağlayamayacak duruma düş
mesi, halleridir. 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; yangın, yer-
sarsıntısı, yer kayması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu, 
kuraklık, haşare ve hastalık gibi nedenlerle tarımsal 
ürünleri, canlı - cansız (toprak dahil) üretim araçları 
ve tesisleri, zarar gören veya yok olan ve bu yüzden 
çalışma ve üretme imkânları önemli ölçülerde bozulan 
çiftçilere, köylünün kurmuş olduğu tarımsal amaçlı 
üretim kooperatiflerine, Devletçe gerekli yardım
ların yapılmasını sağlamak ve yapılacak yardımlara 
ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Yardımlar : 

MADDE 2. — Bu Kanuna göre yapılacak Devlet 
yardımları; kredi açma, karşılıksız mai veya para ver
me veya teknik yardım yapına, yapılacak veya ona
rılacak tesislerin maliyetlerine katılma şekillerinden 
biri ile olur. 

Yardımlarda küçük işletmelerle aile işletmelerine 
öncelik tanınır. 

Afet dolayısıyle çalışma ve üretim imkânları önem
li ölçüde bozulmaktan maksat, çiftçinin; 

A) Ürünlerinin, canlı - cansız üretim araçları
nın ve tesislerinin değer itibariyle en az % 40 ora
nında zarar görmesi, bu zararı diğer tarımsal veya 
başka gelirleriyle karşılayacak gücü bulunmaması ve 
kredi veren banka, kooperatif ve benzeri kuruluşlar
dan bu zararı karşılayacak borç alma imkânı olma
ması; 

B) Ürünlerinin, canlı - cansız üretim araçları
nın veya tesislerinin % 40'cîan az zarar görmesi ha
linde, kredi alma imkânı olmaması, başka geliri bu
lunmaması, dolayısıyle tanmsaî faaliyetlerini devam 
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TARIM, ORHAN, KÖY İŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çift
çilere Yapılacak Yardımlar Hak

kında Kanun Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun 
amacı; yangın, yer sarsıntısı, yer 
kayması, fırtına, taşkın, sel, don, 
dolu, kuraklık, Devletçe müca
deleyi gerektiren haşere ve has
talık salgınları gibi nedenlerle ta
rımsal ürünleri, canlı - cansız üre
tim araçları (toprak dahil) ve te
sisleri, zarar gören veya yok olan 
ve bu yüzden çalışma ve üretme 
imkânları önemli Ölçülerde bozu
lan çiftçilere ve köyKinün kurmuş 
olduğu tarımsal amaçlı kooperatif
lere, Devletçe gerekli yardımların 
yapılmasını sağlamak ve yapıla
cak yardımlara ilişkin usul ve esas
ları belirlemektir. 

Yardımlar : 

MADDE 2. — Bu Kanuna gö
re yapılacak Devlet yardımları; 
kredi açma, karşıhksız ma! veya pa
ra verme veya teknik yardım yap
ma, yapılacak veya onarılacak te
sislerin maliyetlerine kaimr.a şe
killerinden biri ile olur. 

Yardımlarda küçük işletmeler
le aiîe işletmelerine öncelik tanı
nır. 

Afet doîayısıyîe çalışma ve 
üretim imkânları önemE ölçüde bo
zulmaktan maksat, çiftçinin veya 
kooperatiflerin; 

A) Ürünlerinin, canh - cansız 
üretim araçlarının ve tesislerinin 
değer itibariyle en az % 40 ora
nında zarar görmesi, bu zararı 
diğer tarımsal veya başka gelir
leriyle karşılayacak gücü bulun
maması ve kredi veren banka, koo-

ANAYASA VE ADALET 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Tabiî Afetlerden Zarar Gören 
Çiftçilere ve Tarımsal Amaçlı 
Kooperatiflere Yapılacak Yardım

lar Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tarım, Orman 
ve Köy İşleri Komisyonu metninin 
1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Yardımlar : 

MADDE 2. — B u Kanuna gö
re yapılacak Devlet yardımları; 
kredi açma, karşılıksız mal veya 
para verme veya teknik yardım 
yapma, yapılacak veya onarılacak 
tesislerin maliyetlerine katılma se
kilerinden biri i!e ohır. 

Yardımlarda, küçük işletmeler 
ik aiüe işletmelerine öncelik tanı
nır. 

Afet doSayısıyle çalışma ve üre
tim imkânları önemli ölçüde bozul
maktan maksat, çiftçinin veya 
kooperatiflerin : 

A) Ürünlerinin, canlı - cansız 
üretim araçlarının ve tesislerinin 
değer itibarı ile en az % 40 ora
nında zarar görmesi, bu zararı di
ğer tarımsal veya başka gelirieri 
ile karş'Fayacak gücü bulunmama
sı ve kredi veren banka, kooperatif 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Tabiî Afetlerden Zarar Gören 
Çiftçilere Yapılacak Yardımlar 

Hakkında Kanun Tasarısı 

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

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 686) 
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•Hükümetin Teklifi 

Karşılıksız y&râmı, ancak yokanda bekrtllen ko-
şu-ÎIsrJa ve geri ödeme gücü ohr.sdîğî sactaîiaü. çift
çilere yapılabllhe Tesis îHaliyelIne katık;*..?.; sadece 
çiftçilerin birlikte kullandıldari ve yarrû'laaddelan 
araç-nr ve tesisler îçl-î ve sereğiı-e göre ya^dakdir. 
Tesisin oı^ınlmas! veya yeırkiftkı ca^la^/ııasins ks-
tıünıa, proje tu'srmü; % 70kd geçemem 

Bu ezaslara göre ve bölgeler itife-ıyde, çiftçilere 
hangi afetler için «e gibi ürünleri, car A - caiziz 
üremin sraçlsrı ve tesisleri için haiigl sarferda ve sıe 
çekiîde yardır.^ yapılacağa yeı;ekaekkte :.:çsk ve üe-
çik bir şekilde belirtilir, 

Zarar >e ziyanları Devletçe herhangi bir suretle 
karşılanmış olanlara veya ziraî sigortada ? yararlan
ma hakanı, bulunanlara hu Kanun gereğince ayrıca 
yardım yapılmaz. 

Kasar Fes pir KorıisyorJşv! 

MAB3JE 3, — Afcti]e?de:ı zarar gören çiftçilerin 
Z':.''ür ve eiynmanır.rş mahiyetini, örardariîii ve tatar
larını tespit etmek,, çiftçimin odeı^e gücüne göre kar-
yl&Krjt sekilerini fcekrimek a«naeı.yle her fi ve ikede 
;î35sy teşrîî komisyoidan kurulur. 

• Komisyonlar : 
A.) tilerde vali veya adına gcrevieiidirecegl yar» 

diKîni.TîivjH başkEiıhğ!i?cb;; ckefterdarkk. teknik ziraat 
müdürlügi i. veteriner nıüdömiğü, T. C. Ziraa* Ban-
kas.'. Bîüdiirîüğü ve ziraat odası başkanlığından, 

B) ikekrde, kaymakam veya adına görevlendi
rilen vekilinin kaşknu-îrgzffda; ilçe zkaat rnükeiîdisîiği, 
ilçe veteriner hekimliği, ma! müdürlüğü, T. C. Ziraai 
Bsnkas: müdürlüğü, ziraat odasj başkanlığı ile ilgili 

(S. Sayısı : 686) 

Hasar Tespit Komisyon'ün : 

MAADBE 3. ~ Afetlerden /arar gören çktdferin 
zarar ve ziyanlarınirî mahiyetini, erardiîi'ina ve ta
tarlarım tespit etmek, çiftçinin .öderce gücük;,; güre 
ka rgama şekillerini belirtmek aniacıyîe her iî ve ü» 
çede hasar tespit kosnisyoîîlan kuralar. 

Koalisyonlar • 
A) Ikerde, vali veya adam gdrevk-iidireeej: yar-

dsnıeisama boşkaîîkğsnds; defterdar, teknik ziraat 
müdürü, veteriner müdürü, T. C, Ziraat Başkası mü
dürü ve ziraat odası başkanından., 

B) İlçelerde, kaymakamın başkanlığında: ilçe zi
raat mUhendisi, ilçe >cte»ner hekimi, •mainıüdürik 
T.C. Ziraat Bankası müdürü ve ziraat odası ba-şka-
omdan, 

Cumhuriyet Senatosu 
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darım, Orman, Köy İşleri | Ar.?y?.;:j. ve Adalet Komisyonunun 
Kav-y/enamm Kabul Ettiği Metin BCabııl Ettiği Metin 

peradif ve benzeri kuru i aşlardan bu ve benzeri karu:uş:ardan ba za-
oanva karşılayacak borç alma im- aaeı karşda} acdk borç alma insikâ-
?Aa: okunması; nı okraması; 

2) üvdakrirdıv canlı - ca.".r: Z 
üredm araçisna-n veya i'edAcradv: 
% 4.),i.'nr.ı a? zarar görmesi halin
de, kredi aikea bakara okaauasa 
barjkn gdbl bakRaraaîoıes!, dolayı-
îıiyb ianavjai fâîadyeilerini davara 
ctdreaı-yecck ve geçbr/ru csyr;n-
3 adayacak durauıa dikmesi. 

Halleridir, 
ıdarşdd^aa yardan, aaeak ya

kanda beli'daen koriîliarda ve ge
ri ödeme gücü oA'ad^d/i eaeriaaar? 
ç!f*v'--2"ö ve kooperatiflere yap> 
Iabdir= Teeis madyefao kaîda:an 

radeee ç'frçüere ve koa^ejaıdlere 
bkdkto kaürmdddan vs yararüan-
dsk;a~ı a;paeîav ve tee^kr iç'n ve 

D) Ürünlerinin, canlı - can-
sea ikedaı araa-kari-nm veya tesis-
Adeda % 40 oramadan ax zarar 
gdriüeel brdûade, kredi alma hıı-
kfari o2K3:-:ımas;, ba zararı diğer ta-
i mvsaî veya başka getrleri ile kar-
;y'.ayacak gücü bulurırnarnasi, do-
îayısryic tarımsal faaliyetlerim de-
••, a;îi CiHreaıeyecek ve geçimini 
sagkryaatayaeak duruma düşmesi; 

Haüenrlir. 
üavşd'.k':?^ yardim ,ancak yu-

karrda bedriden koşullarda ve gc-
:I üderae gücü Oinıad.ğı saptanan 
çadçdere ve kooperatiflere yapı-
kb'kr. Tesis maliyetine katılma, 
rn-icce çiîlçvere ve kooperatiflere 
bidik'o laviaaddvk-ın ve yaradaa-
daküavı arnfdar ve tesisler k ia ge
reğine edde yapılabilir. Tesisin 
eaairA'aaaam veya yenisinin sağ-
ra\aaaa;'ina k^tdraa, proje tııtannın 
'•'A-, 7'Tdd p^çiimz?.. 

Zarar ve ziyanları Devletçe 
.. .., kı;k-r--.iî bakaoaa'ara ba KEOTUF. kedra'aaj bir surete karşılanmış 
'-."."'»gf̂ co iPsyrrce yar baı vrevkraa, olan'"ara veya sigortadan yararlan

ma imkânı bulananlara, bu kanun 
a:Tcad»K'e avrsea vardım yanıbraz. 

gereAae ayjre yapdabAr, eeeaan 

<r 

•>r3a;r:;0:-:i veya ycaa 
aâ a/ao" I.;.ai'ilir.a, e-roj. 

-eecrer^, 
ve AyaAara Dcvkdy" 

bedaeryd bir serede kra^knur»:-?; 
cdaaorva T/eva AaeAadaa yararkıa-

7 ;5 - •-> 

/Av,;r 7" i\!)i:'t!S'y)!}!un 

?dADi3A 3. — Afetlerden aa- MADDE 3. — Tarım, Orman 
ra? gü/er* çkAeikrig ve kooaera- ve Fidy İşieri Koîîîis3roîüi metninin 
fifiesia z^?i± T.e ziyardaiiniiri ma- Z nc'j la^ddesi aynen kaba? cad» 
idyeîiıd, orania'in? vo turarianîH mistir, 
ÎCEP:İ ei-'nek, çiitçiîerîn ve koope-
rati.f?.:riii ödeme ^fiedne gid'e k-rr-
şda-na 'Ş^kilicrini b^drfeıek ama-
cıydiî her il ve üçede basar f.e.:;oiî 
kîîi'iiiîyoıalan kurulur. 

Komisyonlar : 
A) kîîerde ^;a!I veya arbnn gd-

v:vieîsdi-e'::cği yardiitîCJS'.'un ba;-
kaskğînda; defterdar, teknik zi
raat müdürü, veteriner müdürü, \ 

Bütçe ve Pian Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

MADDE 3. — Mîllet Meclisi 
li-etniiiin 3 neü maddesi aynen ka-
bal cdiim'ştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 686) 
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Hükümetin Teklifi 

Oluşur. 
Komisyonların yetkileriyle çzalışma yöntemleri yö

netmelikte belirtilir. 

Fon Kurulması : 

MADDE 4. — Bu Kanun gereğince yapılacak yar
dımları ve harcamaları karşılamak üzere, ilk malî yıl
da Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesine, 
konulacak ödenekle bir fon teşkil olunur. 

Fon hesabında tutulan paraların faiz ve ikramiye 
gibi gelirleri, borçlulardan tahsil edilecek taksit ve 
faizler, fonla ilgili her türlü satış, bağış ve yard un
lar fon hesabına geçirilir. 

Fonun Yönetilmesi : 

MADDE 5. — Foa paralar, T. C. Ziraat Banka
sında, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı em
rinde açılacak bir hesaba yatırılır. Fonun işletilmesi, 
fondan yapılacak harcamalar, kredi, karşılıksız öde
me ve tesis maliyetlerine katılma şekilleri, faiz, geri 
ödeme, erteleme, fonla ilgili olarak T. C. Ziraat Ban
kasınca yürütülecek işlemler ve diğer hususlar yö
netmelikte gösterilir. 

Millet Meclisinin Kabul Ettiği M^tin 

muhtarlar ve belediye olan yerlerde çiftçi malları ko
ruma başkanlığı yetkililerinden, 

Oluşur. 
Komisyonların yetkileriyle çalışma yöntemleri yö

netmelikte belirtilir. 

Fon Kurulması : 

MADDE 4. — Bu Kanun gereğince yapılacak yar
dımları ve harcamaları karşılamak üzere, ilk malî yıl
da Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesine, 
konulacak ödenekle bir fon teşkil olunur. Bu yardım 
fonu, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçe
sinin % 10'undan az olamaz. 

Fon hesabında tutulan paraların faiz ve ikramiye 
gibi gelirleri, borçlulardan tahsil edilecek taksit ve 
faizler, fonla ilgili her türlü satış, bağış ve yardım
lar fon hesabına geçirilir. 

Fonun Yönetilmesi . 

MADDE 5. — Fon paraları, T. C. Ziraat Banka
sında, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı em
rinde açılacak bir hesaba yatırılır. Fonun işletilmesi, 
fondan yapılacak harcamalar, kredi, karşılıksız öde
me ve tesis maliyetlerine katılma şekilleri, faiz geri 
ödeme, erteleme, fonla ilgili olarak T. C. Ziraat Ban
kasınca yürütülecek işlemler ve diğer hususlar yö
netmelikte gösterilir. 

Bu Kanunla ilgili açılmış kredilerden faiz alınmaz. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı . 686) 



— 15 — 

Tarım, Orman, Köy İşleri 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

T. C. Ziraat Bankası müdürü, ve 
Ziraat Odası Başkanı veya tem
silcilerinden, 

B) İlçelerde, kaymakam veya 
adına görevlendirilen vekilinin baş
kanlığında; üçe ziraat mühendisi, 
iîçe veteriner hekimi, mal müdü
rü, T. C. Ziraat Bankası müdürü, 
Ziraat (Masa başkam ile ilgili muh
tarlar ve belediye olan yerkrde 
çiftçi mallarını koruma başkanı 
veya temsilcilerinden, 

Oluşur. 
Komisyonların yetkileriyle ça

lışma yöntemleri yönetmelikte be
lirtilir. 

Fon Ktırulması : 

MADDE 4. — Bu Kanun ge
reğince yapılacak yardımları ve 
harcamaları karşılamak üzere, her 
yd Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Bütçesine, konulacak 
ödenekle bir fon teşkil olunur. Bu 
yardım fonu ilk malî yılda Gıda -
Tarım ve Hayvancıhk Bakanlığı 
Bütçesinin % 10'undan az olamaz. 

Fon hesabında tutulan parala
rın faiz ve ikramiye gibi gelirleri, 
borçlulardan tahsil edilecek taksit 
ve faizler, fonla ilgili her türlü sa
tış, bağış ve yardımlar fon hesa
bına geçirilir. 

Fonun Yönetilmesi : 

MADDE 5. — Milfct Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Anayasa ve Aidafct Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

MADDE 4. — Tarım, Orman 
ve Köy tşleri Komisyonu metninin 
4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

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

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 6S6j 
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Hesap Döneni- ve Denetim : 

MADDE 6, — • Fonun hesap dönem! malî yıldır. 
Gıda « Tarım ve Hayvancıbk Bakanı fonun ita ami
ridir. Maliye Bakankğmea ba Bakankk emrine bir 
fon saymam atanır, 

Bilanço ve kesin besaps ertesi yAn Temmuz ayı 
içinde Sayıştay'a verilir. Sayışiayca denetim, yönet-
melikteki esaslar gözönünde bulundurulmak suretiyle 
yapılır, 

İstisna ve Muaflıklar 

MADDE 7, — Ba Kanunun uygulanması ile il
gili; 

A) Fon harcamaları Genel Muhasebe ve Artır
ma, Eksiltme *e ihale Kanunları bükümlerine bağk 
değildir, 

B) Başvurmalar, bildirimler, düzenlenecek senet
ler. fe^arraf belgeleri ve benzerî kâğıtlarla, resmî mer
cilere ve noterlerce yapılacak iş'ernîer her türlü ver
gi, harç ve resimlerden muaftır. 

M il! et Menisinin Kabul Ettiği Metin 

Hesap Donemi ve Denetini : 

B*1T — 7c ' e ^ ı »"«i müli yıldır. 
n • t a - f v, >it&J ı r. Ba1 a * Joıun ita ami-

ı V n E t B " \ ı r i «• emrine bir 
ı . j ' " tnı 

c r e r a ^es *ı'tn temmuz ayı 
ı e ^ * - Jı ^a>? öj a ceretirn, yönet-
^ I „ « - ? £ ıi'i île ! ı 'ardu a'mak suretiyle 

7. —- Ba Kanunun uygulanması ile fi
i l i ; 

A) Fen bnreaınafen Gene! Muhasebe ve Artır
ma, Ek-ilime \o İhale kanunları hükümlerine bağlı 
değiidk, 

E) Başvurmalar. bildirdiler, düzenlenecek senet
ler. fesrrrruf belgeleri ve benzeri kâğıtlarla, resmî rner-

j ciÂeroo ve noterlerce yapılacak işlemler ner türiü ver-
ry, bnrç ve resimlerden rnuaftsr. 

MADDE ü — Bu Kanunun G.'da - Tarım ve i MADuE 8, — Ba Kanunun Gıda - i arı m ve Hav-
'•?ncdrk Bakanbğına yüklediği gorevteri yürüt

mek üzere Bfikrnbk bünyesinde bir afetler dairesi 
kurulur. 

Daire, bir b-nşksurn yönetiminde şvv?kan yardını-
edan ile gerektiği kadar uzmanlık, müdürlük, bir say-
rrriî-drk ve bunîara bağlı bürolardan al-jışuı% Dairenin 
tafradaki hizmctîeri il Ziraat ve Veteriner kuruluşla
rınca yürütülür. 

vaacJjk Bakanhğ;na yüklediği görevleri yürütmek 
üzere Bakardık bünyesinde bir Afetler Dairesi karu-

Daire, bir hS'Sl'üiitn yönetiminde başkan yardnn-
.îları "e gerekliği kadar u^nıaniık. müdürlük,: bir fon 
•:-.,:'yı?',&ülığ\ ve banlara bağk bürolardan oluşur. Dai
renin taşmadaki hizmetleri il ziraat ve veteriner kunı-
ksîsrıncs vürütiilür. 

Ceza. Hükümleri . 

MADDE 9, — Afet bölgelerinde felâkete uğra
yanlara bu Kanuna göre bedelli veya bedekiz olarak 
veriren iş ve irat hnyvanlannı, tohumluk, gübre, mü-

C'.-+a Hükümleri 

MADDE 9. — Afet bölgelerinde felâkete uğra-
îiara im Kanuna göre bedelli veya bedelsiz oia-
•; veresi h vevv tur' bayvanhnnı» tohumluk, qüb-

Cunıhunvet Senatosu -S, Sayısı ; 686) 
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Tarım, Orman, Köy İşleri 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

Hesap Dönemi ve Denetim : 

MADDE 6. — Fonun hesap 
dönemi malî yıldır. Harcamalar 
fon yönetmeliğine göre yapılır. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanı fonun ita amiridir. Maliye 
Bakanlığınca bu Bakanlık emrine 
bir sayman atanır. 

Biüanço ve kesinhesap, ertesi 
yılın Temmuz ayı içinde Sayıştaya 
verilir. 

İstisna ve Muaflıklar : 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
metninin 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu Kanunun 
Gıda - Tarım ve Hayvancıhk Ba
kanlığına yüklediği görevleri yü
rütmek üzere Bakanlık bünyesinde 
bir Tıbbî Afetler Dairesi kurulur. 

Bu Daire, bir başkanın yöne
timinde başkan yardımcıları ile 
gerektiği kadar uzmanlık, müdür
lük, bir fon saymanlığı ve bunla
ra bağîı bürolardan oluşur. Daire
nin taşradaki hizmetleri il ziraat 
ve veteriner kuruluşlarınca yürü
tülür. 

Ceza Hükümleri : 

MADDE 9. — Afet bölgele
rinde felâkete uğrayanlara bu Ka
mına göre bedelli veya bedelsiz 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

MADDE 6. — Tarım, Orman 
ve Köy İşleri Komisyonu metninin 
6 ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

İstisna ve Muaflıklar : 

MADDE 7. — Bu Kanunun 
uygulanması ile ilgili; 

A) Fon harcamaları Genel 
Muhasebe ve Artırma, Eksiltme 
ve İhale kanunları hükümlerine 
bağlı değildir. 

B) Başvurmalar, bildirimler, 
düzenlenecek senetler, tasarruf bel
geleri ve benzeri kâğıt'ar ile res
mî mercilerce ve noterlerce yapıla
cak işlemler, her türlü vergi, harç 
ve resimden muaftır. 

Kuruluş : 

MADDE 8. — Bu Kanunun 
Gıda - Tanm ve Hayvancılık Ba
kanlığına yüklediği görevleri yü
rütmek üzere Bakanlık bünyesinde 
bir Tabiî Afetler Dairesi kurulur. 

Bu daire, bir başkanm yöneti
minde başkan yardımcıları ile ge
rektiği kadar uzmanlık, müdürlük, 
saymanlık ve bunlara bağlı büro
lardan oluşur. Dairenin taşradaki 
hizmetleri, il ziraat ve veteriner 
kuruluşlarınca yürütülür. 

Ceza Hükümleri : 

MADDE 9. — Bu Kanuna gö
re bedelli veya bedelsiz olarak ve
rilen iş veya irat hayvanlarını, to-

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
metninin 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Medisi 
metninin 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi 
metninin 8 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi 
metninin 9 ncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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cadele ilâcı, alet, makine ve malzeme gibi canlı ve 
cansız üretim araçlarım ve tesislerini izinsiz satan ve
ya devreden yahut başka maksatlarla kullananlar 
hakkında, daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde, 
1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasına 
ve bu mallara, kimin elinde olursa olsun, el konul
masına, mevcut olmadıkları takdirde bedellerinin taz
minine hükmolunur. 

Yukarıda sözü edilen suçlara ilişkin davalar sulh 
ceza mahkemelerinde görülür. 

Yönetmelik : 

MADDE 10. — Bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren altı ay içinde, kanunun uyguîama şeklini ve 
kanunun yönetmeliğe bıraktığı hususları düzenlemek 
üzere bir yönetmelik hazıriamr ve Bakanlar Kurulu 
kararıjie yürürlüğe konur. 

Yürürlük ve Yürütme : 

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

| Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin 

re, mücadele ilâcı, alet, makine veya malzeme gibi 
canlı veya cansız üretim araçlarını veya tesislerini 
izinsiz olarak iki yıl içinde satan veya devreden ya-

! hat başka maksatlarla kullananlar hakkında daha 
I ağıır cezayı gerektirmediği takdirde, 1 000 liradan 
j 5 000 liraya kadar ağır para cezasına ve bu mallara, 

kimin elinde olursa olsun, el konulmasına mevcut ol
madıkları takdirde bedellerinin tazminine hükmolu
nur. 

Yukarıda sözü edilen suçlara ilişkin davalar sulh 
i ceza mahkemelerinde görülür. 

Yönetmelik : 

MADDE 10. — Bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren üç ay içinde, kanunun uygulama şeklini ve 
kanunun yönetmeliğe bıraktığı hususları düzenlemek 
üzere bir yönetmelik hazırlanır ve Bakanlar Kurulu 
karanyle yürürlüğe konur. 

Yürürlük ve Yürütme : 

MADDE 11. — Bu Kanunun hükümleri 28 Şu
bat 1977 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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Tarım, Orman, Köy işleri 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

olarak verilen iş veya irat hayvan
larım, tohumluk, gübre, mücadele 
ilâcı, alet, makine veya malzeme 
gibi canlı veya cansız üretim araç
larım veya tesislerini izinsiz ola
rak iki yıl içinde satan veya dev
reden yahut başka maksatlarla kul
lananlar hakkında daha ağır ceza
yı gerektirmediği takdirde, 1 000 
liradan 5 000 liraya kadar ağır pa
ra cezasına ve bu malara, kimin 
elinde olursa olsun, müsaderesine, 
mevcut olmadıkları takdirde be
dellerinin tazminine hükmohınur. 

Yukarıda sözü edilen suçlara 
ilişkin davalar Sulh Ceza Mahke
melerinde görülür. 

Yönetmelik : 

MADDE 10. — Bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren altı ay 
içinde, Kanunun uygulama şeklini 
ve Kanunun yönetmeliğe bıraktığı 
hususları düzenlemek üzere bir 
yönetmelik hazırlamr ve Bakanlar 
Kurulu karanyîe yürürlüğe konur. 

Yürürlük ve Yürütme : 

MADDE 11. — Bu Kanun hü
kümleri yayımı tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

kumluk, gübre, mücadele ilâcı, alet, 
makine veya malzeme gibi canh 
veya cansız üretim araçlarını veya 
tesislerini izinsiz olarak iki yıl 
içinde satan veya devreden yahut 
başka maksaüar ile kuîSananîar 
hakkında daha ağır cezayı gerek
tirmediği takdirde 1 000 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para ceza
sına ve bu mallar kimin elinde 
olursa otsun müsaderesine, mevcut 
ohnadıkları takdirde bedellerinin 
tazminine hüküm olunur. 

Yukarıda sözü edilen suçlara 
iîişkiîî davalar, suHı ceza mah
kemelerinde görülür. 

MADDE 10. — Tarım, Orman 
ve Köy İşleri Komisyonu metninin 
10 ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Tarım, Orman 
ve Köy İşleri Komisyonu metninin 
11 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi 
metninin 12 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

MADDE 10. — Millet Meclisi 
metninin 10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi 
metninin 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi 
metninin 12 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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