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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — 1984 Yılı İçin Bir .Geçiş Programı Hazır

lanması; 
2. — 22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdıi-

riyöti Umumiyesii Kanununun Adının DeğişltiriJlrnesi; 
3. — Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi; 
Hakkındaki Kanun Tasarılarının maddeleri ve tü

mü kaıbul edildi. 
4. — özeli Eğitime Muhtaç Çocuklar; 
5 . - 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Maa

rif Vekâl'etinfe Baiğlı Ertik ökuları Mütedavil Serma
yesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1902 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 

Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi; 

(Hakkındaki Kanun Tasarılarının öncelikle görü
şülmesi onaylanarak, maddeleri ve tümü kaıbul edil
di, 

6 Eylül 1983 Salı günü saaJt 10.00'da toplanmak 
üzere Birleşime saat 17.20'de son verilldi. 

Vefik KÎTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekiii 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

II. GELEN KÂĞITLAR 

Teklif ' 
1. — Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü

venlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejaıt TÜM'ER'in, 
22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanu
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi. (2/128) (Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
(Esas); Anayasa komisyonlarına : 5.9.198-3) 

Rapor 

2. — Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarısı 
ve Adalet; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/45) (S. Sayısı : 556) (Dağiitma 
tarihi : 6.9.1983) 

- 1 8 S — 



Danışma Meclisi B : 157 6 . 9 . 1983 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yefik KİTAPÇIGİL 
KÂTtP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, Ali Nejat ALP AT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 157 nci Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

rŞULEN İŞLEK III. — GÖRÜ 

1. — Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER 
ve 21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı 
Pasaport Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı 
Kanunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 
402). (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 inci maddesinde 
«Danışma Meclisi Üyesi Nuri Özgöker ve 21 Arka
daşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Ka
nununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Kanunla De
ğişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi» vardır. Bu Kanun Teklifinin müza
keresine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Bu Teklifle ilgili olarak Hükümeti ve İçişleri Ba

kanlığını Müsteşar Yardımcısı Sayın Mehmet Şahin, 
Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın 
Turhan Geneç, Dışişleri Bakanlığını da Bakanlık 
Müşaviri Sayın Nihat Bozkurt Erman temsil ediyor
lar. 

Teklifle ilgili Raporu okutuyorum. Biliyorsunuz 
bu Teklif Komisyonca reddedildiği için, Raporu oku
tacağım, Rapor üzerinde müzakere açacağım ve bi-
lahaca kararınızı alacağım. 

Raporu okutuyorum : 
(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu

nun Raporu okundu). 
BAŞKAN — Bu teklifin sahibi Sayın Özgöker. 

Bir açıklama yapacak mısınız?.. 

NURİ ÖZGÖKER — Müsaadenizle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özgöker. 

(1) 402 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Yüksek müsaadelerinizle teklifimizin mahiyetini 
açıklamak istiyorum. 

Bu teklifi Dışişleri Bakanlığı personeli ve dış gö
revlerde bulunan Devlet personeli için vermiş bulu
nuyoruz. Pasaport Kanununda bir küçük değişiklik 
öngörülmektedir; fakat aslında bu bir personel hak
ları sorunudur. Konu basit olarak şudur : 

Devletimiz kendi personeline, eş ve çocuklarına 
Anayasa gereği kanunlar yoluyla bazı haklar sağla
mıştır. Aile zammı, vergi indirimi, tedavi masrafları. 
harcırah, çocuk zammı, öğrenimdeki çocuklara bazı 
haklar, erkek çocuklar için tahsil süresince askerlik
ten tecil vesaire, evlenme yardımı, ölüm yardımı... 
Bu haklar memurun eşine, kız ve erkek çocuklarına 
uygulanır. Burada bir istisna yaratılmıştır. Erkek ço
cuğa tahsilinin sonuna kadar bütün hakları veriliyor, 
yalnız özel veya diplomatik pasaport verilmesi uy
gun görülmemiş; «18 yaşından sonra verilmesin» de
niliyor. Gerekçe, yok. «Reşittir» deniliyor, «Aileden 
kopmuştur» deniliyor. Bütün haklar veriliyor, hatta 
teröristlerce şehit edilince Devlet merasimi yapılı
yor; yani doğuşundan yüksek tahsilini tamamlayın
caya kadar bütün hakları var, sadece pasaport hak
kı yok. 

Müsaadenizle Komisyonun ret gerekçesini (Biraz 
evvel okunmuştu) ben üzerine basa basa tekrar ede
ceğim. Burada bir imtiyazdan bahsediliyor; «Aile 
içinde yaşamak ve barınmak zorunluluğu olanların 
istifade edebilmeleri gerektiği» deniliyor, rüştünü is
pattan bahsediliyor, aileden koptuklarından bahsedi
liyor; aileden koptu deniliyor. Peki bütün haklar 
kopmuyor da burada yalnız pasaport hakkı mı ko
puyor?.. 

Reşit denince, kız evladı reşit değil midir?.. Kız 
evladına bu hak tanınmamış mıdır?.. 

— 187 — 
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Eşitsizlikten bahsediliyor; 18 yaşının altındakiler-
de bu eşitsizlik yok mudur?.. 

Aileyi bir koyun sürüsü gibi mütalaa edip, aile 
topluca seyahat edecektir, öyleyse bu çocuklar refa
katte seyahat edecektir, anne, babalarından ayrı se
yahat edemezler... Basit bir örnek : 

Büyükelçi Lüksemburg'dadır. Lüksemburg'da yük
sek tahsil yapacak çocuklarının üniversitesi yoktur, 
Fransa'ya veya Belçika'ya çocuğunu gönderecektir. 
Aileden ayrıldığı için buna toplu pasaport vermeye
ceksiniz, ayrı pasaport vereceksiniz... Bu ne kadar 
akla yakındır?.. Tabiî evladı olmayan, evlat şefkati 
nedir bilmeyen başka türlü konuşabilir. Hiç evlen
memiş bir profesörün evlilik hakkında eser yazması 
da görülmüş şeydir. Bu gibi işler hisle değil daha zi
yade kanunların sağladığı haklarla dikkate alınmalı-

1 dır. 
Komisyonda İçişleri Bakanlığı temsilcisi mevcut 

kanunların uygulanmasını referans olarak gösterdi. 
Halbuki burası Yasama Meclisidir, uygulama yeri 
değildir, burası yaratıcılık istemektedir. 

Bazı çocuklar için imtiyazdan bahsedebilir. Bun
lar 18 yaşın altındadır. Bunlar imtiyazdan bahsetti 
diye diğer çocukların ellerinden bu hakkı almak 
doğru olamaz. 

Eşitsizlik diye de bir şey söz konusu değildir. 
Anayasaya bunun aykırılığı nerede?.. Bütün haklar
da adalet, eşitsizlik ve imtiyaz söz konusu olmuyor 
da, neden sadece hususî pasaportta oluyor?.. 

Bir büyükelçinin ailesini daha gümrükten çıkar
ken bölüyorsunuz. İşte şuraya bakın, kordiplomatik 
için balkon vardır, o da mı imtiyazdır?.. Buraya bü
tün büyükelçi ailesi girecek, yalnız 19 yaşındaki üni
versitede okuyan oğlu buraya girmeyecek... Bunun 
gibi, hipodromda yerleştirirken yine öyle aile bir ta
raftan girecek, öbürü girmeyecek. Bazı haklar tanın
maktadır, Piex'ler vesaire gibi; aile bir yere girecek, 
öteki oğlu girmeyecek. Yani oğlunun tahsili devam edi
yor, 25 yaşma kadar Devlet bütün haklarını tanımış, 
yalnız buna pasaport vermeyeceksiniz; farkı bu. 

İlahî adalet vardır; ama Allah kullarını değişik 
yaratmıştır. Nimetlerini hepsine eşit vermemiştir. Al
lah'ın herkesi Cennete göndermeyeceğini biliyoruz. 
Burada eşitsizlik, adaletsizlik ve imtiyazdan bahsede
nleyiz. Dışişleri personeli için yapılan bu tekliften Da
nışma Meclisi üyelerinin de yararlanması düşünüle
rek, ondan da çekinilmiş; bunlar fazlalaşacak, bu ka
dar insana diplomatik pasaport mu vereceğiz diye dü
şündüler. Böyle bir şey söz konusu olamaz; çünkü Da
nışma Meclisinin misyonu, görevi bitmiştir, sonuna 

gelmiştir. Şu halde sizlere bu uygulanacak değildir, 
onun için endişe buyurmasın Dışişleri Bakanlığı tem
silcisi. 

Atatürk, dünyada kadın haklarını, Türkiye gibi 
muhafazakarlığın bütün ağırlığı ile hükmünü sürdür
düğü bir ülkede, Avrupanın en medenî sayılan ülke
lerinden çok önce ortaya atmış büyük bir önderdir. 
Ancak, Büyük Atatürk'ün aramızdan ayrılışından ya
rım aşıra yakın bir süre geçince ve 100 üncü yılını 
daha geçen kutladığımız bir sırada Danışma Mecli
sinde bir üyenin erkek çocuk haklarını savunmak-
rnecburiyetinde kalacağı ve bunun için de bu kürsüyü 
işgal edeceği önceden kestirilemezdi. Anayasa, Yasa
ma, personel hakları, personel politika ve idaresi bu
rada ibretle gözler önüne serilmektedir. 

Asıl bu teklife karşı çıkmakla Anayasal hak, per
sonel hakları ve personelin görev ve değerlerine karşı 
çıkılmaktadır. Hak kazanılır, başkası tarafından dağı
tılmaz. Burada eşitlikten bahsetmek yerinde olmaz. 
Bir imtihanı kazanıyorsunuz, şu üniversiteye girme 
hakkını elde etmiş oluyorsunuz. Burada haktan, eşit
sizlikten bahsedilebilir mi?.. Bunu vermemekle ne el
de edeceğiz?.. Devlet malî yönden bir külfet altına 
mı girecektir?.. Bu sadece manevî bir destektir. Dev
letin kendi personeline bahşedebileceği parasal olma
yan imkânlardan biridir. 

Komisyonun bu gerekçesini hukuk fakültelerine 
ve idarî bilimler fakültelerine bir örnek olarak gön
dermeyi öneririm. 

Takdir Yüce Kurulundur. Komisyon kararının 
reddini öneririm. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özgöker. 
Değerli üyeler; Rapor üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Sayın Gölcüklü, buyurun efendim, 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, de
ğerli arkadaşlarım; 

Ben meselenin, çeşitli konuşmalarımda yaptığım 
gibi, belli bir yönü üstünde duracağım ve benim özel
likle önem verdiğim bir husus. 

Ayırım yasağı, diskriminasyon yasağı dediğimiz 
husus... Malumunuz Anayasamız şu, şu, şu sebeplerle 
ayırım yapılamaz, kanun önünde eşitlik, diyor ve bu 
sebeplerden birisi de cinsiyete dayanan eşitsizlik ya
sağı. Erkek ve kız çocuklar bu Pasaport Kanunu ile 
ayrı muameleye tabi tutuluyorlar. 

Şimdi meseleyi şöyle ele almakta yarar vardır : 
özgöker arkadaşımızın konuşmasından anladığı

ma göre, Bakanlık, çeşitli kanunlarda bu tür tatbi-
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katın bulunduğu örneğini vermiş. Bu örneğe itibar et
memek lazım. 

Bilirsiniz, bizde bir kanun bolluğu vardır ve bu 
kanunların pek çoğu da çok eskidir. Eskiden mevcut 
olan bir ayrımın, bugüne kadar devam ettirilmesi bel
ki bir ihmaldir; ama zamanı geldiğinde muhakkak 
düzeltilmesi gereken bir husustur. Onun için es'kiye 
itibarla eskiyi emsal olarak yeniyi kararlaştırmak 
uygun olmayacaktır. 

Pasaport Kanununa göre kız çocuklara şöyle, erkek 
çocuklara böyle muamele yapılmasına karşıyım; ama 
reşit olan kız veya erkek çocuğa diplomatik pasa
portun verilmemesi gerekip gerekmediği hususunda 
kanaat belirtecek değilim; ama yapılması lazım ge
len bir şey varsa, her iki cinsiyetten çocuğun aynı 
muameleye tabi tutulmasıdır. Ya kız çocuklardan da 
bu kaldırılır veyahut erkek çocuklara da bu hak ve
rilir. 

Malumunuz bir süre kadın haklarından söz edil
di, kadın haklarının savunuculuğu yapıldı. «Kadın 
hakları savunuculuğu terimi bugün terk edilmiştir. 
Uluslararası kuruluşlarda bunun yerini alan terim, 
«Erkek ve kadın halkları eşitliği» dir. 

BAŞKAN — Bunda leh ve aleyh diye bir konu 
yok Sayın Azgur. Rapor üzerinde söz isterse üç üye, 
beş üye lehte ve aleyhte konuşabilir tabiî. Rapor üze
rinde konuşmadır, onun için söz istiyorsanız vere
ceğim. 

FUAT AZGUR — O zaman rapor üzerinde ma
ruzatım olacak. 

BAŞKAN — Leh, aleyh mevzubahis değil, öner
gelerin lehinde, aleyhinde konuşturuyoruz; fakat ra
por üzerinde konuşabilirsiniz. 

Buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Evvela hemen şunu ifade edeyim ki, Anayasa 

Mahkememizin tarifine göre, eşitlik ilkesi, aynı statü 
içinde bulunanlara farklı muamele yapmama yönün
de tarif edilmiştir. Yani muayyen bir statüye sahip 
bulunan herkes, aynı haklardan istifade etmez iseler, 
o zaman eşitlik yok denebilir. Bütün kadınlar veya 
bütün kızlar bakımından eğer farklı bir kanun hük
mü getirilirse, o zaman eşitsizlik var denir. Yoksa 
hanımlar ayrı bir kanunî muameleye, özellikle erkek
ler ayrı bir kanunî bir muameleye pekâlâ tabi tutu
labilir. Bunun en bariz şartı askerlikte görülür. 

Devlet memuriyetine alınmada erkeklerde asker
lik şartı aranırken, hanımlarda bu aranmayabilir ve
ya başka farklarda vardır, mesela; Emekli Sandığı 
kanununda bunun özel hükümleri vardır : Kız ço
cukları ölünceye kadar yetim maaşı alırlar da, erkek
ler belli bir yaşa geldikleri zaman bu maaş kesilir 
veya sağlık muayenesi de böyledir. Hanımlar daha 
çok himayeye muhtaç oldukları için, evleninceye ka
dar, eş sahibi oluncaya kadar babalarının sağlık cüz
danlarından yararlanırlar da, erkekler bu haktan is
tifade edemezler. 

O itibarla, burada eşitsizlik yaratılıyor gibi bir 
görüşü, bir savı kabul etmek mümkün değildir ka
naatime göre. Bendeniz meselenin bu yönünden ba
kınca teklifi gayet isabetli görüyorum. Bunu başka 
türlü anlatmak da mümkün değil. 

Nasıl oluyor da reşit yaşa gelinceye kadar kız ço
cuğuna pasaport veriliyor; fakat «Sen artık reşit ol
dun; o halde sen annenin, babanın yanında seyahat 
etme imkânını kaybettin veya başka türlü pasaport 
alacaksın» gibi bir muameleye tabi tutmak... Asıl 
o zaman bendenize göre eşitsizlik söz konusu olabi
lir. O itibarla ben teklifin isabetli olduğu görüşün
deyim. 

Saygılar sunarım. 

Şimdi yapılması lazım gelen husus, her iki cinsi
yetin Pasaport Kanununda yahut Vergi Kanununda 
yahut şu kanunda aynı muameleye tabi tutulması ge
reğidir. 

Ayrımın (diskriminasyonun) caiz olduğu haller 
vardır. Gerek Birleşmiş Milletler İnsan Ha'kları Ko
misyonu, gerek Avrupa insan Hakları Divanı (Ki, 
Divan bir mahkeme niteliğindedir, yargı kararı 
vermektedir) cinsiyete, dile, renge, mesleğe vesaire-
ye dayalı bir farklı muamelenin geçerli olabilmesi 
için iki sebep arıyor; bu ayrımın makul ve meşru 
olması. Kriter budur. Bu kriteri erkek çocuklara bu
rada vurursak, ben kendi hesabıma bunu ne makul, 
ne de meşru görüyorum. Bir «Meşruiyet sebebi» de
diğimiz hukukta, «jüstifikasyon sebebi» dediğimiz 
sebep bulunmadığına göre farklı muameleye gerek 
yoktur. 

Bakanlığımız yahut Meclisimiz bu teklifi kabul 
eder mi, etmez mi bilmiyorum; ama yapılması lazım 
gelen şey bu konuda ve mevcutsa diğer konularda 
da makul ve meşru sebebe dayanmayan, cinsiyete 
müstenit farklı muameleleri liste halinde çıkartıp bun
ları biran evvel değiştirmektir. 

v Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, lehinde konuş

mak imkânı var mı acaba? 

- m -
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkanım, izin 

verirseniz rapor üzerinde ben de konuşmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, hayhay. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, kıymet

li arkadaşlar; 
îki arkadaşımız üst üste konuştular; ikisine de 

hak veriyoruz, kanaatımızca. Ancak, meseleyi iki ar
kadaşımızın gördüğü noktada toplanmamış sayıyo
ruz. Şöyle ki : 

Sayın Azgur arkadaşımızın eşitlik anlayışı doğru
dur ve Sayın Gölcüklü arkadaşımıza yönelttiği ten
kitler de kanaatimizce doğrudur. 

Hakikaten eşitlik deyince, aynı statüye girenlerin 
bir kısmına tanınan hakların diğerlerine tanınmama
sı anlaşılır. Mesela bütün diplomatların bazı kızları
na tanınan haklar, diğerlerinin kızlarına tanınmamı ş-
sa eşitsizlik vardır; fakat «Bütün diplomatların kız
ları istifade eder» veya «etmez» deyince, eşitsizlik
ten bahsedilemez. Belli bir kategori muayyen bir sta
tüye konmuştur. Bu statü arasında fark yaratılırsa 
eşitsizlik bozulur. Bu noktada Sayın Azgur arkada
şımız haklı; ama vaki teklifi zamanın şartları içeri
sinde nazarı dikkate almak lazım. 

Şimdi Sayın Gölcüklü arkadaşımız bir noktaya 
dokundu; fakat ısrar etmedi. Ben onun bıraktığı nok
tadan devam etmek isterim. 

Hakikaten kanun yapma sanatında (Kodifikas-
yon sanatında) eskiyi makas edinerek gitmek, hukuk 
istikrarı bakımından yerindedir. «Şu şu şu kanunlar
da şu hükümler getirilmiştir. Binaenaleyh, bu Ka
nunda da paralel hüküm getirmeye mecburuz.» de
mek bazı ahvalde doğrudur, ama zamanın şartlan 
değişmişse hüküm de değişecektir. 

Şimdi, eski kanunda kız çocuğunun aileye tabi 
tutan felsefe, ona diplomatik pasaport verilmesi hu
susunda «evet» demiştir. Erkek çocuğun da bir yaş
tan sonra babasından, anasından ayrılacağı, müsta
kil aile sahibi olacağı siyaseti ve vakası doğrudur. O 
itibarla, erkek çocuklar için bir ayrıcalık yaratılmış
tır ve himaye de aile kurmakta gecikilmesin diye ma
kul bir sebebe bağlanmıştır. Filan filan hallerde er
kek çocuğunu himaye etmeye kalkarsak evlenmeye
bilir, evlenmesi gecikebilir. Nüfus artışı bakımından 
erkek çocukların bir an evvel evlenmesi, iş-güç sahibi 
olmasını temin için, «Bu imtiyazları erkeklere tanı
mayalım» denebilir; ama bugünün şartları onu icap 
ettirmiyor. 

Şimdi diplomatın kız veya erkek çocuğu 18 yaşın
dan sonra tahsiline devam etmiyor mu?.. Ailesiyle 
bağlantısını devam ettirmiyor mu?.. Bu vakıayı Ko
misyon nasıl in'kar edebilir, Hükümet nasıl inkar ede
bilir?.. Benim kız çocuğum olsun, erkek çocuğum ol
sun, yaşına bakmaksızın, tahsillerini bitirinceye kadar 
ve hatta babanın sosyal şartları, ailenin sosyal şart
ları müsaade ettiği için, ihtisas yapıncaya kadar kızın 
ve erkeğin yükleri ana-babanın üstündedir. Bu vakıa
dan hareket edilince kız çocuğa da, erkek çocuğa da 
pasaport verilmesinde zaruret vardır. 

Arkadaşımız Lüksemburg misalini verdiler; haklı
dırlar. Şu veya bu zaruretle diplomatın çocuğu aile
sinin yanından ayrıldığı zaman müstakilen seyahat et
me zorunda 'kalırsa, siz bundan pasaportu neden esir-
geyesiniz?. 

'Bu itibarla, sayın arkadaşımın teklifi yerindedir; 
kabulü yönünde oy kullanmak gerektiği fikrindeyim. 

Arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
!BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin görüşleri

ni rica ediyorum. Buyurun Sayın Tuğ. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Komisyonumuzun beliren görüşünü Raporumuz
da kısaca ifade etmiş olmamıza rağmen, değerli ar
kadaşlarımızı bir kez daha burada dinleme fırsatını 
bulduk, kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Evvela Sayın Gölcüklü Hocamız, meseleyi sadece 
salt hukuk açısından değerlendirip, eşitlik ilkesine te
mas ederek vazettiler. Gerçekten doğrudur. Yani hu
kukta bu eşitliği bozabilecek birtakım kuralların za
man içerisinde değişmesi gerekir; ama zamanın ve 
şartların getirdiği bazı şeylerin de zamanı ve şartları 
değişince de hukuk kurallarının mutlaka bu şartlarla 
devam edebileceği akla gelmemelidir. Hatta beynel
milel hukukta da bu vardır, iç hukukumuzda da var
dır. Ki, bizim hukukumuzda bugüne dek, arkadaşla
rımızın yine izah buyurdukları gibi, haklar zaman içe
risinde ve bizim teamülümüze göre, kadının lehinde 
devamlı bir artış göstermeye neden olmuştur. Bunu 
da gözden uzak tutmamak lazım gelir. 

Değerli hocalarımızın bildikleri gibi, beynelmilel 
hukuk açısından da şartlar değişince, yapılan birtakım 
anlaşmaların da hükmünün kalmadığı açık bir ger
çek olarak ortadadır, hatta bir hukuk kuralı olarak 
da «Rebüs sic standübüs» kuralı bunu gayet güzel 
ifade etmektedir. 

190 — 
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Değerli Azgur arkadaşımıza da teşekkür ediyo- 1 
ruz. Verdikleri misallerle bizim lehimizde, bizim söy
lemeye çalıştığımız birçok şeyi burada ifade ettiler. 
Gerçekten, eşitlik salt hukuk noktasından; yani tam I 
olarak alındığı zaman, askerlikte de bu ayırımı gör- I 
mek mümkündür, gerçekten verdikleri misalde Emek
li Sandığında da bu ayırımı görmek mümkündür; yine I 
diğer birçok sağlık ve sosyal hizmetler konusunda I 
da kadın ve erkeğin tamamen ayrı mütalaa edildiğini 
görmek mümkündür. Bu zaten bizim cemiyetimizin I 
geleneklerine de uymuştur; kadın daima korunmaya I 
muhtaç bir insan olarak düşünülmüştür. Vazııkanun, 1 
da her halükârda bu meseleyi bu noktadan ele al
mıştır. 

Değerli arkadaşımız Kurtoğlu da eşitsizlik nok
tasından meseleyi değerlendirmiş ve bizim görüşleri- I 
mize paralel fikirlerini ifade etmişlerdir. I 

Aslında biz arkadaşımızın teklifini Komisyonda I 
değerlendirdiğimiz zaman, meseleyi enine boyuna târ- I 
tışmıştık. Burada, pek tabiî 12 Eylülün getirdiği bir
takım şartlar da vardır. Bir kişinin elinde diploma
tik pasaportla yurt dışında talebe olarak dolaşması, 
ona birtakım imtiyazlar sağlayacaktır. İmtiyazlar, za
ten hukuk açısından da, beynelmilel hukuk açısın- I 
dan da bir imünite getirmektedir. Böyle bir kişinin 
yurt dışında anarşik olaylardan sonra dahi bunu ta
şıması gerçekten asayiş noktasından ve bizim birta- I 
kim sıkıntılarımıza neden olması noktasından sakın
calar da yaratmıştır. 

Meseleyi biz bu noktada şöyle toparlamak iste
riz : Orta öğrenime devam eden çocuklara 19 yaşına 1 
kadar diplomatik pasaport verilmesi, bu kişilere çok 
önemli bir yarar sağlamayacaktır. Aksine, yasaları
mızda rüşt yaşı olarak kabul edilen 18 yaşına bir 
istisna getirerek, genel kural dışına çıkmaya neden 
olacaktır görüşündeyiz. I 

Yükseköğrenime devam eden çocuklara 25 yaşın I 
.bitimine kadar pasaport verilmesi, esasen 29 yaşı- I 
na kadar harçsız öğrenci pasaportu verilenlere daha I 
fazla kısıtlama getirmiş olmaktadır. I 

Aileye maddî yardım yönünden düşünülünce, esa- | 
sen 5682 sayılı Pasaport Kanununun 15 inci madde- I 
si ile 492 sayılı Kanunun 85/b maddesi, yabancı mem- I 
leketlere münhasıran tahsil için gideceklere de veri
lecek pasaportlardan harç alınmayacağı hükmünü sa- I 
rahaten getirmiş bulunmaktadır. I 

Ayrıca yurt dışına görevli gidenler, hizmet ve I 
hususî damgalı pasaportları da normal olarak ala
bilmektedirler. Diplomatik pasaportlar için yapıla- I 

- i s i 

cak değişiklik, bu pasaportlar için bir ayrıcalık ve 
eşitsizlik doğurabilecektir. 

öte yandan, yükseköğrenime devam eden iki öğ
renciden birisi diplomatik pasaport taşıyacak yurt 
dışında, diğeri de umumî pasaport taşıyacaktır. Bu
nun gerçekten bazı sakıncaları görülmüştür. Uygula
madaki sakıncaları da görülmüştür de, bunu bizim 
Komisyonumuz^ reddetmiştir efendim. 

Bu ve benzeri nedenlerle, arz etmeye çalıştığım 
hususlar için Komisyonumuzun kararı bu teklifin 
reddi noktasındadır. 

(Hepinize saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
'FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Soru sorabüir miyim 

Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, soru 

sorma imkânı da vereceğim. 
Sayın Erman, Hükümet adına sizin bu konuya 

ilave edeceğiniz bir görüşünüz var mı? 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 

BOZKURT ERMAN — Sayın Başkanım, sayın Da
nışma Meclisi üyeleri; 

Sayın Nuri Özgöker Beyefendi, «Bu Kanun Tek
lifini daha çok Dışişleri Bakanlığı mensuplarının ço* 
cuklarım gözeterek getirdiklerini» ifade buyurdular. 
Biz Dışişleri Bakanlığı olarak bu görüşlerine bir neb
ze hak vermekteysek de, memleketin umumî menfaati 
bakımından bu teklife karşı cephe alıyoruz. 

Şöyle ki, malumuâliniz bugünkü şartlarda, elinde 
diplomatik pasaport bulunan kimselerin yurt dışında 
zararlı birtakım mihraklar tarafından uğradıkları te
cavüzler herkesin malumudur. Böylelikle, genç çocuk
larımıza diplomatik pasaport verdiğimiz takdirde bun
lar daha çok tecavüze kolaylıkla maruz kalabilecek
lerdir ve bu da kendi menfaatleri bakımından, bu dip
lomatik pasaportların 18 yaşından yukarı gençlere ve
rilmesini doğru bulmamaktayız. 

Diğer yandan ise, elinde diplomatik pasaport bu
lunan bu çocuklar 18 yaşından sonra medenî hakla
rını kullanmak bakımından tamamen büyük bir ser
bestiye kavuşacaklardır ve birtakım zararlı mihraklar 
da bu çocukları aileleri ve memleketimiz aleyhinde 
birtakım kötü fiillere itmek için faaliyetlerini yoğun
laştırma yoluna gidebileceklerdir. 

Bu bakımdan, Dışişleri Bakanlığı olarak bu tekli
fin reddi konusundaki Komisyon Raporuna iştirak 
ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erman. 
Sayın Gölcüklü, bir sorunuz olacak, buyurunuz 

efendim. 
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FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, de
ğerli arkadaşlarım; 

Tekrar huzurlarınıza geldiğim için çok özür dile
rim. İfade zaafımı bağışlamanızı rica ediyorum : Ta
mamen ayrı şeyleri konuşuyoruz. 

Ben, erkek çocuklara diplomatik pasaport verilir
se yararlı olur, yararlı olmaz konusunu tartışmadım. 
Evrensel, üniversel iki kriter verdim. Cinsiyete müs
tenit bir ayırımın kabulü için makul ve meşru olması 
lazım gelir, dedim. Bu ayırımlar vardır; askerlik hiz
metinde, söz ve ifade hakkının kullanılmasında, basın 
hürriyetinin kullanılmasında; bir askerin söz ifade 
hakkı, bir sivilin söz ifade hakkıyla aynı düzeyde de
ğildir. Bir mahkûmun yayın imkânı, bir serbestin ya
zışma imkânı aynı değildir; ama bunların makul ve 
meşru sebepleri vardır; meslek sebebi, durum sebebi... 

Şimdi benim sormak istediğim şudur : Bir kere 
kadınların özel korunmaya muhtaç olduklarım kati
yen kabul etmiyorum. 

Soracağım husus şudur : Erkekle kadının bu pa
saport verme konusunda (İkisine de verilmez, başka. 
Yararını tartışmıyorum...» farklı muameleye tabi tu
tulmalarının makul; bir, meşru; iki, sebepleri neler
dir onu rica ediyorum? 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Göl

cüklü. 
Sayın Tuğ, buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım; 

Biraz evvel izah etmiştim. Makul ve meşru sebep 
olarak sıraladığım bu gerekçeleri tekrar etmek istemi
yorum. 

Konuya gerçekten salt hukuk açısından bakarsak 
arkadaşımız doğru olabilir; ama bizce ve Komisyonu
muzca makul ve meşru sebep, 12 EylüTden önce yurt 
dışında görülen birtakım hareketlerdir. Herhalde kâfi 
bir sebeptir, makul bir sebeptir. Bundan daha makul 
bir sebep de göremiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın Erman, ilave edecek bir husus var mıdır?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NİHAT 

BOZKURT ERMAN — Hayır Sayın Başkanım, yok
tur. 

BAŞKAN —Yok. 

Değerli üyeler; 
Raporu oylarınıza sunmadan evvel, her defasında 

olduğu gibi, bir defa daha kısa bir açıklama yapmak 
suretiyle bildiğinizi hatırlatmak istiyorum. 

Raporu kabul ettiğiniz takdirde teklif reddedile
cektir' raporu reddettiğiniz takdirde teklif Komisyo
na iade edilecektir. 

Raporu oylarınıza sufnıuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Rapor ıka'bul editoemişıtir. Tek
lifi Komfoyona veriyorum. (Alkışlar) 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen 
Geçici 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ile İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca 
Gündeme Alınma Önergesi ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (2143) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) 
(D 

BAŞKAN - - Değerli üyeler; 
Gündemimizin 'ikiinei şurasında «Danışma Meclisi 

Üyesi Selçuk Kanıtarcıoğlü ve 37 Arkadaşının, 657 
Sayılı Devilet Memurları Kanununa 2595 Sayılı Ka
nunda Eklenen Geçici 9 uncu 'Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi» var; bu Teklifi görüş
meye başîıyoruz. 

Sayın Komisyonun ve Hükümet Temısiloillerinin 
yerlerini almalarını rica ediyorum,..: 

Teklifle iilgilü raporu okutuyorum. 
(Bütçe - Plan Komisyonu Raporu okundu) 
BAŞKAN — Teklif sahibi Sayın Karitarcıoğlu, 

bir açifklamra yapacak mısınız?.. Buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARICIOĞLU — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

1970 yılında 3Q.lfl.1070 (tarihi itibariyle devlet 
memurlarının intibakları yapıldı; ek geçici maddeler
le. Bir maddesiyle de işçilerin ve sözleşmeli çalışan
ların da inıtJbalkTan yapıldı. Bu şekilde işçi - memur 
arasındalki ayrım ıkaldırJJdı ve bugün hâlâ sürünce
mede olan, bu Hükümettin dalhi çözemediği işçi - me
mur meselesi... 

657 sayıllı Devttet Memurları Kanununu değişti
ren 2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesiyle 
işçilerin memur olması (hükmi© bağlamdı. Dilekçe ve
recekler 6 ay içinde, intibakları yapılacak, hakları ve-

(1) 230'a 3 üncü Ek S. Sayılı Basmayazı tutana
ğın sonuna eklidir. 

-in 
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rilecek de memur »olacaklar; fakat burada iki şey 
unutuldu : 

Birincisi; bir gün önce görevden ayrılmış bulu
nan 'bir kişinin durumu ne olacak?., İki gün önce, 
üç gün önce, dört gün önce, beş gün önce, nihayet ta 
irütiibakın yapılmış olduğu 15 Mayıs 1975 tarihinden 
sonra görevden ayrılmış olanların durumları ne ola
cak?.. Bu düşünülmedi. 

ikincisi; memurluğun sona ermesiyle ilgili Devlet 
Memurları Kanununda, (98 inci maddede) «(Memu
riyete girişteki1 santiarı taşımadığı takdirde görevine 
son verilir» diye bir hüküm vardır. Bugün 'bu yeni 
Kanuna göre yapılan intibaklardan sonra; 10 gün 
sonra, 15 gün ısonra, 'bir gün sonra, üç gün sonra 
dosyalar karıştırıldı ve 'bazı işçilerin görevlerine, va-
zîfelerine son veriHdi. Başbakanlık bir genelge yayın
lamak suretiyle «Bunların görevlerine son veremez
siniz» demek zorunda kaildi ve bu uygulandı. 

'Bu manzara karşısında bendeniz Yüksek Heye
tinize, 37 arkadaşımın da kabul ettikleri bu Tek
lifi sundum. Evvela reddedildi. Yüce Heyetiniz Ko
misyon tarafından bir dalha incelenmesini Meri sürdü 
ki, bu Kanunu uygun görenler arasında 7 tane ar
kadaşımız da Bütçe - Plan Komisyonu üyesidir. Şim
di ret raporunda imzası bulunan arkadaşlarımızdan 
7 sinin de benim teklifimde imzaları vardır ve bu bir 
haksızlığı giderici malhiyettedir. Tekrar reddedildi. 

(Ret gerekçesi şöyle arkadaşlarım; ret gerekçesi ilk 
raporda 'olduğu ve bugün ökunamadığı için okuyo
rum. Deniyor ki; *«IPerso'nel statüsündeki hizmet sü
releri intibaklarında değerlendirildiğiinde, yeniden, ge
riye dönük intibak kapısı açılarak...» 

Muhterem arkadaşlarımız; 
12595'lıe bu Ikapı açıldı. Bu kapı beli bir zümre için 

açıldı, belli bir zümre için kapatıldı. O, sayısı 2 ila 
3 bin dalhi dlmayan, (1983 Bütçe Teklifinde işçi ve 
sözleşmelilerin sayısı bellidir. Göreceksiniz orada, sa
yıları belidir.) bunlara bu kapı kapandı; ama ondan 
sonrakiler için açık, hâlâ daha devam ediyor ve şim
di ikinci bir 6 ay.... Boğaziçi Üniversitesindelki inti
baklar, Ortadoğuda'ıki intibaklar aynen böyledir; bu
nun gibi yapılıyor. 

İkincisi; «(Kadrosuzluk nedenliyle mağdur olmuş 
binlerce memur vitirken...» Bunun kadrosuz ottan me
murla alakası yok. İntibakta deniyor ki, «Kadrosuna 
bakıllmaksıızın...» Bütçe - Plan Komisyonunun göster
miş olduğu gerekçe de budur. 

Bendeniz şunu arz ediyorum : İki hususu düzel
mek istiyoruz. Diyorum ki, 1975 senesinden sonra 

bu mademki bir uygulama geçiş oluyor, niye iki 
zümre yaratıyoruz?.. Diğerleri de bu haktan fayda
lansınlar ve onlar da eğer memur oluyorlarsa, 
eğer işçi statüsünden, sözleşmeli statüsünden kaldı
rıp da bunları memur yapmak istiyorsak, onların ne 
günahı var? Devlet Personel Dairesinde, Başbakan
lıkta, bilhassa Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığın
da (Çünkü, orada sözleşmeli personel daha çok var
dır) çalışan sözleşmeli personel zamanında Devletin 
emirlerine baş eğmişler, dilekçe vermiş ve memur ol-
muşlarsa, onlar faydalanamıyorlar; biz yeni bir ka
nun çıkarıyoruz ve bu Kanunda bazı haklar tanı
yoruz. Niye bu ayrımı yapıyoruz? Bunu düzeltelim 
diyorum. 

O halde, 1975 tarihinden bu tarihe kadar geçenler 
de faydalansın diye bir fıkrada bunu getiriyorum. 

İkincisi; Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesi bu kişiler için uygulanmasın, imtihan şartı 
aranmasın diye bir tek bunu ifade ediyorum. Komis
yonumuz da başka bir gerekçeyle bunu reddediyor. 

Yüce Heyetinizden, bu işçilerin ve sözleşmelile
rin de haklarının korunması bakımından yardım 
bekliyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Değerli üyeler; rapor üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon Başkanı TokgÖz; buyurun efen
dim. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Sayın Kantarcıoğlu ve arkadaşlarının vermiş ol
duğu Teklifte iki önemli husus bulunmaktadır : 

Bu önemli hususlardan birisi; 15.5.1975 ile 1.3.1982 
tarihleri arasında işçi statüsünde çalışıp da Devlet 
memurluğuna intisap edenlerin; yani kadrolu memur 
olanların intibaklarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili 
bulunmaktadır. 

Daha önce 15.5.1975 tarihinde çıkarılan bir Ka
nunla, o tarihe 'kadar Devlet memurluğuna intisap 
eden işçi statüsündeki personelin intibakları yapıl
mıştır. Yine 1.3.1982 tarihinde çıkan bir Kanunla da, 
bu tarihten sonra 6 ay içinde işçi statüsünde çalışıp 
da Devlet memurluğuna intisap etmek isteyenlerin 
intibaklarının yapılacağı hükme bağlanmış ve Kanun 
meriyete girerek hükmünü de, yitirmiş bulunmakta
dır. 
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Bütçe-Plan Komisyonu olarak Sayın Teklif sahi- . 
binin bu Teklifine karşı koymamızın nedeni; bir ufak 
grubun, bir azınlığın, gerçekten kendilerinin de ifa
de ettiği gibi, kendi istekleriyle Devlet memuriyetine 
girip, intibakları yapılmamış olan bu kesimin, (Ki, hak
lıdırlar; ancak çok ufak bir azınlıktır.) bir azınlığın 
hakkını iade edelim derken, çok daha büyük bir gru
bun haksızlığını gidermemiş olmak Danışma Meclisi
nin vakarına ve hakkaniyet ilkelerine aykırı düştüğü 
içindir ki, biz bu yolu seçtik. 

Bilindiği gibi, kamu hizmetinde çalışan kamu per
sonelinin büyük bir kısmı, kadrosuzluk nedeniyle ter
fi edememiş ve yıllarca kadro beklemiş bulunmakta
dır. Eğer Sayın Teklif sahibi, kamu sektöründe ça
lışıp da, işçi statüsünde çalışıp Devlet memuriyetine 
geçenlerle birlikte, bugüne kadar kadrosuzluk nede
niyle hakları zayi olmuş personeli de bu Teklif için
de istihdaf etmiş olsaydı, Komisyonumuzun görüşü 
olumlu olacaktı. Biz bir ufak: azınlığın hakkını iade 
edelim derken, büyük bir azınlığı ihmal etmek duru
muna giremezdik. Bu nedenle Teklife olumlu baka
madık, özür dilerim. 

Saygılarla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Değerli üyeler; bu Teklifle ilgili olarak Hüküme

ti, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdür Yardımcısı Sayın tlhan Hüsmenoğlu temsil 
ediyorlar. 

Sayın Hüsmenoğlu; sizin görüşünüz lütfen. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İLHAN 

HÜSMENOĞLU — Sayın Başkanım, Danışıma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Sayın Komisyon Başkanının beyanlarına aynen 
katıldığımızı ifade etmek isterim. 

Bir ek olarak bilgilerinize sunmak istediğim konu 
ise; Teklifte yer alan önemli hususlardan birisi de, 
bu intibak geçiren işçilerin memuriyete giriş sınavına 
tabi olmamalarını sağlamaktır. Ancak, 2595 sayılı Ka
nun uygulamaya gireli bir yılı aşkın bir süre geç
miştir ve ilgililerin intibakları herhangi bir sınava tabi 
tutulmaksızın yapılmıştır. Bu bakımdan Kanun Tek
lifinin hazırlanmasına hâkim olan bu fikir uygulama
da gerçekleşmiştir. Bu bakımdan da endişeye kapıla
cak bir husus yoktur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hüsmenoğlu. 
Değerli üyeler; şimdi yapacağımız, yine bundan ev

velki raporlar üzerinde olduğu gibi, Raporu oylarınıza 
sunacağım; Raporu kabul ettiğiniz takdirde Teklif 
reddedilmiş olacaktır, Raporu reddettiğiniz takdirde 
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Teklif tekrar Komisyona gitmeyecek ve doğrudan doğ
ruya Teklifin müzakeresine geçmiş olacağız. 

Bu açıklamayı yaptıktan sonra Raporu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ra
por kabul edilmemiştir. 

Teklifin müzakeresine geçiyorum. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 2595 Sayılı 
Kanunla Eklenen Geçici 9 uncu Maddesinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa 2595 sayılı Kanunla eklenen geçici 9 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Geçici Madde 9. — Bu Kanuna tabi kurumlarda 
sürekli işçi statüsü ile çalışanlarla sözleşmeli perso
nelden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren 6 ay içinde memurluğa geçmek için yazık olarak 
müracaat edenler, öğrenim durumlarına göre yükse
lebilecekleri tavanı aşmamak ve Kanunun değişik 46 
ncı maddesinin birinci maddesindeki sınav şartı aran
mamak kaydı ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun değişik ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri 
hükümleri, 13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Devlet Per
sonel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü 
maddesinde sayılan kuruluşlarda 1.3.1979 tarihinde 
görevli olanlar için ayrıca 20.2.1969 tarih ve 2182 sa
yılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak derece ve 
kademeleri tespit edilmek suretiyle mevcut veya ye
niden alınacak memur kadrolarına intibak ettirilebi
lirler. 

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışanlardan, bu Ka
nunun yayımı tarihi olan 1.3.1982 tarihi ile 15.5.1975 
tarihi arasında sözleşmeli olarak veya işçi statüsün
de geçen süreleri değerlendirilmemiş bulunanlar için 
de birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Kurtoğlu. 

SERDA KURTOĞLU — Efendim; kanun yap-
ma tekniği bakımından bu maddenin ikinci fıkrası
nın; yani son fıkrasının müstakil madde olması lazım 
gelir kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyonun bu teklifle ilgili görüşü lüt

fen. 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOÖAN TOKGÖZ — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hüsmenoğlu; siz de katılıyor 
musunuz? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İLHAN 
HÜSMENOĞLU — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Şüphesiz ortada yazılı bir önerge 
olmadığı için... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; 
usulle ilgili bir şey söylememe müsaade eder misi
niz? 

BAŞKAN — Usulle ilgili görüşünüzü de alayım 
efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Geçici madde 
olduğuna göre, bunun tekrar bir madde olması müm
kün olamaz. Geçici 9 uncu maddenin fıkrası olarak 
kalmasında fayda vardır; çünkü geçici maddedir. Ak
si halde 10 uncu madde olur o zaman. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu da belki şöyle kas

tetmişlerdir; geçici madde iki tane olabilir şeklinde 
düşündüler belki. Sayın Kurtoğlu; öyle mi düşündü
nüz? 

SERDA KURTOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Geçici iki madde şeklinde düşündü

ler, öyle teklif ettiler; ama sizin bu konudaki görü
şünüzü de Komisyona ve Hükümete arz edeceğim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — O zaman başlı
ğın da değişmesi gerekir. 

BAŞKAN — Tabiî başlığın falan da değişmesi ge
rekir. 

Sayın Tokgöz; tekrar sorayım, Teklif sahibi böyle 
bir konuyu hatırlattı. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Yüce Genel Kurulun takdiri
ne arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Takdire arz ediyorsunuz. 
Sayın Hüsmenoğlu, sizin görüşünüzü rica ediyo

rum. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İLHAN 

HÜSMENOĞLU — Takdire arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Şimdi, konu, benim bakımımdan ol

dukça zor. Ben, sırf böyle sözde bir teklifi oylatma 
durumunda olamayacağım. 

Sayın Kurtoğlu, teklifinizde ısrarlı mısınız? 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, benim tekli

fim yazılı değil; Teklif sahibine arz ediyorum du
rumu. 

BAŞKAN — Tamam o zaman; o halde Teklif 
sahibi, «Bu, bu şekilde kalmalıdır, aksi halde bütün 

Teklifin başlıkla beraber değişmesi gerekiyor.» der. 
Komisyon da takdire bırakıyor. Bu halde, ben evvela 
maddeyi geldiği şekilde oylatınm, kabul etmezseniz 
bilahara ikinci teklifi dikkate alırım. 

Maddeyi geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN ^- Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı? 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, makable 

şamil bir hüküm mahiyetinde olduğu için, genellikle 
sistem şudur : 

«Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinden geçerli olmak 
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» 

Bu, hukukî netice bakımından yerindedir; yoksa 
ceffelkalem «1 Mart 1982 tarihinde yürürlüğe gir
miştir.» denmesi, yerinde değildir. Eğer, Komisyon 
iştirak eder, Teklif sahibi de kabul ederse, bu şe
kilde düzeltilmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tokgöz, görüşünüzü rica edi
yorum. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Teklifle ilgili görüşümüzde 
musırrız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hüsmenoğlu, görüşünüzü ri
ca ediyorum. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İLHAN 
HÜSMENOĞLU — Efendim, Sayın Erginay'ın ha
tırlatmalarına katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Kantarcıoğlu, Teklif sahibi olarak siz de 

katılıyor musunuz? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim, 

katılıyorum. 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi, bu küçük değişiklik

le oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 

sayın üye var mı?.. Yok. 
Teklifin tümünü kesıin oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... 657 Sayılı Devlet 
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Memurları Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen 
Geçici 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir; 
hayırlı, uğurlu olsun. (Alkışlar) 

3. — Danışma Meclisi Üyesi M. Velid KORAN 
ve 49 Arkadaşının, Kanser İlaçları ile İnsülinin İthal 
ve Dağıtımının Türkiye Kızılay Derneği Monopolüne 
Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu. (2/91) (S. Sayısı : 
504) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemimizin üçün
cü maddesinde bulunan, «Danışma Meclisi Üyesi M. 
Velid Koran ve 49 arkadaşının, Kanser îlaçları ile 
insülinin tthal ve Dağıtımının Türkiye Kızılay Der
neği Monopolüne Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi» 
var. Bu Teklifin görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Komisyonun ve Hükümet Temsilcisinin yer
lerini almalarını rica ediyorum. 

Hükümeti ve Sağlık Bakanlığını, ilaç ve Eczacılık 
Genel Müdürü Sayın Atay Okan temsil ediyorlar. 

Teklif ile ilgili Raporu okutuyorum : 
(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu okun

du) 
BAŞKAN — Değerli üyeler. Rapor üzerinde söz 

isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyon, ret raporu üzerinde tekrar bir 

açıklama yapmak isterseniz, buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Yok, Sayın 
Başkanım, raporu tekrar ediyoruz; arz ederim. 

1. . 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 157 nci Birleşimimi
zin ikinci Oturumunu açıyorum. 

Gündemimizin 4 üncü sırasında 78'e 1 inci Ek Sıra 
Sayısı ile yer alan Kanun Teklifinin görüşmelerine 
başlıyoruz. 

(1) 504 S. Sayılı Basmayazı, tutanağın sonuna ek
lidir. 
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BAŞKAN — Değerli üyeler; bu Teklif, Komis
yon raporu ile reddedilmiştir. Raporu oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ra
por kabul edilmiştir; Teklif reddedilmiştir. 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah TOSYALI 
ve 9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Malî İşler 
Komisyonu Raporu. (2/16) (S. Sayısı : 78'e 1 inci 
Ek) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemimizin dör
düncü sırasında : «Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah 
Tosyalı ve 9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» var. 

Sayın Komisyon?.. Yoklar. 

Efendim, Bütçe - Plan ve Malî işler Komisyonla
rına bugün çalışmak üzere izin verdik; fakat daha 
evvelki yaptığımız görüşmede, bu Teklifler görüşüle
ceği zaman bulunacaklar, onun dışında Komisyon ça
lışmalarına devam edeceklerdi; hem öğleden evvel 
hem öğleden sonra. 

Şu anda, hem dördüncü sırada, hem beşinci sıra
daki Tekliflerle ilgili Malî işler Komisyonu ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Başkanları yukarıdalar. Onları da
vet edinceye kadar, Birleşime yirmi dakika ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 11.10 

Bu Teklifle ilgili olarak, Hükümeti ve Maliye Ba
kanlığım, Maliye Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı 
Sayın Necmettin Önel temsil ediyorlar. 

Komisyon yerini almıştır. 

(1) 78'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

-+• my** 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 11.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, AU Nejat ALPAT 
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Teklifle ilgili raporun okutulmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ra
porun okutulması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Teklifle ilgili Sayın Komisyon bir açıklama yapa
cak mı; teklif sahibi, bulunmadığı için?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı
değer üyeleri; 

78 Sıra Sayısı alarak geçen Yasama Döneminde 
huzurunuza gelen Sayın Tosyalı ve arkadaşlarının 
Teklifi, 1.3.1982 tarihli 61 inci Birleşimde önerge
lerle birlikte, önergelerin dikkate alınması veya mü
zakeresi kaydıyla Komisyonumuza iade edilmiş, Ko
misyonumuz daha sonra 5434 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin Hükümetçe yeniden gözden geçirilmesi 
şerhini koyarak, görüşmelerine bir süre ara vermiştir. 
Hakikaten, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesi, de
ğişik tabirle yamalı bohçaya dönmüş; hak edenler ve 
etmeyenler bir arada olmuş, belki hak eden diğer mes
lek mensupları girememişler, onlardan daha az riskli 
işlerde çalışanlar girmişler. 

Bu bakımdan, yeni Yasama Dönemimizde Komis
yonumuz tarafından müzakere konusu edilen, Sayın 
Tosyalı ve arkadaşlarının Teklifi, ilk müzakerelerde 
bu maddenin tümüyle müzakeresi ve bir Kanun Ta
sarısının bu madde ile ilgili olarak getirilmesi temen
nisi ile ve Hükümet temsilcisinin de katılması ile bi
tirilmiş idi. Ne var ki, Hükümet temsilcisinin de katıl
ması ile görüşmelerimize ara verdiren temenni veya 
karar, daha sonra Hükümetten 5434 sayılı Kanunun 
32 nci maddesi ile ilgili sosyal adaleti sağlayan, ger
çekten meslekler arasında adaleti sağlayan bir tasarı 
gelmediğinden, Komisyonumuzca yeniden ele alınmış 
ye daha önceki metne muvazi olarak bir metinle ka
bul edilerek huzurunuza arz edilmiştir. 

Teklifte; itfaiye personeli, müdür, amir, ekip şefi, 
er, şoför ve varsa bunların yardımcılarının yılda üç 
ay fiilî hizmet zammından yararlanmalarını öngören 
bir hüküm yer almaktadır. Daha önceki 78 Sıra Sa
yısı almış Teklifimizde de kabul edildiği üzere, hu
zurunuza yeniden arz edilmiştir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Önel, sizin ilave edeceğiniz bir husus var 

mı efendim?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NECMET

TİN ÖNEL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Teklifle verilmek istenen fiilî hizmet süresi zam

mı, genelde Emekli Sandığına büyük malî külfetler 
yükleyen bir hükümdür. Fiilî hizmet süresi zammının 
verilmesi suretiyle kişiler erken emekliye aynlmakta, 
ayrıca yetişmiş personelin erken emekli olması nede
niyle kurumlar yetişmiş personel bulma sıkıntısı çek-
mekteler. 

Yurt dışından getirmiş olduğumuz uzmanların 
yaptıkları incelemelerde, fiilî hizmet süresi zamlarının 
maliyeti onlarca pek anlaşılamamış, izah etmeye ça-
lışmışızdır ve bize önerileri, bu gibi işlerde çalışanlara, 
yurt dışında olduğu gibi, fazla para vermek suretiyle 
risklerini telafi etme cihetine gitmenin uygun olacağı 
belirtilmiştir. 

Halen Devlet Memurları, Kanununda, yıpratıcı, 
ağır ve zor işlerde çalışanlara iş güçlüğü, iş riski, te
mininde güçlük gibi zamlar verilmektedir. 

Diğer bir cihet, 1950) yılında 5434 sayılı Kanun 
tedvin edilirken, fiilî hizmet süresi zamları tabiri ca
izse, çok ince elenmiş, sık dokunmuş, ona göre hazır
lanmıştır ki, 195Ö yılında itfaiye erlerinin fiilî hizmet 
süresi zammı varken, bu 5434 sayılı Kanunda yer al
mamıştır. 

5434 sayılı Kanun hazırlanırken, o tarihlerde tek
noloji, fen, tıp bu kadar ilerlememiş olmasına rağmen, 
çok mahdut olarak fiilî hizmet süresi zammına yer 
verilmiş; mahdut kişiler için, mahdut meslekler için. 

Her geçen gün fiilî hizmet süresi zamları talebi 
artmakta. Bu artış, hangi işin diğerinden daha yıpra
tıcı ve yorucu olduğu konusunda yurdumuzda bir 
standardizasyon olmadığı için, gittikçe daha hafif iş
lere de talepler olmaktadır. Yaklaşık 30Ta yakın tek
lif bulunmakta; fiilî hizmet süresi zammı konusunda. 

Diğer taraftan, fiilî hizmet süresi zammı, başta 
da söylediğimiz gibi, hem Emekli Sandığına, hem 
kurumlara büyük malî külfetler getirmektedir. Bu
nun bir yönü, kişinin erken emekli olması nedeniyle 
erken emekli aylığı ödemek; diğer yönü, kesenek ve 
karşılıklardan mahrum kalmak, kurumlar yönünden 
ise, fiilî hizmet süresi zamlarının tamamını kurumlar 
ödemektedir. 

— IH — 
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Bu anlattığım nedenlerden dolayı, Teklife karşı
yız. Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Orel, 
Değerli üyeler, maddelere geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂt BAYER — Efendim, Sayın 
Hükümet Temsilcisinin belirttiği şekilde olaylar varit 
değildir. Çünkü, Ocak ayında bu Kanun Teklifi gel
dikten sonra, Hükümeti temsil eden bir Sayın Bakan 
kürsüye çıkarak bu konularda gerekli tedbirleri en 
fazla üç ay içinde alacağız dediler. Halen Danışma 
Meclisinde bu konuda üç tane Teklif bulunmakta
dır; 30 tane tektif yoktur. Hükümet, kendisine göre 
bazı düşüncelerle teklif adedini büyütmektedir. Ger
çek bir ihtiyacı karşılayan ve Türkiye'de her sene 
millî servetimizin yanmasını koruyan itfaiyeciler için 
bu Kanun Teklifinin müsbet karşılanmasını diler, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Değerli üyeler, bu madde ile ilgili bir değişiklik 

önergesi var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5434 sayılı Türkiye Cumhuri

yeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair Kanun Teklifinin 1 inci 
maddesine aşağıdaki metnin ilavesini arz ve teklif 
ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

iştirakçiler : PTT Genel Müdürlüğünün PTT 
merkez ve şubelerinde; Hizmetin geçtiği yer : Baş 
dağıtıcı, dağıtıcı, hat başbakıcısı ve hat bakıcılık hiz
metleriyle, gezici posta hizmetleri. 

Eklenecek müddet : Üç ay. 
BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, buyurun efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine aşağı
daki fkra eklenmiştir. 

Sayın Lütfullah Tosyalı ve 9 arkadaşının, 5434 
sayılı Türkiye Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun Teklifi 
1.3.1982 tarihinde Yüce Genel Kurulunuzda görüşül
müş ve bu görüşme sırasında verilen önergelerle bir
likte Teklif, Komisyona iade edilmişti. Bu iade saf
hasında ben de bu konuda söz almış ve görüşlerimi 
ifade ettikten sonra ki konuyla ilgili önerge ver
miştim. Bunlardan bir tanesi Orman Muhafaza Me
murları; bir tanesi PTT hat bakıcıları. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Malumunuz olduğu üzere, hiçbir memlekette mu-

haberesiz emniyet olmaz ve ülkede de huzur olmaz. 
Bu muhabereyi sağlayan değerli PTT mensupları 
gece - gündüz demeden; gerek at üzerinde, gerekse 
dağ başlarında en ücra köye kadar ulaşımı sağla
maktadırlar. Gündüz akşama kadar çuvalları, çan
taları omuzlarında kapı kapı dolaşarak bize acı ve 
tatlı haberleri ulaştırmaktadırlar. Bundan evvel; bi
raz evvel Hükümet Temsilcisinin de ifade ettiği gibi, 
bazı teklifler Meclise gelmiştir. Bu Tekliflerle bera
ber PTT hat bakıcıları da, (Daha evvel çıkan gemi 
adamlarıyla ilgili Kanun da buradan geçmiştir) bun
lara emsalle, aynı haklara sahip olacağı düşüncesin
den hareketle bu önergeyi vermiş bulunuyorum. 

PTT'ciler, vefalı, cefakâr, namuslu ve dürüst kim
selerdir. Bu dağıtıcılar teslim edilen her şeyi, ne ka
dar kıymetli olursa olsun, yerlerine ulaştırmaktadır
lar. Bunlar, yazın sıcağı, kışın yağmuru, soğuğu de
meden bize bütün ulaşım maddelerini getirmektedir
ler. 

Ben sözü daha fazla uzatmayacağım; bu PTT 
hizmetlerinde çalışan arkadaşlarımızın da bu Kanun 

EK FIKRA — İştirakçilerden fiilî hizmet müddetlerine eklenecek olanlar : 

İştirakçiler Hizmetin Geçtiği Yer Eklenecek Müddetler. (Ay) 
İtfaiye Personeli İtfaiye* Hizmetleri 3 Ay 

(Müdür, Amir, Ekip Şefi, 
Er, Şoför ve Varsa Bunların 

Yardımcıları) 
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vesilesiyle bu maddeye eklenmesinde büyük yararlar ı 
olduğu kanaatindeyim; saygılarımla arz ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. I 
Bu önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sa- I 

yın üye?.. Yok. I 
Sayın Komisyon, önergeyle ilgili görüşünüz?.. I 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; I 
Daha önce, 61 inci Birleşimde önergelerle birlikte I 

geri verildiğini arz etmiştim,. Komisyonumuz, I 
29.12.1982 tarihinde ele almış, daha sonra arz ettiğim I 
sebeple bekleyiş içerisinde, 32 nci maddeyi (Ki 32 nci I 
maddenin mutlaka adil ve dengeli hale getirilmesi şart- I 
tır; benzeri meslekleri de içerecek şekilde belki I 
20.6.1983 tarihli Birleşimde yeniden huzurunuza ge
tirmiştir. Getirirken de, o 61 inci Birleşimde verilen 
önergeleri dikkate almamazlık etmemiş, ne var ki, I 
Genel Kurulun tensiplerinden sonra karara varmayı 
uygun bulmuştur. Bu önerge hakkında Komisyonu
muz, Sayın Başkan, müsaade ederseniz, Genel Kuru- I 
lun tensibini aldıktan sonra derhal kararını arz ede
cektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Önel, sizin görüşünüz?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NECMET

TİN ÖNEL — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi dikkate alınmak üzere oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... önergenin dikkate alınması kabul edilmiş
tir. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HlL-
Mt SABUNCU — Sayın Başkan, arz ettiğim gibi, 
Genel Kurulun tensibine uyma kararını daha önceki 
çalışmalarında Komisyonumuz vermiştir. Dikkate 
alınmak üzere kabul edilen bu önergeyi kesin olarak 
oylatmanızı arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İkinci bir önerge var, okutuyorum. I 

Danışma Meclisi Başkanlığına I 
1 inci maddeye belediye zabıta memurlarının da j 

dahil edilmesini arz ederim. 
S. Feridun GÜRAY 

BAŞKAN — Sayın Güray, bir açıklama yapacak I 
mısınız?.. Buyurun. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım; 
Eğer bu teklif meyanmda herhangi bir önerge I 

verilmeseydi, ben de hiçbir önerge vermek istemiyor- I 
dum; kısaca görüşülmesinin sağlanmasını temin et
meye çalışacak idim. Ancak; Sayın Komisyon Baş- | 
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kanımızın da belirttiği gibi, bir yıldan daha fazla bir 
süre önce burada, o zamanki Maliye Bakanı, «Biz 
bu önergeleri alıyoruz, hepsini âdil bir şekilde dü
zenleyip, huzurunuza 32 nci maddede değişiklikler 
yaparak getireceğiz» demiştir. Bugüne kadar böyle 
bir tasarı gelmemiştir. O zaman verdiğimiz bu kabil 
bir önerge de vardı. Şimdi, meslekler arasında bir 
ayırım yapmak olmaz; o zaman bu konular tartışıl
dı, kamuoyuna yansıdı. 

O bakımdan, o zaman verdiğim önergeyi tekrar 
ediyorum; belediye zabıta memurlarının da dahil 
edilmesini arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Önergenin lehinde, aleyhinde konuşmak isteyen 

sayın üye?.. Buyurun Sayın Barangil. 

İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Sayın Güray'ın önergesine ben imza koyamadım. 
Ayrıca, ben de aynı konuda bir önerge hazırlamış
tım; lütfederseniz imzamı dahil edin. Benim söyle
yecek ve ilave edecek bir konum kalmadı, Sayın 
Güray arkadaşların bu konudaki düşüncelerini ifade 
ettiler. Ben de bu memurların bu madde kapsamı 
içine alınmasını ve ilave edilmesini arz ve teklif edi
yorum; saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Sayın Sabuncu, buyurun. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Genel Kurulun tensiplerini ön planda ala

cağımızı arz etmiş ve daha sonra PTT mensuplarıy
la ilgili durumumuzu ortaya koymuş idik. Sayın 
Güray'ın önergesi, kendileri tarafından açıklanmış
tır. Belediye zabıta memurlarının yürütmekte olduk
ları görev, PTT veya İtfaiye amirlerinin riskli gö
revleri karşısında Genel Kurulca fiilî hizmet zammı
na uygun bulunuyorsa, layık bulunuyorsa, biz bunu 
da değerlendirmeye alacağız. 

Takdire sunuyoruz efendim. 

RECAİ BATURALP — Sayın Başkan, usul hak
kında. 

BAŞKAN — Efendim işittim, görüşmeleri, ko
nuşmaları işittim. Birinci önerge okunurken ikinci 
önerge geldi. Birinci önerge okunurken ikinci önerge 
geldiği için, ben evvela birinci önergeyi değerlendir
dim, ondan sonra ikinci önergeyi okuttum ve değer
lendirdim. Buna benzer çeşitli uygulamalar iki sene
den beri yapılmıştır. Birinci önerge okunurken ikin-
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cisi geldi; yoksa «Birinci önerge okundu, değerlendi
rildi, ondan sonra ikinci önerge geldi» diye bir şey 
yok. Bunu söyleyecektiniz zannederim Sayın Batur-
alp. 

RECAt BATURALP — Ama önergeler toplan
dı ve görüşülmeye başlandı, önergeler görüşülmeye 
başlandıktan sonra önerge alınmaması, yakın bir 
geçmişte burada kabul edilmiş bulunuyor. 

BAŞKAN — Hayır Sayın Baturalp, bir defa Ge
nel Kurulun böyle bir karan yoktur. Biz iki seneden 
beri yaptığımız uygulamada; doğrudur, önergeler ge-
ılir, önergeleri okuturuz, ondan sonra değerlendiririz; 
ama yine iki seneden beri burada yaptığımız uygu
lamada, bir önerge okunurken diğer bir önerge ge
lirse onu da önergeler arasına katmışızdır; özür dile
rim, bu uygulamaya devam ediyoruz. * 

Sayın Sabuncu, siz önerge üzerindeki görüşünüzü 
söylediniz. 

Sayın Önel, sizin görüşünüzü rica ediyorum. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NECMET

TİN ÖNEL — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Sabuncu, demin «Kesin oylayınız» diye 
ifade ettiniz; ancak biz dikkate alınan önergeleri mad-

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet, buyurun Sayın Önel. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NEC

METTİN ÖNEL — Sayın Başkan, kanun düzenlen
mesi yönünde bir konuyu arz edeceğim. 

Şimdi, burada bir fıkra ekleniyor, fıkranın içeri
sinde değişik şeyler var; halbuki 5434 sayılı Kanu
nun 32 nci maddesine eklenen sürelerin her biri, mes-

de ile birlikte Komisyona veririz, Komisyon dikka
te alınan önergeler istikametinde, katılıyorsa mad
deyi düzenler, katılmıyorsa maddeyi olduğu gibi gön
derir, biz Genel Kurulda ondan sonra karar alırız; 
uygulamamız budur. Bu itibarla, ben önergeleri ve
riyorum, siz cevabınızı lütfedin. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sözlü olarak arz edebilir miyim 
efendim? 

BAŞKAN — Tabiî, buyurunuz. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, saygıdeğer üye
ler; 

Genel Kurulumuzun ortaya çıkan iradesi karşı
sında, Sayın Ayanoğlu ve Sayın Güray tarafından 
Genel Kurulumuza takdim edilen önergelere katıl
dığımızı arz ediyoruz ve metnimiz «5434 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi» şeklinde, fıkraya dahil olması sebebiyle bent ola
rak kalacaktır. Maddenin son şeklini arz ediyorum : 

«Madde 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

lekler itibariyle olsun görevin geçtiği yer itibariyle 
olsun ayrı ayrı belirlenmiştir. 

Şimdi, itfaiye personeli için 3 ay, onun altında 
hemen PTT görevlileri, onun ayrı bir fıkra olması 
lazım, onu da bu fıkranın altına ekliyoruz ve süresi 
2 ay, ondan sonra bir fıkra daha geliyor, belediye 
hizmetlileri, süresi 3 ay. 5434 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin tedvin şekline aykırı oluyor. 

Arz ederim. 

Ek Fıkra — İştirakçilerden fiilî hizmet müddetlerine eklenecek olanlar : 

İştirakçiler Hizmetin Geçtiği Yer Eklenecek Müddetler (Ay) 

İtfaiye Personeli 
(Müdür, Amir, Ekip Şefi, Er, 

Şoför ve Varsa Bunların 
Yardımcıları) 

PTT Genel Müdürlüğünün 
PTT Merkez ve Şubelerinde 

Belediye Zabıta Memurları 

İtfaiye Hizmetleri 

Baş' Dağıtıcı, Dağıtıcı, Hat 
Başbakıcısı ve Hat Bakıcılık 
Hizmetleriyle Geçici Posta 

Hizmetleri 
Belediyenin Dışındaki Zabıta 

Hizmetleri 

3 Ay 

3 Ay 

3 Ay» 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Konuyu cevaplar mısınız Sayın Sabuncu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Fıkra ilave edilmektedir, fıkranın içerisinde bent

lerdir efendim; doğrudur bizim teklifimiz. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Komisyondan gelen 
madde, ek fıkraya iki bent eklenmesiyle ilgilidir; bi
ri PTT Genel Müdürlüğünün PTT Merkez ve şu
belerindeki Baş Dağıtıcı, Dağıtıcı, Hat Bakıcılarıyla 
diğeri de Belediye Zabıta Memurlarıyla ilgilidir. Her 
iki hizmet erbabı için istenilen eklenecek müddet de 
3'er aydır. 

Maddeyi bu şekilde oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Burada Kanunlar Müdürümüzün bir hatırlatması 
oldu, «Başlıkta da bir değişiklik yapılması gerekir mi?» 
dediler. Başlığı okuyorum : 

«5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifi» deniliyor. 

«Madde 1» dendikten sonra da «5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir» deniyor. «Aşa
ğıdaki fıkralar eklenmiştir» mi diyeceğiz? 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Hayır efendim, başlığı değiştirmeye 
gerek yok; aynı fıkranın içerisinde «a, b, c» şeklinde 
üç bent olarak geçebilir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste

yen sayın üye?.. 
Buyurunuz Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

İtfaiye memurlarına senede üç ay fiili hizmet zam
mı verilmesi hakkında yapılan Teklife belediye zabıta 
memurları ve PTT ıhat bakıcıları da eklenmek sure
tiyle Teklif 'kabul edildi. Ancak bunun dışında bu şe
kilde olan daha pek çok personel var. Mesela sıkıyö
netimde çalışan savcı ve savcı yardımcıları, bunlar 
yüksek huzurunuza getirildi ve reddedildi. Aynı du
rumda olan askerî hâkimler bu hizmet zammından 
faydalandıkları halde Yüce Meclis her nedense bun
lara bu atıfeti esirgedi. Bunun dışında orman muha
faza memurları var, hakikaten onların da hizmetleri 
kritiktir, bunlar da reddedildi. Meclis stenografları 
için bir teklif getirildi, bu da reddedildi, işte görü
yoruz arkadaşlarımızın ne şekilde çalıştıklarını. Güm
rük muhafaza memurları için de getirildi, reddedildi. 
Biz Hükümete o zaman sorduğumuzda, «Bunları bö
lük pörçük değil hepsini birleştirmek suretiyle geti
receğiz, yoksa haksızlığı dolayısıyla biz bunları red-

- dediyor değiliz. Bunları tevhit etmek suretiyle Hü
kümette bir çalışma yapmaktayız, bunların hepsini 
toplu olarak huzurunuza getireceğiz ve bu şekilde pe
rakende gelişleri önlemek istiyoruz.» denmişti, fakat 
buna rağmen yine bu şekilde bölük pörçük gelen tek
lifler yüksek huzurlarınızdan geçmektedir. Ben Hükü
metten şunu öğrenmek istemiştim, fakat soramadım; 
acaba niçin bu şekilde bölük pörçük getiriliyor da, 
bunlar toplu bir şekilde halledilmiyor?.. Bunu anla
yamıyorum. Bu sebeple Tasarıyı eksik bulduğum için 
aleyhindeyim ve oyum da menfi olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Değerli üyeler; Tasarının tümünü kesin oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 5434 Sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenesine Dair Kanun 
Teklifi Danışma Meclisimizce 'kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 

5. —: Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi 
BAYER ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli San
dığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (2/112) (S. Sayısı : 517) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemimizin 5 inci 
maddesinde Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi 
BAYER ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli San-

(1) 517 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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dığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklen
mesine Dair Kanun Teklifini görüşmeye başlıyoruz. 

Bütçe Komisyonu ve ilgili Hükümet Temsilcisi 
lütfen yerlerini alsınlar efendim. 

Değerli üyeler; Teklifle ilgili Raporun okutulması 
hususunu oylarınızla sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Raporun okutulması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde teklif sahibi bir açıklama 
yapacaklardır. 

Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Danışma Meclisimizin gündeminde bulunan bu ko
nu biraz evvel görüştüğümüz 5434 Sayılı Emekli San
dığı Kanununun 32 nci Maddesine Ek Bir Fıkra Ek
lenmesi konusundadır. Hepimizin bildiği üzere Anaya
samızın 169 uncu maddesi, Devletin ormanlarını ko
ruma görevini hükümete vermiştir. Hükümet bu gö
revi 6831 sayılı Kanunda belirtilen orman muhafaza 
memurları vasıtasıyla yürütmektedir. Orman muhafa
za memurları kanunlarda kolluk kuvveti anlamında
dır, yani polis ve jandarma vazife ve salahiyetlerine 
haizdir. Bu bakımdan orman muhafaza memurları 
silah taşımakta ve ormanlar içinde zabıta görevini de 
yapmaktadırlar. Orman muhafaza memurları bu gö
revlerini yaparlarken 1970 ile 1982 seneleri arasında 
82 tane şehit vermiştir ve şehitlerin listesi ve fotoğ
rafları bendedir. 

Şimdi bu bakımdan bizim Kanun teklifimizdeki 
prensip; vazifelerinin mesuliyeti ve bu mesuliyetle be
raber kendi can güvenliğini sağlamak konusunda 
Devletin koruma görevini yapan orman muhafaza me
murlarına iki aylık yıpranma zammı verilmesidir. Bu 
konuda Yüce Meclislerde 1952'den 1980*6' kadar 7 
defa kanun teklifi ve kanun tasarısı gelmiş, maalesef 
Meclislerin çalışma gündemine göre bu teklifler ve 
tasarılar kanunlaşmamıştır. Bugün bunun kanunlaş
ması Devlet ormanlarının korunmasında canı gönül
den çalışan ve 24 saat hizmet yapan, bayram ve sey
ran demeden çalışan orman muhafaza memurlarına ye
ni bir çalışma aşkı verecektir. Bugün orman muha
faza memurlarından vazife başında yaralananların 
adedi ise 1 923'dür. Bu bakımdan can güvenliği ve 
hizmetin özelliği bakımından orman muhafaza me
murlarına bu yıpranma zammının verilmesini Yüce 

. Meclisten diler, saygılarımı sunarım. 
Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair, 14 arkadaşı
mızla vermiş olduğumuz Kanun teklifini görüşmeye 
başlamış bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Danışma Meclisine geldiğim günden beri bu fiilî 

hizmet zammının verilmesini gerekli gördüğüm or
man muhafaza memurları için çalışmalarım olmuş ve 
Hükümetin görüşünü öğrenmek üzere 1982 Yılı Büt
çesi görüşülürken Tarım ve Orman Bakanından sual 
sorarak konuyu Danışma Meclisi Genel Kuruluna 
getirmiştim. Tarım ve Orman Bakanı bu sualime ya
zılı cevap vermiş ve orman muhafaza memurlarına 
fiilî hizmet zammı verilmesi hakkındaki Kanun Ta
sarısını hazırlayarak 29 . 6 .1981 günü Maliye Ba
kanlığına sunduklarını bildirmişlerdi. Bu cevabî ya
zının metnini 1 . 3 . 1982 tarihli Danışma Meclisinin 
61 inci Birleşiminde arz etmiş ve o gün görüşülen ve 
biraz evvel yüksek tasviplerinizle çıkan itfaiye per-
sonelivle ilgili fiilî hizmet zammı verilmesi hakkındaki 
Kanun teklifi vesilesiyle bir önerge ile orman muhafa
za memurlarının da bu teklife eklenmesini arz etmiş
tim. Ancak, teklif önergelerle birlikte geri alındığın
dan neticelenmemişti. O günkü Maliye Bakanı çok 
kısa bir zamanda bu hususta bir tasarı sevk edecek
lerini belirtmişti. Aradan iki yıl geçtiği halde hâlâ 
Hükümetten bir tasarı gelmemiştir. Fiilî hizmet zammı 
alan Devlet kadrosu içinde değerlendirildiği takdirde 
hakikaten bu fiilî hizmet zammına layık olan orman 
muhafaza memurlarını daha fazla mağdur etmemek 
için bu Kanun teklifi hazırlanmış ve Komisyonun bü
yük bir anlayış içinde kabul ettiği metin yüksek hu
zurlarınıza gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Yurt ormanlarının devamlılığını sağlamak, mem

leketimizin çölleşmesini önleyecek sel afetinin önüne 
geçmek, doğacak nesillerimize yeşil bir vatan bırak
mak, orman muhafaza memurlarının hizmet niteliği
dir. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kuruluşlarda 
ormanda fiilen çalışanların karşı karşıya kaldıkları 
güçlükler, tehlikeler ve sağlık açısından yıpranmaları 
hepinizin malumlarıdır. Ormanda olağanüstü güç ko-
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şullarda yapılan hizmetlerin önemi, çalışma şartlarının 
ağırlığı, yıpratıcılığı, kentlerden çok uzaklarda çalış
manın psikolojik yapıya olumsuz etkileri açıktır. 
özellikle koruma hizmetlerinde çalışanların her an 
tehlikeye maruz kalmaları, silahlı çatışma ile karşı 
karşıya kalmaları mukadderdir. Son yıllarda 10)0'e 
yakın orman muhafaza memuru öldürülmüştür, göre
vi başında soğuktan ölenler de vardır. Kapısız, kilit
siz 50 bin hektarlık bir sahada hizmet veren orman 
muhafaza memuru büyük sorumluluk taşıdığı için ve 
riski büyük olduğu içindir ki, hududu ile belli olma
yan ıssız ormanlarda tek başına kar - kış demeden, 
gece - gündüz seçmeden, bayram tatili bile yapmadan 
hizmet vermektedir. Orman muhafaza memurları her 
türlü sosyal yaşantıdan uzak kalırlar, daima aynı 
gıdayı almaktan da, tek taraflı beslenme ile hasta
landıkları dahi olmaktadır. 

Orman muhafaza memurları, kanunların verdiği 
vazife nedeniyle ormanlarımızı kaçakçılık ve her 
türlü yangınlardan gece ve gündüz demeden koru
yan kişilerdir. Vazifeleri yıpratıcı ve meşakkatli ol
duğu kadar, canları daima tehlikede olup bir nevi 
emniyet mensupları gibi vazife görmektedirler. 

Ormancıların bu çeşitli hizmetleri tabiatta ve 
tabiatın yorucu, yıpratıcı tehlike şartları içinde ya
pılmaktadır. Genellikle yüksek rakımlarda, dağlık ve 
arızalı arazilerde her türlü sosyal imkânlardan uzak; 
çoğu kere bir köyün, bir komşu evin hatta bir in

sanın bile bulunmadığı, ailesinden uzak, mahrumi
yet dolu anlarda devamlı bir şekilde yürütülmekte
dir. 

Kısaca durumlarına değindiğim çok zor şartlar 
altında çalışan orman muhafaza memurlarına fiilî 
hizmet zammı verilmesi hakkında geçmiş Meclisler
de çok sayıda kanun teklifi yapılmış, fakat kanun
laşamamıştır. Bu güzel ve ulvi hizmet Danışma Mec
lisine nasip olacağı için mutluyum. • 

Birkaç gün evvel yerinde bir kararla gemi adam
ları için kabul ettiğiniz ve biraz evvel de itfaiye, PTT 
ve belediye hizmetleri için kabul ettiğiniz teklif gibi, 
bu Teklfin de Hükümetten gelecek tasarıyı bekle
meden, bu cefakâr memurları daha fazla mağdur 
etmeden biran evvel kanunlaşmasını Yüce Genel 
Kurulunuzdan saygı ile rica eder, en derin selam
larımı sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanöğlu. 
Değerli üyeler; Teklifin maddelerine geçilmesi 

hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 
8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 

Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San

dığı Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki (i) ben
di eklenmiştir. 

İştirakçiler Hizmetin Geçtiği Yerler 
Bklenecâk 
Müddet (ay) 

i) Orman Muhafaza Memurları. Orman Genel Müdürlüğü taşra (2 ay) 
teşkilatında çalışan, Devlet Me
murları Kanununa ve Emekli 
Sandığı Kanununa tabi Orman 
Muhafaza Memurluğu görevle
rinde. 

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

Maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Teklifin 1 inci maddesine 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla^ 

Zeki ÇAKMAKÇI Mehmet AKDEMİR 

Cavidan TERCAN 
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iştirakçiler Hizmetin geçtiği yer Eklenecek müddet 

Tam gün çalışan pratisyen 
ve uzman hekimler. 

Sağlık kurum ve kuruluşları (3 ay) 

BAŞKAN — Önergeyi Sayın Çakmakçı ile be
raber Sayın Akdemir'le Sayın Tercan da imzala
mışlar... önergeyle ilgili açıklamayı kim yapacak 
efendim?... 

ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Ben açıklayacağım efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmakçı. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlarım; 
Bu konuda hakikaten bir şeyler söylemek çok 

zor. Hele hekimler için bir şeyler istemek benim 
için zor, ama bunu yapmadan da geçemedim. 

Hekimlik çalışmalarının ne kadar zor, ne kadar 
meşakkatli, ne kadar mesuliyetti bir konu olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Sağlık ocaklarımızda, sağlıkevle-
rinde çalışan tek bir hekimin gece, karda - kışta, 
hiçbir şart düşünmeden bütün gün, günün 24 saati 
görevde olduğunu düşünürseniz bu kişiye bir fiilî 
hizmet zammı vermemeyi kabul etmek herhalde im
kân dahilinde olmaz, 

Hekimin çalışması bir memurun çalışması gibi 
değildir. Memur sabah görevine gider, öyle yeme
ğinden sonra, istirahatinden sonra saat 17,00 oldu-
mu masasının çekmecesini kapar ve artık o gün gö
revi bitmiştir; ama hekim bunu hiçbir gün yapamaz. 
Bunu zannederim hepiniz biliyorsunuzdur; uzun ko
nuşmak istemiyorum. Hekim 24 saat nöbettedir. Hele 
bir kazada bir cerrahsanız, tek başınızaysanız; bü
tün gece ameliyat yaptığınız gecelerin ertesinde bile 
yine göreve devam etmek mecburiyetindesiniz. Bu 
çok yıpratıcı, mesuliyetti ve tabiî o kadar da zevk 
ve heyecan verici mukaddes bir görev olmasına rağ
men bunun karşılığını da maalesef verilen maddî 
imkânlarla sağlamanız mümkün olmuyor. 

Bu nedenle, hiç olmazsa bu yıpratıcı hizmetin kar
şılığı olarak böyle bir teklifle huzurunuza gelmiş 
oluyorum ve bunun aynı zamanda tam süre çalışan 
hekimleri kapsamını da istediğimize göre, tam süre 
çalışacak hekimler için de bir özendirici teklif ola
caktır kanısındayım. Çok şey var söylenecek; ama 
vaktinizi almamak için sözlerimi burada kesiyorum 
ve saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Önergenin lehinde ve aleyhinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. .Sayın Güray lehinde, Sayın Kantar-
cıoğlu aleyhinde... 

Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım; fiilî 

hizmet zammına en layık olan sınıf, bence orman 
muhafaza memurlarıdır. Görev yaptığımız sürece ta
nık olduğumuz gibi, bu kişiler büyük zorluklar için
de hizmet getirirler. Sayın Bayer'in de belirttiği gibi 
ormanda yalnız görev yaparlar; kaçakçıları yakala
makla da kalmazlar, emvali de elde etmek zorunda
dırlar. Kendim de şahit olmuşumdur, bu görevin ifası 
esnasında kendi tanıklığım yanında şehit olduklarını 
tespit etmişimdir ve bu hadiseleri yaşamışımdır. Yi
ne ormanda keşif yaparken kaçakçılar grubu geldi
ğinde ormancının onlarla başetmesinin imkânsız ol
madığını ve onu da zararsız hale getirdiklerini yine 
görmüşümdür. Bu bakımdan orman bakım memur
larına bu fiilî hizmet zammının verilmesi teklifi çok 
yerindedir. 

Bunun yanında doktor arkadaşlarımızın teklif et
tiği «Tamgün görev yapan doktorların fiilî hiz
met zammından yararlanmaları» da tamamen haklı 
bulunmaktadır. Çünkü doktorlar da, ilçelerde görmü
şüzdür hizmet yapan diğer bazı Devlet görevlileri 
gibi 24 saat hizmet başındadırlar. Bunun yanında, 
hükümet tabibi tatil ve bayram günlerinde de göre
vini terkedemez, çünkü ani bir vaka olabilir veyahut 
acil bir durum olabilir; gece de kapıları çalınır, git
mem diyemez. O nedenle, tamgün görev yapan doktor
ların da fiilî hizmet zammından yararlandırılmala
rını haklı buluyor ve önergenin lehinde konuşuyo
rum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Biraz önce görüşmüş olduğumuz, fakat «Fıkra 

mıdır, bent midir» şeklinde münakaşa edilmiş olan 
ve yanlış olarak geçmiş bulunan, ek fıkra olarak geç
miş olan, itfaiye ile ilgili olan Teklifin şimdi ikinci 
bir bölümündeyiz; orman muhafaza memurları... 
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Geçen haftaki görüşmelerimizde, bu kişilerin ne
den şimdiye kadar Hükümet tarafından getirilmediği
ni söylemiş ve bunun gibi daha yüzlerce Devlet me
murunun perişan edildiğini, hatta ziraî karantinada 
çalışmış bulunan memurlarla beraber, teknisyenlerle 
beraber onu yöneten kişi olan genel müdür muavi
ninin ve genel müdürün dahi bu hakkı alamadığını; 
bunun toptan ele alınması gerektiğini Yüce Heyete 
arz etmiştim. 

Orman muhafaza memurlarının, bu hakkıdır; Tek
lif bu haliyle yerindedir. Hatta noksandır. Neden; 
ormanda yaşadığı, temiz hava aldığı için mi herkese 
verilen üç ay burada iki aya indirilmiştir; onun da 
teklif sahibinin veyahut da Komisyonun girişimiyle 
diğerleri gibi «Üç ay» olarak düzenlenmesi gerekir 
görüşünden sonra, bu arada doktorlar için, hangi 
alanda olursa olsun doktorlar için personel rejimini 
bozan yeni bir hükmün getirilmesine de karşı oldu
ğumu arz etmek istiyorum. 

Tüm Devlet memurları devamlı hizmet yapmak
tadır, fazla mesai ile çalışan Devlet memurları 40 
saatin, dışında, icabında istedikleri zaman amirleri 
tarafından göreve çağırtmaktadırlar. Doktoru da, el
bette savcı bir keşfe vesaireye falan götürecektir; 
ama şu anda 32 nci maddenin getirilmesinin sebebi 
sağlık meselesidir. Sağlık meselesi, yani kişi üzerin
de yapmış olduğu yıpranmadır. Yıpranma fiilî hiz
met sayılmalıdır. Stenograf yıpranan... 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Burada da var yıpranan 
Sayın Kantarcıoğlu. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz. 
Sayın Kantarcıoğlu, devam ediniz. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Lütfen müdaha

le etmeyin; herkes yıpranıyor. 30 sene köyde tezek ya
kan öğretmen yıpranmıyor da bir kazada çalışmış 
bulunan operatör mü yıpranıyor? 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Evet. 
BAŞKAN — Lütfen, rica edeyim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Türkiye'de 4 

bin, 5 bin tane köyde mahrumiyet bölgesinde, yolu 
olmayan, suyu olmayan yerde çalışan adama bu hak 
tanınmıyor da neden doktorlara tanınıyor? Adalet
sizlik getiriyor, bu Devlet personel rejiminin sosyal 
haklar bölümünde yer alan bir durumdur. Personel 
rejimini perişan eden bir durumu tekrar neden ortaya 
getiriyoruz? Bunu arz etmek istiyorum. Böyle oldukça, 
mütemadiyen verilen önergelerle bu artacaktır. Hükü
met bunu doğru dürüst çözsün, getirsin hakkı olana 
verilsin. 
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Arz ediyorum; ilaçlarla uğraşan Ziraî Karantinada
ki Genel Müdür Muavini emekli olamadığı zaman, 
üç ay, kanunda yazılı olduğu halde, verilmediği halde 
bu şekilde yeni yeni eklerle bunlara vermek ne de
rece doğru olur? 

önergenin aleyhindeyim: arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı

oğlu. 
Sayın Tokgöz, Komisyon olarak görüşünüzü bil

dirir misiniz? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
sayın önerge sahibinin ifade etmiş olduğu noktalara 
katılmamak mümkün değil, hatta ona bir gerekçe 
daha ilave etmek hemen mümkündür. Bilindiği gibi 
halen yürürlükte bulunan mecburî hizmet yükümlü
lüğü sadece tıp personeline uygulanmaktadır. Bu per
sonel de önergenin aleyhinde konuşan sayın arkada
şımızın ifade ettiği gibi köylerde hizmet yapan öğ
retmenlerle birlikte hizmet veren hekim arkadaşları
mız ve sağlık personelimiz de vardır. Binaenaleyh, bu 
bir haksızlık değil, bir hakkın bizatihi teslimi olacak
tır; ancak Komisyon olarak bu görüşümü ileri sür
dükten sonra bir noktaya Yüce Heyetin dikkatini çek
mek istiyorum. Halen meriyette bulunan kanunda rad
yasyona tabi olan, şuaya tabi olan sağlık personeli 
bu haktan istifade etmektedir. Yüce Heyetimiz bu 
önergeyi eğer kabul buyurduğu takdirde o zaman bir 
dublikasyon olma ihtimali vardır. Bunu teknik açı
dan arz ediyorum. Hem oradan, hem de buradan is
tifade etmek durumu bahis konusu olabilir. Bunun 
dikkate alınması ve önergenin o şekilde düzenlenme
sinde yarar vardır. O şekilde düzenlendiği takdirde, 
bu dublikasyonun önlenmesi halinde katıldığımızı arz 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Önel, görüşünüzü bildirir misiniz? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NECMET

TİN ÖNEL — Sayın Başkan, önergeye ve Kanunun 
tümüne katılmıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değerli üyeler; önergenin dikkate alınmasını oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Maddeyi önerge ile birlikte Komisyona veriyo
rum. 

Diğer maddeleri de oylatamıyorum; çünkü yürür
lüğe ait maddelerdir. Komisyon tetkikini yapar, mad-
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deyi düzenler, getirir. Bu arada biz gündemimizdeki 
diğer bir teklifi görüşmeye başlayabiliriz. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım; eğer izni
niz olursa önerge üzerinde hemen bir ufak değişik
lik yapmak koşulu ile bir kesin oylamaya imkân yara
tabiliriz. 

BAŞKAN — Evet, yalnız siz tabiî demin bir konu
ya temas ettiniz «Bir dublikasyona sebebiyet verme
yelim» dediniz. Belki hazırlığınız uzun sürer diye bu 
yolu tercih ettim. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Evet, onu arz edecektim, na
sıl emrederseniz efendim. 

BAŞKAN — Siz hazırlığınızı yapın biz diğer ta
sarıyı görüşelim. 

6. — Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA
YER ve 15 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununa 20.5.1976 Tarihli ve 2012 Sayılı Ka
nunla Eklenen Ek Maddenin (a) Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (2/114) (S. Sayısı : 518) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisi 
Üyesi Muhsin Zekâi Bayer ve 15 Arkadaşının 5434 
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na 20.5.1976 Tarihli ve 2012 Sayılı Kanunla Ekle
nen Ek Maddenin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifini görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
Teklif Komisyonca reddedildiği için Ret Rapo

runu okutuyorum; Rapor üzerinde görüşme yapaca
ğız. 

Ret Raporunu okutuyorum : 
(Bütçe - Plan Komisyonunun Raporu okundu) 
BAŞKAN — Teklif sahibi şüphesiz görüşecektir. 

Teklif sahibinden başka söz isteyen sayın üye var mı? 
AKİF ERGÎNAY — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Erginay söz istiyorlar. 

Buyurun Sayın Bayer; sonra da Sayın Erginay'a söz 
vereceğim. Yalnız zamanımız çok azdır. Saat 13.00'e 
kadar çalışacağız, onun için konuşmaları biraz kısa 
rica edeyim. 

Buyurunuz. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan; de

ğerli üyeler; Teklifimdeki husus şuydu. 5434 sayılı 

(1) 518 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir* 

Emekli Sandığı Kanununu değiştiren 2012 sayılı Ka
nunda mevcut meri madde şudur : 

] «Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi ve
ya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında 
geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim 
süreleri eklenir.» 

Ben, burada «Mastır» 'kelimesini, yani yüksek ihti
sasla aynı değerde olan «Mastır» kelimesini eklemiş 
bulunuyorum. Hepinizin bildiği üzere, Devlet memur
ları hizmet görmekte iken Devletçe sağlanan veya 
diğer bir bursla 1416 sayılı Kanuna göre Avrupa'ya. 
Amerika'ya, yani yabancı memleketlere doktora öğ
renimi veya tıpta uzmanlık için yurt dışına gönderi
lirler. Bu gönderme şeklinde bir de mastır için gön
derilen Devlet memurları var. Uzmanlık için gönder
diklerimizi kabul ediyoruz, doktora için olanları ka
bul ediyoruz; fakat mastır için gönderdiklerimizi ka
bul etmiyoruz. 

ıSaym Komisyon öğretimin bir devamı olduğunu, 
devamı için de mastırın da bu bütünlük içinde ta
mamlayacağım söylüyor; ama malumunuz olduğu 
üzere, YÖK Kanunu dört senelik eğitimi, sekiz sö-
mesterlik eğitimi kabul etmiş ve mastırı her gün 
gazetelerde okuduğumuz gibi bir ihtisas konusu ka
bul etmiştir. Bu bakımdan 126 kişi için teklif ettiğim 
bu Kanunun Yüce Meclisçe kabul edilmesini ve bir 
haksızlığın giderilmesini diler saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, ben şu 

noktayı belirtmek istiyorum : Üniversitelerde 1765 
sayılı Kanunla Avrupa'da eskiden doktora yapmış 
olanların borçlanmak suretiyle sonradan haklarını 
emeklilik bakımından kabul etmişlerdi Yani bir em
sal olarak bunu belirtiyorum. Doktorayı teşvik ba
kımından bunun yerinde olacağını düşünüyorum; an
cak Personel Kanununda doktora, mastır gibi dere
celer yukarıya çıktığı için emeklilik bakımından şim
diden nazara alınabilecek mi?. Yani bu teklifin ka
bulü ile birlikte belki geçmişe teşmil edilmesi gerek
li bir müddet için. 

Ben bu anlamda düzeltildiği takdirde yerinde ola
cağı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efen

dim. 

206 — 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, emek
liliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi, yüksek ihtisas, 
mastır veya tıpda uzmanlık için yurt içinde ve dı
şında geçirdikleri doktora veya uzmanlık, yüksek ih
tisas, mastır öğrenimi süreleri diye 2012 sayılı Ka
nuna; yani borçlanma suretiyle emekliye sayılması 
için getirilen bu teklif bu hali ile hiçbir işe yaramaz. 
Çünkü, zaten böyle bir ihtisas yapmak için 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 77, 78, 79'unc.u mad
delerinde açık hükümler var orada efendim. Aylıklı, 
aylıksız, maaşlı, verdiği takdirde sayılır... Hükümler 
var, böyle bir durum elinden alınmış değil. 1416 sa
yılı Kanun yürürlükte iken; yani 657 çıkmadan ev
vel kişiler yurt dışında ve yurt içinde doktora yapa
cakları zaman memuriyetle ilişikleri kesiliyordu. Bun
lar üç yıl, dört yıl, beş yıl yurt dışında (Bazen lisans 
da yapanları yardı) okuyorlardı, Türkiye'ye döndük
leri zaman bu hizmetleri kalkıyordu, bunun için bu 
tarih ya faydalanmak için geriye götürülmeli, herkes 
için çıkmalı ki, bu bir nevi Emekli Sandığı Kanunu 
gibi borçlanma yerine 657'nin genel düzenlemede bir 
intibak çıkaracaktır. O bakımdan bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girdiği takdirde söylemiş olduğu 
126 kişi kimdir?.. Bunlar ancak ve ancak kurumla
rında mastır ve doktora yapanların veyahutta söz
leşmeli çalışanların, veyahutta ücretli çalışanların borç
lanmak suretiyle, sözleşmeli ise zaten sosyal sigortala
ra tabidir; yani kimlerin olacağı belli değil. Bu bakım
dan Komisyon yerinde bir karar almış ve bu teklifi 
reddetmiştir. Çünkü ihtiyacı karşılamıyor, ihtiyacı 
karşılayabilmesi için ta 1416 sayılı Resmî öğrenci
lerin Okutulması Hakkındaki Kanundan yüzlerce va
tandaş faydalanamamıştır ve herkes yurt dışında tah
sil yaparken emekliliğine bu~ hizmetlerini saydırama-
mışlardır. Ona çözüm getirmedikten sonra bu Kanun 
bu günden sonra çıkmış olsa kime faydası olacak
tır?.. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

FUAT AZGUR — Soru; müsaade eder misiniz 
Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
'FUAT AZGUR — Şimdi Sayın Başkanım, ben 

öyle zannediyorum ki bu Kanun yürürlüğe girdiği 
anda 10 sene evvel mastır yapmış bir kişi varsa o da 
istifade eder. Bu husus teklifte yok yani. Evvelce 
mastır yapmış olan birisi başvuracak ben borçlana
cağım diyecek, o süreyi ödeyecek ve bu hizmetine 

— 207 

6 . 9 . 1983 O ; 2 

sayılmış olacak. Bu itibarla bu konuda Sayın Kan-
tarcıoğlu'na katılmak mümkün değil. Mastır yapmış 
olan kim olursa olsun, hangi tarihte yapmış olursa 
olsun eğer borçlandığı takdirde bu Yasadan istifade 
eder zannediyorum. Açıklama yapılırsa yararlı ola
caktır. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon Başkam Tokgöz söz sizde, bu

yurun. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Hükümet bu suale ce
vap verecek. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Önel. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NECMET

TİN ÖNEL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Borçlanma kanunları Hükümetten böyle gelmiştir; 

belli bir tarihte yürürlüğe girer, ama o kanun yürür
lüğe girdiği tarihten önceki durumları kapsar, o ka
nundan önce mastır yapmış olanlar da elbette ki, bu 
Kanundan faydalanacaklardır. Ayrıca geri bir tarihi 
göstermenin bir faydası olmaz arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tokgöz, teklif sahibinin konuşmalarına ce

vap verecekmisiniz?.. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — Komisyonumuzun Raporuna 
ilâve edecek bir husus yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 

bir sorum olacak. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Ben bu konu

nun sadece 126 kişi değil, Millî Eğitim Bakanlığı Yük
seköğretim Genel Müdürlüğünde 7 sene çalışmış bir 
arkadaşınız olarak son beş yıl içerisinde sadece beş 
bin kişinin gönderildiğini ve ondan daha önce de 
on bin kişi civarında yüksek mastır ve doktora için 
yurt dışına eleman gönderilmiş olduğunu ve şu anda 
Millî Eğitim Bakanlığı mensupları burada olsa idi, 
belki Maliye Bakanlığı kayıtları falan bilebilir, bun
ların sayısı 126 değil, bunların sayılarının binlerce ol
duğunu biliyorum. Aslında ben bunlar daha evvel nasıl 
oluyorda faydalanıyorlar diye aleyhte konuştum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın Önel. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NECMET

TİN ÖNEL — Sayın Başkan, adet konusunda bir 
şey ilave etmek isterim. Kanuna karşıyız, ama Sayın 
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Meclisin aydınlanması için, son öğretim dönemlerin
de dördüncü ve beşinci yıllar, hele beşinci yıl olan
ların hepsi mastır kabul edildi, 126 nın çok üzerin
dedir efendim bu sayı. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; Komisyonun ret raporunu oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Rapor kabul edilmiş, Teklif reddedilmiştir. 

5. — Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/112) (S. Sayısı: 517) (1) 

BAŞKAN — Komisyondan gelen madde budur, 
yalnız soru sorma hakkınız var sorabilirsiniz, aksi 
halde oylatacağım. 

Buyurun soru varsa. 

SELÇUK KANTARCIOÖLU — Sayın Başkan, 
Bütçe Plan Komisyonunun Sayın Başkanından bun
dan sonraki Bütçe Planla ilgili olan hususlarda ve
rilen ve Komisyondan geri gelen önergelerde de 
aynı duyarlılığı göstermelerini istirham edeceğim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Soru olmadı bu. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. . 
MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1984 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
FUAT AZGUR — Madde hakkında kısa bir 

açıklama. 

(1) 517 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir* 

BAŞKAN — Biraz önce görüşmesine başladığı
mız Teklifin Komisyondan gelen maddesini rica ede
yim. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım, sade
ce bir parantezle ilgili kanuna atıfta bulunduk ve 
onları hariç tuttuk. 

BAŞKAN — Komisyondan gelen maddeyi tekrar 
okutuyorum. Maddenin tümünü ilave edilen kısımla 
beraber bir daha okuyacağız. 

«Madde 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine aşa
ğıdaki (i) bendi eklenmiştir. 

Eklenecek Müddet 

BAŞKAN Buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, biraz ön

ce kabul edilen itfaiyecilere bazı PTT mensuplarına 
ve belediye zafoılfca memurlarınla yılda üç ay fiilî hizmet 
zammı verilmesine mütedair kanun teklifleri yayımı ta
rihinde yürürlüğe girecek. Şimdi burada bir eşitsiz
lik oluyor. Burada Ormancılara hem 2 ay gibi daha 
az bir zam veriliyor, hem de bunların kanununun 
yürürlüğe girişi ertelenmiş oluyor. O itibarla izin 
verirseniz, Komisyonumuz kabul ederse teklifte ol
duğu gibi yayımı tarihinde yürürlüğe girsin ve biraz 
evvel kabul etmiş olduğumuz tekliflere de paralel ol
sun. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buvurun Sayın Tokgöz. 
BÜTÇE - PLAN KOMtSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Bir haksızlığın giderilmesi açısından çok olum
lu bir teklifle karşı karşıyayız, katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — «Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.» Maddeyi bu şekilde oylarınıza sunu-

îştirakçiler Hizmetin Geçtiği Yerler 

i - Orman muhafaza memurları Orman Genel Müdürlüğü taşra teş
kilâtında çalışan Devlet Memurları 
(Kanununa ve Emekli Sandığı Ka
nununa tabi orman muhafaza me
murluğu görevlerindö 

Tam gün çalışan pratisyen ve 
uzman hekimler 
(19.9.1972 tarihli ve 1621 sayılı Sağlık Kurum ve kuruluşları 
Kanundan yararlananlar hariç) 

(2 ay) 

(3 ay) 

— 2»8 — 
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yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Teklifin tümünü kesin oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 8.6.1949 Tarihli ve 
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hak
kındaki Kanun Teklifi Danışma Meclisimizce kabul 
edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun, 

»Sayın Hükümet Temsilcisine ve Sayın Komisyo
na teşekkür ediyorum. 

Değerli üyeler, 14.30'da toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.50 

»>•-<« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KtTAPÇIGtL 
KÂTİP ÜYELER : Eıdoğan BAYIK, AK Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisinin 
157 nci Birleşiminin üçüncü oturumunu açıyorum. 

7. — 657 Saydı Devlet Memurları Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/733) (S. Sayısı : 
535) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleri» bölümünün birinci sırasında bulunan 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesiyle ilgili Tasarımızın bir tek mad
desi Komisyona gönderilmek suretiyle müzakeresi 
daha sonraya bırakılmıştı. Komisyondan bugün de 
bu Tasarı ile ilgili o tek madde gelmediği için, birin
ci sıradaki bu Tasarı ile ilgili müzakerelerimizi daha 
sonraya bırakıyoruz. 

8. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/700) (S. Sayısı : 482) 
d) 

(1) 482 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir* 

BAŞKAN — Tasarı ile ilgili görüşmelerimize baş
lıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bulunmak
tadır. 

Bu Tasarının görüşmelerinde Hükümeti, Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı Sayın Sebahattin Okutan tem
sil edeceklerdir. 

Tasarıyla ilgili Raporun okutulması hususunu oy
larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı -
MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 363 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 363. — Bir kimse ticaret ettiği sırada 

müşterisine bir şey yerine aynı şey olmak üzere diğer 
bir şey yahut menşe ve evsafı ve miktarı beyan ve
yahut mukavele olunan surette mugayir olarak bir 
şey ita ederse altı aydan bir yıla kadar hapis ve on-

209 — 
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'bin liradan ellibin liraya kadar ağır. para cezasına 
mahkûm olur. 

Eğer tağyir, kıymetli eşyaya taalluk ederse fiilin 
duçar olacağı ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 
yirmi'bin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır para 
cezasıdır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Sayın Bayer, buyurunuz. 

MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Danışma Meclisimizde geçen hafta kabul edilen 
bir kanun vardı; gıda maddelerinin tağşişi ile ilgili. 

Şimdi burada Türk Ceza Kanununda bütün bir 
sistem değişikliği getiriliyor. Yani, simit satan adam
la en büyük bir fabrikayı aynı ceza kıstasları içinde 
tutuyorlar. Küçük esnafla büyük işletmeler arasında 
bilhassa ziraî mücadele ilaçları, tıbbî ilaçlar ve gıda 
maddelerini imal eden müesseseler arasında bir kıstas 
getirmek lazımdır. Acaba Hükümet bu Kanunun uy
gulanmasında böyle bir kıstası düşünüyor mu?. Ya
ni küçük esnaf ile büyük üretim yapan müessese ara
sında cezada bir kıstas uygulanacak mı?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Sayın Uyguner, buyurunuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZt 

UYGUNER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Mesele Komisyonumuzda görüşülürken, her yö

nüyle düşünüldü. Sayın Bayer'in söylediği husus da 
kanunların genelliği ve tatbik edilen cezaların eşit
liği ilkesine ters düşer. Yani bir zümre için şu şe
kilde bir ceza tatbikatı, onun dışında olan başka 
bir zümre için başka bir ceza tatbikatı düşünülemez. 
Burada genelleştirilerek getirilmiştir. 

Arkadaşımızın diğer endişesi kısmen varittir. Ya
ni, daha evvel bu gıda maddeleriyle ilgili bizden bir 
kanun çıktı. Yalnız, buradaki ticaretle ilgilidir; yani 
gıda maddelerinin evsafıyla ilgili değildir, burada ti
carette yasaklanan birtakım fiilleri işleyenler hakkın
dadır. Türk Ceza Kanunu kendi sistemi içerisinde bu 
problemi halletmiştir. Biz bir değişiklik yapmadık. 
Sadece burada cezalar artırılmıştır ve günün şartla
rına uydurulmuştur, yeterli hale getirilmiştir. Yapı
lan işlem bundan ibarettir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Okutan; sizin ilave edeceğiniz bir husus var 

mı?... 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-

HATTÜN OKUTAN — Sayın Başkan; ilave edile
cek konu yok, arkadaşım genel olarak izah ettiler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 1 inci maddeyi oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 394 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 394. — Halkın içeceği sulara ve alelıtlak 

yiyeceği ve içeceği şeylere zehir katarak vesair suret
le bozarak umumun sıhhatini tehlikeye düşüren kim
se beş seneden onibeş seneye kadar ağır hapis cezası ile 
cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan; bir 
Çevre Kanunu çıktı. Çevre Kanununda da aynı kir
lenmeler ve kirletmeler konusunda cezalar vardı. O 
cezalarla bu cezalar arasındaki ilişkide bir aksilik ol
masın. Acaba Hükümet Çevre Kanunundaki suç un
surlarıyla buradaki suç unsurlarını aynı mütalaa edi
yor mu?... 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Sayın Başkan; bu maddeden maksat, 
halkın yiyeceği ve içeceği şeylere kasıtlı olarak ze
hir sınıfından maddeleri menfaat temini için karış
tırmaktır, katmaktır. Halbuki, Sayın arkadaşımız Ba
yer'in verdiği misal böyle bir kasta makrûn değildir, 
ihmali hareketlerle havanın kirliliğini tazammum eder. 
İkisi birbirinden tamamıyla ayrıdır, deniz kirliliği ke
za ayrıdır. Bu hususu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan; müsaade eder 

misiniz?... 

BAŞKAN — Buyurun Syın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; 'buradaki 

«zehir katarak vesair suretle bozarak» cümlesindeki 
«ve» kelimesi zehirle irtübatlandırılıyor; yani mutla
ka zehir katmak suretiyle umumun sıhhatini tehlike
ye sokmak şeklinde oluyor. Halbuki, «zehir katarak 
veya sair suretle» demek lazım gibi geldi bendenize; 
yani «ve» yerine «veya» koymak lazım gibi geldi 
bendenize. O zaman isterse zehir katmış olsun, ister
se herhangi bir şekilde sıhhati tehlikeye düşürecek 
tarzda bulunmuş olsun, her iki halde de aynı ceza ve
rilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Sayın Başkan; mehaz Kanunda da şu 
suretle yazılmıştı 394 üncü madde : «Zehir katarak 
ve sair suretle bozarak.» Orada «ve» bitişik yazılmış, 
arkadaşımız haklıdır, «vesair» değil, «zehir katarak 
ve sair suretle bozarak.» Tatbikatta böyledir, yıllar
dan beri hu şekilde uygulanmaktadır, «ve sair» ayrı 
olacaktır, arkadaşımız haklıdır. 

BAŞKAN — «ve» ile «sair» kelimelerini ayırıyo
ruz. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkan; müsaa
de eder misiniz?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; aca

ba maddedeki «alelıtlak» kelimesinin yerine genel 
olarak bir yazım düzeltmesi yapılamaz mı?. 

BAŞKAN — Efendim, bu teklifi almıyorum ve 
Komisyona iletmiyorum. Genel Kurulun kararına is
tinaden bunu lütfen Komisyona daha evvel bildirme
niz ve Komisyonu uyarmanız gerekirdi. Geçmiş olu
yor tabi, maddeyi oylatacağım. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 395 inci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 395. — Halka dağıtılmaya veya para

sız verilmeye mahsus bilumum yenilecek ve içilecek 
şeyleri veya ilaçları - bunları yiyen veya içenin sıh
hatini hafif veya ağır surette ihlal etmesine badi ola
cak veçhile - tağşiş veya taklit veya tağyir eden veya 
bu gibi şeyleri bilerek satan ve veren veya mağşuş ve 
sıhhate muzır olduğunu 'bildiği halde satılmak üze
re mağaza veya dükkânında bulunduran ve gıdaları 
ve ilaçları bu suretle tağşişe ve taklit ve tağyire ya-

, rayan maddeleri bu hususlarda kullanılacağını bilerek 
satan veya tedarikine delalet eden kimseler bir yıl
dan beş yıla kadar hapse ve yirmibin liradan yüzbin 
liraya kadar ağır para cezasına mahkûm olur ve 
bu gibi mddelerin kâffesi müsadere ve imha olunur.» 

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

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Türk Ceza Kanununun 396 ncı 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 396. — Her kim taklit veya tağyir ve
yahut tağşiş edilmemiş olduğu halde haddi zatında 
umumun sıhhati için tehlikeli olan yenilecek ve içi
lecek ve sair şeyleri müşteriye tehlikeyi haber ver
meksizin satarsa altı aydan bir yıla kadar hapis ve 
onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Buyurun Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Şimdi Sayın Başkanım; bura
da biraz evvel görüşülen ve Yüksek Heyetin tasvibi
ni alan 2 nci maddede de yine halkın, umumun sıh
hatini tehlikeye düşürecek şekildeki gıda bozmala
rına karşı beş seneden haşlamak üzere ceza veriliyor
du. Burada da aynı şekilde umumun sıhhati için teh
likeli olan yenilecek ve içilecek şeyler için ceza bir 
anda altı aya indiriliyor. Yani, bendenizin dikkatle 
okuduğu maddeler arasında fazla bir fafk yoktur. 
Şimdi hangi halde bu madde hükmü uygulanacak, 
hangi halde 2 nci maddeyle değiştirilen 394 üncü 
madde uygulanacak?. Arada hemen hemen hiçbir 
fark yok gibi geldi bendenize. Acaba Komisyonu
muz bir fark buluyorlar mı?. Bunun açıklanmasını 
rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Efendim, her iki madde dikkatle 
tetkik edilirse aradaki fark anlaşılır. 395 inci mad
dede, «yenilecek ve içilecek, şeyleri veya ilaçları -
bunları yiyen veya içenin...» 

FUAT AZGUR — 395 inci madde demedim, 
396 ve 394 üncü maddeler. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — 396 ncı maddede, «Her kim taklit ve
ya tağyir veyahut tağşiş edilmemiş olduğu halde had
di zatında umumun sıhhati için tehlikeli olan yeni
lecek ve içilecek ve sair şeyleri müşteriye tehlikeyi 
haber vermeksizin satarsa...» deniyor. Yani, taklit 
edilmiş, bozulmuş, değiştirilmemiş olduğu halde, umu
mun sıhhati için tehlikeli olabilen yiyecekler. 396 
ncı madde bunu söylüyor. 

397 nci madde ise... 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan; arz edeme

dim efendim, müsaade ederseniz tekrar arz edeyim. 
BAŞKAN — Sayın Muratoğlu; Sayın Azgur bir 

daha arz etsinler... 
Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; 394 üncü 

maddede, «Halkın içeceği sulara ve alelıtlak yiyeceği 
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ve içeceği şeylere zehir katarak ve sair suretle bozarak 
umumun sıhhatini tehlikeye düşüren kimse beş se
neden onbeş seneye kadar ağır hapis cezası ile ceza
landırılır.» deniyor. 

Şimdi, 4 üncü maddeyle değiştirilen 396 ncı mad
dede yine aynı şekilde, «umumun sıhhati için tehli
keli olan» deniyor. Bu deyimler arasında hiç fark 
yok. Burada yine, yenilecek ve içilecek şeyler tehli
keli bir şekilde değiştirilirse ceza bir anda altı aya 
iniyor. Yani, 2 nci madde ile 4 üncü madde arasın
da tatbikat bakımından birtakım karışıklıklar çıkabi
lir. Ceza hâkimi hangisine bu maddeyi, hangisine o 
maddeyi uygulayacak?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜĞÜ ENÎS MU

RATOĞLU — Sayın Başkan; 394 üncü maddede, 
halkın yiyeceği ve içeceği şeylere zehir katarak umu
mun sıhhatini; yani büyük bir kitleyi hedef almak 
hali var. Sayın Azgur'un bahsettiği diğer maddede ise, 
zararlı olabilecek; yani kokuşmuş, bozulmuş etin sa
tılması gibi münferiden şahıslara karşı yapılan hare
ketler var. tşte ikisinin arasındaki nüans farkı bu
dur. Bilmem arz edebildim mi?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 4 üncü maddeyi oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Türk Ceza Kanununun 397 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 397. — Tıbbî mevaddı satmaya mezun 

olup da bunları nevi ve kemiyet itibariyle hekim 
reçetelerinin münderecatına mugayir olarak yapan 
kimse altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin lira
dan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye... Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Ka!bul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — Türk Ceza Kanununun 398 inci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 398. — Sıhhat için mazarratı olmayıp an

cak tabiî olmayan bir maddei gıdaiyeyi tabiî diye 
satılığa çıkaran kimse üç aydan bir yıla kadar hapis 
ve beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
MEHMET AYDAR — Soru sormak istiyorum 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, madde 

Hükümetten gelen şekli ile değil, Komisyonumuzun 
ka'bul ettiği şekli ile karşımıza çıkmaktadır. Burada 
«altı aydan bir yıla kadar hapis» hükmü, Komis
yonumuzca «üç aydan bir yıla kadar hapis» olarak 
öngörülmüştür; gerekçeye baktığımız zaman, aslında 
caydırıcılık açısından cezalar yükseltilmektedir; Ko
misyonumuz at etini (Affedersiniz) eşek etini yenile
bilen bir et niteliğinde satan bir adama niçin altı ay 
reva görmedi de üç aya indirdi, bunu öğrenmek isti
yorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ADALET KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ ENÎS MU

RATOĞLU — (Sayın Başkan, diğer maddelerle bir 
tevazün temin etmek ve Komisyonumuzca uygun olan 
cezayı tertip etmek bakımından bu husus düşünüldü. 
Eski maddede bir aydan altı aya kadar hapis, elli 
liraya kadar ağır para cezası idi. Mevcut artırılan ce
zalar muvacehesinde Komisyon bunu üç aydan bir 
yıla kadar hapis ve beşbin liradan ellibin liraya ka
dar ağır para cezası tarzında uygun görmüştür; takdir 
arkadaşlarımıza aittir, arzu ediyorlarsa önerge ver
sinler, artırılması cihetini ayrıca düşünelim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Bir önerge bulunmadığına göre, maddeyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — Türk Ceza Kanununun 399 uncu 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 399. — Geçen maddelerde yazılı fiillerden 

biri hata veya kayıtsızlık veya meslek ve sanatta tec
rübesizlik veya nizam ve emir ve tarifata riayetsizlik 
neticesi olarak yapılmış ise faili 394 üncü maddede 
beyan olunan fiillerden dolayı altı aydan iki seneye 
kadar hapis, onbin liradan yetmişbeşbin liraya kadar 
ağır para cezası ve 395 inc'i maddede beyan olunan 
fiillerden dolayı altı aydan bir yıla kadar hapis ve 
onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ve 

J 396 ve 397 nci maddelerde yazılı fiillerden dolayı iki 
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aydan altı aya kadar hapis ve beşbin liradan yirmi-
beşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
ü y e ? . . . ^ ^ 

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

8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — Türk Ceza Kanununun 400 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 400. — 395, 396, 398 inci maddelerde be

yan olunan fiillerden birinin mürtekibi hekim ve ec
zacı veya ammenin sıhhatini muhafaza için icrası 
resmî mezuniyet istihsaline bağlı bulunan bir meslek 
ve sanat sahi'bi olup da bu fiilî meslek ve sanatını 
suiistimal sureti ile yapmış ise 395 inci maddede ya
zılı fiillerden dolayı iki seneden on seneye kadar ağır 
hapis ve yetmişbeşbin liradan ikiyüzbin liraya kadar 
ağır para cezası ve 396 ncı maddede yazılı fiillerden 
dolayı bir yıldan dört yıla kadar hapis ve yirmibin 
liradan yüzellibin liraya kadar ağır para cezası ve 398 
inci maddede yazılı fiillerden dolayı bir yıldan iki yı
la kadar hapis ve yirmibin liradan yetmişbeşbin lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

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

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

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — Türk Ceza Kanununun 401 inci 

maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 
«Madde 401. — Gıda maddeleri veya kamuya ge

rekli şeylerden : 
a) Halkın beslenmesi için gerekli et, ekmek, un, 

süt, tuz, şeker, yağ, peynir, zeytin veya benzeri gıda 
maddelerinin; 

b) Halkın ısınması, temizliği veya aydınlanması 
için gerekli madde veya eşyalarla her türlü yakıtın; 

c) Sağlığın korunmasında, tedavide ve tıpta kul
lanılan ilaç, kimyevî madde, alet ve diğer şeylerin; 

d) İnşaat, sanayi, ulaşım ve tarımda kullanılıp da 
fiyatları Hükümet ve diğer yetkili mercilerce tespit 
ve ilan edilen eşya veya maddelerin; 

e) Kamu için gerekliliği sebebiyle veya Devletin 
genel iktisadî ve malî siyaseti gereği olarak, fiyatları 
Hükümet tarafından tespit ve ilan edilen mal, eşya, 
araç, gereç ve her türlü maddelerin; 

İmali, satımı, dağıtımı, depolanması veya her ne 
şekilde olursa olsun ticaretiyle uğraşan veya herhangi 
bir surette kazanç amacı güden bir faaliyette bulunan | 
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kimse, bu erzak, madde, eşya veya malların satışın
dan kaçınır, bunları saklar, kaçırır, satılmadığı halde 
satılmış gibi gösterir veya fazla fiyatla satarsa iki yıl
dan on yıla kadar hapis ve yetmişbeşbin liradan iki
yüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 
Ayrıca suç konusu mal veya eşyanın müsaderesine de 
karar verilir. 

Yukarıdaki fıkrada yer alan erzak, madde, eşya 
veya malların resmî mercilere bildirilmesine ilişkin 
olarak Hükümetçe çıkarılan kararlara aykırı hareket 
eden veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kimse, fiil 
daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği tak
dirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve onbeşbin lira
dan yetmişbeşbin liraya kadar para cezasıyla cezalan
dırılır. Ayrıca bildirim dışı bırakılan malların müsa
deresine de karar verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yer alan fiil ve hareketler 
ikiden fazla kimse tarafından veya kurulu bir teşek
külün faaliyeti sonucu vukubulursa birinci fıkradaki 
halde hapis cezası üç yıldan, ikinci fıkradaki halde bir 
yıldan az olamaz. 

Suç konusu erzak, madde, mal veya eşyanın de-
şeri az ise yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar 
yarısına, çok az ise üçte birine indirilir. 

Mükerrir olanlar hakkında bu fıkra hükmü uygu
lanmaz. 

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki suç 
konusu erzak, madde, mal veya eşyanın gerektiğinde 
satışına ve satışın en yakın belediye veya kamu kuru
luşunca yapılmasına soruşturmanın her safhasında 
yetkili hâkim veya mahkemece karar verilir. 

Satış bedeli mahkûmiyet halinde müsaderesine ka
rar verilmek üzere dava sonuna kadar muhafaza edi
lir. 

Bir kimse her ne şekilde olursa olsun yalan haber 
yaymak, duyurmak veya başka hileler kullanmak 
suretiyle birinci fıkradaki erzak, madde, mal veya eş
yanın azalmasına, darlığına yahut fiyatlarının artma
sına sebep olursa, fiili daha ağır cezayı gerektiren bir 
suç teşkil etmediği takdirde iki yıldan on yıla kadar 
hapis ve yetmişbeşbin liradan ikiyüzbin liraya kadar 
ağır para cezasına mahkûm edilir. 

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

FUAT AZGUR — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Şimdi Sayın Başkanım, 401 

inci madde çok açıklık getiren bir madde; ancak bu 
maddenin Millî Korunma Kanununu hatırlatan bir 
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yeri var. O itibarla, üzerinde hassasiyetle durulması 
gereken bir madde, çok ağır ceza getiriyor. Mesela, 
fazla fiyatla satılan malların değerini, belediye veya 
bir yetkili organ tarafından kâr oranları, kâr hadleri 
tayin edilmek suretiyle tespit ediliyor. Şimdi, bu kâr 
oranlarının üzerinde küçük bir farkla satış yapıldı-
mıydı bu madde şümulü içine girmez, bir ayırım ya
pılmamıştır; mesela eğer ortalama kâr haddine veya 
maliyenin veya bizzat yetkili bir organın tespit ettiği 
kâr haddi % 20 ise, % 21 kârla yapılan satış ile % 
80 ya da % 100 bir kârla yapılan satış bir ayırıma 
tabi tutulmamıştır. Sadece mal veya eşyanın değeri az 
ise, o zaman cezalann indirilmesi söz konusu oluyor 
sondan bir evvelki üçüncü fıkrada. 

Halbuki, malın değeri az dahi olsa, eğer % 20 kâr 
haddinin üzerinde, mesela % 50 veya % İDO gibi bir 
kârla bir fırıncı ekmek sattıysa, onun cezası ağır ol
malıdır, öbür taraftan % 1, % 2, % 5 gibi, hatta ba-
zan daha az fazla kâr ile satılmış ise, bunun cezası 
daha değişik olmalı idi, bendenize göre; bilmiyorum 
Komisyonumuz ne düşünür? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Güray buyurun efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, bu 

madde uygulamada çok zorluklar getiren konulara 
açıklık getirmiş bulunmaktadır. Mevcut olduğu hal
de malı piyasaya sürmemek, ihtikâr yapmak ve faz
la fiyatla satmak gibi hususları içermektedir. 

Daha önceleri bu kabil hallerde çok cüzî bir ce
za uygulanmakta idi ve uygulamada boşluklar ol
anaktaydı. Söz gelimi nebati yağ sıkıntısı çekildiği 
zaman bir depoda nebati yağ bulunduğunda bu mü
sadere edilemediği gibi, Devlet eliyle mallar satıl
makta ve parası da gene sahibine tevdi edilmekteydi. 
Şimdi ise, bu hallerde iki yıldan 10 yıla kadar varan 
hapis cezası ve 75 bin liradan 200 bin liraya kadar 
olan ağır para cezası getirilmiştir. 

Kanaatimizce bu isabetlidir. Ancak, biraz evvel 
Sayın Azgur'un da belirttiği gibi, kâr hadlerinin tes
pitinde ve satılacak malın perakende veya toptan 
satış fiyatının belirlenmesindeki aksaklıklar bazı ki
şileri de bu ağır müeyyide altında bırakabilir. O ba
kımdan, maddenin uygulanmasında bazı güçlükler or
taya çıkacağı kanısındayım. 

Getirilen diğer bir yenilik de, malın müsadere edil
mesidir ve cezanın artırılması. Bunun yanında madde 
şümulüne detaylı bir şekilde nelerin buna girdiğinin 
belirtilmesidir. Bu bakımdan, isabetli olduğu görüşün
deyim. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Muratoğlu, buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Güray ile Sayın Azgur söylediklerinde, ten

kitlerinde ve temennilerinde tamamiyle haklıdırlar; fa
kat onların temas ettikleri husus maddede mevcut, 
yani bizden sordukları ve aradıkları husus maddenin 
bizatihi esasında var. Şimdi onu arz ediyorum. 

Tabiîdir ki, cürümle ceza arasında daima nispet 
aranır. Türk Ceza Kanununun tatbikatında da bazı 
cezalarda bu hal vardır. Meselâ, hırsızlık mevzuu 
olan malın değeri eğer fahiş ise ceza arttırılır, pek fa
hiş ise daiha fazla arttırılır, pek hafif ise indirilir. Ka
çakçılık suçlarında da bu ihal vardır. İşte bu husus 
bu maddeye de alınmıştır. 

Metni bakınız aynen okuyorum. «Suç konusu er
zak, madde, mal veya eşyanın değeri az ise yukarı
daki fıkralara göre verilecek cezalar yarısına, çok az 
ise üçte birine indirilir. 

Mükerrir olanlar hakkında bu fıkra hükmü uygu
lanmaz.» 

İşte istediklerinin, sorduklarının cevabı budur. Kal
dı ki, Türk Ceza Kanununda bu faslın sonunda müşte
rek hükümler vardır. 413 üncü madde keza cevap 
vermektedir. Bakınız şöyle; madde 413'ü okuyorum. 

«İşbu babın ilk iki faslında yazılı fiillerden ileri 
gelecek tehlike gayet ehemmiyetsiz olur yahut fail 
neticelerini men veya tahdit etmek için hususî ve cid
dî bir surette mesai sarf eylemiş bulunursa ceza üçte 
birinden yarısına kadar indirilebilir.» 

Bunun dışında yine değerli arkadaşlarım bilirler 
ki, hâkimin hususî surette tatbik edebileceği bir 59 
uncu madde vardır, takdir hakkı ve yine teşdiden ceza 
verebilmek hali de vardır. 

İşte bütün bu saydığım pozisyonlar muvacehesin
de istedikleri elastikiyet maddede mevcuttur. Arz ede
rim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan izin verir mi

siniz?.. 

BAŞKAN — Yeni bir soru mu Sayın Azgur?.. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, okudukları fık

ra maksada matuf ise, yani maksadı izah ediyorsa 
mesele yok, zabıtlara geçmesi bakımından arz edi
yorum. Çünkü, okudukları fıkra şöyle; «Suç konusu 
erzak, madde, mal veya eşyanın değeri az ise...» de
niliyor. 
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Burada kâr haddi bahse konu değildir, yani satı
cının elde ettiği kâr oranı fazla ise ayrı ise diye bir 
kayıt yok. Sadece satılan malın değerinden bahse
diliyor «..az ise..» deniliyor. Meselâ bir yumurtanın 
değeri 10 lira iken 20 liraya satılmış ise, bu madde
den istifade edemeyecek ki, yumurtanın belli bir sa
tışı olmalıdır; ama 20 liraya sattığında ağır bir suç 
işlemiştir ve % 100'den fazla kâr etmiştir; fakat alın
mış olan malın değeri az olduğu için, bir tek yumur
ta olduğu için bundan istifade edebilecektir, öbür 
taraftan daha başka türlü alışveriş yapan ve % 100'e 
yakın kâr elde eden kişinin bundan yararlanması dü
şünülemeyecek. 

Benim maruzatım bu idi; ama söz konusu 413 
üncü madde belki bu durumu biraz hafifletir gibi ge
liyor bana. Bu konunun tekrar açıklanmasını rica 
edeceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZİ 

UYGUNER — Sayın Başkan, bu endişeye gerek yok. 
Çünkü, Tasarımızın 401'inci maddesinin (e) bendinde 
der ki, «Fiyatları Hükümet tarafından tespit ve ilan 
edilen mal, eşya, araç, gereç, «Yani çimento gibi, de
mir gibi buna benzer ana ihtiyaç maddelerinden fi
yatları Hükümetçe tespit ve ilan edilen maddelere 
uygulanacaktır bu Kanun, bu birinci konu. 

İkincisi; Sayın Azgur'un endişesine geleceğim. Bu
rada diyor ki, «Suç konusu erzak, madde, mal veya 
eşyanın değeri az ise yukarıdaki fıkralara göre veri
lecek cezalar yarısına, çok az ise üçte birine indirilir.» 
Burada değer esasını almıştık. Elde edilen kâr esasını 
değil de değer esasını almış. Eğer satışa arz edilen ma
lın değeri az ise elde edilen kâr da azdır, yani küçük 
bir meblağdan büyük kâr temin etmeye imkân yok. 
Satış değeri ile bu ölçülüdür, orantılıdır. Çak az ise, 
tabiî çok daha az kâr elde edilmiş olacaktır, yani bunu 
kâr esasına dayandırmak veya değer esasına dayan
dırmak farketmeyecektir. Değeri küçük olan şeyden 
elde edilen kâr esasen küçük olacak. Değeri yüksek 
olandan da elde edilen kâr yüksek olacaktır. 

Bunun cevabı budur, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan izin verir mi

siniz?.. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, bir açıklama 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bilge buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, Komisyon Baş

kanının ve Sözcüsünün söyledikleri paralel olarak bir 

noktayı belirtmekte yarar vardır. Ceza altı aydan iki 
yıla kadardır, para cezası da ona göredir. Değişik
lik hâkimin kâr haddinin, az veya çok aşılmış olma
sına göre takdir hakkını kullanarak, asgarî ve azamî 
hadler arasında o yetkisini kullanmaya sahip bulun
maktadır. Bu bakımdan da madde yerindedir zanne
derim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, 1580 sayılı 

Belediyeler Kanununda belediyelere narh koyma yet
kisi verilmiştir. Burada Hükümet tarafından tespit 
edilme bakımından belediyelere bu yetki veriliyor 
mu?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Bir de alttan dördüncü fıkradan sonra gelen «Mü-
kerrir olanlar hakkında bu fıkra hükmü uygulan
maz.» ibaresinin onun devamı olması gerekir. Gerçi 
ayrı olarak düşünülmüş; ama ben, özellikle belediyele
rin narh koyma ve onlara ve onlara taalluk eden ce
zalarla da bunlar arasındaki ilişkiyi öğrenmek istiyo
rum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Efendim, «Hükümet ve diğer yetkili 
merciler...» deniliyor. İşte o diğer yetkili merciler be
lediyelerdir. 

AKİF ERGİNAY — «Hükümet tarafından» di
yor, diğeri yok maddede; ama Hükümet tazammun 
edebilir belki. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — O şekilde mütalaa ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Değerli üyeler, madde üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — Türk Ceza Kanununun 402 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 402. — Geçen maddelerde yazılı cürüm

lerden birine mahkûmiyet halinde ayrıca, tertip oluna
cak ağır hapis veya hapis cezası müddetine müsavi 
olarak failin cürme vasıta kıldığı meslek ve sanatın ta
tiline ve aynı süre ile işyerinin kaaptılmasına da hük-
molunur. İşyerini kapatma cezası iki yıldan fazla ola
maz. 

Ancak, işyeri, bulunduğu mahal için hayatî önem 
taşıdığı takdirde işyerinin kapatılmasına karar veril
mez. 
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Bu maddenin uygulandığı hallerde, verilip kesin
leşen karar özetleri, büyük harflerle yazılmak sure
tiyle, kapatılan işyerinin göze çarpan bir yerine ya
pıştırılır. Ayrıca karar özeti, mahkemece Cumhuriyet 
Savcılığına bildirilir ve masrafı bilahara hükümlüden 
alınmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir'de yayınlanan 
ve tirajı yüzbinin üzerinde bulunan bir veya iki ga
zetede ve ayrıca varsa suç yerinde yayınlanan ma
hallî bir gazetede derhal ilan edilir.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kuruluy ürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yoktur. 

Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Değerli üyeler, 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı Danışma Mecli
simizce kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. 

Sayın Hükümet Temsilcisine ve Sayın Komisyo
na Teşekkür ederim. 

ı 
9. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu

nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2638 
Sayılı Kanunla Eklenne İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 üncü maddesinde 
«647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek 
Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2638 sayılı 
Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı» var; bu tasarının görüşülme
sine başlıyoruz, 

(1) 384 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Komisyon ve Hükümet yine aynı Komisyon, ay
nı Temsilci; yerlerindeler. 

Tasarı İle ilgili raporun okutulmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Raporun 
okutulması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek 
Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2638 Sayın 
Kanunla Eklenen İkinci Fıkranın Değiştirilmesine 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 ta
rih ve 2638 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Herhangi bir suçtan askerî ceza ve tutukevinde 
tutuklu bulunan kişiler hakkında, başka bir suçtan 
adliye mahkemelerince verilen veya askerî mahkeme
lerce verilip de Askerî Ceza Kanununun 39 uncu 
maddesi uyarınca umumî cezaevlerinde infazı gere
ken, hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezasından 
çevrilmiş bulunan hürriyeti bağlayıcı cezaların infazı, 
bu kişilerin tutukluluk hali durdurulmak suretiyle 
askerî ceza ve tutukevlerinde yapılır. Hükümlü, tu
tukluluk halinin sona ermesi durumunda, cezasının 
infazı bitmemiş ise umumî cezaevine gönderilir. Ce
zaları askerî ceza ve tutukevlerinde bu suretle infaz 
edilenler hakkında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 19 ve Ek 2 nci Madde hükümleri de 
uygulanır.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir . 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tasarının tümü üzerinde, lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Değerli üyeler, 647 sa
yılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun Ek Birinci 
Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2638 sayılı Kanunla 
Eklenen ikinci Fıkranın Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir; ha
yırlı olsun. 

10. — 21.2.1967 Tarih ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağ
lı Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Ve
rilmesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/594) (S. Sa
yısı : 369) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Gündemimizin 4 ün
cü madesinde «21.2.1967 Tarih ve 969 Sayılı Ta
rım Bakanlığı Ziraat işleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî 
Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne 
Bağlı Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Serma
ye Verilmesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» 
var; tasarıyı görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümeti ve Tarım Bakanlığını, Tarım ve Orman 
Bakanlığı Müsteşarı Sayın Osman Tekinel temsil edi
yorlar. 

Komisyon hazır. 
Tasarı ile ilgili raporun okutulmasını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı ile 
ilgili raporun okutulmasına gerek görülmemiştir. 

Tasarı ile ilgili söz isteyen sayın üye?.. Sayın 
Bay er. Başka sayın üye?.. Yok. 

Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Tarım Bakanlığının anakanunlarından bir tanesi 
969 sayılı Kanundur. Bu Kanunla, Tarım Bakanlığı
nın bağlı kuruluşları olan Ziraat işleri Genel Müdür
lüğü ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğünde mevcut 
bugünkü sayıya göre Ziraat işleri Genel Müdürlüğü
nün 164 ve Ziraî Mücadele ve Karantina Genel Mü-

(1) 369 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

düdüğünün 34 döner sermayesi vardır. Bu döner ser
mayelerin yaptığı hizmetler tamamıyla tarımda yeni 
bir terim vardır, «Extension» dediğimiz, çiftçiye ön
derlik yapmak, çiftçiye yardımcılık yapmak, bilgi ak
tarmasını sağlamak ve * deneme, araştırma, tohum, da
mızlık gibi konularda yardım etmektir. 

Kanun Tasarısının özelliği şudur : 1967'den beri 
bu Kanun yürürlüktedir; ancak enflasyonun neticesin
de Tarım Bakanlığının elinde sermaye artık artan fi
yatlar karşısında bir tıkanıklık göstermiştir. Bu tıka
nıklığı gidermek için Hükümet en son 198.1'de elin
deki yetkiyi son noktasına kadar kullanarak döner 
sermayeyi artırmıştır. Kanun Tasarısının esasında ise, 
mevcut döner sermayenin artırılmasında devletten 
herhangi bir şekilde yardım almamak, buna muka
bil kendi kârını döner sermayeye katarak Kanunda 
belirtildiği şekilde döner sermayeyi muayyen bir nok
taya çıkarmaktır. Bu Türkiye tarımı için, Tarım Ba
kanlığının Önderlik yapması ve tarım politikası bakı
mından çok önemli bir kanundur. 

Müspet karşılanmasını diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Komisyon olarak bir beyanınız olacak mı Sayın 

Yavuz?.. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, sayın üyeler; Yüce He
yetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Bayer'e de bizim Komisyonumuzun bir söz
cüsü gibi konuşmasından dolayı da ayrıca teşekkür 
etmeyi görev sayıyorum. 

Efendim, malumları olduğu üzere, 1967 yılında çı
karılan 969 sayılı Kanunda Tarım Bakanlığı Ziraî Mü
cadele ve Ziraat işleri Genel Müdürlüğünün müesse
selerine, kuruluşlarına ve okullarına döner sermaye 
verilmiş ve 200 milyon lira Ziraat işleri Genel Müdür
lüğüne, 50 milyon lira da Ziraî Mücadele ve Karan
tina Genel Müdürlüğüne nominal sermaye limiti bu 
Kanunla verilmişti. Ne var ki, aynı yıl içerisinde bu 
nominal sermaye limiti Bakanlar Kurulu kararıyla 
bir misli çıkarılmıştı. 

Şu var ki, geçen yıllar zarfında hızlı fiyat artış
ları bu nominal sermaye limitini aşmış ve bu kuruluş
lar gerek çiftçiye ulaştırılan ziraî yayımla, gerekse 
girdilerin kolaylıkla temini ve makul fiyatlarla sağ
lanması hususunda görevlerini az veya çok yapamaz 
duruma gelmişlerdir. Maliye Bakanlığı kaynakların
dan karşılanmamak kayıt ve şartıyla bu nominal ser
maye limitinin artırılması zaruret haline gelmiştir. 
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Bunun faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz : Çiftçi
ye girdi ve damızlık konusunda makul fiyatlarla yar
dımcı olmak, ziraî üretim ve araştırmada ve extensi-
onda yardımcı olmak, bu sermayeden mülhak bütçe
ye muhtaç olmadan bazı yatırımları gerçekleştirmek 
ve devlet bütçesinden de herhangi bir yardım alma
mak. 

Bu bakımdan, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı 164 işletme, okul ve müessesede, Ziraî Müca
dele ve Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı 34 ku
ruluşta bu nominal sermave limitinin artırılması 
Hükümetçe de olumlu görülmüştür. Bu, ziraî üre
time ve çiftçiye götürülen hizmetlere büyük medar 
olacaktır. Bu hususu da Yüoe Meclise saygıyla arz 
etmeyi görev kabul ediyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuz. 
Sayın Tekinel, siz de bir konuşma yapmak ister 

misiniz? 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ OSMAN TEKİNEL — Sayın Başkanım, Sa
yın Komisyon Başkanımız ve Sayın Bayer en gü
zel şekilde ifade ettiler; teşekkür ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim.: 
Değerli üyeler, maddelere geçilmesini oylarını-

ze sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tanm Bakanlığı 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mücadele ve 
Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurum • 
Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Verilmesi Hak
kında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1 — 21.12.1967 tarih ve 969 sayılı Ka
nunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Sermaye miktarının artırılması : 
Madde 1. — Tarım ve Orman Bakanlığına bağ

lı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne 5 milyar lira, 
Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdür
lüğüne de 1 milyar lira olmak üzere kuruluşların 
kendi bilanço kârlarından karşılanmak suretiyle top
lam 6 milyar liralık döner sermaye tahsis edilmiş
tir. 

Yukarıda tespit edilmiş sermaye limiti zamanla or
taya çıkacak ihtiyaç ve zaruretlere göre Bakanlar Ku
rulu Kararıyla iki katına çıkarılabilir.» 

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

AKİF ERGINAY — Bir soru sorabilir miyim 
I Sayın Başkan?... 

'BAŞKAN — 'Buyurunuz. 

AKİF ERGINAY — Sayın Başkan, 5 milyar li
raya çıkarılacak olan döner sermayenin bilanço ak
tiflerinden, fazlalarından tamamlanacağı belirtiliyor. 
öğrenmek istiyorum ki, bu Genel Müdürlüğün, yani 
Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlü
ğünün yıllık cirosu nedir ve cirodan sonra da haki
katen bu 5 milyarı doldurabilecek midir? Her sene-
ki artış ne kadar olabilir ve dolayısıyla da 5 milyar 
liralık sermaye kaç senede tamamlanabilir? Aksi 
takdirde kendisine ıbu 5 milyarlık sermaye ile veril-

I miş olan görevlerin yerine getirilebileceğini biraz ta
biî istifhamla karşılamak mümkün olur. Bu itibar
la, bunun hakkında ne derece bilgi varsa onu rica 
ediyorum efendim,: 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurunuz Sayın Yavuz. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, bu Kanun Tasarısının 
müzakereleri sırasında Bakanlıktan öğrendiğimize 
göre, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün bilanço kâr
larından nominal sermayesi 3 milyarın, Ziraî Mü
cadele ve Karantina Genel Müdürlüğünün de 1 mil
yarın üzerine çıkmış durumdadır. Tabiî olarak, ge
nel bütçeden ödeme yapılmaksızın bu kuruluşların 
bilanço kârlarından karşılanacaktır 'bu; yalnız ibir 
nominal sermaye limitidir tespit edilen durum. Yani 

I şimdilik 4 milyar lira civarında bir nominal serana-
I ye seviyesine ulaşmıştır bu iki kuruluş efendim, top-
I lam olarak. 

Arz ederim. / 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, çok özür 

dilerim, Muhasebei Umumiye Kanunu, ıbütün döner 
sermaye bilanço aktiflerinin, kârlarının Hazineye 
yatırılacağını amirdir. Sayın Başkanın ifadesinden 
anladığıma göre, birikmiş birtakım paralar vardır ve 

I !bu aktiflerin şimdi sermayeleştirilmesi gibi bir du-
I rum vardır;: ama zannediyorum ki Muhasebei Umu-
I miye Kanunu esaslarına göre zaten Iböyle bir şey 

olamaz. Esas sermaye ne ise, onun hududunda kalır 
1 ve ondan sonra o sermaye işletilir. Bilançodan çı-
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kaçak kâr doğrudan doğruya Hazineye gider. Bu iti
barla, birikmiş bir para olabileceğini ifade eden söz
lerini ben anlayamadım; açıklarsa memnun kalırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ OSMAN TEKİNEL — Sayın Başkanım, 1978' 
den beri bilanço kârları Hazineye yatırılmaktadır. Şu 
anda birikmiş bir para yok. Bundan sonra birike
cek paralardan karşılanması, yani birikecek paralar
dan bu sermayenin oluşturulması düşünülmektedir 
efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 

Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.,. Etmeyenler... Madde kabul edilmiş-
ttir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — 'Bu Kanun bükümlerini Maliye 
ve Tarım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler...; Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler... Değerli üyeler, 21.12.1967 
Tarihli ve 969 sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı Danışma Mec
lisimizce kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 

Sayın Hükümet Temsilcisine ve Sayın Komisyo
na teşekkür ediyorum. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ OSMAN TEKİNEL — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisimizin değerli üyelerine Bakanlığımıza göster
dikleri teveccüh nedeniyle şürahlarımızı arz ediyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekinel. 

İL — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler, Adalet, Malî İşler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Gündemimizin 5 in
ci sırasında Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanun Tasarısı 
var, bu tasarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümet Temsilci
sinin yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Hükümeti, Millî Eğitim Bakanlığı Sayın Müste
şarı Bahir Sorguç temsil ediyorlar efendim. 

Değerli üyeler; bu tasarı ile ilgili raporun okutul
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okutulması kabul edil
memiştir. 

Tasarımn tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
müsaade ederseniz tasarıyı görüşmeye başlamadan 
evvel bir açıklamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

1977 yılında çıkarılan 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve 
Ustalık Kanunu, 507 sayılı Kanuna tabi işyerleri ile 
5590 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan meslekî te
şekküllere kayıtlı işyerlerine ve bu işyerlerinde ça
lıştırılan çırak, kalfa ve ustalara uygulanmakta, an
laşılması güç ve düzeni ile ihtiyaca cevap vereme
mesi bakımından daha geniş bir düzenlemeyle Hü
kümetimiz tarafından ele alınmış ve bu tasarı geti
rilmiştir. 

Bu tasarı ile kapsam genişletilerek mal ve hiz
met üreten kamu kuruluşları ve döner sermayeli iş
yerleri kapsama alınmıştır. 

Kanunda geçen isim ve terimlerin tanımları ya
pılmış, madde başlıkları konulmuştur. 

Özel kuruluşların da üretimleriyle ilgili alanlar
da 525 sayılı Kanun uyarınca okul eğitim merkezi 
ve yeri açılabilmesi sağlanmıştır. 

(1) 387 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Çırak alma şartlarında okur - yazar olma yeter
li görülmemiş, ilkokulu bitirme zorunluluğu getiril
miştir. Ayrıca 1 2 - 1 8 yaşları arasında, en az 12 ya
şında olmak muhafaza edilerek 18 yaş sınırı kaldı
rılmıştır. Böylece lise sınıflarından ayrılan veya me
zun olanların da sisteme girmesi sağlanacaktır. 

Çırağın asgarî ücretin yüzde 30'undan az olma
yan üretime her altı ayda yüzde 5 oranında yapılan 
artış, yılda yüzde 10 olarak düzeltilmiştir. 

Taslakta 18 yaşından küçük olanların çıraklık 
sözleşmeleri yapılmadan çırak olarak çalıştınlamaya-
cakları hükmü getirilmiştir. 

«Öğretim programlarında öğretim sıra ve süreleri 
ayrı ayrı gösterilir» deyimi kaldırılarak, «Bilgi ve 
becerilerinin birbirleriyle uyumlu olarak yürütülme
si sağlanır» deyimi getirilmiştir. 

Bir işyerinin özelliği sebebiyle yapılamayan ve 
noksan kalan eğtimin tamamlanabilmesi için, ta
mamlama programlarının ve tam zamanlı program
ların düzenleneceği ve bu programların işyerlerinde 
veya eğitim merkezlerinde yoğunlaştırılmış olarak 
uygulanabileceği hükmü getirilmiştir. 

Eğitim giderlerinin Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çesinden karşılanacağı hükmü yerine, teorik öğreti
min Millî Eğitim Bakanlığına pratik eğitim giderle
rinin işyerlerinde karşılanacağı hükmü getirilmiştir. 
Ayrıca eğitim giderleri için aynî ve maddî yardım 
alınabileceği ve denetimi hakkındaki öneri getiril
miştir. 

Kalfaların da haftada 4 ila 6 saatlik eğitime alın
maları uygun görülmüş ve kalfalık sınav komisyon
ları yeniden düzenlenmiştir. 

Lise dengi meslekî ve teknik öğretim okulları 
mezunlarına imtihansız ustalık belgesi verilir, yeri
ne; meslekî ve teknik orta eğitim okullarından me
zun olanlara en az bir yıllık iş tecrübesi olduğunu 
belgelendirdikleri takdirde sınavsız ustalık belgesi 
verilir, şeklinde değişiklik yapılmıştır. 

Ustalık sınav kurulları 7 üyeden 5 üyeye indi
rilmiş (Kolay çalışabilmesi için) ve başkanın Millî 
Eğitim Bakanlığınca değil aralarından kendilerinin 
seçmeleri öngörülmüştür. 

Belgelerin ilgili sanatkâr teşkilatı tarafından da- . 
ğıtılması hükmü kaldırılarak, çıkarılacak yönetmeliğe 
bırakılmıştır. 

Yabancı ülkelerden alınan belgelerin denk'liliği-
nin yanında, ülkemizde alman belgelerin denkliğinin 
de merkez çıraklık kurulunun görüşü alınarak Mil

lî Eğitim Bakanlığınca karara bağlanması hükmü ge
tirilmiştir. 

Yapı kalfası ve ustasının da bu Kanun hükümle
rine uygun geçiştirilmesi öngörülmüştür. 

Çıraklık Kurulu üyeleri yeniden düzenlenerek Sos
yal Güvenlik Bakanlığı ve iş ve işçi Bulma Kurumu 
temsilcileri de Kurula alınmışlardır. 

Çıraklık Kurulunun üç ayda bir toplanması, dört 
ayda bir toplanır şeklinde değiştirilmiştir. 

Mahallî Çıraklık Eğitimi Komitesinin adı il Çı
raklık Kurulu olarak değiştirilmiş ve il kapsamına 
alındıktan altı ay içerisinde kurulan bu kurulun ça
buk uygulamaya geçebilmesi için üç ay içerisinde ku
rulması hükmü getirilmiştir. 

II Çıraklık Kurulu üyeleri yeniden düzenlenmiş, 
II Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Bölge Çalışma 
Müdürlüğü, Çıraklık Eğitimi Müdürü ve en çok işçi
yi temsil eden işçi sendikaları konfederasyonu il tem
silcisi kurula üye olarak alınmışlardır. 

Ceza olarak öngörülen 500 liralık rakam 1 000 
liraya çıkartılmış, günün şartlarına uydurularak as
garî ücret esas alınmıştır. 

Bazı şartları taşıyanların il kapsamına alındıktan 
üç yıl içerisinde kalfa ve ustalarının sınava girme zo
runluluğu kaldırılarak, istenildiği zaman dışarıdan bi
tirme sınavlarına katılma imkânı sağlanmıştır. 

Kanun yürürlüğe girdiği tarihte meslek ve sana
tını başarılı usta durumunda yöneten işyerleri sa
hiplerine sınavsız ustalık belgesi verilmesi hükmü ge
nişletilerek, kamu ve özel kuruluşlarının işyerlerinde 
usta unvanı ile mesleğinde en az dört yıl çalışanlara 
da sınavsız ustalık belgesi verilmesi öngörülmüştür. 

Mevcut Kanunda ayrı anlama gelen değişik keli
me ve terimler düzeltilmiş, kolay anlaşılır ve kanun 
tekniğine uygun bir biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

Durumu Yüce Heyetinize saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Tümü üzerinde Sayın Bayer söz istemişlerdi. Bu
yurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler, Sayın Bakan; 

Ülkemiz bakımından çok önemli bir eğitim mües
sesesini; Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Kanun Tasa
rısını görüşüyoruz. Türkiye'nin bugün ekonomik ve 
sosyal problemlerinin çözülmesi yanında, Türkiye'de 
sanayi ile insan - işçi münasebetlerinde çok önemli 
bir noktadır bu. 
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Bugün gençlik dediğimiz zaman üniversite gençliği
ni lise gençliğini kabul ediyoruz. Bir de okumayan genç
lik vardır. Bakın Devlet Planlama Teşkilatının 1981 se
nesinde özel ihtisas komisyonu, Türkiye'de sıfır ila 14 
yaş arasında 17 milyon vatandaşın bulunduğunu söy
lüyor. Bu 17 milyon vatandaşın 5 milyonu okumu
yor. îşte bu Kanun bunlara yeni imkân sağlayacak 
bir Kanundur. 

Bunun yanında diğer bir konu ise; Türkiye'de çı
raklık, kalfalık ve ustalık müessesesi maalesef sa
nayimizde yerleşmiş, benimsenmiş bir müessese de
ğildir. Sanayide bütün işkollarında bu bir nevi eğitim
siz, vasıfsız işçinin alınarak eğitilmesi halinde gel-
yor. Halbuki burada mühim olan mesele Türkiye'de 
kırsal alandan kentsel alana akan nüfusumuzda bir 
duraklamayı ve bu duraklamada işsizliğin sanayi kol
larında yetişmiş işçi ile önlenmesi konusu çok mü
himdir. 

Bugün Türkiye'de (Rakamları belki yanlış olabi
lir) küçük sanayi kooperatifi olarak 400'den fazla 
kooperatif vardır. Devlet bu kooperatiflere parayla, 
krediyle yeni sanayi merkezleri açıyor; ama bu sanayi 
merkezlerinin yanında burada yetişecek eleman, ça
lışacak eleman konusunda hiçbir hizmet yapmıyordu. 
İşte bu getirilen Kanun Tasarısı bu hizmeti sağlaya
cak. 

Ayrıca Türkiye'de 14 tane sanayi gelişme projesi 
var ve bunlar büyük sanayi merkezleri halinde ge
lişiyor. Bu sanayi merkezlerine, Kanun Tasarısında 
belirtilen hususlarda eğitim merkezleri, okullar; yani 
işbaşı okulları kurduğumuz takdirde, biraz evvel be
lirttiğim beş milyon işsize iş bulacağımız gibi, ayrıca 
bunun yanında sanayimizin de daha rantabl, rasyonel 
bir şekilde çalışmasına imkân sağlamış olacağız. 

işyerinde çırak eğitimi merkezi; Batıda işçi ve iş
veren arasındaki bir ortak konudur. Burada, yeni 
Kanun Tasarısında işyerlerine bu gerekli mükellefi
yeti açık seçik getirmemektedir. 

İkinci bir konu ise; Türkiye'de bu tip eğitim Sa
nayi Bakanlığı ile ilgilidir, Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile ilgilidir. Ben, Hükümet temsilcileri arasında bu 
iki bakanlığın temsilcilerinin de bulunmasını arzu 
ederdim. Çünkü, bu bir eğitim meselesi değil; bu eği
timin nerede, hangi şartlar altında, hangi randımanla, 
yapılacağı konusu çok mühimdir. 

Diğer bir konu ise; tabiî bizden çıkan kanunlarla 
bu Tasarı arasında bazı kopukluklar var. Bunlardan 
bir tanesi, son çıkan Sendikalar Kanunudur. Sendika
lar Kanununda işkolları tarif edilmiştir ve her işko-
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lunda tek bir sendika olacaktır. Halbuki Kanunun 
5 inci maddesinde, «En çok işçiyi temsil eden» di
yor. Artık en çok işçiyi temsil eden sendika yok : 
Turizm kolunda bir tane var, maden kolunda bir ta
ne sendika olacaktır. İşkolları tarif edilmiştir, her iş
kolunda bir sendika olacaktır. Bu bakımdan, Kanun 
Tasarısında bazı yeni çıkan, yürürlüğe giren kanun
larla ufak çelişki noktalan vardır. 

Son olarak şunu belirtmeyi faydalı görüyorum : 
işbaşı eğitimi konusunda, Millî Eğitim Bakanlığının 
son zamanlarda geniş bir çalışma temposuna girdiği
ni ve Bütçe - Plan Komisyonunda verdiğimiz öde
neklerle bu konuda da büyük yatırımlara ve büyük 
hazırlığa girdiğini görüyoruz. İşte bu hazırlığın uy
gulama safhasını ancak bu müzakere edeceğimiz Ka
nun Tasarısı ortaya çıkaracaktır. Bu suretle, Türkiye' 
nin ürettiği tüketim maddeleri veyahut tarım ürün
leri (Hangisini dersek diyelim) daha rantabl, daha ras
yonel ve kaliteli bir mal üretimine de Türkiye'yi ha
zırlayacaktır. Bu bakımdan Türk ekonomisi bakımın
dan da, işsizlik bakımından da ve sıfır ila 14 yaş ara
sında 17 milyon vatandaşı ilgilendiren, kırsal alan
dan kentsel alana göçü önleyecek bir tedbir olarak 
bu Kanun Tasarısını çok yerinde buluyorum. Hüküme
tin getirdiğinden dolayı da teşekkür ederim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Kantarcıoğlu, bir cevap verecek misiniz?.. 

M I L L Î E Ğ I T I M K O M I S Y O N U B A Ş K A M SEL
Ç U K KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; mad
deler geldiği zaman Sayın Bayer Arkadaşımızın en
dişeleri ortadan kalkacaktır. 

Ancak raporumuzun başında da belirttiğimiz gibi, 
bu husus Adalet, Sağlık ve Sosyal işler ve Malî işler 
komisyonlarının vermiş oldukları bilgilerin ışığı al
tında, yeni iş Kanununun ilgili maddeleri hükümle
rince Millî Eğitim, Çalışma, Sanayi ve Teknoloji, 
Ticaret, Sosyal Güvenlik bakanlıkları, iş ve işçi Bul
ma Kurumu, ticaret ve sanayi odaları ve Türk - iş 
temsilcilerinin katıldığı ve tiki gün süren toplantı so
nucu tekrar gözden geçirilmiştir. Hiç endişe edilme
sin. Bunu kendilerine bildirmek isterim. 

Diğer hususları da; yani son çıkan kanunla çeliş
kili bazı hususların olduğu yolundaki görüşün de ye
rinde olmadığını maddeleri geldiği zaman açıklayaca
ğım. 

Arz ederim,. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı

oğlu. 
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Değerli üyeler; maddelere geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Çırak, Kadfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; mal ve hiz

met üretim sürecinde bulunan bağımsız işyeri açabi
lecek veya çeşitli işyerlerinde benzer kademelerde ça
lışabilecek, ekonomik, sosyal ve teknolojik kalkın
maya katkıda bulunacak, üretimin verimli ve kaliteli 
yapılmasını sağlayacak, belirli kademelere, nitelikli ve 
eş düzeyde elemanların yetiştirilmesi ve geliştirilmesi 
esaslarını düzenlemektir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, 17 Temmuz 1964 tarih 
ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu ile 
8 Mart 1950 tarih ve 5590 sayılı «Ticaret ve Sanayi 
Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «De
niz Ticaret Odaları», «Ticaret Borsaları» ve «Türkiye 
Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Borsaları 
Birliği» Kanuna göre kurulmuş meslekî kuruluşlara 
üye olan işyerlerini; mal ve hizmet üreten kamu ku
ruluşlarını; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Ge
nel Müdürlüğüne bağlı işyerleri hariç olmak üzere, 
döner sermayeli işyerlerini ve bu işyerlerinde çalışan 
çırak, kalfa ve ustaları kapsar. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet bir açıkla
manız var mı?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu
rada maddî bir hata yapılmıştır. Bu da, 5590 sayılı 
Kanunun adı çok uzundur. Bunları birbirinden ayırt 
etmek için daha önce her birisi için ayrı ayrı tırnak 
işareti konmuştu. Fakat baştaki tırnak işareti dahil, 

tırnak işaretlerinden sonraki virgüller kalmak şartıyla 
o tırnak işaretlerinin hepsinin çıkarılması gerekiyor. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Değerli üyeler; Komisyonun bu isteği istikame
tinde maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) «Çırak» bir meslek için hazırlanan teorik ve 

pratik eğitim programlarına göre iş ve eğitim yerle
rinde, o mesleği öğrenmek amacı ile çıraklık sözleş
mesi yaparak bir işyerinde hizmet alan kimseyi, 

b) «Çırak adayı» çıraklık deneme dönemi için
de bulunan kimseyi, 

c) «Çıraklık sözleşmesi» işyeri sahibi veya ka
nunî temsilcisi ile çırağın velisi veya kanunî temsilcisi 
tarafından karşılıklı imzalanan belgeyi, 

d) «Kalfa» çıraklıkta çalışma süresini doldura
rak kalfalık kademesine yükseliş sınavını kazanan ve 
bu unvanla ustanın gözetiminde mesleğinin değişik iş
lerini yalnız başına uygulayarak bir işyerinde çalışan, 
ustalığa aday olan kimseyi, 

e) «Usta» bu Kanunla belirlenen şartları yerine 
getirerek, ustalık kademesine yükseliş sınavını kaza
nan ve bu unvanla mesleğinin gerektirdiği tüm bilgi, 
beceri ve yönetim yeteneğine sahip olarak bir işyerin
de çalışan kimseyi, 

f) «Eğitici Usta»; ustalık yeterliğinin yanı sıra 
eğiticilik kursuna katılarak başarı sağlayan veya buna 
denk sayılan öğretimi yapan, mesleğinde yetiştirmek 
için yanma çırak alan veya verilen kimseyi, 

g) «Sınav komisyonları»; kalfalık ve ustalık sı
navlarını yaparak başarıları değerlendiren ve belge
lendiren komisyonları, 

h) «Meslekî uzmanlık komisyonları»; mesleğin 
gelişmesini sağlamak amacıyla illerde kurulan komis
yonları, 

ı) «Yeterlik belgesi»; kalfalık veya ustalık sına
vını kazananlara usulüne uygun olarak verilen kalfa
lık veya ustalık belgelerini, 

j) «İşyeri sahibi»; kapsam maddesinde belirtilen 
işyerlerinin işveren olarak sahibi veya kanunî vekili 
ile döner sermayeli kurum amiri olan kişiyi, 

k) «Merkez çıraklık kurulu», çeşitli bakanlık ve 
kuruluşların katılması ile merkezde oluşan en üst dü
zeydeki kurulu, 
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1) «II çıraklık kurulu»; uygulama kapsamına alı
nan illerde oluşturulan kurulları, 

m) «Çıraklık okulu, çıraklık eğitim merkezi, eği
tim yeri» çırak, kalfa ve ustaların eğitimlerinin veya 
çeşitli meslek kurslarının yapıldığı yerleri, 

İfade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu 
Tasarı daha önce hazırlanmıştı. Millî Güvenlik Kon
seyimiz 1475 sayılı İş Kanununda değişme yapmış ve 
çalışanların yaşları üzerinde bir değişiklik yapmıştır. 

Ayrıca bizim 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Ka
nununda öğrenim çağının başlangıç yaşı yedi yaşın
dan altı yaşına indirilmiştir. 

Buna paralellik sağlaması ve aykırı bir durumun 
ortaya çıkmaması için küçük bir değişiklik yaptık. 
Bu redaksiyonu, ancak «Çırak» tarifinde işleyebiliyo
ruz. O da şöyle oluyor efndim : (a) fıkrasının so
nunda yer alan «...işyerinde hizmet alan kimseyi» 
ibaresini, «...işyerinde meslekî eğitime tabi tutulan 
kimseyi» diye tarifi yapmak suretiyle bunun bir öğ
renci olduğunu kanunen belirtmiş oluyoruz. Tabiî 
bütün dayanak bu olacaktır. Bütün diğer maddelerde 
böyle olacaktır. Bir de ileride bir maddede bazı İş 
Kanunu ile ilgili bir hükmü çıkardığımız takdirde 
problemi çözmüş bulunuyoruz; yeni İş Kanunuyla 
paralellik sağlıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 3 üncü maddenin (a) fıkrasında 

Komisyonun talep ettiği değişiklik şöyledir : 
(a) fıkrasının ikinci satırında, «İşyerinde» kelime

sinden sonra, «meslekî eğitime tabi tutulan kimseyi» 
oluyor; aradaki «hizmet alan» ibaresini siliyoruz. 

Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
Kuruluş ve Görevler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Merkez Çıraklık Kurulu 

Kuruluş - • 
MADDE 4. — Merkezde, ilgili bakanlık ve kuru

luşların temsilcilerinin katılmasıyla «Merkez Çırak
lık Kurulu» kurulur. 

> BAŞKAN — Söz isteyen sayın üyemiz var mı? 
I MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, başlık 

hakkında bir maruzatım var efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
MEHMET AYDAR — Başlıkta «Kuruluş ve 

Görevler» deniliyor. Merkez de var, ıil bazında var 
kuruluşlar. «Organların Kuruluşu ve Görevleri» şek
linde bir başlık atılırsa herhalde daha isabetli olur 
derim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; bu ikinci kı
sım «Kuruluş ve Görevler»le ilgilidir. Bunun birinci 
bölümünde «Merkez Çıraklık Kurulu.» İkinci kısmında 
bunun görevleri. İkinci Bölümde «İl Çıraklık Kurulu» 
ve onun kuruluşu ve görevleri. Üçüncü bölümde de, 
çırak, kalfa ve ustalarla ilgili bir kısım başlıyor. 
Yani iki bölümde ayrı ayrı bunlar vardır; hiç buna 
gerek kalmaz efendim. Kendi kuruluşları kendi bö
lümleri içerisinde. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; 4 ün

cü maddede «Kuruluş» başlığı altında «Merkezde, 
ilgili bakanlık ve kuruluşların temsilcilerinin katılma
sıyla *Merkez Çıraklık Kurulu kurulur.» deniliyor. 
Bir kurulun kimlerden kurulacağının belirlenmesi la
zım, zaten onu altta belirliyor. Yani, 4 üncü madde 
fazla bir madde. 5 inci maddede, «Merkez Çıraklık 
Kurulu.» Başlığı bu. «Merkez Çıraklık Kurulunun 
Kuruluşu» olur. «Merkez Çıraklık Kurulu aşağıda be
lirlenen üyelerden oluşur.» Madde budur. Bizim mad
de tamamen fazla bir madde. İki tane maddeye lüzum 
yok. Çünkü birincisinde, «İlgili bakanlık ve kuruluş
ların temsilcilerinin katılmasıyla Merkez Çıraklık Ku
rulu kurulur.» deniyor. Bu bir hüküm, Halbuki aşağı
da zaten onun kurulacağı ayrı bir maddede belirleni
yor. Bu iki madde birleşerek, Merkez Çıraklık Kurulu 
aşağıdaki üyelerden oluşur» şeklinde tek bir madde 
halinde olması lazım. Halbuki tekerrür var. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, müsaade 

eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; Sayın 

Komisyon Başkanımızın ifade buyurdukları hususu, 
burada bir maddî hatayı ifade etmek suretiyle yerin
de bulmadığımı belirtmek istiyorum. 

Bizim baştan beri takip ettiğimiz ve Anayasada 
uyguladığımız bir husus vardır. Kısım, bölümlerin 
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üstünde yer alır. Burada «ikinci Kısım» denmiştir. 
«Birinci Bölüm», «İkinci Bölüm», «Üçüncü Bölüm» 
dendikten sonra, üçüncü bölüm birinci kısma alınmış 
ve yanlışlık yapılmıştır. Ben bunun da düzeltilmesi 
bakımından bu öneride bulundum. 

Arz ederim. Kabul edip etmeyecekleri kendi bile
cekleri husustur. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; «Ku
ruluş ve Görevler» eski Kanun ile bir paralellik teşkil 
ediyor. Çünkü bu Tasarının bazı maddeleri halen uy
gulanan Kanundan alınan maddelerdir ve öyle devam 
ediyor. Bu «Kuruluş ve Görevler» başlığı altında, 
kuruluşun bir merkezde, bir de illerde kurulacağı şek
linde iki bölüm halinde ele alınmıştır. Merkezde var; 
ama Ankara'da da başka bir şekilde il. kuruluşu ku
rulacaktır. Bu, sadece Bakanlık merkezinde olandır, 
il'le ilgili değildir. Tıpkı illerde merkez ilçelerin duru
mu gibi. «Merkezde, ilgili Bakanlık ve kuruluşların 
temsilcilerinin katılması ile Merkez Çıraklık Kurulu 
kurulur.» deniyor. «Merkez Çıraklık Kurulu aşağıdaki 
belirlenen üyelerden oluşur.» ibaresi ise, teşküatı ile 
ilgilidir. Ondan sonra bu kurulun başkanının kim ola
cağı, nasıl olacağı yazılıdır. Sonra bunların nasıl topla
nacakları yazılıdır. Bu Kurulun görevleri de ondan 
sonra sıralanmıştır. 

Öbür kısımda «İl Çıraklık Kurulu» vardır. Bu 
Kurulun da, Merkez Çıraklık Kurulunun uygun göre
ceği illerde (Her ilde değil) kurulca verilecek karar
dan... Sonra bu kurulların 10 uncu maddede kimler
den teşekkül edeceği, sonra bunun başkanının kim 
olacağı ve daha sonra bunların toplanmalarının nasıl 
olacağı ve görevlerinin nasıl olacağı şeklinde bir düzen 
getirilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bir değişiklik öner
gesi de verilmediği için, başka şekilde durmamız 
mümkün olmuyor. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Merkez Çıraklık Kurulu 
MADDE 5. — Merkez Çıraklık Kurulu aşağıda 

belirlenen üyelerden oluşur. 
a) Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, 
b) Meslekî ve Teknik Eğitimle görevli Müsteşar 

Yardımcısı, 
c) Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitimi Genel 

Müdürü veya yardımcısı, 

d) Sanayi ve Teknoloji 'Bakanlığı temsilcisi, 
e) Çalışma Bakanlığı temsilcisi, 
f) İş ve İşçi Bulma Kurumu temsilcisi, 
g) Ticaret Bakanlığı temsilcisi, 
h) Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi, 
ı) Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârları Kon

federasyonu temsilcisi, 
j) Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 

Ticaret Borsaları Birliği temsilcisi, 
k) En çok işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu temsücisi. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok^ 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bura
da bir tertip hatası var. (j) fıkrasında «Türkiye Tica
ret Odaları» ibaresi var. «Türkiye Ticaret» kelimele
rinden sonra «Odaları» kelimesini burada siliyoruz, 
burada kısaltma oluyor efendim : «Türkiye Ticaret, 
Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liği temsilcisi,» şeklinde oluyor. 

Bir de daha önce biz, kurumlar Çalışma Bakanlı
ğına bağlı olduğu için, İşçi Bulma Kurumunu oraya 
koymuştuk; fakat şimdi arkadaşlarımız protokola da 
riayet etmek istediler. Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
yerini, İşçi Bulma Kurumunun yerine, İşçi Bulma Ku
rumunun temsilcisinin yerini de Sosyal Güvenliğin ye
rine; yani (h) fıkrası ile (f) fıkrasını yer değiştirmek 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Birinci planda Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının görevi olduğu için efendim, onu 
ondan daha önce protokola dahil ediyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu maddeyi Komis
yon Başkanı Sayın Kantarcıoğlu'nun ifade ettiği ve 
teklif ettiği değişikliklerle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir^ 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Başkanlık 
MADDE 6. — Kurulun Başkanı; Millî Eğitim Ba

kanlığı Müsteşarıdır. Başkan vekili Meslekî ve Teknik 
Eğitimle görevli Müsteşar Yardımcısıdır. Kurulun sek
reterlik işleri Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitimi 
Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. .£ 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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7 nci maddeyi okutuyorum : 
Toplantı 
MADDE 7. — Kurul; en az dört ayda bir defa 

'başkanın çağrısı veya gerektiğinde üyelerden en az 
üçünün yazılı isteği üzerine toplanır. Kurul, gündem
deki konuları görüşerek karara bağlar. Toplantı üye 
sayısının üçte ikisinin katılmasıyla yapılır ve karar
lar toplantıya katılanların oyçokluğu ile alınır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Görevleri 
MADDE 8. — Merkez Çıraklık Kurulu aşağı

daki işleri görür : 
a) Bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılacak yö

netmelik hükümlerini uygulamak, izlemek, denetle
mek, değerlendirmedeki esaslarını ve bu amaçla diğer 
bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını tespit et
mek, 

b) Çeşitli meslek kollarına göre çırağın, kalfa
nın ve ustanın nitelikleri, yetiştirilmesi, sınavlarının ya
pılması, sınav komisyonlarının kurulması ve çalış
ması ile ilgili yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve 
Millî Eğitim Bakanlığına sunmak, 

c) Gerekli görüldüğünde, Millî Eğitim Bakanlı
ğına kısa ve uzun süreli uzmanlık komisyonlarının 
kurulmasını önermek ve onların çalışmalarını değer
lendirmek, 

d) Çıraklık sözleşmesinin örneğini hazırlamak, 
e) Mesleklere ve kademelere görev sınav biçimi

ni karara bağlatmak, 
f) Uygulama alanına alınacak veya çıkarılacak 

yer ve mesleklerin belirlenmesi hakkında karar ver
mek, 

g) Çıraklık süresini, yaş, meslek ve öğrenim du
rumlarına göre tespit etmek, 

h) Bu Kanunun gerektirdiği diğer işleri yapmak, 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sual Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Sorunuzu sorun efendim; buyu

run. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Efendim; halen 

meri olan 2089 sayılı Kanunda çıraklık eğitimi ya
pılacak işyerlerinin niteliği meselesi var. Burada bu 
genel espridir. Bu merkez kurulunun da işyerleri
nin niteliğini tespit edecek bir hüküm maddenin 
kapsamı içinde midir, değil midir?... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
MÎLLÎ EĞÎTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; için
dedir ve (a) fıkrasında yazılıdır. Bir yönetmelikte 
aynen bunlar yer alacaktır^ Endişe edilmesin, (a) 
fıkrasındaki yönetmelik hükümlerini uygulamak^. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum. 

ÎKÎNCI BÖLÜM 

İl Çıraklık Kurulu 
Kuruluş 
MADDE 9. — Merkez çıraklık kurulunun uygun 

göreceği illerde kurulca verilecek kararın yayımı 
tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Millî Eğitim 
Bakanlığınca 11 Çıraklık Kurullarının kurulması sağ
lanır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Sayın Tan, buyurun. 

TURGUT TAN — Merkez Çıraklık Kurulu
nun kararları nerede yayınlanıyor?... Resmî Gazete
de mi? Yayımlanma ilkesi getirildiğine göre bunun 
açıklanmasında yarar var. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Bu konuda teknik bil
gim yok; ama ilgili uygulayıcı arkadaşımız Resmî 
Gazetede yayımlandığını söylüyor. O da Yönetme
likler Bölümüyle ilgili 55 inci maddede yer alacak
mış efendim. Burada da yazdı «Merkez Çıraklık 
Kurulunun hazırlayacağı...» 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, usul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; düzelt

meler bakımından Komisyonla bir temas kurduğu
muz andan itibaren sirkülasyon kopuyor. Birkaç kez 
aynı durum meydana geldi.- Hem bir üyenin kalkıp 
gitmesi güçlüğü ortaya çıkıyor, hem de Komisyonla 
olan bu diyalog verimli bir netice sağlamıyor. Bu
günkü bütün görüşmelerde üç kanunun maddesin
de bir eksiklikle geçme gibi bir durum hâsıl oldu 
ki, Komisyon ve Hükümet katıldığı halde. Demin 
de bir hususu, daha gelmeyen bir maddede maddî 
hata olduğunu söyledim, (ki, burada apaçık meydan
dadır) düzeltmek istedim, o anda bir arkadaşımızın 
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soru sorması nedeniyle hem sorunun ne olduğunu 
arkadaşımız anlayamadı, hem de biz kendi arzu et
tiğimizi oraya intikal ettiremedik. Buna bir çare bu
lunmasını arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buna bir çare düşünelim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; arka
daşlarımız eğer yerlerinden, gelmeden sorarlarsa 
sizlerin aracılığı ile ben derhal çözüm yolu ararım, 
sizlere yardımcı olurum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, biliyorsunuz bundan ev
velki tasarıların görüşülmesi sırasında nokta, virgül, 
kelime, o kadar çok tekrar edildi ve o kadar çok 
Genel Kurulun zamanını aldı ki, belki bir madde 
üzerinde yedi, sekiz arkadaşımız çeşitli tekliflerde 
bulundular ve biz maddeyi müzakere etme imkânını 
kaybettik. O bakımdan Genel Kurul bunun farkına 
vardı ve yine değerli üye arkadaşlarımız 'başkanlık
tan bir talep de bulundular. Dediler ki, bu bir ilk
okulda tahtaya yazılan bir yazının; «Efendim (u) yu 
yanlış yazdı, (t) yi çizgisiz yazdı, şurada virgül yok, 
burada nokta var, şekline döndü Meclis. O itibarla 
lütfen buna bir çare bulun.» dediler. Biz de Başkan
lık Divanı olarak görüştük, «Bu yazım düzeltmeleri 
üyelerle Komisyon arasında Genel Kurulu meşgul 
etmeden, işgal etmeden yapılsın» dedik ve Genel 
Kurula bu teklifimizi getirdik, Genel Kurul da bu
mu kabul etti; ama Sayın Aydar'a hak veriyorum. 
Demin farkındayım, o bazı konulan bilhassa sizlere 
düzelsin diye getirdiğinde, arkadaşların soruları do
layısıyla siz tabiî onu tam dinleyemediniz. O arada 
o bıraktı gitti. Biz maddeyi sizin cevabınızı alır al
maz oylattuk. Buna ıbir formül düşünelim. Müsaade 
ederseniz şu anda değil de, bir dahaki birleşimde 
halledelim tounu. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANİ SEL
ÇUK KANTAROOĞLU — Sayın Başkanım; ben 
o notları aldım ve zaten size..3 

BAŞKAN — Onu şöyle yapalım: Sayın Aydar'ın 
ve diğer arkadaşların işaret ettikleri maddî hataları 
bu Tasarının tümünü oylamadan evvel düzeltip öyle 
oylarız. Bunu da o şekilde hallederiz. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
İl Çıraklık Kurulları 
MADDE 10. — İl Çıraklık Kurulları aşağıdaki 

kurumların temsilcilerinden oluşur. 
a) Millî Eğitim Müdürü veya ilgili Millî Eğitim 

Müdürü yardımcısı, 

— 226 

b) Esnalf ve Küçük SaınalMrlar Dernekleri Bir
liği temsilcisi, 

c) Mahallî Esnaf ve Küçük Sanaıtlkârlar Dernek
leri Birliği başkanlar meclisince seçilecek iki temsilci, 

d) lıl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü temsilcisi, 
e) İlgili Bölge Çallısına Müdürlüğü temsilcisi, 
f) Sosyal Sigortalar Kurumu temsilcisi, 
g) Ticaret ve Sanayi Odalarından iki temsilci, 
Ih) Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürü, 
ı) Valilikçe uygun görülecek bir Meslek Lisesi 

Müdürü, 
j) En çok işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu il temsilcisi, 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Sayın Az-
gur ve Sayın Bayer. 

Sayın Tan, soru. 
Sayın Azıgur buyurun. 

ıFUAT AZGUR — Sayın Başkan, yüksek ma
lumları olduğu üzere, esnaf ve küçük sanatkârlar 
hemen hemen tümüyle Bağ - Kur'a bağlıdırlar. Şim
di bakıyoruz 10 uncu maddede Sosyal Sigortalar 
Kurumu Temsilcisi var bu İl Çıraklık Kurulunda. 
En çok işçiyi temsil eden işçi sendikaları konfede
rasyonu temsilcisi de var; fakat nedense bütün es
naf ve küÇük sanatkârların bağlı bulundu klan Bağ -
Kur'un temsilcisi yok. 

Simidi Balğ - Kur'da illerde şubeler açmaktadır 
Sosyali Sigortalar Kurumu, gibi. Acaba neden Bağ -
Kur'dan bir temsilci almak ihtiyacını duymamış Ko
misyonumuz?.. Birinci sorum bu. 

İkincisi; bu gibi kurulların tek sayı ile teşekkül 
etmesi asıldır, oy çokluğu sağlanabilsin diye. Ya 9 
olur, ya 11 olur, ya 7 olur. Burada topluyoruz ba
kıyoruz 12 kişiden meydana gelmiş. Yarın burular 
arasında oylama sırasında altı - alltı kalınabilir. 

O itibarla bunu tek sayı ile yapmak dalha uygun 
olmaz mıydı acaba?.. Bu konuda bilgi verebilirler 
mi?., 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azigur. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, tü

mü hakkındaki görüşmede de belirttiğim üzere «En 
çok işçiyi temsil eden işçi sendikalan konfederasyo
nu il temsilcisi.» deniyor. Benim bildiğim kadarıyla 
Türk - Iş'in yalnız İstanbul'da bir temsilciliği var
dır, diğer illerde sendikaların temsilciliği vardır, kon
federasyonun yoktur. 

Yine Millî Eğitim Bakanlığının 22 Mayıs 1982 
günlü Resmî Gazetede yayınlanan ve halen yürürlük-
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te 'bulunan Kanunla ilgili konularda Çıraik, Kalfa 
ve Ustalık Kanunu kapsamına İstanbul'da aldığı 
zaman meslekleri ıtadalt ©diyor; yani bir hafta evvel 
yürürlüğe giren iSendikalar Kanununa göre 24 tane 
işkolu ile ilgilidir. Işkolarmın kapsamı içinde sen
dikalar vardır, konfederasyonun Merde temsilcisi 
yoktur. Komisyon ve 'Hükümet bu 'konuda ne der
ler?., 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tan, siz de sorunuzu sorar mısınız lütfen?.. 
TURGUT TAN — Efendim; burada (e) bendinde 

«ilgili» denmesinin bir gereği olduğunu zannetmiyo
rum. Buna neden gerek görmüşler?.. Bir. İkincisi, 
«Sosyal Sigortalar Kurumu temsilcisi» deniyor. Oysa 
merkezdeki kurul kompozisyonu ile bir karşılaştırma 
yapıldığında, genellikle indekiler merkezdeki fcurulun 
mahallî teşkilatının temsilcileri şeklinde görülmekte
dir. Mesela burada Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi olduğu halde ve Sosyal1 Sigortalar Kurumu 
Temsilcisi bulunmadığı halde, ildekilerden «Soisyal 
Sigortalar Kurumu» denirmiş .Yoksa bu Sosyal Sigor
talar Bölge Müdürlüğü Temsilcisi şeklinde m:i anla
şılmak gerekiyor? Yani böylesi daha iyi olmaz mı? 
Bunu öğrenmek işitiyorum. İki noktayı isıoruyoırum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Banaz, 'buyurun sorunuzu sorun efendim. 
REMZİ BANAZ — Efendim, maddenin (ı) ben

dinde, «Valilikçe uygun görülecek Ibir Meslek Lisesi 
Müdürü» 'deniliyor. 

Benim bildiğim meslek liseleri; ticaret liseleri, 
imam hatip liseleri, ikiz meslek liseleri, endüstri mes
lek liseleri var. Bunun dışında bir de diğer bakan
lıklarım kurduğu meslek liseleri var; Maliye Meslek 
Okulu, Tapu Kadastro, Sağlık Koleji gibi. Şimdi bu
rada murat edilen, bunlardan herhangi birinin ıtayin 
edilmesi arzu ediliyor mu, yoksa arzu edilen bir en
düstri meslek lisesi bir kız ımıesll'ek lisesi midir? Bu 
açıdan bir düzenleme getirme gereği duyar mı Sayın 
Komisyon?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; 10 uncu mad

dede birtakım kurumlardan ve kuruluşlardan temsil
ciler gönderileceği 'bildirilmektedir. Yalnız madde
nin birinci cümlesinde sadece kurumlardan söz edil-
mişıtir. Gerçi sendikalar konfederasyonu veya Sanat
kârlar Derneği birer kurumdur; ama gerek milî 
eğitim müdürlüğü veya müdür yardımcılığı yahut 
çalışma müdürlüğü, bunlar birer kurum değil, bunlar 

birer kuruluştur. «Kurumlar» kelimesinden sonra ve
ya önce bir de «Kuruluş» kelimesinin ilavesi uygun 
düşmez mi?.. 

BAŞKJAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlü. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; ev
vela sondan başlayayım. Muhterem Hocamız bura
ya kadar teşrif ettiler; «İKurum»u söyleyince derhal 
«Kurum ve kuruluşlar» olarak düzelitıtik. 

Sayın Azgur 'arkadaşımız, «Çırakların Bağ - Kur' 
la alakası olmadığını...». Sosyal Sigortalarla ilgili ol
duğu için esnafla, Bağ - Kur'la katiyen alakaları yok. 
Esnaf derneklerinin iş verme bakımından vardır... 

FUAT AZGUR — Tam tersini söyledim. 
MİİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Ters değil efendim, 
aynen. 

FUAT AZGUR — Esnafın Bağ - Kurala ilgili 
olduğunu; esnafın ve küçük sanatkârların Bağ -
Kur'a balğlı olduğunu arz ettim. Bu itibarla, Bağ -
Kur'dan temsilci akrta neden düşünüllmedi diye sor-
dum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Esnaflar ve Sanatkâr
larla ilgili çırak, işyerleri bakımından alınmışlardır. 
Kanunun başında da bu husus vardır. 

Komisyonların ıtek veya çift olacakları konusun
da kesin bir şey yoktur. Burada 12 kişi vardır; fakat 
arkadaki madde okunursa, başkanın bulunduğu ta
raf ağırlıktadır ve karar verilebilir; nisap belidir efen
dim. İlla tek olacak diye bir hüküm yoktur. Ne za
man olur bu iş?.. Böyle bir madde bulunmazsa, ki 
onu arz edeyim, oyların eşitliği halinde başkanın oy 
verdiği tarafın kararı geçerlidir. Yeterlidir efendim 
•bu. 

Sayın Arkadaşımız Tan'ın buyurdukları soruya 
cevap arz ediyorum : Bu her ilde açılmadığı için «il
gili» kelimesi kullanılmıştır. Bu çıraklık uygulama 
ile yavaş yavaş Türkiye'ye yayılacak ve bu da bir 
hayli zaman istiyor. 'O bakımdan kufanılıyor. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna gelince; Zaten Sos
yal Sigortalar Kurumunun hemen hemen bütün il
lerde teşkilatı var, sadece o alınmıştır. Eğer başka bir 
konuda endişeleri varsa onu da Hükümet daha geniş 
bir şekilde cevaplayabilir efendim. 

Sayın Banaz'm sorusuna gelince; Meslek lisesin
den maksat, zaten başında vardır, Ticaret meslek li
sesi denir... Hangi okuldan daha çok çırak varsa 
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onun müdüfünü seçecektir. Herhalde burada kız mes
lek lisesi, eğer çırak değilse, kız meslek lisesi müdü
rü değildir ve 'bu, gayet tabiî M arif Müdürlüğü Yö
netmeliğinde de geniş bir şekilde vardır. 

Bir de (c) fıkrasındaki «mahallî» kelimesi fazla
dır efendim. Çünkü dernekler ancak ilerde bulunu
yor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kaınltarcıoğlu, bu (ı) bendin

deki «Meslek Lisesi Müdürü» ıtabirindeki üç keli
menin başındaki büyük harfleri (kaldırabiliriz, değil 
mi?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yazabiliriz efendim; 
fakat dikkat buyurulursa Esnaf ve Küçük Sanatkâr
lar Derneğinin baş harfleri büyük, il Sanayi ve Tek
noloji Müdürlüğünün baş harfleri büyük, Bölge Ça
lışma Müdürünün baş harfleri büyük, Sosyal Sigor
talar Kurumunun baş harfleri büyük, Ticaret ve Sa
nayi Odalarının baş harfleri büyük, Çırakilılk Eğitim 
Merkezimin baş harfleri büyük, Müdürünün de adı 
büyük, valilikçe uygun görülecek bir Meslek Lisesi 
Müdürlünün baş harfleri büyük. Hepsini büyük harf
lerle yazdığımız için, yoiksa hepsinin küçük harfliler
le yazmak mümkün; ama diğer hepsinin ismi özel 
isimdir. Gerçi bu özeli isimin dışındadır; ama bura
da o özelliği taşıdığı için baş harfleri büyük yazıl
mıştır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; başlıktan sonra maddenin birinci 

satırında «Kurum»dan sonra, «Kurum ve kuruluş 
temsilcilerinden» diyoruz; yani «Kuruluş» kelimesi
ni ilave ediyoruz, (c) bendinde «mahallî» kelimesini 
çıkartıyoruz ve bu şekilde maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 

Başkanlık 
MADDE 11. — İl Çıraklık Kurulunun birinci 

başkanı o yerin Miilî Eğitim Müdürüdür. Bulunma
dığı takdirde ilgili Miilî Eğitim Müdür yardımcısı 
başkanlık eder. İkinci başkanı mahallî Esnaf ve Kü
çük Sanatkârlar Dernekleri Birliği Başkanıdır. 

(MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu
rada «başkanlık eder»den sonra; «Gerekirse kurul 
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'toplantılarına başkanın isteği üzerine danışman üye
ler de alınabilir,» cümlesinin ilavesi gerekiyor. 

Bir de efendim, maddenin ikinci satırındaki «ma
hallî» kelimesine gerek kalmıyor; çünkü Esnaf ve 
Küçük Sanatkârlar Derneği ancak illerde oluyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; Sayın Komisyon Başkanının be

lirttiği düzenleme ile maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Toplanma 

MADDE 12. — 11 Çıraklık Kurulları; ayda en az 
bir defa başkanın çağrısı veya gerektiğinde üç üye
nin yazılı isteği üzerine toplanır. Toplantı, üye sa
yısının üçte ikisinin katılmasıyla yapılır ve kararlar 
toplantıya katılanların oyçokluğu ile alınır. Oyların 
eşitliği halinde başkanın oy verdiği tarafın kararı ge
çerlidir. Kurulun sekreterya işleri Çıraklık Eğitimi 
Merkez Müdürlüklerince yürütülür. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Görevleri 
MADDE 13. — 11 Çıraklık Kurulunun görevleri 

şunlardır : 
a) Çıraklık süresi ile ilgili olarak, çıraklık ön

cesi meslekî çalışmaları değerlendirmek, 
b) Sınav komisyonlarına üye vermek, 
c) Kanunun ilde eksiksiz uygulanmasını sağla

mak, 
d) Taraflar arasında doğacak uyuşmazlıkların 

çözümüne yardımcı olmak, 
e) Sınavların yer ve tarihlerini tespit etmek, 
f) Belgelerin dağıtımını sağlamak, 
g) Yapılan yardımları usulünce toplamak ve sar-

fetmek, 
h) Yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Mer

kez Çıraklık Kuruluna sunmak, 
ı) Bu Kanun hükümlerini il düzeyinde yerine 

getirmek üzere gerekli görülen diğer işleri yapmak, 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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14 üncü maddeyi okutuyorum : 

Meslekî uzmanlık komisyonları 

MADDE 14. — ti Çıraklık Kurulu, gerekli gör
düğü durumlarda meslekî uzmanlık komisyonları ku
rarak, mesleğin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yap
tırır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; yarım saat sonra toplanmak üze
re Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.20 

•>••-« 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGÎL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, Ali Nejat AUPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 157 nci Birleşimin 
dördüncü oturumunu açıyorum. 

Çıra'k, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısının 15 
inci maddesinde kalmıştık. Bu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çırak, Kalfa ve Ustaların Yetiştirilmesi 

BÎRİNCt KISIM 
Çıraklık 

Çıraklık şartları 
MADDE 15. —Çırak olabilmek için; 
a) En az ilkokulu bitirmiş olmak, 
b) Oni'ki yaşından küçük olmamak, 
c) Gireceği mesleğin gerektirdiği sağlık şartları

nı taşımak, gerekir. 
Bazı mesleklere alınacak çıraklarda aranacak öğ

renim ve yaş durumu, en az yukarıda belirlenen şart
ları taşımak, kaydıyla, Merkez Çıraklık Kurulunca 
tespit olunur, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yo'k. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Çıraklık süresi 
MADDE 16. — Çıraklık süresi mesleklerin özel

liğine göre iki ile dört yıl arasında değişir. 
Çıraklık süresinin düzenli ve aralıksız olarak ta

mamlanması esastır, 

Çırağın kabul edilebilir nedenlerle bir yıl için
deki devamsızlığı otuz iş gününden fazla olduğu hal-
leride, bu fazlalık çıraklık süresine eklenir. 

Çırağın, bu Kanuna göre çırak olmadan önce 
mesleği ile ilgili olarak elde ettiği bilgi, beceri ve tec
rübeler, ti Çıraklık Kurulunca belgeleri de dikkate 
alınıp değerlendirilerek çıraklık süresi kısaltılabilir. 

Çıraklığa bir deneme dönemi ile başlanır. Bu dö
nem mesleğin özelliklerine göre bir aydan az üç ay
dan fazla olamaz. Bu süre içinde taraflardan biri 
çıraklık sözleşmesini 11 Çıraklık Kuruluna önceden 
bildirmek şartıyla, ihbarsız olarak feshedebilirler. De
neme döneminin sona ermesi üzerine çıraklık söz
leşmesi kesinleşir ve bu dönem çıraklık süresinden sa
yılır. Deneme döneminde çırak adayına ücret ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Çırak alma şartı 
MADDE 17. — Çırak almak ve yetiştirmek için 

işyeri sahibi veya kanunî temsilcisinin bu Kanunda 
belirlenen hükümlere uygun olarak, eğitici usta ye
terliğine sahip olması veya bu yeterliğe sahip olan 
kimseyi o işyerinde istihdam etmesi şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?,.. Ydk. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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18 inci maddeyi okutuyorum : 
Mesleği öğrenme 
MADDE 18. — Çırak bir öğrencidir. Çırağın mes

leğini öğrenmesi için iş üzerinde bir öğrenci gibi ça
lışması esastır. 

Çıraklar işyerlerinde çalışanların sayısına dahil 
edilmezler. 

BAŞKAN -+- Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Çırağın ücreti 
MADDE 19. — işyeri sahibi, çırağa îş Kanununa 

göre tespit olunan asgarî ücretin yüzde 40 ından aşa
ğı olmamak üzere ücret ödemekle yükümlüdür. Bu 
ücret, her yıl çırağın ücretinin yüzde onundan az ol
mamak üzere, kademeli olarak artırılır. 

Çıraklar hakkında çıraklık süresince 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazalarıyla meslek 
hastalıkları ve hastalık sigortaları hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Bir soru sorabilir 

miyim Sayın Başkanım?.. 
BAŞKAN — Evet, buyurun 'Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
19 uncu maddede çırağa verilecek ücret tespit 

edilmektedir. Yalnız, benim burada 'bir tereddüdüm 
var; acaba çırağın Sosyal Sigorta primi kimin tara
fından ödenecektir?.. «İşveren tarafından ödenir.» 
diye bir ibarenin açıklıkla buraya konmasında fay
da var mıdır?.. Bir. 

İkincisi; çıraklara verilen ücretler çok düşük ol
duğundan, acaba, vergi kanunlarını ilgilendirmekle 
beraber, vergiden muaf olması Komisyonca düşünü
lebilir mi?.. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Buyurun 'Sayın Kantarcroğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Dalha 'önce bunu açıklamak için söz istemiştim, 

arkadaşımız da aynı konuya temas ettiler. 
Efendim, bunun fazla miktarda para alması Ko

misyonumuzda uzun uzun tartışıldı. Hatta son İş Ka
nunu ile İ6.200 liraya çıktıktan sonra bir daha dü
şünüldü; % 4ö'ın, Hükümet Teklifinde olduğu gibi, 
% 30 olarak ödemekle yükümlüdür» şeklinde bir 
görüş geldi. Yalnız burada maddî bir noksanlık var 

efendim. 'Sol taraîfta bulunan «Sosyal Sigortalar 
primleri çırağın aldığı ücret üzerinden 'ödenir.» cüm
lesi sağ tarafa işlenmemiş. Bu bir maddî hatadır. 
Onun için, Hükümet Teklifinin altında bulunan fık
ra ki, arkadaşımız onlardan bahsetmek istiyorlar; 
yoksa 16 200 lira üzerinden prim alırlar. Halbuki 
çırağa ödenen para asgarî ücretin % 30'u veya % 
40'ı nispetinde bir paradır veya dalha az; % 40'ına 
kadardır bu. O bakımdan, onun aynen oraya geç
mesi gerekiyor. «Sosyal Sigortalar primleri çırağın 
aldığı ücret üzerinden ödenir.» cümlesi aynen sağ 
tarafa geçecek efendim. Sonuna bir fıkra olarak 
geçecek. 

'BAŞKAN — Fıkra olarak sonuna eklenecek. 
Evet efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Eğer arkadaşlarımın 
bu % 40'ın % 30'a inmesi gibi bir temayülleri var
sa; Komisyonumuzda uzun tartışılmıştır, buna da 
katılabiliriz. Bunu da şimdiden arz etmek isterim; 
ama biz getirdiğimiz düzenleme üzerindeyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; maddenin sonuna Komisyon, Hü

kümet Teklifinin maddesindeki son fıkranın, «Sos
yal Sigorta primleri çırağın aldığı ücret üzerinden 
Ödenir.» fıkrasının eklenmesi suretiyle (Bu teklif edi
liyor) maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Çalışma şartları 
'MADDE 20. — Çıraklar, yetiştirilmek üzere hiz

met aldıkları kimselerin çalışma saatlerine uygun ola
rak günde sekiz saati geçmemek üzere çalıştırılırlar. 
Çıraklar, çıraklık sürenin son yılı hariç sürekli ola
rak yalnız başlarına çalıştırılamazlar. 

Çıraklara, 1475 sayılı İş Kanununun çocukları ça
lıştırma yasağı, gece çalıştırma yasağı, ağır ve tehli
keli işler ile ilgili hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bir 
açıklama yapmak istiyorum; bir düzeltme var. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun Sayın Karitarcı-
oğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

1475 sayılı Kanunda son bir değişiklik yapılmış
tır. Bu değişikliğe göre, yaş haddi 15'tir ve 13 ya-
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sına kadar olan çocukların da çalıştırılması öngörül
müştür. Biz burada, öğrenci oldukları için ve 12 yaşı 
kalbul ettiğimiz için, bir düzenleme getirdik. Bu, «Çı
raklara, 1475 sayılı İş Kanununun çocukları çalıştır
ma yasağı, gece çalıştırma yasağı, ağır ve tehlikeli 
işler ile İlgili hükümler uygulanır» hükmünün ta
mamen çıkarılması (çünkü aynen görüşmüştük) gö
rüşündeyiz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Komisyon Başkanına önce teşekkür etmek göre

vimi yerine getiriyorum. 
!Bir defa, ikinci fıkra gerçekten birinci fıkra hük

müyle tam çelişmektedir. Ancak, «çalışma şartları» 
derken, daha evvel kabul etmiş olduğumuz madde 
gereği, 12 yaşında olan çocuklar çırak kabul edile
ceklerdir. İlkokul mezunu 12 yaşında... Türkiye'de, 
ülkenin (gelişmesi kalkınması, ekonomik, sosyal ve 
'teknolojik yapısında etykin rol oynaması amacını ta
şıyan böyle bir kanun kapsamındaki çırakların, 12 
yaşındaki küçük çocukların, 8 saat o işyerinin çalış
ması temposuna uygun olarak çalıştırılması, zanne
diyorum ki, bu genç nesli olgunluk çağına ulaşma
dan ihtiyarlatmak gibi bir netice ortaya çıkaracaktır. 
Nitekim, bugün Türkiye'de oluşan tablo ve acı bir 
şekilde izlenen tablo budur. İçinde yaşadığımız ken
tin sanayi bölgelerine gittiğimiz zaman, o 12 yaşın
daki küçücük çocukların, bırakınız 8 saat, 10 saat, 
12 saat nasıl bir çalışma içerisinde olduğunu gözle
rimiz yaşararak izleyebilmekteyiz. Kanun, böyle bir 
tablonun oluşmasını önlemek ve o genç, körpe yav
rularımızı gelecekte daha güçlü; kalftalık aşamasında, 
ustalık aşamasında daha dinç bir şekilde toplumun 
hizmetine verilmesini amaçladığına göre, zannedi
yorum ki, bu çalışma süresi oldukça fazladır. Her 
ne kadar kesin bir süre değilse de, «8 saati geçme
mek üzere» denilmektedir. Bu, işyerinin insafına terk 
edilmiştir. Eğer inasfa terk edilen bir durumu biz, 
demin de ifade ettiğim tablodan ibretle müşahede 
ediyorsak, bu sürenin fazla olduğunu ifade ediyor 
ve önerge vermemiş olmakla beraber, en az azından 
bunun 6 saate düşürülmesini öneriyorum. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Evet, Sayın Kantarcıoğlu; buyurun. 
'MİLLÎ EĞlötfM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
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Bu 8 saat .günlük çalışmanın içerisinde, haftada 
8 saat yapmakla mükellef olduğu dersler de dahil
dir. Esasen bu azamisidir, 8 saati geçmemek üzere
dir. Bunlar '6 saat rahat rahat çalışmaktadırlar. Ya
ni, endişe edilmesin; bu konuda uzun uzun tartış
malar oldu, bu hem de İş Kanununa bir. paralellilk 
sağlıyor. O bakımdan; ama bugünkü endüstriyel sa
natlar, yani bizim eski sanat enstitülerimizde dahi 
çocuklar bu çağlarda atelyelerde; 3 ay bir atelyede, 
3 ay bir atelyede, hem de 44 saat mesai yapmak su
retiyle bu çıraklık devrelerini geçirmektedirler. Yani 
günde çalışacağı miktar 6 saatten fazla değildir, daha 
da aşağı olanlar vardır. Bu, azamisidir; kanuna aza
misi konuyor. Eğer bir önerge olsydı, «6 saatten az 
olmak üzere» diye, o şekilde de bir düzeltme yap
mamız mümkündü. Hükümetin görüşü de, bizim 
görüşümüzde olduğu için paralellik sağladık. 

Arz ederim. 

BAŞKAN —. Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; bu 20 nci maddenin son fıkrası 

çıkarılmak suretiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Çırağın izni 
MADDE 21. — Çıraklık süresi içerisinde verile

cek izinlerde aşağıdaki esaslara uyulur: 
a) İşyeri sahibi çıraklara bir yıllık öğrenimden 

sonra, yılda bir ay ücretli izin vermekle yükümlüdür. 
b) Yıllık ücretli izinler, çırağın eğitim çalışma

larının tatil edildiği aylarda verilir. 
c) Kabul edilebilir özürleri nedeniyle işyeri sa

hibi çırağa ücretsiz izin verebilir; bu durumdaki izin
ler yılda otuz iş gününden fazla olduğu takdirde, bu 
fazlalık çıraklık süresine eklenir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. 
MEHMET AYDAR — Soru var Sayın Başka

nım. 
BAŞKAN — Buyurun, sorunuz Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
Bu madde metninde elbetteki farklı kullanılmış 

olduğunun idraki içindeyim; fakat «İşyeri sahibi çı
raklara bir yıllık öğrenimden sonra, yılda bir ay üc
retli izin vermekle yükümlüdür.» deniyor ve hemen 
(b) bendinde de «...çırağın eğitim çalışmalarının tatil 
edildiği aylarda verilir» deniyor. Şimdi burada, «eği
tim» ile «öğrenim» deyimleri geçiyor. Bunlar hangi 
manada kullanılmıştır?.. Yani, ücretli izinler ikinci 
yılda öğrenim devam ettiği zaman verilmeyecek mi-
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dir?.. Buna bir açıklık getirilmesi bakımından Ko
misyondan istirhamda 'bulunacağım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, pratik iş öğ
retilir, öğretildiği nispette de eğitilmiş olur. Çocuğa 
sindirim cihazının yapısı öğretilir; ama eğer onun 
yapısını görmüş ve soğuk su içmiyor yahutta sıcak 
su, pek kaynar çay içmiyor ise, o da işin eğitim ta
rafıdır, Çocuğun dişini cevizle kırmasıyla fırçalaması 
nasıl birbirinden farklı ve öğretimin eğitime dönüş
mesi ise, birincide yıldan bahsedilmektedir; yani her 
ikisi de aynı manadadır ve eğitimciler arasında bun
lar beraber kullanılır, arz edeyim efendim: 

«Çıraklara 'bir yıllık öğrenimden sonra...» Yani o, 
öğrenim yılıdır, eğitim yılı değildir. 1974-1975 öğre
tim yılıdır; ama çocuklar okullarda eğitilir; yani yıla 
verilen ad öğretim yılıdır ve tedrisat dönemi denir; 
talimle terbiyenin ayrılıkları gibidir. 

Arz ederim efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Sözleşme yapma zorunluğu 

MADDE 22. — İşyeri sahibi veya temsilcisi çı
rak adayını çalıştırmaya başlamadan önce, çırağın 
kanunî temsilcisi ile yazılı çıraklık sözleşmesi yap
mak zorundadır. Onsekiz yaşından önce hiç kimse 
bu Kanun (hükümlerine göre çıraklık sözleşmesi yap
madan, çırak olarak, bir işyerinde çalıştırılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Aydar. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; mad
denin ikinci cümlesinde, «Onsekiz yaşından önce 'hiç 
kimse bu Kanun hükümlerine göre çıraklık sözleş- • 
mesi yapmadan, çırak olarak, bir işyerinde çalıştırı
lamaz.» deniyor. Bu cümle yanlış efendim. O bakım
dan Komisyonun dikkatini çekiyorum. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANARCIOĞLU — Efendim, maddeyi Hü
kümetle birlikte okuduk. 1'8 yaşından önce olanlar 

zaten sözleşme yapmak zorundalar. Bazılarının çırak 
adı altında sözleşme yapmadan çalıştırdıkları kişiler 
var. Bunu önlemek için, «Onsekiz yaşından önce hiç 
kimse bu Kanun hükümlerine göre...» (Yani, bun
dan faydalanmak suretiyle. Çünkü, bunun yaş (haddi 
birbirinden farklı.) «.. çıraklık sözleşmesi yapmadan, 
çırak olalrak, bir işyerinde çalıştırılamaz.» dedik. Çün
kü, oradan getirmiş olduğu belgeler il çıraklık ve-
yahutta merkez çıraklık komisyonları tarafından ka
bul edilecek, ona belge verilecektir. O belgelerin esa
sı için bu maddeye gerek var efendim. 

Arz ederim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan; müsaade 

eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan; o zaman 
şöyle olması lazım; arz edeyim: «Onsekiz yaşından 
önce 'hiç kimse bu Kanun hükümlerine göre çıraklık 
sözleşmesi yapmadan kendi işyerinde çırak çalıştı
ramaz.» şeklinde olması lazım. Fikir itibariyle doğru, 
katılıyoruz; 'fakat ifade yanlışlığı var. Müsaade eder
seniz bu biçimde değiştirelim. 

NECİP BÜLGE — Sayın Başkan; müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Efendim, «çıraklık sözleşmesi 

yapmadan» ibaresi «çıraklık sözleşmesi yapılmadan» 
şekline dönüştürülmek suretiyle cümle düzeltilmiş 
olur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; uygun mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Uygun efendim. 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — O zaman 
«hiç kimse» demek uymuyor. 

BAŞKAN — Tamam, uyuyor efendim. 
Değerli üyeler; hu küçük değişiklikle 22 nci mad

deyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Reşit olmak 
'MADDE 23. — Çıraklık sözleşmesi, çırağın söz

leşme süresi içinde reşit olması halinde, rızası alın
mak kaydıyla devam eder. 

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

23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 
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24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Sözleşme bildirimi 
(MADDE 24. — Kanunun uygulamaya alındığı 

yerlerde belirlenmiş olan meslekleri icra eden işyeri 
sahipleri veya kanunî temsilcileri çırak adayları ile 
yaptıkları 'sözleşme örneğini işyerinin bulunduğu ma
haldeki II Çıraklık Kuruluna göndermekle yüküm
lüdürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Âyanoğlu. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım;! 

Sözleşme bildiriminde bir konuda Komisyonun 
fikrini öğrenmek istiyorum; gerekirse bir önerge de 
verebilirim. 

«Sözleşme bildirimi» maddesinin sonunda, «İş
yerinin bulunduğu mahaldeki 11 Çıraklık Kuruluna 
göndermekle yükümlüdür.» denmektedir. Malum 
olduğu üzere bütün bu iş kesimleri bir derneğe de 
mensupturlar; işte Terziler Derneği, Otomobilciler 
Derneği, gibi. Bu çırağın durumunu takip etmek yö
nünden, kendi mensubunun yanında çalıştırdığı çıra
ğın durumunu bilmesi yönünden, acaba bunun bir 
suretini de tasdik ettirmek şartıyla bu derneğe gön
dermeyi Komisyon uygun bulur mu? «Sözleşme bil
dirimini meslekî kuruluşun bulunduğu derneğe tas
dik ettirmekle yükümlüdür.» gibi oraya bir ilaveyi 
acaba düşünürler mi? Çünkü, 26 ncı maddede de 
aynı şekilde sözleşmenin feshinde falan dernek hiç 
nazarı itibara alınmamıştır. Derneklerin neden nazarı 
itibare alınmadığını da bu arada bildirirlerse mem
nun olurum. 

Teşekkür ederim.; 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Buyurun Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu 
maddeden maksat, başka demeklerin görevlerine 
müdahale etmek veya onları da bazı mecburiyet
lere sokmak değildir. Bu doğrudan doğruya ildeki 
çıraklık kurulunun kaç tane çırağı bulunduğunu, söz
leşmenin doğru yapılıp yapılmadığını bilmek; yani 
denetim bakımından, onlara hâkim olma bakımın
dan ve eğitim açısından vermesi bakımındandır. Yok
sa, elbette ki kendi meslek kuruluşları, bağlı olduk
ları sendikalar bu işi taJkip edeceklerdir. Yani, biz 
sanki bu Kanunla onlara bir mükellefiyet vermiş ola
cağız, o bakımdan uygun görmedik efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

24 üncü maddeyi Komisyondan geldiği şekilde 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
Sürenin bitimi 

MADDE 25. — Çıraklık sözleşmesi, çıraklık sü
resinin tamamlanmasıyla sona erer. Kalfalık sınavla-, 
rında başarı gösteremeyen çırakların çıraklık süresi, 
son sınav haklarını kullanıncaya kadar devam ederâ 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yök< 

25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum: 
Sözleşmenin feshi 
MADDE 26. — Aşağıdaki durumlarda çıraklık 

sözleşmesi taraflarca feshedilebilir. 
a) Çırak yönünden : 
ı(l) İşyeri sahibi gerçek kişi ise ölümü, tüzelki

şi ise tüzelkişiliğin sona ermesi, iflası; 
(2) İşyerinin grev, lokavt ve bunun gibi diğer 

zorunlu durumların dışında başka bir nedenle çalış
masına iki aydan fazla ara vermesi; 

(3) İşyerinin uzak bir yere taşınması nedeniyle 
çırağın işine devam etmesine imkân kalmaması ve
ya ona ağır külfet yüklemesi; 

(4) Çırağın, ailesi ile birlikte veya yalnız olarak 
oturma yerini, işe devam etmesini imkânsız kılacak 
derecede uzak bir yere taşıma zorunda kalması; 

(5) Çırağa mesleğini öğreten ustanın aralıksız 
en az iki ay işyerine gelmemesi ve bu süre içerisin
de başka bir ustanın getirilememesi; 

ı(6) İşyeri sahibi veya ustanın, çırağa kötü dav
randığı veya çırağa karşı olan görev ve sorumlulu
ğun yerine getirilmediğinin İl Çıraklık Kurulunca 
tespit olunması; 

(7) Çırakta, hastalık ve benzeri nedenlerle mes
leğini öğrenmesini devamlı olarak engelleyen bir 
halin meydana gelmesi; 

(8) Çırağın, yaptığı işin veya işyerindeki duru
munun onun sağlığı ve ahlak bakımından sakınca
lı olduğunun veya öğreneceği mesleğin dışındaki iş
lerde çalıştırıldığının 11 Çıraklık Kurulunca tespit 
olunması? 

b) İşyeri sahibi yönünden : 
(1) Çırağın; işyerine, eğitim yerine izinsiz ve 

geçerli bir sebep olmaksızın iki ay devamsızlık et
mesi; 
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{2) Çırağın aralıksız dört ay veya daha fazla 
devamsızlığına sebep olan, tedavisi uzun sürecek 
tür hastalığa tutulması; 

ı(3) Çırağın, işyeri sahibine karşı olan yüküm
lülüklerini yerine getirmemesi; 

(4) Çırağın; ısrarla işyeri sahibi veya ustanın 
koyduğu iş düzenini bozucu hareketlerde bulunması; 

(5) Kalfa olabilmek için gerekli ilgi ve çabayı 
göstermemekte ısrar etmesi; 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler,.. Madde kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum: 
îşyeri sahibinin değişmesi 
MADDE 27. — îşyeri sahibinin değişmesi ha

linde, yeni işyeri sahibi aynı mesleği sürdürüyor ise, 
çıraklık sözleşmesi devam eder. 

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

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

28 inci maddeyi okutuyorum: 
işyeri sahibinin yükümlülükleri 
İMADDE 28. — İşyeri sahibinin çırağa karşı 

olan görev ve yükümlülükleri şunlardır : 
a) Çırağa sözleşmede belirtilen o mesleğe ait 

eğitim programını eksiksiz olarak uygulamak, onun 
çıraklık süresi sonunda yapılacak kalfalık sınavını 
başarabilecek şekilde yetiştirilmesini sağlamak; 

b) Çırağı, mesleği ile ilgili eğitim görmek üze
re Okul ve eğitim yerine devamına izin vermek, de
vamını denetim altında 'bulundurmak; 

c) Çırağı mesleğini öğrenmesi ile ilgili işlerde ça
lıştırmak; 

d) Çırağın, kalfalık sınavına girmesini ve sınav 
İçin gerekli araç ve gereçleri sağlamak. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler..* 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Çırağın yükümlülükleri 
MADDE 29. — Çırağın işyeri sahibine karşı 

olan görev ve yükümlülükleri şunlardır : 
a) Mesleğini, yetişme programına uygun ola

rak öğrenmeye ve yeter derecede bilgi, beceri ve dav
ranış kazanmaya çaba göstererek süresi içerisinde 
kalfa olmaya çalışmak, 

b) Gerek işyerindeki pratik çalışma işine ve ge
rekse mesleği ile ilgili teorik meslek derslerini görmek 
üzere belirlenen okul ve kurslara aralıksız olarak de
vam etmek, 

c) Yetişme ve öğrenme durumu lile yeterieğini 
tespit etmek üzere kalfalık sınavına girmek, 

d) işyerine ait sır ve özellikleri başkalarına söy
lememek, 

e) işyeri sahibi, işyerinde çalışanlar ve işyerine 
gelenlere ıkarşı saygılı davranmak, 

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

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

30 uncu maddeyi okutuyorum: 
Çıraklık eğitim süresi 
MADDE 30. — Çıraklar için çıraklık okulu ve 

eğitim yerlerinde mesleklerin niteliğine göre haftada 
en az dört saat, en çok sekiz saatlik teorik ve pra
tik meslekî eğitim çalışmaları düzenlenir. Eğitim ça
lışmalarının dört saati iş saati içerisinde, kalan kıs
mı iş saati dışında yapılır. Zorunlu hallerde tamamı 
iş saatleri içinde yapılabilir.. 

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

MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu
rada bir maddî hata var; maddenin ikinci satırında 
«çıraklık okulu» deyiminden sonra, «çıraklık eğitim 
merkezleri» deyiminin eklenmesi yerinde olacaktır; 
iböylece madde «Çıraklık için çıraklık Okulu, çırak
lık eğitim merkezleri ve eğitim yerlerinde...» şeklin
de devam etmiş oluyor. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET» AYDAR — Sayın Başkanım, bu «Eği

tim çalışmalarının dört saati iş saati içerisinde, ka
lan kısmı iş saati dışında yapılır.» cümlesinin açıklan
masını, Komisyondan istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu doğrudan 
doğruya üretimi artırma, üretime engel olmama ba
kımındandır. Bu bakımdan, teknik bilgiyi arkadaşı
mız verecektir. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

MUSTAFA ORMAN — Sayın Başkan, işyeri sahip
leri, çırak almada üretimlerinin aksamasını neden 
olarak göstermektedirler. Bu nedenle, üretimi aksat
mamak bakımından, bunun dört saatini işyeri saat
leri içerisinde, dört saatini de iş saatlerinin dışında 
olmak üzere eğitime devam ediliyor; fakat bir çok 
işyerleri, çırakların yaşlarını dikkate almak suretiyle, 
zaten sekiz saatin hepsini iş saatlerinin içerisinde ol
mak üzere kabul ediyorlar; fakat biz üretimi aksat
mamak bakımından bunu böyle uygun gördük, eski 
Kanunda da bu böyle idi. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Değerli üyeler, bu arada yarının gündeminin ba-
sılabilmesi için, komisyonlarımızın', gündemin alt sı
ralarında bulunan bazı tasarıların öne alınması istek
leri var; bunları arz edip, kararınızı alacağım, on
dan sonra görüşmekte olduğumuz Tasarıya devam 
edeceğiz. 

10 uncu sırada bulunan Tasarı, Sayın Akıncı'nın 
talebi, 18 inci sırada bulunan Tasarı, 14 ve 43 üncü 
sırada bulunan, birbiri ile ilişkili iki Tasarı, 21 nci 
sırada bulunan Tasarı, 11 inci sırada bulunan Tasarı 
ve bir de 16 ncı sırada bulunan Tasarılar; Komisyon 
başkanlarımız tarafından, bizim yedinci sıradaki Ta
sarımızdan sonra, okuduğum sıra üzerinden yarının 
gündemine girmesi teklif ediliyor. Bu teklifleri oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir; teşekkür ederim. 

31 inci madde ile devam ediyoruz, maddeyi oku
tuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kalfalık 
Kalfalık sınavı 
MADDE 31. — Kalfalık sınavı, her meslek için 

İl Çıraklık Kurullarınca tespit olunan tarihlerde ve 
yerlerde yapılır. 

Sınavın amacı; mesleğin gerektirdiği bilgi, bece
ri, davranış ve tecrübe ile işlerin güvenlik kuralları
na uygun olarak ustanın gözetiminde yalnız başına 
usulünce yapılıp yapılmadığını tespit etmektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üy;e var mı?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Kalfalık sınav komisyonları 
MADDE 32. — a) Kalfalık sınavı komisyonları 

İl Çıraklık Kurullarınca aşağıdaki kurumlardan aday 
gösterilecek on kişi arasından Valilikçe seçilecek beş 
asil ve beş yedek üyeden oluşur. 

(1) Millî Eğitim Bakanlığı ile temsilcisi, iki asıl, 
bir yedek, 

(2) Adayın mesleği ile ilgili dernek temsilcisi, iki 
asıl, iki yedek, 

(3) 11 Çıraklık Kurulundan bir asıl, bir yedek, 
b) Sınav komisyonlarında aşağıda belirtilen kim

seler görev alamazlar : 
(1) Çırağın velisi veya kanunî temsilcisi ile üçün

cü dereceye kadar olan akrabalar, 
(2) Çırağın çalıştığı işyeri sahibi veya kanunî 

temsilcisi, çırağı yetiştiren ustası, 
Yukarıda belirtilen üyeler sınav komisyonu top

lanmadan' önce durumlarını komisyon başkanına bil
dirmekle yükümlüdürler. 

c) Komisyon üyeleri Millî Eğitim Bakanlığı tem
silcilerinden birini başkan seçerler. 

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

HAYATİ GÜRTAN — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürtan. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, burada 
bir maddî hata var gibi geldi bana. Bir defa, 32 nci 
maddenin (1) inci kısmında «Millî Eğitim Bakanlığı 
ile temsilcisi» derken, oradaki «ile» nin «il» olması 
gerekir. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — O «il» dir efendim. 

HAYATI GÜRTAN — Bir de, burada il temsil
cisinden sonra iki asıl, bir yedek; bu toplam üç kişi 
ediyor. Onun altında, adayın mesleği ile ilgili dernek 
temsilcisi, iki asıl, iki yedek, bu da dört ediyor. II Çı
raklık Kurulundan bir asıl, bir yedek, bu da iki edi
yor; eğer bunlar toplanırsa, dokuz üye gibi geldi 
bana. 

Şimdi, bu «ile» nin «il» olarak düzeltilmesini ve 
diğer toplamaların yapılmasında fayda olduğunu sa
nıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, ye
dekleri saymaya gerek yok burada; beş kişidir. Bu
rada, birincisi, Millî Eğitim Bakanlığı il temsilcisi, 
iki asıl üye; yani göstermek zorundadır, muhakkak 
bunun bir tanesi bulunmadığı zaman da bir yedeği 
gelecektir. İki tane asıl üyelere, birer tane yedek 
gösterilmiştir. Adayın mesleği ile ilgili dernek temsil
cisinden de iki asiildir, etti dört. İl çıraklık kurulun
dan da bir asildir, etti beş, yani devamlı olarak beş 
kişinin sağlanması için iki kişilik olan yer için bir, 
bu mesleği ile ilgili olanlar için iki yedek şart. Çün
kü ikisi de gelmeyebilir, işyeri vardır, mazereti var
dır, yani işleri çoktur, işini engeller. Halbuki diğer
lerinin gelmesi kolaydır. 

O bakımdan orada iki gösterilmiştir. Aslında beş 
kişidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-
lUy 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, o zaman 
yukarıdaki düzeltilsin efendim. «... kurumlarından 
aday gösterilecek on kişi arasından...» deniliyor. Hal
buki dokuz kişi oluyor da o bakımdan işaret etmek 
istemiştim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Haklılar efendim. «... 
on kişi arasından Valilikçe seçilecek beş asil ve beş 
yedek üyeden oluşur.» deniliyor. Millî Eğitim Ba
kanlığının iki asil bir yedek; adayın mesleği ile ilgili 
dernekten iki asil, iki yedek; il çıraklık kurulundan 
bir asil, bir yedek yazılmış. Halbuki, Millî Eğitim 
Bakanlığı temsilcisinin de iki asil, iki yedek olması 
gerekiyor. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İki asil, iki yedek diyorsunuz ve o 
zaman on kişi oluyor, evet. 

Değerli üyeler, maddeyi bu küçük değişiklikle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum. 
.Sınav yeri 
MADDE 33. — Çıraklar, kalfalık sınavlarına bu

lundukları illerde girmek zorundadırlar; İl Çıraklık 
Kurulu gerekli gördüğü takdirde, başka bir ilde sı
nava girebilirler. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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34 üncü maddeyi okutuyorum. 
Sınava girme 
MADDE 34. — Çıraklık eğitim süresinin sonun

da kalfalık sınavına girmeye hak kazanan çıraklar, 
kendi mesleği için açılacak ilk kalfalık sınavına gir
mek zorundadır. Bu sınavda başarılı olamayanlara 
bunu takip eden dönemlerde olmak üzere üç sınav 
hakkı daha verilir. Bunda da kalfalık belgesi alama
yanların çıraklık hak ve sözleşmesi sona erer. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum. 
Kalfa yeterlik belgesi 
MADDE 35. — Kalfa sınavını kazananlara, «Kal

falık Belgesi» verilir. Kalfalık belgesinin şekli, Mer
kez Çıraklık Kurulunca belirlenir, Millî Eğitim Ba
kanlığınca karara bağlanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yeterlik belgesiz unlvan kullanılamayacağı 
MADDE 36. — Kalfa yeterlik belgesini almamış 

olanların, kalfa unvanı ile çalışmaları yasaktır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum. 
Kalfalığa giriş 
MADDE 37. — Kalfa olabilmek için aşağıdaki 

şartları ve nitelikleri taşımak gerekir: 
a) Bu Kanuna göre kalfa yeterlik belgesini al

mış olmak; 
b) En az ilkokula dayalı pratik meslek öğrenimi 

veren okulları bitirenlerden, okulun süresi, mesleğin 
özelliği ve adayın yaşı dikkate alınarak durumu Mer
kez Çıraklık Kurulunca uygun görülenlerden kalfa
lık sınavına girip başarı göstermek. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Gelendost, buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Efendim bir hususu 

müsaadenizle öğrenmek (istiyorum. «En az ilkokula 
dayalı pratik meslek öğrenimi veren okulları bitiren
lerden...» deniliyor. Böyle okullar halen mevcut mu, 
yoksa ileride mi ihdası düşünülmektedir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL- | 
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, halen 
bu okullar vardır ve «pratik sanat okulları» adı altın- I 
da hem kızlara hem de erkeklere hitap etmektedir, I 
vardır« I 

Bunlar devamlı atölye çalışmaları yaparlar, sınıf- I 
ta kalmış belgeli öğrencileri alırlar. Ayrıca bunlarda I 
okuma, konuşma diye de iki ders vardır. Haftada I 
dört saattir. Arz ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı- I 
oğlu. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 

38 inci maddeyi okutuyorum. I 
Kalfanın eğitimi 
MADDE 38. — Kalfalık için mesleklerinin nite

liğine göre haftada en az dört saat, en fazla altı saat- I 
lik uygulamalı ve teorik meslekî eğitim çalışmaları 
düzenlenir. I 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
39 uncu maddeyi okutuyorum. I 
İşyeri değiştirme I 

MADDE 39. — 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sa
natkârlar Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan I 
çıraklar 'kalfa belgesi aldıktan sonra, iki yıllık süre I 
içinde çalıştığı işyeri sahibinin veya kanunî temsilci- I 
sinin olurunu almadan başka bir işyerine giremez
le^ 

Bu süre içinde kalfanın ayrılmasını gerektiren zo
runlu sebepler varsa konu ilgili İl Çıraklık Kurulun
ca tespit olunur ve taraflara bildirilir. I 

Tespit olunan durum kalfanın ayrılmasını gerek- I 
tirdiği takdirde işyeri sahibi veya kanunî temsilcisi 
kalfaya yazılı bir olur verir. Kalfa bu belgeyi aldık
tan sonra işinden ayrılır ve çalışacağı işyeri sahibine 
adı geçen belgeyi vererek yeni işine başlar. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Ustahk 
Ustalık sınavına katılma 
MADDE 40. — Kalfa yeterlik belgesini aldık

tan sonra, mesleğinde en az üç yıl fiilen kalfa ola-
ra!k çalışmış olan ve bu süre içinde yapılacak geliştir- { 
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me eğitimi çalışmalarına katılarak başarı göstermiş 
bulunanlar, kendi meslekleri için açılacak ustalık sı
navına girebilirler, 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Sayın Gür-
tan.1 

Sayın Gürtan .buyurun efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, t>u mad

dede «Kalfa yeterlik belgesini aldıktan sonra...» de
niliyor. Bunun yerine «Kalfalık yeterlik belgesini al
dıktan sonra...» olması lazım değil mi efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Olabilir efendim doğ
rudur. Yalnız Sayın Başkanım, bunun başındaki Hü
kümet Teklifi okunduğu için biz Komisyonumuzca 
aynen kabul etmiştik 40 inci maddeyi ve başındaki 
«Üçüncü Bölüm» dür, «Kısım» değil efendim,. Bir 
de «Kalfa» olan kısım «Kalfalık» olacak efendim. 

BAŞKAN — «Üçüncü Bölüm» oluyor ve mad
denin başı «Kalfalık» olarak değiştiriliyor. 

Bu değişikliklerle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum. 
Ustalık sınavı ve amacı 
MADDE 41. — a) Ustalık sınavı her meslek 

için İl Çıraklık Kurullarınca tespit olunacak tarihler
de ve yerlerde yapılır. 

Ustalık sınavının amacı; adayın mesleğinin gerek
tirdiği bilgi, beceri ve yönetim yeteneği ile işlerin 
tamamının proje, resim veya iş programına ve gü
venlik kurallarına uygun olarak usulünce ve kendi 
başına yapıp yapamayacağını tespit etmektir. 

b) Sınavda başarı gösteremeyen kalfalar, daha 
sonra açılacak ustalık sınavına girmek istedikleri tak
dirde başvurularım İl Çıraklık Kuruluna yazılı ola
rak bildirirler, 

Kurul bu başvuruları dikkate alarak sınav günün
den en az otuz gün önce ilgiliye ve sınav komisyo
nu başkanına duyurur. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum. 
Ustalık sınav komisyonları 
MADDE 42. — a) Ustalık sınav komisyonları 

İl Çıraklık Kurulunca aşağıdaki kurumlardan aday 
gösterilecek on kişi arasından Valilikçe seçilecek beş 
asıl, beş yedek üyeden oluşur. 



Danışma Meclisi B : 157 6 . 9 . 1983 O : 4 

(1) Millî Eğitim Bakanlığı il temsilcisi iki asıl, 
iki yedek, 

(2) Adayın mesleğiyle ilgili demek temsilcisi i'ki 
asıl, iki yedek, 

(3) İl Çıraklık Kurulundan bir asil, bir yedek, 
b) Ustalık sınav komisyonlarında 32 nci mad

denin (b) fıkrasında belirtilen kimseler görev alamaz
lar, 

c) Komisyon üyeleri, Millî Eğitim Bakanlığı tem
silcilerinden birini başkan seçerler. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum. 
Ustalık belgesi 
MADDE 43. — Ustalık sınavını kazananlara, 35 

inci maddede belirlenen esaslara göre «Usltalık Bel
gesi» düzenlenir ve ilgililere verilir. 

Lise dengi meslekî ve teknik ortaöğretim kurum
larından mezun olanlara, en az bir yıllık iş tecrübesi 
olduğunu belgelendirdikleri takdirde, sınavsız usta
lık belgesi verilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
44 üncü maddeyi okutuyorum'. 
İşyeri açma 
MADDE 44. — Ustalık belgesine sahip olanlar, 

«usta» unvanı alır ve bağımsız işyeri açabilirler. Bu 
unvana sahip olmayanların işyeri açabilmeleri için 
üretim alanları ile ilgili en az bir usta çahştırması 
gerekir. 

İşyeri açmak isteyenler açma izni almak için us
talık belgesini ilgili yerlere İbraz etmek ve ayrıca bu 
belgeyi işyerine asmak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Sayın Tan. 
Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, bir küçük 

sorum olacak. Ustalık daima geçici maddelere bak
tığımız zaman meslekle ilişik olarak verilmektedir. 
Şimdi «üretim alanıyla ilgili usta eğitimi», sanıyo
rum geçmiş maddeler karşılaştırıldığı zaman çok 
doğru bir deyim olarak görülmüyor. Olsa olsa üre
tim alanının gerektirdiği mesleklerden biri konusun
da bir usta çalıştırmak şeklinde ifade etmek gerekir.-
Bu konuda acaba Komisyonumuz ne düşünür, bunu 
öğrenmek istiyorum, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

«Usta, ıbu Kanunla belirlenen şartları yerine ge
tirerek ustalık kademesine yükseliş sınavını kazanan 
ve bu unvanla mesleğinin getirdiği tüm bilgi, beceri 
ve yönetim yeteneğine sahip olan bir işyerinde ça
lışan kimsedir.» Bu tarife göre, işyeri açmada da el
bette ki, ustalık belgesine sahip olan ancak açabile
cektir. Usta unvanını alır ve bağımsız işyeri açabi
lirler. Bu unvana sahip olmayanların işyeri açabil
meleri için üretim alanlarıyla ilgili en az bir usta 
çalıştırması gerekir. Bu ustalığı hem teşvik bakı
mından, hem de üretimi artırma bakımından düşü
nülmüştür. Bu arada belgesi olmayanlar da vardır, 
onlar için de ayrıca geçici bir maddeyle bunların 
da mecbur tutulduğuna dair bir hüküm getirmiş bu
lunuyoruz; arz öderim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
45 inci maddeyi okutuyorum: 
Belgesiz unvan kullanılamayacağı 
MADDE 45. — Ustalık belgesine sahip olmayan

ların veya bu belgeye sahip olanları yanında çalışa
mayanların işyeri açmaları; usta unvanı ile çalışma
ları ya da çalıştırılmaları yasaktır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.,. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... (Madde kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Çırak okulları, eğitim merkezleri ve yerleri 
MADDE 46. — Çıraklık okulları, eğitim mer

kezleri ve yerlerinin açılma şartlan şunlardır. 
a) Millî Eğitim Bakanlığı gerekli gördüğü yer

lerde çıraklık okulları, çıraklık eğitimi merkezleri ve 
yerleri açar. 

b) Devlete bağlı kurumlarla, Kamu İktisadî Te
şebbüsleri kendi bünyelerinde çıraklık okulları, eği
tim, merkezleri ve yerleri açabilirler. Buralarda uy
gulanacak yönetmelikler ve öğretim programları 
Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla birlikte 
hazırlanır. 

c) özel kuruluş da üretimleri ile ilgili alanlarda 
625 sayılı Özel öğretim Kanunu uyarınca okul, 
eğitim merkezi ve yeri açabilirler. 
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(1) Bu kurumların okul, eğitim merkezi ve yeri 
açma istökleri, Merkez Çıraklık Kurulunca incele
nerek karara bağlanır ve Millî Eğitim Bakanlığının 
onayından sonra kesinleşir. 

<2) Okul, eğitim merkezi ve yerlerinin yönetme
likleri, öğretim programları ilgili kuruluş ve Millî 
Eğitim Bakanlığı ile birlikte hazırlanır. 

(3) Bu eğitim kurumlarının denetimi Millî Eği
tim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte ya
pılır. 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu «Dördüncü 
Bölüm» dür, değil mi efendim?... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim, kısım
dır; bu Dördüncü Kısımdır, Yani Üçüncü Bölüm
den sonra gelen bölümlerden değil, bu çeşitli hüküm
leri ihtiva eden anabölümlerdendir. O bakımdan 
Dördüncü Kısımdır. 

Yalnız efendim, burada «çıraklık okulları eğitimi 
merkezleri» dir; «eğitim» kelimesi «eğitimi»' olacak 
efendim. 

BAŞKAN — «Çıraklık okulları, eğitimi merikez
leri ve yerlerinin açılma şartları şunlardır. «Ayrıca 
«çıraklık» kelimesini tekrar koymuyoruz değil mi 
efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTAROOĞLU — «Çıraklık okulları, çı
raklık eğitimi merikezleri ve yerlerinin açılma şartla
rı şunlardır.» şeklinde efendim. 

Sayın Balkanım; başlık da aynı şekilde olacak 
tabiî. 

BAŞKAN — Evet, 'başlık da öyle «Çıraklık eği
timi merkezleri» 

Evet, bu küçük değişikliklerle maddeyi... 

TURGUT TAN — Sayın Başkan... 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Efendim, (b) bendinde «Dev

lete bağlı kurumlarla» deyimi var. Bu mevzuatımızda 
kullanılan bir deyim değildir. «Kamu kurum ve ku
ruluşlarında» denildiği takdirde, burada Devlete bağ
lı kurumlarla Kamu İktisadî Teşebbüslerinin hepsi
ni içerir. Binaenaleyh, kamu kurum ve kuruluşları 
da kendi bünyelerinde çıraklık okulları açabilir der
seniz hepsini ifade edebilirsiniz doğru bir şekilde; 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gürtan, buyuran. 
HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkanım, 46 ncı 

maddenin birinci cümlesine gerek olup olmadığı hak

kında kuşku duyuyorum. Şöyle iki, «Çıraklık okul
ları, eğitim merkezleri ve yerlerinin açılma şartları 
şunlardır.» deniliyor, iki nokta üstü üste, ondan son
ra bazı şeyler söyleniyor. Aşağıda söylenenlerle yu
karıda, ilk cümlede ifade edilenler kanımca birbi
rini tutmuyor. Aşağıda şartlar verilmemiş, sadece 
çıraklık okulları ve eğitim merkezlerinin tarifleri 
yapılmış gibi ıgeldi bana. Bu nedenle, «Çıraklık okul
ları, eğitim merkezleri ve yerlerinin açılması şartla
rı» cümlesi çıkartılıp bu madde (a) ile başlarsa sanı
rım çok daha anlamlı olur. Bu hususu Komisyonun 
görüşüne arz ederim, saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

«Çıraklık okulları, eğitimi merkezleri ve yerleri
nin açılma şartları şunlardır» cümlesini çıkarırsak, 
başına çırak okulları, çırak eğitim merkezleri ve yer
lerinin açılması mı diyeceğiz, tespiti mi diyeceğiz?.. 
Başlıkla bir ilişki de kurmak gerekiyor. Yani böyle 
bir durum ortaya çıkar arkadaşımızın dediği gibi bi
rinci fıkrayı çıkarsak. 

Sayın Tan güzel bir noktaya temas etti, yerinde
dir; «Kamu kurum ve kuruluşları...» Artık burada 
kamu kurum ve kuruluşları dedikten sonra kamu ik
tisadî teşebbüsleri kelimelerini kullanmaya da gerek 
yok. «... bünyelerinde çıraklık okulları, eğitim mer
kezleri ve yerleri açabilirler.» ona aynen katılırız 
efendim. 

Yalnız aşağıda şartlar var; yönetmelikte de bazı 
şartlar ileri sürülecek. Onların yaşaması bakımından, 
onlara varlık vermesi bakımından açılma şartları şun
lardır diyoruz, efendim. Yani Millî Eğitim Bakanlığı 
gerekli gördüğü yerde bu işi açacaktır, yetki doğru
dan doğruya Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Hiçbir 
esnaf derneği, yukarıda sayılan Sosyal Sigortalar Ku
rumu; burada çok işçi çalıştırılıyor, burada eğitim 
merkezi açmak zorundasınız diyemeyecektir. 

Sonra özel kuruluşlar için bir madde getirilmiş, 
625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundaki 
okullarda çalışanlar; çünkü onlar da özel okul ol
duklarına göre, özel öğretim kurumu olduklarına gö
re onlar da açabilecektir; ona da sınır getiriyor, şart 
getiriyor. Sonra bunların Çalışma Bakanlığıyla bir
likte denetleneceği de bir şarta bağlanmış durumda
dır. 
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Bu bakımdan deminki değişiklikle beraber sadece 
«Kamu kurum ve kuruluşları kendi bünyelerinde çı-
rakhk okulları...» şeklindeki «Kamu kurum ve kuru
luşları;» cümlesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, maddenin başlığında «Çırak okul

ları» ndan sonra «çıraklık eğitimi merkezleri», oraya 
bir «çıraklık» kelimesi ilave ediyoruz; maddenin bi
rinci satırında yine «Çıraklık okulları» ndan sonra 
«çıraklık eğitimi» diyoruz, araya bir «çıraklık» keli
mesi ve «eğitim» e de (i) harfi koyuyoruz; (b) fıkra
sında «Devlete bağlı kurumlarla, Kamu iktisadî Te
şebbüsleri» yerine «Kamu kurumu ve kuruluşları» 
kelimelerini koyuyoruz. 

Bu değişikliklerle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

47 nci maddeyi okutuyorum. 
Eğitim programları 

MADDE 47. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 
Çıraklık Kurulunun da görüşünü almak suretiyle eği
tim ve tamamlama eğitim programlan hazırlar ve 
uygulamaya koyar. 

a) Uygulamaya alman mesleğe ait pratik ve teo
rik yetiştirme programlarında her meslek için gerekli 
olan bilgi ve becerilerin birbirleri ile uyumlu olarak 
yürütülmesi sağlanır. 

b) Bir işyerinin özelliği nedeniyle yapılamayan 
ve noksan kalan eğitimin tamamlanabilmesi için ta
mamlama programlan düzenlenir. Bu programlar iş
yerlerinde veya eğitim merkezlerinde bloklaştırılmış 
olarak uygulanabilir. 

c) Tam zamanlı teorik ve pratik eğitim prog
ramları düzenlenerek, normal veya bloklaştırılmış ola
rak uygulanabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurunuz Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, maddede 

«bloklaştırılmış» deyimi var. Hükümetin Teklifinde 
biz buna rastlamıyoruz. Ne demektir bloklaştırılmış?.. 
Aslında burada teorik ve pratik, yani uygulamayla 
bilginin birleştirilmesidir, bütünleştirilmesidir. «Blok
laştırılmış olarak uygulanabilir» Ben ilk defa karşı
laştığım böyle bir şeyi yadırgıyorum. Bunun bloklaş
tırılmış olarak değil bütünleştirilmiş olarak değiştiril
mesi lazım geldiği inancındayım. 

Teşekkür ederim. ) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
«yoğunluk» kelimesinin karşılığı eski «kesafet» keli
mesinin karşılığıdır. «Blok dersler» diye son zaman
da derslerin bir arada okutulması artık Millî Eğitim 
sistemine girmiştir. Başlangıçta bu üniversitelerde, 
ondan sonra çift öğretim yapan okullarda bu blok
laştırılmış dersler halinde artık uygulanıyor. Eğer 
ders arasında dinlenme veriliyorsa veyahut iki saat 
üst üste ise «bloklaştırılmış ders» adını almıştır ve 
öyle uygulanıyor. Sayın arkadaşım da üniversite tah
sili yaparken bloklaştırılmış dersleri görmüştür* oku
muştur. 

MEHMET AYDAR — Hiç duymadım Sayın 
Başkan, 

MlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Duymamıştır; ama 
okumuştur, iki saat, üç saat bloklaştırılmış ders oku
muştur. Hükümet «yoğunlaştırılmış ders» olarak ge
tirmişti. Yoğunluk kesafetin karşılığıdır. Kesafet bel
lidir, yoğunluğun karşılığıdır. Yoğunlaştırıldığı za
man kesifleştirilmiş olur. Halbuki teksif edilmiş ders 
bloklaştırılmak demek manasına gelir, birbirinden 
farklıdır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum. 
Belgelerin denkliği 
MADDE 48. — Yabancı ülkelerden alınmış olan 

kalfalık, ustalık veya dengi belgelerle, yurt içinde çı
rak okulları veya çeşitli kurslardan alınmış belgele
rin, Merkez Çıraklık Kurulunun görüşü de alınarak, 
denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca karara bağlanır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum. 
Anlaşmazlıkların çözümü 
MADDE 49. — Kanunun uygulanmasından do

ğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar, meslek kolunun 
bağlı olduğu kuruluşun görüşü alınmak suretiyle Mil
lî Eğitim Bakanlığınca karara bağlanır. Gerek ve 
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zorunluluk hallerinde Millî Eğitim Bakanlığı konu
yu Merkez Çıraklık Kuruluna götürebilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum. 
Dışarıdan sınavlara alınma 
MADDE 50. — il Çıraklık Kurullarının belirle

yeceği tarihlerde kalfalık ve ustalık sınavlarına dışar
dan girebilmek için en az ilkokulu bitirmiş olmak 
şarttır. 

Kalfalık veya ustalık sınavına girebilmek için, 
adayların sınava girecekleri meslekte bu Kanuna gö
re belirlenen çıraklık veya kalfalık süresinin en az 
birbuçuk katı çalışmış olduklarını belgelemeleri ge
rekir. 

tlköğrenimin bitiminden sonraki meslekî ve tek
nik eğitim kurumlarında başarılı olunan her yıl veya 
yapılan meslekî eğitimler Merkez Çıraklık Kurulunca 
değerlendirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurunuz Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
maddenin ikinci paragrafının ikinci satırında «Belir
lenen çıraklık veya kalfalık süresinin» denmiştir. 
Burası «Belirlenen çıraklık veya çıraklık ve kalfalık 
süresinin» olacaktır; çünkü bazen ikisinin süresi de 
olabilir, o da değerlendiriliyor. 

BAŞKAN —Peki efendim. 
Bu madde ile ilgili Sayın Ayanoğlu'nun bir deği

şiklik önergesi var; okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Çıtak, Kalfa ve Ustalık Ka

nun Tasarısının 50 nci maddesinin birinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
«ti Çıraklık Kurullarının belirleyeceği tarihlerde 

kalfalık ve ustalık sınavlarına dışardan girebilmek 
için en az ilkokulu bitirmiş olmak şarttır. Ancak ilk
öğrenimini bitirmemiş olmakla beraber seçtiği sanatın 
gerektirdiği yeteneği haiz bulunan okur - yazar kim
seler İl Çıraklık Kurulunun muvafakatıyla sınava ka
bul edilirler.» 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, buyurunuz efen
dim. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım; 

Efendim, «Dışarıdan sınavlara alınma» maddesi 
olan 50 nci maddenin birinci fıkrasının sonuna şöyle 
bir hüküm ilave ediyorum: «ilkokulu bitirmiş olmak 
şarttır.» ibaresinden sonra «Ancak ilköğrenimini bi
tirmemiş olmakla beraber seçtiği sanatın gerektirdiği 
yeteneği haiz bulunan okur - yazar kimseler il Çı
raklık Kurulunun muvafakatıyla sınava kabul edi
lirler.» 

Bundan kasıt şudur : Halen çalışmakta olan ve 
kalfalık ve ustalık sınavlarına dışarıdan girmek iste
yen bir arkadaşımız, bugün Türkiye'deki okulsuz köy
lerimiz de nazarı itibara alınırsa, belki ilkokulu bi
tirmemiş olabilir. Bu konuda geçici maddeler olmak
la beraber; 1 inci ve 2 nci maddelerin başlıklarına 
baktığımız takdirde, «Kalfalık belgesi olanlarla usta 
olarak çalışmakta olanlar» denmektedir. Binaenaleyh, 
geçici maddelerin bunu pek kapsadığı kanaatinde de
ğilim. Benim kanaatimce, şu veya bu sebepten öğre
nimini tamamlayamamış olan memleket evladım bir 
sanat sahibi yaparak topluma kazandırabilmek için 
buna zaruret vardır. Komisyon iltifat ederse memnun 
olurum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurunuz efendim. 

MlLLÎ EĞlTtM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
Yüce Genel Kurul «Okur - Yazarlığı Teşvik Kanu
nu» nu çıkardı ve okur -yazarlığı teşvik etmekten 
maksat; bir ilköğretim seviyesine kadar çıkarılması 
konusunda da Sayın Konsey ayrıca ilaveler yaptı. 

Burada geçici bir madde vardır, bu geçici madde 
zaten bunların haklarını olduğu gibi tanıyor; ama 
bundan sonra okur - yazar olanların değil, ilkokul 
mezunu olanların bu eğitime tabi tutulması gerekiyor 
ve biliyorsunuz mecburî öğrenim çağı da bir yaş da
ha indirilerek altı yaşa indirilmiştir, neredeyse ana-
okuilarına kadar indirmek istiyoruz. Bu bakımdan, 
geçici 1 inci maddede «Bu durumda olanların okur -
yazar olmaları yeterlidir» diye bir hüküm getirilmiş
tir ve dolayısıyla eskilerin hiçbir hakkı elinden alın
mıyor; ama bundan sonrakiler için ilkokul mezunu 
olmaları şartı getiriliyor. 

Efendim, burada bir husus var : Bu maddede 
«tlköğrenim» kelimesi geçmektedir. Bu Kanundan ev-
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vel görüşmemiz gereken bir kanun vardı; 1739 sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanunundan sonra 222 sayılı 
ilköğretim ve Eğitim Kanununun beraber çıkması ge
rekiyordu. Daha önce bunlar «Temel eğitim» adı al
tında, ilkokul ve ortaokul beraberdi; fakat sonra Ana
yasanın bunu ayırmış olması ve «İlköğrenim mecbu
ridir» demiş olması, bizim ilkokulu ayırmamızı ge
rektirdi. Bu bakımdan, biraz önceki husus yanlış an
laşılmasın, zabıtlara geçmesi bakımından arz ediyo
rum, 50 nci maddedeki «tlköğrenimin bitiminden» 
maksat beş yıllık ilkokuldur, sekiz yıllık temel eğitim 
okulu değildir efendim. O nedenle üçüncü fıkranın 
başındaki «İlköğretimin» kelimesini «İlkokulu» ola
rak değiştiriyoruz efendim. 

Bu Kanunu beraber hazırlamıştık, 222 sayılı Ka
nun gündemin geri sıralarında yer aldığı için bu dü
zenlemeyi mecburen şimdi yapıyoruz. Yarın görüşe
ceğimiz Kanunda da bu hususlar inşallah daha iyi 
aydınlanmış olur. 

lArz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, önergeye katılma
dığınızı ifade etmiş oldunuz. 

Sayın Bakan, zatıâliniz de açıklama yapacaksınız 
zannediyorum; buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ HASAN SAĞLAM — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Daha önce Yüksek Kurulunuzun kabul ettiği 1739 
sayılı Kanunda ilköğretim sarih olarak açıklığa kavuş
muştur. Beş yıllık ilkokul + üç yıllık ortaokul = 
ilköğrenim denmiştir. Anayasada ilköğrenim ve orta
öğretim olarak ayrılan bu husus Konseyde de yapılan 
görüşmelerde vuzuha kavuşturulmuş ve böylece or
taöğretim bundan sonra lise ve dengi okullardır, ilk
öğrenim dediğimiz zaman ortaokul da dahil ilkokul
dur. Bunu böyle anlamak lazımdır, 1739 sayılı Te
mel Eğitim Kanunu bunu Anayasadaki olan, karanlık 
gibi görülen şeyi açıklığa kavuşturmuştur, zabıtlara 
geçmiştir. Bu bakımdan her yerde gördüğümüz ilköğ
renim zorunludur lafı, ikinci bir zamana kadar orta
okul hariç bırakılarak ilkokul zorunlu duruma so
kulmuştur ve açıklığa kavuşmuştur. Bunun tavzih 
edilmesi ve zabıtlara geçmesi bakımından açıklamayı 
uygun buldum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

50 nci maddede; yukarıdan dördüncü satırda, 
«çıraklık veya» kelimelerinden sonra «çıraklık ve» 
kelimelerini ilave ederek «kalfalık süresinin» diye de
vam ediyor. Beşinci satırın başındaki, «ilköğrenimin» 
kelimesini «ilkokulun» şeklinde değiştiriyoruz. Bu de
ğişikliklerle 50 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum. 
Eğitim giderleri 
MADDE 51. — Çırak, kalfa ve ustaların eğiti

minde; 
a) Devlete bağlı kurumlarla, kamu iktisadî te-

şebbüslerince açılan okul, eğitim merkezi ve yerleri
nin teorik eğitim giderleri kendi kurumlarınca, pra
tik eğitim giderleri işyerlerince, 

b) özel kuruluşlarca açılan okul, eğitim mer
kezi ve yerlerinin teorik ve pratik eğitim giderleri 
kendi kuruluşlarınca, 

Karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, yine 
burada maddî bir hata var. Biz eğitim giderleri hu
susundaki tasarının 51 inci maddesini değil, Adalet 
Komisyonunun kabul ettiği metnin 51 inci maddesini 
aynen kabul ettik. Bu bakımdan alttaki fıkra da aynen 
okunacak ve a, b, c olarak olmayacak efendim. 

BAŞKAN — Burada (a) ve (b) var. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Burada zaten Devlete 
olan (a) ve (b)'dir, alttaki de (c) olacaktır, fakat biz, 
a, b, c olmasa da Adalet Komisyonunun metnini ka
bul etmişiz efendim, (a) ve (b)'yi kaldırdık, sonra da 
(c)"ye gerek kalmadı artık. Şunu da ilave etmişiz; 
«Millî Eğitim Bakanlığınca karşılanması gereken gi
derler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak öde
nekle sağlanır.» Adalet Komisyonunun kabul ettiği 
maddeyi aynen alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Âyanoğlu'nun önergesine Sayın Komisyon 

ve Sayın Hükümet katılmıyorlar, önergenin dikkate 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
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NECİP BİLGE — 46 ncı maddede yapılan deği
şikliğe paralel olarak burada «Devlete bağlı kurum
larla Kamu İktisadî Teşebbüsleri» yerine «kamu ku
rum ve kuruluşları» denmesi uygun olur sanıyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Bütün değişiklikleri o 
şekilde yapacağız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tan, biraz önce işaret buyur
dunuz, aynı konu idi değil mi efendim?.. 

TURGUT TAN — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bu değişiklikle ma,ddeyi oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler..: Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum. v 

Aynî ve nakdî yardım 
MADDE 52. — ti Çıraklık Kurulları, eğitim ça

lışmalarında kullanılmak üzere aynî ve nakdî yar
dım alabilirler. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum. 
Harcamaların denetimi 
MADDE 53. — il Çıraklık Kurullarının hesap

ları her yıl aralık ayında veya gerektiğinde Valilik
çe denetlenir. Denetleme sonuçları, Merkez Çıraklık 
Kurulunda incelenmek üzere, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yolluk, huzur hakkı, fazla çalışma ücreti 

MADDE 54. — il çıraklık kurulları toplantıla
rına katılan; başkan, ikinci başkan, üye, danışman 
üye, sınav ve meslekî uzmanlık komisyonu üyelerine, 
kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi olan yer
lerde ve işlerde çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksı
zın yolluk ve fazla çalışma ücreti, huzur hakları Mil
lî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan öde
nekten karşılanır. Bu ödemelerin miktarı Maliye ve 
Millî Eğitim Bakanlıklarınca tespit olunur. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum. 
Yönetmelikler 
MADDE 55. — Çıraklığa başvurma, işe alınma, 

sözleşmelerle ilgili işlemler ve gerekli belgelerin ne 
olacağı, 

Çırak, kalfa ve ustanın yetiştirilmesi ve sınavları, 
sınav komisyonları, komisyona seçilecek üyelerin ni
telikleri ve görev süreleri, başarı ve derecelerin tes
pit olunması sınav sonrası verilecek belgeler, belge
lerin imzalanması, dağıtılması, 

II çıraklık kurulları, eğitici usta ve yetiştirilmeleri, 
kanun kapsamı içine girmeden alınan unvanların na
sıl değiştirileceği gibi konular, Merkez Çıraklık Ku
rulunun hazırlayacağı ve Millî Eğitim Bakanlığının 
onaylayacağı yönetmelikle belirlenir. 

Yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç bir yıl içinde çıkarılır. 

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

NECİP BİLGE — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Anayasa gereği buraya «Res

mî Gazetede yayınlanır» hükmünün konulması lazım
dır. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, mü
saade buyurursanız açıklamada bulunacağım. Burada 
iki husus var. Birincisi, «Yönetmelik kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde 
çıkartılarak Resmî Gazetede yayınlanır.» şeklinde dü
zeltiyoruz efendim. Bir de ikinci fıkranın sonunda 
«dağıtılması, pratik ve teorik eğitim giderlerinin neler 
olduğu». Bunlar yönetmeliklerle belirtilecek efendim. 

MILLÎ EĞITIM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Sayın Başkan, burada, «Millî Eğitim Bakanlığının 
onaylayacağı yönetmelikle belirlenir» deniyor, tabia
tıyla bütçe de araya giriyor. Son yapılan değişiklikler
le güç bulması için bu yönetmeliğin eğer izin verilir 
Yüce Genel Kurul kabul ederse, buna «Bakanlar Ku
rulunca çıkarılacak bir yönetmelik» denilirse sanı
yorum Maliyenin yanında ve aynı zamanda Devlet 
Planlama ile yapılacak olan Yüksek Planlama Ku
rulunun katkısıyla bu yönetmeliğe her an için şart
larına uyma imkânı verilecek ve böylece ödenekler 
tahsisi daha fazla kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. 
Böylece, «Bakanlar Kurulunun onaylayacağı yönetme-
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likte belirlenir» hükmü şeklinde değiştirilmesini teklif 
ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAVER — Sayın Başkan, 

şimdi bu yönetmeliklerin içinde mühim olan altın
daki 56 ncı maddede, il çıraklık kurulları ceza verecek
tir. Yönetmelikte belli olmayan, bir ceza sistemi na
sıl olabilir? Bu bakımdan Sayın Bakan Beyin belirt
tiği gibi, ceza sisteminin katılması bakımından, yönet
meliklerde cezalar konusuna atıf yapılması lazımdı, ya
pılmamıştır. Bu bir. İkincisi; Sayın Bakan Bey, «O 
zaman bakanlıklararası bir işleme tabi tutulacaktır.» 
dediler. Bu bakımdan ben de, «Bakanlar Kurulu» 
olmasını uygun görüyorum. Yani bir : Para cezaları 
takdiri hususunun yönetmelikte belirtilmesi, iki : 
Yönetmeliğin Bakanlar Kurulu tarafından çıkartıl
ması. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, konu ve iş tamamen size kaldı; 

nasıl düzenliyorsunuz?.. 

MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
maddenin üçüncü fıkrasını «Merkez Çıraklık Kuru
lunun hazırlayacağı» ibaresinden itibaren şu şekilde 
değiştiriyoruz : «Merkez Çıraklık Kurulunun hazır
layacağı ve Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle be
lirlenir.» 

56 ncı maddenin kendine has bir özelliği vardır. 
Bu konu iki defa Adalet Komisyonumuzda da incelen
miştir ve zaten burada cezalar, maddelerin yerleri 
belli olduktan sonra genel hükümler uygulanacaktır. 
Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edilebilecektir. Bu
nun, diğer iş Kanunu dışında başka bir yönetmeliğe 
atıfta bulunmaya falan gerek olmayacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Değerli üyeler; 55 inci maddeyi bu ilavelerle oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum. 
Cezalar 
MADDE 56. — Bu Kanunun 17, 19, 20, 21, 22, 

24, 28, 32, 36, 39, 44, 45, 51 inci maddelerindeki hü

kümleri yerine getirmeyenler, fiil tarihinde yürürlük
teki asgarî ücretin bir aylık tutarından fazla olmamak 
üzere, para cezası ile cezalandırılır. Tekrarı halinde 
bu ceza üç katına çıkarılır. Para cezasının takdiri İl 
Çıraklık Kuruluna aittir. 

Yerilen cezaya yedi gün içinde Sulh Ceza Mah
kemesinde itiraz edilebilir. İtiraz edilmeyen cezalar 
kesinleşir. Kesinleşen ceza onbeş gün içinde o yerin 
vergi dairesine ödenir. 

Kırkdördüncü madde birinci fıkrasına aykırı ola
rak açılan işyerleri, durumun öğrenilmesinden itiba
ren bir ay içerisinde, mülkî amirlerce kapatılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Sayın Bayer ve Sayın Tan. 

Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan; 
«44 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak 
açılan işyerleri, durumun öğrenilmesinden itibaren 
bir ay içerisinde, mülkî amirlerce kapatılır» diyor; 
ama itiraz mercii yok... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım; bu madde

nin, özellikle 44 üncü maddeyle ilişki kurulduğu za
man; 44 üncü maddenin ikinci fıkrasında «İşyeri aç
mak isteyenler açma izni almak için ustalık belge
sini ilgili yerlere altı ay önce ibraz etmek ve ayrıca 
bu belgeyi işyerlerine asmak zorundadırlar» denili
yor. 

Şimdi bizim mevzuatımızda, genellikle işyeri açıl
masında mahallî idareler, özellikle belediyeler yetki
lidir; ruhsat verme hususunda ve diğer konularda. 
44 üncü madde, işyeri açmada aranacak şartlar ara
sına sözü edilen «Belgeyi verme» şartını da eklemiş
tir. Fakat ne demiştir. «İlgili merciler» , Yani bu 
konuda yetkili olan makam, yani idare yet
kili olmakta devam etmektedir. Belediye ise be
lediyenin bu işyerlerinin açılmasına izin ver
me yetkisi devam etmektedir. Yalnız burada 
bazı yeni şartlar konulmaktadır. Şimdi böyle 
olunca bunlara uyup uymamasını denetleyecek olan 
da yine o idare olması gerekir. Binaenaleyh uyulma
ması halinde cezalan uygulayacak, o idare olması 
gerekir. Siz, bir şartı arayacak bir idarî makam; o 
şarta uyulmaması halinde ceza verecek bir başka ida
rî makam (İl Çıraklık Kurulu) ondan sonra tespit 
halinde kapatacaksınız, yine başka bir idarî makam; 
böyle bir işlem olmaz. Bunun için, bunun çok iyi dü-
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zenlenmesi gerekir; o haliyle sakıncalı bir düzenle
me olarak görülmektedir. 

Bunu arz etmek için söz aldım; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
bu konu üzerinde duruldu. Adalet Komisyonunun gö
rüşleri de böyle idi. Ancak Sayın Arkadaşım acaba 
tatmin olurlar mı; bu «Mülkî amir» ibaresini kal
dırdıktan sonra, «... yetkili makamlarca kapatılır» 
ibaresini koyarsak bu iş halledilir kanaatindeyim. 
Hem de kazada ise, kaymakam; ilde ise vali veya 
belediyenin yetkisine giriyorsa belediye... Çünkü di
ğer, 44 üncü madde ile bunlar arasında, tabiî fark 
var. Bizimkisi sadece o işyerinde; belediyeye yükle
meden bunun da bulunması gerektiğinin gösterilme
siyle ilgili olan bir husustur 44 üncü madde; ama onu 
asmayan kişiye de bir ceza vermek gerekiyor. Bu da; 
ya mülkî amire veya belediyeye bir yetki vermek ge
rekiyor. Madem böyle bir ayırım ortaya çıkıyor hak
lı olarak .Biz de «... yetkili makamlarca» ibaresiyle; 
son kelimeyi değiştirerek bu işi çözmeye çalışırız : 
«... yetkili makamlarca kapatılır.» 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, Sayın Bayer 
de «Bir itiraz mercii gösterilmemiştir» derler... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, kanun
da bulunmayan bütün şeyler genel hükümlere tabi
dir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Değerli üyeler; bu maddenin en son fıkrasında 
yer alan, «... mülkî amirlerce» ibaresini «... yetkili 
makamlarca» olarak değiştiriyoruz. Maddeyi bu de
ğişiklikle oylarınıza sunuyorum... 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım; para ceza
sının takdirinde de aynı sakınca vardır. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hangisi efendim?.. 

TURGUT TAN — «Çıraklık Kuruluna bırak
mak...» Demin söylediğim nedenlerle burada da sa
kıncalıdır. Buradaki sağlıklı düzenleme ancak şurada 
sayılan «Bu Kanunun 17, 19, 20 nci maddeleri ara
sında ayırım yapıp iki farklı düzenleme getirmekle 
mümkün olur. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Bu konuda doğrudan 
doğruya 11 Çıraklık Kuruluna yetki verildi; bu husus
ların hepsinin tespiti; artık vilayette o işi yapacak ki
şi maarif müdürüdür ve valisidir. Bu arada bir de, 
eğer sağlık bakımındansa elbette sağlık müdürlüğü 
veya belediyenin sağlık teşkilatı veyahut da valinin 
yetki vermiş olduğu kişi tarafından; yani yetki mü
dahalesi yapmak suretiyle bir problemin ortaya çık
masına taraftar değiliz biz. Bu bakımdan biz «... yet
kili makamlarca» ibaresini kullandık. Yani bunu II 
Çıraklık Kurulu kapatamayacaktır; kapatmaya onla
rın yetkileri yok. Onlar ancak bunları tespit edecek, 
ilgili mercilere yazacak, emniyete veyahut da artık 
genel düzenleme nasıl yapılacaksa, ona göre kapata
caklardır. Kapamanın usulü var; belediyelerin, vali
lerin yetkilerine göre. Böyle bir detaya girmiyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, şimdi pratik 

olarak durumu açıklamam gerekiyor. Diyeceğim : 
44 üncü maddeye göre «Belgeyi ilgili mercilere ib
raz edecek»tir. Belediye işyeri açmasında yetkili; be
lediyeye ibraz edecektir işyeri açarken... İbraz etme
di; buna rağmen belediye açma izni verdi; tabiî be
lediye bu Kanunu ihlal etmiş oldu... Dedi ki; Çırak, 
Kalfa Kanununda 44 üncü maddeye göre siz bana 
belgeyi getirin ben size açma iznini o zaman verece
ğim... Durum budur. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, biz burada 
özel bir madde olarak «Denetlemeyi» getirdik. Bu 
denetlemenin kimler tarafından yapılacağı belli. Belli 
olduktan sonra bunu yazar, istediği şekilde kapatma 
kararı aldırır. Belediye mecbur değildir bu belgeyi; 
ama İl Çıraklık Kurulu kararı alır, belediyeye bir 
yazı gönderir, belediyeye der ki, siz bundan sonra iş
yeri açacağınız zaman ustalık belgesi, çıraklık belge
si, şu belgeyi bu belgeyi almak zorundasınız diye bil
dirir bu Kanun çıktıktan sonra. Bu Kanun bunu ilgi
lendirmez diye belediye bir durum ortaya çıkaramaz. 
II Çıraklık Kurulunun bunu şey etmesi lazım. Zaten 
bu Resmî Gazetede ilan edildikten sonra herkes bu
na uymak zorunda. 

BAŞKAN — Evet teşekkür ederim. Bu konular 
şüphesiz önemli konular; fakat karşılıklı görüşmeyle 
her zaman halli mümkün olmayan konulardır. Onun 
için Sayın Tan ve diğer arkadaşlarımızın bu konu-
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larda mutlaka Genel Kurulu daha ihtiyatlı ve daha 
isabetli kararlar alma bakımından önergelerle gelme
leri faydalı olur; bunu işaret ettikten sonra maddeyi 
oylatacağım. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum. 
Kalfalık belgesi olanlar 

GEÇlCt MADDE 1. — Bu Kanun ve bundan ön
ce yürürlükte olan Kanunun uygulamaya girdiği ta
rihe kadar mevcut mevzuat esasları içinde kalfalık 
belgesi almış bulunanların belgelerinin değiştirilmesi 
sınav kurullarının kararı üzerine yapılır. 

Bu durumda olanların okur - yazar olmaları yeter
lidir. Ancak, 38 inci madde hükmüne göre kalfalık 
eğitimine katılmak isteyenlerin ilkokulu bitirmiş ol
maları şarttır. 

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

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Efendim; yürür

lükte bulunan 2089 sayılı Kanunun 5 inci madde
sinde zaten çıraklık eğitimine tabi olacaklar için ilk
okul mezunu olması esastır. 

Ayrıca, aynı Kanunun 28 inci maddesine göre de 
çıraklık eğitiminin sonunda kalfalık imtihanının nasıl 
yapılacağı ve hangi komisyon tarafından yapılacağı 
bellidir. 

Devlet devamlıdır, her kanunda fikir değiştiril
mez. Müktesep haklar saklı olması lazımdır. Burada, 
«Belgenin değiştirilmesi sınav kurullarının kararı ile 
olur.» deniyor. Yeniden Hükümete bir takdir hakkı-
verilmesi yanlıştır, müktesep hakların saklı kalması 
lazımdır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
madde eksi Kanunda da var. Yeni getirilmiş bir du
rum değildir ve kazanılmış hak ilkelerini koruyan bir 
maddedir. Bu, eskiye nazaran daha farklı, daha gü
zel, daha muntazam ve işçinin, kalfanın ve ustanın 
iftihar edebileceği bir şekilde yeniden bir düzenleme
dir. Ona, ustaya eğer «Altın bilezik» deniyorsa, ustaya 
ona göre altın renkli bir belge, diğerine gümüş, bronz 
renkli, öbürüne başka türlü olmak şartı ile yeniden 
düzenlenecektir. Bu madde hem kazanılmış hak il

kelerinin devam etmesini, çünkü altta, 2089 Sayılı 
Kanunu yürürlükten kaldırıyoruz, kaldırdığımıza göre 
onların durumlarının devamlılığını sağlayan bir hü
kümdür. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
Usta olarak çalışmakta olanlar 

GEÇİCİ MADDE 2. — Halen mesleğinde çalışan
ların durumları aşağıda belirlendiği şekilde değerlen
dirilir. 

a) Bu Kanun ve bundan önce yürürlükte olan 
Kanunun uygulamaya girdiği tarihe kadar mevcut mev
zuat esasları içiıide ustalık belgesi almış bulunanların 
belgelerinin değiştirilmesi sınav kurullarının kararı üze
rine yapılır. 

b) Bu Kanun ve bundan önce yürürlükte olan Ka
nunun uygulamaya girdiği tarihte mesleğini kendisi us
ta durumunda yöneten ve aynı zamanda işyeri sahibi 
olarak en az iki yıldan beri çalışmış ve çalışmakta olan
lara sınavsız ustalık belgesi verilir. 

c) Kamu ve özel kuruluşların işyerlerinde usta 
unvanı ile, uygulama alanında bulunan, mesleğinde en 
az dört yıl çalışmış olanlara sınavsız ustalık belgesi 
verilir. 

d) Bu madde hükümlerine göre ustalık belgesi 
almak isteyenlerin durumlarını, meslekî kuruluşlardan 
alınacak ve 11 Çıraklık Kurulunca uygun bulunacak 
şekilde, belgelendirmeleri şarttır. 

Böylece ustalık belgesi almaya hak kazananlardan 
fiilen on yıl ve daha çok çalışanların okur - yazar ol
maları yeterlidir. 

Çalıştığı süreleri on yıldan az olanlardan ilkokulu 
bitirme şartı aranır, ilkokulu bitirmemiş olanlar iki 
yıl içinde bitirdiklerini ibraz ettikleri takdirde ustalık 
belgelerini alabilirler. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 57. — 20.6.1977 tarih, 2089 sayılı Çırak, 

Kalfa ve Ustalık Kanunu ile bununla ilgili diğer mev
zuat yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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58 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 58. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
59 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 59. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen 

sayın üye var mı?.. Yok. 
Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... 
Değerli üyeler; Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu 

Tasarısı Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. Ha
yırlı oğurlu olmasını diler, Sayın Bakana ve Sayın 
Komisyona teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; Genel Kurul bugün yorulmuştur. 
Yarım saatimiz var. Bu itibarla görüşmelere yarın 
devam edeceğiz. Yalnız, yarının gündemini tanzim 
ederken bir tasarının sıra numarasını değiştirmek zo
rundayım. Bu, Millî Eğitimle ilgili tasarılarla beraber 
görüşülmesini sağlamak maksadı ile bugünkü gün
demimizin 31 inci sırasında bulunan Tasarıyı yarınki 
gündemin 4 üncü sırasına alıyor ve bu şekilde Millî 
Eğitim Bakanlığına ait üç tasarıyı bir arada görüşme 
imkânını buluyoruz. 'Bunu bilgilerinize arz eder, ya
rın.., 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkanım, 
oylamadan öncelik olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, bilgilerinize arz ettim. Ka
bul buyurdunuz. Bu da oylama mahiyetinde sayıldı. 

Teşekkür ederim, böyfe kabul buyurduğunuz için. 
7 Eylül 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te top

lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.25 

)>Q<t 

— 247 — 





DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
157 nci BİRLEŞİM 

6 Eylül 1983 Salı 

Saat : 0.00 (I) 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasa
port Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Ka
nunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 
402) (Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

<(2) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile tçtüzüğün 36 nci Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) (Dağıtma ta
rihi : 25.5.1983) 

(3) Danışma Meclisi Üyesi M. Velid KORAN 
ve 49 Arkadaşının, Kanser İlaçları ile tnsülinin İthal 
ve 'Dağıtımının Türkiye Kızılay Derneği Monopolüne 
Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu. (2/91) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(4) Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah TOSYALI 
ve 9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun '32 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Malî İşler 
Komisyonu Raporu. (2/16) (S. Sayısı 78'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/112) '(S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 15 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa 20.5.1976 Tarihli ve 2012 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek Maddenin- (a) Fıkrasının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (2/114) (S. Sayısı : 518) (Dağıt
ma tarihi : 27.7.1983) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 24 Arkadaşının, 1.3.1965 Tarih ve 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi ile Bu Kanuna Bir Ek ve Bir 
Geçici Madde İlave Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. 
(2/107) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

ı(8) Danışma Meclisi Üyesi Mahmut AKKI-
LIÇ ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 
Kanunu Teklifi ve Adalet; Tarım ve Orman, Köy İş
leri ve Kooperatifler komisyonları raporları. (2/116) 
(S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 3.8.1983) 

(9) Danışma Meclisi Üyesi İbrahim BARANGİL 
ve 16 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/108) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 4:8.1983) 

(10) 'Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/102) (S. Sayısı': 528) (Da
ğıtma tarihi : 4.8.1983) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE ve 
11 Arakadaşının Türk Ceza Kanununun 574 üncü 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Polis 
ve Vazife Salahiyet Kanununun 8 inci Maddesine 
Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (2/82) (S. Sayısı : 532) (Da
ğıtma tarihi : 15.8.1983) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Halil GELENDOST 
ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayılı TÇ Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Ha'k-

(Devamu arkada) 



kında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/118). (S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 
15.8.1983) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Türe TUNÇBAY 
ve 27 Arkadaşının, Çocuk Mahkemelerinin Kurulu
şu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
1, 2, 6, 7, 8, 14, 27, 30 ve Küçüklere Mahsus Tev-
kifevleri Başlıklı ve 37 nci Maddesi ile Geçici İkinci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alın
ma Önergesi. (2/103) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma ta
rihi : 1.9.1983) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Cahit TUTUM ve 
40 Arkadaşının, 11.9.1981 Gün ve 2521 Sayılı Avda 

ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve 
Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundu
rulmasına Dair Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı Mad
desi Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi. (2/113) 
(S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 1.9.1983) 

(15) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 15 Arkadaşının, 18.5.1955 Tarihli ve 6570 
Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alın
ma önergesi. (2/120) (S. Sayısı : 555) (Dağıtma ta
rihi : 1.9.1983) 



DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

157 nci BİRLEŞİM 

6 Eylül 1983 Sah 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NMUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/733) (S. Sayısı : 535) 
{Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(2) 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/700) (S. Sayısı : 482) 
<Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

(3) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(4) 21.2.1967 Tarih ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe • 
Plan ve Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(5) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal işler, Adalet, Malî İşler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

(6) Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk
lu Öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 

Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

(7) Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(8) Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin 
İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile aynı Kararnamenin Değiştirilmesine ve 
Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair, 
37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 52 ve 53 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameler ve Malî İşler Komis
yonu Raporu. (1/129, 1/146, 1/187, 1/446, 1/457, 
1/466, 1/472, 1/487, 1/540, 1/577, 1/591, 1/611) (S. 
Sayılı : 530) (Dağıtma tarihi : 16.8.1983) 

(9) 13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı İller Banka
sı Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fık
rası ile 7 nci Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. (1/736) (S. 
Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 16.8.1983) 

(10) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri konuş
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(11) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Vasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(13) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy işleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(14) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî işler ve 
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Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa- ı 
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(15) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S, Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi .:• 8.4.1983) 

<16) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hâzine Tahvilleri ihracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : j 
12.4.1983) 

(17) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nuh Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(18) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine iliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları*. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(19) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye işletmesi Kuruluşu Hakkın I 
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(20) Ipekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy Işderi ve Kooperatifler ko- I 
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(21) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta- I 
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan ko- I 
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(22) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu- I 
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun I 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko- I 
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma I 
tarihi : 18.5.1983) 

(23) 29.6.1965 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası I 

ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(24) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II İşaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi ; 25.5.1983) 

(25) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı imar ve is
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla^ 
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(26) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

(27) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri; 
Adalet komisyonları raporları. (1/649) (S. Sayısı: 468) 
Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(28) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa iki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(29) Devlet Memurluğuna Giriş Simav Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(30) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(31) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı ilköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23,6.1983) 



X1 (32) Türkiye Cumhuriyeti ite Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın idarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

(33) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

(34) 23.4.1981 Tarihli ve 2543 Sayılı Yurt Dışın
da Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

X1 (35) Tünkiye Cumhuriyetli (ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine ilişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (36) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile italya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(37) 7 Aralık 1962 Tarihi ve 128 Say* Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
Birinci Maddesine Bir [Eukra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi: 21.7.1983) 

(38) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırünları 
Geri ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi: 21.7.1983) 

(39) Danışma Meclisi Üyesi Abdullah Asım ÎG-
NEClLER'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Karma Komisyonu Raporu. (3/578) (S. Sa
yısı : 497) (Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 
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X (40) Türkiye Cumhuriyeti ite Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An
laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(41) 4 Ocalk 1961 Tarihi ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(42) 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kav 
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, iç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi: 27.7.1983) 

(43) Tahsil Edilmeyen Hazine Alacaklarının S P 
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî işler; Büt
çe - Plan komisyonları raporları. (1/674) (S. Sayısı : 
509) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(44) 4.7.1972 TarJhM ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek idare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(45) Yabancı Deniz Kuruluşlarının Acentelik Hiz
metlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu Raporu. (1/692) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

X (46) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ite Iran 
İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982 Tarihli Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(47) Yaygın Eğiitim Koordinasyon ve işbirliği Ka-t 
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(48) 8.6J949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(49) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 100 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko-



misyonu Raporu. (1/662) (S. Sayısı : 516) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(50) 19.3.1969 TariMi Ve 1136 Sayılı AvükaıtM; 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/682) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(51) Milî Savunma Yükümlülüğü Kanunu Tasarı
sı ve Adalet, Milî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/661) (S. Sayısı : 51'4) (Dağıt
ma tarihi : 2.8.1983) 

(52) Arıcılılk Kanunu Tasarısı ve Adalet; Tarım 
ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (1/608) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
2.8.1983) 

(53) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. EmeMi 
Sandığı Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/616) (S. Sayısı : 529) (Dağıt
ma tarihi : 4.8.1983) 

X (54) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma
lezya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 13 
Mayıs 1983 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uy* 
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(55) Resmî Gazetede Yayımlanacak: Olan Yönet
meliklere ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/713) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma ta
rihi : 15.8.1983) 

X (56) 18 Nisan 1961 Tarihli Diplbmatıilk Uiş* 
kiler Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/741) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(57) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa 7.2.1969 Tarihli ve 1101 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek 5 inci Maddenin Değiştirilmesi 

4 — 

| Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/715) (S. Sa
yısı : 539) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(58) istanbul Belediyesi Havagazı istetmesi Genel 
Müdürlüğünün, istanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Genel Müdürlüğüne Devrine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/730) (S. Sayısı : 542) (Dağıt
ma tarihi : 16.8.1983) 

(59) 15 Temmuz 1950 Tarih ye 5681 Sayılı Mat
baalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/724) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
17.8.1983) 

(60) Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı ve 
Adalet; Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/708) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma 
tarihi : 18.8.1983) 

(61) Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet; Anayasa; Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 

| (1/107) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 29.8.1983) 
j (62) Yurt Yüzeyinde ve Denizlerde Görülen veya 
I Ele Geçirilen Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esas

lara ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Bayındırlık, 
Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma; Malî 
işler; Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyon
ları Raporları. (1/657) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma 
tarihi : 29.8.1983) 

(63) 26 Eklini 1963 Gün ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bentler Eklen
mesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonları raporları. 

j (1/711) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 1.9.1983) 

(X) Açık Oylama 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 402 

Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 21 Arkadaşının 
15 . 7 . 1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 25.2.1981 
Tarih ve 2418 Sayılı Kanunla Değişik 13 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri 

ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2 /99 ) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5682 No. lu Pasaport Kanununun 13 üncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifimiz, gerekçesiy
le birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederiz. 
Nuri ÖZGÖKER 

A. Fehmi KUZUOĞLU 

Hidayet UĞUR 

Dr. Cavidan TERCAN 

Nermin ÖZTUŞ 

Şerafettin YARKIN 

Zeki ÖZKAYA 

İsmail ŞENGÜN 

A. Mazhar HAZNEDAR 

Turgut ORAL 

Lütfullah TOSYALI 

Bahtiyar UZUNOĞLU 

Yılmaz ÖZMAN 

Teoman ÖZALP 

Cevdet KARSLI 

Ahmet SARP 

Tülay ÖNEY 

Dr. Tandoğan TOKGÖZ 

Fevzi UYGUNER 

Hamdi ÖZER 

S. Necdet ÖZDOĞAN 

Remzi BANAZ 

G E R E K Ç E 

Bilindiği gibi ana ve babasının yanında kalıp da tah silide bulunan çocuklara ana ve 'babalarının çalıştıkları 
kurumlarda bazı ayrıcalıklair tanınmaktadır. Mesela çocuk parası, gelir vergisi matrahında belirli bir avantaj 
gibi. Bunlar o çocukların öğrenci 'bulunmaları ve ana babalarına muhtaç bulunmaları nedenliyle, o ana ba
baya az da olsa belirli bir maddî imkân sağlamak içindir. 

Ana ve babanın yanında bulunan ve ona muhtaç evlâtların bu durumları devam ettiği sürece başka-sa
balarda da ana baba ve evlât arasındaki bu durumu görmemek haksızlık olur. 

Bunlardan biri 5682 No. lu Pasaport; Kanunun 13 üncü maddesindeki durumdur. Adı geçen maddenin 
5 inci fıkrasına göre kız çocuklanmn belirli imkânlarına rağmerı tahsilde bulunan erkek, çocuklarının hak
ları kısıtlı kalmıştır. 657 sayılı Kanun veya gelir vergisi kanunlarına göre belli bir yaşa kadar bazı imkân
lardan yararlanırken, Pasaport Kanununda bu sonuncuların reşit olmamaları şartının aranması doğru değil
dir. Erkek çocuklar da tahsilde ise, orta öğretimde 19 yaş bitene kadar, yüksek tahsilde ise 25 yaş bitene ka
dar Pasaport Kanununda kız çocuklarının faydalandığı imkânlardan faydalandırılması eşitlik sağlar. 

Teklifimiz bu maksatla hazırlanmış bulunmaktadır. 
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DANIŞMA MECLÎSÎ ÜYESt NURİ ÖZGÖKER ve 21 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Fasaaport Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Slayılı Kanunla Değişik 13 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 15.7.1950 «arih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 25.2.1981 tarih ve 2418 No. <lu Kanunla 
değişik 13 üncü maddesinin beşinci, fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiritoiştir : 

«Diplomatik pasaport allan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği müddetçe, yanlarında yaşayıp evli 
bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocuklarına ve yine yanlarında yaşayıp orta öğrenime devam eden ço
cuklara 19, yükseköğrenime devam edenlere de 25 yaşın bitimine kadar diploırnlatilk pasaport verilir veya 
bunlar baba veya analarının pasaportlarınMi refalkat hanesine kaydedilir. Diplomatik pasaportların refakat 
hanesine kayıtlı bulunanlar, pasaport sahibiyle 'birlikte seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu fcullanaımaz-
lar.» 

Yürürlük : 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisi (S, Sayısı: 402) 



— 3 — 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 
' Esas No. : 2/99 

Karar fto. : 39 

11 Mayıs 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 21 Arkadaşının «15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport 
Kanununun 25.1.1981 Tarih ve 2418 SayıÜı Kanunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi» ve gerekçesi ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmaları ile komisyonumuzca incelenip gö
rüşülmüştür. 

Söz konusu teklif ile, Pasaport Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasında hükme bağlanan reşit 
olmayan erkek çocuklar için tanınmış olan diplomlatik pasaport verilmesi işleminin, bu çocuklar yönünden 
ortaöğrenimde bulunanlara ondokuz, yükseköğretimde bulunanlara ise yirmibeş yaşına kadaır tanınması ön
görülmektedir. 

Komisyonumuz; diplomatik pasaport ile o aileye bir imtiyaz tanındığını, bu imtiyazdan ise o aile için
de yaşamak ve barınmak zorunluluğu olanların istifade edebilmeleri gerektiği kanısına varmış ve onsekiz ya
şını dolduranların artık rüştünü ispat ettiklerini, Medenî Kanuna göre medenî hataları kullanmaya ehil ol
maları sebebiyle aileden koptukları ve ayrıca diğer öğrenciler arasında eşitsizlik yaratacağı gerekçesiyle söz 
konusu teklifi benimısememıiştıir. 

Raporumuz Danışma Meclisi »Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Remzi BANAZ 
Üye 

imzada bulunamadı.' 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender ClNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

mmm 

Danışma Meclisi (S^ Sayısı: 402) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek 

Danışma Meclisi Üyesi Selçuk Kantarcıoğlu ve 37 Arkadaşının, 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 2595 Sayılı Kanunla 
Eklenen Geçici 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ile tçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma 

Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. > {2/43) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hgi : Genel Sekreterlik ifadeli 2.9.1982 gün ve 06-1898-1899-1493-1494 sayılı yazınız : 
İdarede devamlılık ilkesine bağlı kalınarak, Danışma MecM Üyelerine tanınan yetkflertn ve İçtüzüğü

müzün ilgili maddesinin, Bütçe-Plan Komisyonu ve Başkanlıkça İhlal edilmemesi için, Devlet Memurları
nı çok müşkül durumlarda bırakan : 

\i Ek göstergeden yararlanamayan ve emsallinden az aylık alan emekli Devlet memurlarının bu hakla
rının verilmesini, 

2. Halen çalışan Devlet memurlarının kadroya göre ek göstergelerin doğurduğu haksızlığı gideren ve 
dengeli büir duruma sokulmasını sağlayan, 

3. İşçilerini memurluğa geçirilmesinde karşılaştıkları haksızlıkların giderilmesini amaçlayan tekliflerimi
zin, İçtfizüğümüzün 36 ncı maddesine göre Genel Kurul Gündemlinle alınmasını arzr ve telcEfederinu 

25 . 10 . 1982 
Teklif Sahipleri Adına 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Danışma MecM Üyesi 

NOT : 

1. İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca gündeme alınması, Genel .Kurulun 1.11.1982 tarihli 8 inci Birleşi
minde kabul edilmiştir.: 

2. S. .Sayısı 230. ile 230'a 1 inci ek birleştirilerek basılmıştır. 



«657 sayılı Devlet Memurları 
tirilmesime Dair Kanun Teklifi» 

Gereğini arz ederiz. 

_ 2 — 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Kanununa 2595 sayılı Kanunla Eklenen Geçici 9 uncu Maddesinin Değiş
im gerekçesiyle 'birlikte ilişik olarak sunuyoruz. 

20 Mayıs 1982 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

ve (37) Arkadaşı 

Salih İNAL 

Fuat YILMAZ 

Bekir Sami DAÇE 

Mehmet PAMAK 

Hamdi ÖZER 

Nermin ÖZTUŞ 

Erdoğan BAYIK 

Muammer YAZAR 

Bahtiyar UZUNOĞLU 

Muzaffer SAĞIŞMAN 

Doğan GÜRBÜZ 

Nihat KUBİLAY 

Necdet GEBOLOĞLU 

Mahir CANOVA 

M. Nedim BİLGİÇ 

Nurettin ÂYANOĞLU 

İsmail ŞEN GÜN 

Adli ONMUŞ 

Fahri ÖZTÜRK 

İsa VARDAL 

Osman YAVUZ 

Hilmi SABUNCU 

Zeki YILDIRIM 

Turhan GÜVEN 

Fevzi UYGUNER 

Evliya PARLAK 

Recai DİNÇER 

İbrahim BARANGİL 

Kâzım ÖZTÜRK 

Tülây ÖNEY 

Ali Nejat ALP AT 

Yılmaz ÖZMAN 

Halit ZARBUN 

Ahmet SAMSUNLU 

Adnan OREL 

Enis MURAT OĞLU 

Ut kan KOCATÜRK 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA 2595 SAYILI KANUNLA EKLENEN GEÇİCİ 
9 UNCU MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

1. Anayasanın 117 nci maddesine göre, Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin, genel idare esaslarına 
göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar eliy
le gördürülür, 657 sayılı Devlet Memurları) Kanununun 4/A maddesiyle mevcut kuruluş biçimine bakılmak
sızın, Devlet ve diğer kamu tüzelkişiliMerince genel idare esaslarına göre yürütülen aslî ve sürekli kamu hiz
metlerini ifa eden görevlilere de memur denildiği halde, ücret farklılığı sebebiyle bir kısım kuruluşlar, kad
ro kısıtlamasının dışına çılkarak, kamu hukuku statüsüne giren görevlerde hizmet akdi ile alındığı işlin dı
şında personel çalıştırmışlar böylelikle aynı hizmeti yapan işçi - memur statüsünde farklı ücret ödeyerek, 
kamu personeli hizmet ve ücret sistemini 'bozmuşlardır. Devlet personel rejiminde eski dengesizlik 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 18 inci maddesiyle 15.5.1975 tarihine kadar çözümlenmişse 
de bu tarihten sonra da durum değişmemiş, Millî Güvenlik Konseyi, Hükümet Programında yer alan hu
susları göz önünde bulundurarak 2595 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesiyle konuya çözüm getirmiş
tir. Ancak, ıbu kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mart 1982 tarihinden önce kanunî dayanağı bulunmadığı için 
kuralların teklifi üzerine memur statüsüne geçen işçi ve sözleşmeli personelin çalıştığı süreler değerlendiri
lememiş, bu madde ile farklı ilki grup ve adil olmayan bir ücret dengesizliği meydana gelmiştir. Geçici 9 un
cu maddede yapılan değişiklikle 15 Mayıs 1975 ile 1 Mart 1982 tarihleri arasında çalışanların da intibakla
rının yapılması sağlanmıştır^ 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) 
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2. Geçici 9 uncu maddede işçi statüsü ile sözleşmeli olarak çalışanların öğrenim durumlarına göre 
yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı konulduğu halde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 46 ncı 
maddesindeki ilk defa Devlet memurluğuna atanacakların yarışma ve yeterlik sınavına girmeleri şart oldu
ğundan, aynı kanunun 98 inci memurluğun sona ermesi başlıklı maddesinin (b) fıkrasında, memurluğa alın
ma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, hükmü karşısında mevcut geçici mad
denin duruma cevap verecek, personelin mağdur edilmemesi için maddeye açıklık getirecek şekilde yeniden 
düzenlenmesi gerekmiş ve bu iki sebep yüzünden maddede değişiklik yapılmak üzere bu kanun teklifi hazır
lanmıştır. 

DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ SELÇUK KANTARCIOĞLU VE 37 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 2595 Sayılı fcınunla Eklenen Geçici 9 uncu Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 2595 say ıh Kanunla eklenen geçici 9 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Geçici Madde 9. — Bu Kanuna tabi kurumlarda sürekli işçi statüsü ile çalışanlarla sözleşmeli perso
nelden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak mü
racaat edenler, Öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak ve Kanunun değişik 46 ncı 
maddesinin birinci maddesindeki sınav şartı aranmamak kaydı ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun değişik ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümleri, 13.12.19610 tarih ve 160 sayılı Devlet Per
sonel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda 1.3.1979 tarihinde 
görevli olanlar için ayrıca 20.2.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak derece ve ka
demeleri tespit edilmek suretiyle mevcut veya yeniden alınacak memur kadrolarına intibak ettirilebilirler. 

'Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışanlardan, bu Kanunun yayımı tarihi olan 1.3.1982 tarihi ile 15.5.1975 
tarihi arasında sözleşmeli olarak veya işçi statüsünde geçen süreleri değerlendirilmemiş bulunanlar için de 
birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

MADDE 2, — IBu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde yürürlüğe girer. 

iMADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) 
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Bütçe - Plan Komisyonu. Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 24 Ocak 1983 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Sayı r2/43-115 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16.12.1982 gün ve 31 inci Birleşiminde Komisyonumuza iadesi ka
bul edilen «Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCIOĞLU ve 37 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa 2595 sayılı Kanunla Eklenen Geçici 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi» Komisyonumuzun 17 Ocak 1983 gün ve 33 üncü birleşiminde Hükümet temsilcilerinin. de katıl
dığı toplantıda görüşüldü. 

Bilindiği üzere, yıllardır Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerince genel..idare esaslarına göre yürütülen 
aslî ve sürekli kamu hizmetleri için, kadro kısıtlamasının dışına çıkılarak, işçi statüsünde personel çalıştı-
rılagelmiştir. Bunun sonucu olarak, aynı hizmet için işçi - memur statüsünde farklı ücret ödenerek, kamu 
personeli hizmet ve ücret sistemi zaman.içinde bozulmuştur. 

Devlet Personel rejiminde bu suretle meydana gelen dengesizlik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu^ 
nun .ek geçici 18 inci.maddesi ile 1 . 3 . 1975 tarihinden geçerli olmak üzere 15.5.1975 tarihinde düzeltil
miş, bu suretle, işçi statüsünde çalışmakta olup memur statüsüne geçirilen personelin işçi statüsündeki 
hizmet süreleri değerlendirilmiştir. 

Ancak bu tarihten sonra da, durum değişmemiş, sorun zaman içinde yine büyüyerek, artmıştır. Durumu 
yeniden, düzeltmek için, Millî Güvenlik. Konseyi 2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi ile soruna tek
rar çözüm getirmiştir. Bu suretle, 1 . 3 . 1982 tarihinden itibaren 6 ay zarfında müracaatları halinde, işçi ve
ya sözleşmeli personel statüsünden memur statüsüne geçmek isteyenlerin, işçi veya sözleşmeli personel ola
rak geçirdikleri hizmet sürelerinin intibaklarında değerlendirilmesi mümkün hale getirilmiştir. 

Durum böyle olunca, 1.3.1975 ile 1.3.1982 tarihleri arasında herhangi bir.sebeple memur statüsüne gi
ren eski işçi. veya sözleşmeli personelin bu statülerinde geçirdikleri hizmet sürelerinin intibaklarında de
ğerlendirilmesi imkânı şu anda yoktur. Teklif bu personelin işçi veya sözleşmeli personel. statülerindeki hiz
metlerinin intibaklarında değerlendirilmesini amaçlayarak, hazırlanmıştır. 

Söz konusu kanun teklifi ile, 1.3.1975 - 1.3.1982 tarihleri arasında memur statüsüne geçmiş, daha önceki 
işçi veya sözleşmeli personel statüsündeki hizmetlerinin intibaklarında dikkate alınması,> değerlendirilmesi 
istenen bu personel şu anda memur statüsünde çalışmaktadır. 

1.3.1982 tarihinde 2595 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi ile verilen bir kereye mahsus intibak ola
nağı, işçi statüsündeki personelin memur statüsüne geçmesi için, bir statü değişikliğinin bedeli olarak öngö
rülmüş ve verilmiştir. Esasında verilen bu olanağın müracaat süresi de bitmiştir. 

Kanun teklifi ile öngörülen değerlendirmenin, bir diğer deyişle, intibaklarının kabul edilip edilmemesi 
hususu, memurlarda geriye dönük intibakın prensip olarak benimsenip benimsenmemesi ile yakından ilişki
lidir. Geriye dönük intibak prensip olarak benimsendiği takdirde, binlerce memurun intibak beklentisi 
içinde oldukları gözden uzak tutulmamalıdır. Çünkü, bilindiği üzere, kamu kesiminde kadrosuzluk nedeniy
le terfi edememiş, beklemek zorunda kalmış, bu suretle mağdur olmuş, haklı olarak geriye dönük intibak bek
lentisi içinde olan binlerce memur mevcuttur. 

SONUÇ OLARAK : 1.3.1975 - 1.3.1982 tarihleri arasında memur statüsüne geçmiş, halen memur olarak 
hizmet veren personelin daha önce işçi veya sözleşmeli personel statüsündeki hizmet süreleri intibaklarında 
değerlendirildiğinde, yeniden, geriye dönük intibak kapısı açılarak, küçük bir grubun mağduriyeti gideri
lirken, kadrosuzluk nedeniyle mağdur olmuş binlerce memura adaletsiz davranılmış olunacak, intibak ola
nağı herkese, tüm memurlara tanındığı takdirde, de, personel rejiminde ve sisteminde onarılması zor ak
saklıklar meydana gelecektir, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) 
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Söz konusu Kanun teklifi yukarıda özetlenen rgerekçeler dikkate alınarak maddelerinin görüşülmesine ge
çilmeden Komisyonumuzca reddedilmiştir* 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandvğan TOKGÖZ ; 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU: 
Kâtip-

MjuNedom' BÎDGÎÇ 
İmzada: bulunamadı -

üye 

Ayhan FIRAT 
Üye-

Özer GÜRBÜZ 
Üyev 

Necmettin NARLIOĞLU' 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye <, 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Orhan-BAYSAL-
Başkanvekili 

Mimafa ALPDÜNDAR* 
üye 

RetaiDİNÇER" 
Muhalefet şerhim ekHdir : 

Üye 

AbdurrahmanAli GİRMEN-
Üye-

Hayati G ÜRTAN* 
Üye-

Ertuğrul Zekâi ÖKTE ' 
Üy*< 

Evliya PARLAK i 
Üyeı-

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Söz hakkım saklıdır 

Üye 

Cemil ÇAKMAKLI i 
Sözcü 

Muhsm-ZekU BAYER 
Üye-

Ahmet *Semrar DOĞU 
Üye,. 

İbrühito'-GÖKTEPE-
ü y e -

TurgutKUNTER1 

Üye; 

TüTayÖNEY 
Üye-

Muzaffer SAÛimAm 
Üye 

. , M.'Ali&ztütk TEKELİ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye> 
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MUHALEFET ŞERHİ 
(657 ve 2595 ile ilgili) 

1. 657 sayılı Kanun her ne kadar memurun gerek maaş, gerekse iş verimini ve huzurunu daha iyi
leştirme yönü ile getirilmiş ise de, giderek dağılan ücret sistemi, adil olmayan uygulamalar, yukarıdaki amacı 
bozmuştur. 

2. Memur, geçim gailesiyle eline en fazla nasıl bir ücret sistemiyle maaş geçebilecekse o sisteme yönel
miştir. örneğin, işçi statüsü maaş bakımından iyi olduğu zamanlarda herkes işçi olmak istemiş ve özelikle 
mühendis sınıfı ister istemez işçi olmayı arzu etmiş ve yevmiyeli eleman olmuşlar. Bununla beraber işçi sta
tüsüne geçmeye muvaffak olamayanlar bulundukları statüde kalmışlardır. 

3. Yevmiyeli personel, ücretli personel, 3 üst derece alarak kadrolu memurluktan ücrete geçenler, son 
yıllarda sözleşmeli olarak işe girmeye çalışan personeller, sözkonusu sistemlere genelde bir liyakat ile değil, 
çeşitli uğraşlar, adam kayırmalar vs. gibi olumsuz etkilerle yapılageldiği gibi, Devletin, bakanlıkların gözde 
olan, değerli, çok iyi yetişmiş elemanlarını tatmin etme gayesiyle de, bu elemanlar ücretli, yevmiyeli, sözleş
meli kadroların verilmeışinde bir nevi azmettirilmiş, mecbur, edilmiştir. 

4. özetle, sözkonusu maaş, kadro sistemleri günümüzde gerek Devleti, gerekse elemanları müşkül du
rumda bırakmıştır. Zira, sistem iyi işlemediği için eleman Devletin daha iyi güvencesi altındaki bir kadrodan, 
sadece daha fazla para almak ya da verilmek için, elemanlar maceraya sükrüklenmiş, aldığı fazla maaş, 
aradan çok fazla yıl geçmeden eski kadrosu ayarına hatta daha da aşağısına düşerek, elemanların emeklilik hak
larındaki birtakım mağduriyetlerini mucip olmuş, aynı zamanda göreve başlayan elemanlar arasında derin 
farklılıklar ortaya çıkmasına neden oimuştur ki, bu olumsuz hal herhalde kişinin kabahati olmamaktadır. 
Zira, Devlet bu konudaki düzenini istikrarlı yürütememiştir. 

Sonuç olarak; memur, amirinden olumlu sicil aldığı takdirde gerekli maaş terfisini kesinlikle almalıdır. 
Kadrosuzluk nedeniyle terfi edememe gibi ilkel bir sistem günümüzde dahi devam etmesi çok düşündürücüdür. 
Kuvvet oranında, belli bir sınıfa intibak kanunu getirilmesi, memuruna bigâne kalan ya da hakkı olan ter-
fiini alamamaktan dolayı memurunun hakkını intibakla da olsa sağlayamayan bir sistem de herhalde adalet, 
insaf ölçülerinden çok uzaktır,: 

Devlet memuru, maişetini ve hele de günümüz şarlarında 1 ayını nasıl geçirdiği izahtan varestedir. Bu 
bakımdan, her halükârda memurun hakkı olan intibakına karşı çıkılmasının doğru olunmayacağı kanaatiyle 
karara muhalifim. 

Saygı ile arz ederim. 
Recai DÎNÇER 

Danışma Meclisi Bursa Üyesi 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 230ra 3 üncü Ek) 
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TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/43 
Karar No. : 138 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
(II imci Rapor) 

19 Nisan 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisli Genel Kurulunun 21 Mart 1983 günlü 73 üncü Birleşiminde Komisyonumuza iadesi 
ka'bul edilen «'Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCIOĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 2595 sayılı Kanunla Eklenen Geçidi 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi» ve gerekçesi Komdısyonumuzun 19 Nisan 1983 günlü 61 inci Birleşiminde Hükümet temsilcilerinin 
de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 24 Ocak 1983 tarihli ve 2/43 -115 karar sayılı raporumu
zun aynen benimsenmesi Komisyonumuzca uygun görüldüğünden, maddelerin görüşülmesine geçilmeden tek
lif tümüyle reiddedilmiştlir. 

Yüksek Başkanlığınıza saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Karşı oyum eklidir. 

Recai DİNÇER! 

Üye 
Daha önce yazmış olduğum 

Gerekçe ile karara muhalifim. 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

S. Sırrı K1RCALI 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Karara Genel Kurulun isteği 
'istikametinde kanunlaşması gerekir 

dolayısı ile karşıyım. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Evliya PARLAK 
Üye 

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 
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*REDDB KARŞI GÖRÜŞÜM 

Bilindiği üzere bilhassa son zamanlarda özellikle kamu kesimli ve KİT'lerde çalışan işçiler bir kısım ya
sal düzenlemelerle memur yapılmaik istenmektedir. 

işçi liken memur yapılan kişinin yaptığı iş ve işyeri değişmemektedir. Değişen sadece kâğıt üzerindeki 
statüsüdür-

E>urum bu olunca memur kadrosuna geçirilmeden önce işçi statüsünde geçmiş ve^^yasal^vergi ve sosyal 
güvenlik primleri ödenmiş ve böylece kazanılmış kıdem haklarının memuriyette intibaka ^sayılmamasını be
nimsemek ve savunmak büyük huzursuzluklara neden olabileceği gibi, sosyal devlet espürisi ile de bağdaş
madığından redde karşıyım. Genel Kîu^ulda «öẑ  hakkım saklıdır. 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Üyesi 

Mustafa, ALPDÜNDAR 

JDamşma Meclisi (S.^ayısı : 230'a 3:üncü Ek) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 504 

Danışma Meclisi Üyesi M. Velid KORAN ve 49 Arkadaşının, Kan
ser İlaçları ile İnsülinin İthal ve Dağıtımının Türkiye Kızılay Der
neği Monopolüne Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 

Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (2 /91 ) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarafımızdan hazırlanmış bulunan ve ekte sunulan : «Kanser İlaçları İle İNSULİN'in İthal ve Dağıtı
mının Türkiye Kızılay Derneği Monopoline Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi» için gerekenin yapılmasına 
müsaadelerini saygılarımızla arz ederiz. 

M. Velid KORAN 

Hamdı ÖZER 

Recai BATURALP 

Abbas GÖKÇE 

Dr. Yıldırım AVCI 

Aydın TUĞ 

Liltfullah TOSYALI 

Lâmi SÜNGÜ 

Avni ŞAHİN 

'Ragıp TARTAN 

Zeki ÖZKAYA 

Recai DİNÇER 

Mehmet KANAT 

' Halil ERTEM 

Hilmi SABUNCU 

Mehmet AY D AR 

Osman YAVUZ 

Turgut KUNTER 

Halil GELENDOST 

İhsan GÖKSEL 

B. Sami DAÇE 

Dündar SOYER 

Nazmi ÖNDER 

Abdurrahman YILMAZ 

Dr. Halil AKAYDIN 

Halil Erdoğan GÜREL 

Muhsin Zekâi BAYER 

Siyamı ERSEK 

Fuat YILMAZ 

Hamza EROĞLU 

N. Kemal YOLGA 

Ali DİKMEN 

Nurettin ÂYANOĞLU 

Paşa SARIOĞLU 

Utkan KOCATÜRK 

Ahmet SARP 

Necdet ÖZDOĞAN 

Orhan CİVELEK 

. Mazhar HAZNEDAR 

Tandoğan TOKGÖZ 

M. Ali ÖZTÜRK TEKELİ 

Doğan GÜRBÜZ 

Mehmet PAMAK 

Erdoğan BAYIK 

Adnan ERSÖZ 

Nihat KUBİLAY 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

Serafettin YARKIN 

Yurdumuzun önemli ilaç ihtiyacının başında gelen İnsulin ve Kanser ilaçlarının temininde büyük müşki-
latla karşılaşıldığı izahtan varestedir. 

Yurt içinde imal edilemeyen, yurt dışından da temini güç ve masraflı olan bu ilaçların tek elden ve bir 
disiplin içinde ithal ve dağıtımı zorunluk arz etmektedir. Tedavisi güç olduğu nispette pahalı ilaçlara lazım 
jösteren Kanser ve Şeker hastalarının imdadına koşmak, kaçınılmaz bir görev olarak tezahür etmektedir. 

Yurt dışından getirtilmelerinde'ki müşkilatı, resmî olmayan fahiş fiyat teşekkülüne sebep olmaktadır. 
Yasal önleme imkânları pek kısıtlı olduğundan, bu ilaçlara olan yıllık ihtiyacımızın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığımızca tespitinden sonra, ihtiyacın tek elden ithal yoluyla karşılanması ve dağıtılması, 
maliyete pök cüzi miktarlardaki hizmet karşılığının ilavesi suretiyle hastalara arzı ve bu hizmetin Kızılay'a 
verilmesi isabetli bir karar olacaktır. 



Türkiye Kızılay Derneğinin yetişmiş elemanlardan kurulu merkez ve taşra teşkilatı bu göreVi kolayca 
ve en iyi şekilde yapacak güçtedir. Esasen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımızın bu konudaki talepleri 
zaman zaman Kızılay'ca yerine getirilmektedir. Kızılay Tüzüğü de bu hizmetleri görev olarak derneğe verdi
ğinden mevzuat açısından da bir kolaylık bulunmaktadır. 

Ekli kanun tasarısının kabulü, bu konudaki uygulamaya büyük ölçüde kolaylık sağlayacak ve özellikle 
hayatî mahiyetteki bu ilaçların ithal ve dağıtımı en ucuz ve en süratle yerine getirebilecektir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde, Kanser ilaçları ile Şeker hastalığında kullanılan lnsuîin"in, Türkiye Kızılay 
Derneği monopoline verildiğini göstermektedir. Bu iki ilaç da çeşitli patentler altında yurt dışında imal edil
mektedir. Memleketimizde henüz yapılmamaktadır. Dışardan getirme imkânları da mahdut olduğundan, çok 
yüksek fiyatla temin edilebilmektedir. Hayatî önemi haiz olmaları sebebiyle, bu ilaçların tek elden ve en 
ucuz fiyatla, fazla döviz sarfına mahal kalmadan temini, bir monopol tesisini zarurî kılmaktadır. 

Kızılay Tüzüğü, ilaç getirtme görevini benimsemiştir. Savaşta ve barışta Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı ile müşterek ilaç sorununu çözümlemeikte Bakanlıkça verilen her görevi ifa etmektedir. Bu sebeple 
yurt içinde bu ilaçların yapımına kadar, monopol tesisi zorunlu görülmektedir. 

Madde 2. — İkinci madde, ilaçların ne miktar ve hangi cinsleririin getirtileceğinin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına bırakmaktadır. Sağlık kuruluşlarının ve münferit taleplerin ihtiyacı en iyi ve isabetli şe
kilde Bakanhkça bilinmektedir. Haçlardan da hem fiyat hem de vasıf itibariyle uygun olanının belirlen
mesinde adı geçen bakanlığa yetki tanınmaktadır. Şüphesiz, bu araştırmanın dahi Kızılayca yapılması arz 
edilirse, Bakanlığın işarı üzerine bu hizmet ifa edilebilecektir. 

Madde 3. —'Yürürlükle ilgilidir. 

Madde 4. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini göstermektedir. 

DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESİ M. VELID KORAN VE 49 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Kanser Haçları İle tnsülinin İthal ve Dağıtımının Türkiye Kızılay Derneği Monopolüne Verilmesi Hak
kında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Kanser ilaçlarının ve tnsülinin Türkiye Ve ithal ve dağıtımı, Türkiye Kızılay Derneğinin 
monopolü altındadır. 

MADDE 2. — Mhal edilecek ilaçların yıllık miktar ve cinsleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
belirlenir. 

MADDE 3. — Bu Kanun Yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 504) 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No. : 2/91 
Karar No. : 32 

5 Temmuz 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen Danışma Meclisi Üyesi M. Vel'id KORAN ve 49 Arkadaşının, «Kanser 
İlaçları ile tnsülinin İthal ve Dağıtımının Türkiye Kızılay Derneği Monopoline Verilmesi Hakkında Kanun» 
teklifi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Türkiye ye Kızılay Derneği temsilcilerinin de katılmasıyla Ko
misyonumuzda görüşülmüştür. 

Teklif, yıllık miktar ve cinsleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca belirlenen kanser ilaçlarının ve İnsü-
lin'in Türkiye'ye ithal ile dağıtımını Türkiye Kızılay Derneği tekeline verilmesini öngörmektedir. 

Kanser ilaçları ile tnsülinin Türkiye'ye ithal ve dağıtım monopoîinin Türkiye Kızılay Derneğince veril
mesi halinde; halen bu ilaçları ithal eden firmaların karşılaştıkları sorunlarla Türkiye Kızılay Derneği de 
karşılaşacaktır. Veya mücbir nedenlerle ilaçlan zamanında ithal edememesi halinde monopolin doğal so
nucu olaraik hiç bir firma veya hasta yurt dışından bu ilaçları getirtemeyeceğinden önemli bir sağlık sorunu 
ortaya çıkabilecektir. İnsülin ve kanser ilaçlarının stoklanması yada fazla miktarda getirilmesi mümkün değil
dir. Çünkü bu ilaçlar miadlı ve çabuk bozulabilir ilaçlardır. Bu bakımdan belirti bir program çerçevesinde 
belirli zamanlarda getirtiltrıesi ve yurt içinde düzenli dağıtılması gerekmektedir. Türkiye Kızılay Derneği
nin bu tür görevlerin tekelini üstlenmesi halinde kendi asıl görevlerini yerine getirmede sıkıntılara düşebile
cektir. 

Ayrıca, Türkiye Kızılay 
da mümkündür. 

Derneği tarafından bu tür ilaçlan ithal etmesi bugünkü mevzuat açısından 

Komisyonumuz; açıklanan nedenlerle teklifin maddelerine geçmeden tümünün reddine karar vermiştir. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkan 

Cavidan. TERCAN 
Kâtip 

Fikri DEVRİMSEL 
(Söz Hakkım Saklıdır) 

Üye 

Mehmet AKDEMİR 
Başkanvekili 

Hamdi AÇAN 
(Söz Hakkım Saklıdır) 

Üye 

Siyamı ERSEK 
(Söz Hakkım Saklıdır) 

Üye 

Feridun GÜRAY 
Sözcü 

JHGikmet ALTUG 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

Vahap GÜVENÇ 
Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU 
(Söz Hakkım Saklıdır) 

Üye 

Abdurrahman PÜTÜRGELİ 
Üye 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 78'e 1 inci Ek 

Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah TOSYALI ve 9 Arkadaşının, 
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (2 /16 ) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

657 Sayılı Kanuna tabi olarak çalışan İtfaiye Personelinin fiilî hizmetlerine eklenmesi gereken süre için 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi bakımından hazırladığımız 
kanun teklifi ve gerekçesi eklice sunulmaktadır. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımızla, 12 Ocak 1982 

Lüfullah TOSYALI Tevfik Fikret ALPASLAN Zeki ÖZKAYA 

Güngör ÇAKMAKÇI Feridun Şakir ÖĞÜNÇ Dr. Türe TUNÇBAY 

Nazmi ÖNDER Ertuğrul Zekâi ÖKTE Kamer GENÇ 

Aydın TUĞ 

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

İtfaiye personeli 1.1.1950 tarihine kadar, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 133 üncü maddesi ile 
yürürlükten kaldırılan (Belediyeler ve bunlara bağlı Müesseseler ve Belediye Bankası Memurları Tekaüt San
dığı Teşkiline dair 2.7.1941 tarih ve 4085 sayılı Kanuna) tabi idi. 

Bu Kanunun (ttfaiye hizmetlerinde çalışanların bilfiil ve bu hizmette geçirdikleri her sene, emekliliklerinde 
bir buçuk sene sayılır) diye yazılı 35 inci maddesi ile tanıdığı hak kaldırılmış bulunmaktadır. 

1.1.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile bazı hizmetlerde çalışanların 
fiilî hizmetlerine senede 3-6 aylık hir hizmet eklenirken ve son olarak 11.8.1977 gün ve 2098 sayılı Kanunla 
Basın Müşavirleri ile Mütercimlere 3 aylık hizmet eklenmesi kabul edilmiş iken gece-gündüz farkı gözet
meksizin, yağmur, kar, fırtına demeden göreve koşan, hayatî tehlikeyi göze alarak her an hizmete hazır feda
kâr ttfaiye Mensuplarının yıpranma durumlarının göz önünde bulundurulmaması hak ve adalete uygun düş
memektedir. 

Bu bakımdan, bir hakkın verilmesi için ilgili kanun maddesine bir fıkra eklenmesine gerek görülmüştür. 

Birinci Maddenin Gerekçesi : Genel gerekçede belirtilmiştir. 
x 

İkinci Maddenin Gerekçesi : Her hizmet yılı için 3 ay ekleneceğinden, sürelerin hesabında kolaylık sağ
lanması ve hatalara sebebiyet verilmemesi bakımından uygulamanın Takvim Yılı başında başlatılması gerekli 
ve faydalı görülmüştür. 

Üçüncü Madde : Yürütme ile ilgilidir. 
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Malî tşler Komisyonu Raporu 
I 

TC 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Esas No. : 2/16 
Karar No. : 18 

15 Şubat 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi, havalesi uyarınca Komisyonumuzun 15 Şubat 1982 tarihli Birleşiminde ilgili hükümet 
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I. Teklif, itfaiye personelinin (yangın söndürme erlerinin) hizmet şartları gözetilerek Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesi esaslarında fiilî hizmet zammından istifade edebilmelerini öngörmektedir. 

Fevkalâde zor şartlar altında hizmet veren ve çok genç yaşlarda yıpranarak bu hizmeti layıkı veçhile 
yapmak imkânını kaybeden itfaiye personelinin (yangın söndürme erlerinin) Emekli Sandığı Kanununun 32 
nci maddesinde yer alan fiilî hizmet zammından istifade edebilmelerini öngören teklif, bu hizmeti gören per
sonelin hizmet şartları gözetilerek Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II. Teklifin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
İşbu raporumuz gereğinin ifası dileği ile Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Süleyman Sırrı KIRCALI 
Başkan 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Mehmet HAZER 
Üye 

İmzada bulunamadı 

M. Velid KORAN 
Üye 

İmzada bulunamadı 

İsmail ŞENGÜN 
Başkanvekili 

Muh. Şerhim var 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Söz hakkım saklıdır 

Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

imzada bulunamadı 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 78'e 1 inci Ek)j 
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MUHALEFET ŞERHİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinde, bazı yorucu ve yıpratıcı 
işlerde çalıştırılanları fiilî hizmet müddetlerine eklemeler yapılması kabul olunmaktadır. 

6815 sayılı Kanunla Kara Hudutlarımızdakı Gümrük ıkapıları ile pasavan kapılarında ve Gümrük Teşki
latı bulunan Hava ve Deniz limanlarında ve serbest bölge ve çeşitli Antrepo ve îç Gümrük sahalarında ve 
Marmara Denizi ile Çanakkale ve Karadeniz boğazlarında, özetle yurdun dört bucağında feragatla ve mah
rumiyet içinde çalışan bu sınıf memurlarda, yorucu ve yıpratıcı hizmetler ifa eden genel zabıta mesleğinde 
(polislik) çalışanların her hizmet yılı için senede 3 ay ekleme (yıpranma) zammı kabul edildiği halde, polis 
mesleğinden' daha yorucu ve yıpratıcı vazife gören ve gereğinde 500 milyonu çok aşan Gümrük gelirini mu
hafaza ile görevli olan Gümrük Muhafaza, Amir ve Memurların bu yıpranma zammından istifade ettirilme
miştir. 

Halbuki Gümrük Muhafaza Memurları birçok yerlerde şehir ve kasabalar dışında, en ufak bir köy dahi 
bulunmayan Muhafaza Karakollarında yaz ve kış, gece ve gündüz kaçağın meni ve takip ve tahkiki vazifeleri 
ile çok çabuk yıpranmakta olduklarından şüphe yoktur. Bu sebeple mevzubahis Kanunun 22 nci maddesiyle 
hizmetleri bu sınıfın gördüğü vazifeleri ile mukayese edilmeyecek kadar az olan Devlet Tiyatrosu sanatkâr
ları ve ziraî mücadele memurlarına senede 2 - 3 ay yıpranma zammı verilmesine rağmen bunun Gümrük Mu
hafaza sınıfı mensuplarına teşmil edilmemesi hakkaniyet prensiplerine uymamaktadır. 

Bu itibarla Genel Zabıta kuvvetlerini teşkil eden bir sınıf memurlar gibi özel zabıta kuvveti hizmetlisi olan 
Gümrük Muhafaza Memurlarının da bu haktan yararlandırılmaları, hâk ve adalet kaidelerine uygun olacak
tır, 

Yukarıda arz edilen ağır şartlar altında hizmet gören ve emeklilik yaş hadleri de bu şartların ağırlığına 
göre, mezkûr Kanunun 40 inci maddesiyle tayin edilen Gümrük Muhafaza Teşkilatı mensuplarında polis ve 
emsali memurları gibi 32 nci madde hükmünden istifade ettirilmeleri çok yerinde bir hareket olur kanaatin
deyim. 'Bu itibarla teklifimin dikkate alınmaması eşitlik ilkesine aykırı olduğu için muhalifim. 

Mustafa ALPDÜNDAR 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 78'e 1 inci Ek) 
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Malî tşler Komisyona Raporu 

n 
TC 

Danışma Meclisi 
Malî İşler Komisyonu 

Esas No. : 2/16 
Karar No. : 29 

20 Haziran 1983 

DANAMA MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Geçen yasama döneminde Komisyonumuzca kabul edilerek 78 sıra sayısı almış olan ve fakat Genel Ku
rulun 1.3.1982 tarihli 61 inci Birleşiminde verilmiş önergelerle birlikte yeniden müzakere edilmek üzere Ko
misyonumuza iade edilen «Danışma Meclisi Üyesi Lütlullah Tosyalı ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Madclesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi»ni 
Komisyonumuz 29,12.1982 tarihli 16 ncı Birleşiminde yeniden görüşmeye başlamış ve 5434 sayılı Kanunun 
32 nci maddesinin, gerçekçi ve adil bir hüküm olarak tedvinini mümkün kılabilmek için, Hükümetçe tümüy
le yeniden ele alınmasının uygun olacağını karara bağlamıştır. Hükümet temsilcisinin de ikabul ettiği; 1 Şu
bat 1983'e kadar Ibu maddenin yeniden düzenlenerek tasarı halinde getirilmesi temennisiyle teklifin görü
şülmesine ara verilmiştir. Ancak, bugüne kadar bu temenni gerçekleşmediğinden, Komisyonumuz 20.6.1983 
tarihli Birleşiminde konuyu yeniden ele almış ve daha önceki metni aynen ikabul etmiştir. 

Gereği için saygılarımızla arz ederiz. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan ve bu 

Kanunda Sözcü 

Avni ŞAHÎN 
Kâtip 

Toplantıda bulunamadı. 

H. Erdoğan GÜREL' 
Üye 

imzada bulunamadı. 

Recai BATURALP 
Başkanvekili 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

imzada bulunamadı. 

Mehmet RAMAK 
Sözcü 

imzada bulunamadı. 

Mehmet KANAT 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 

İsmail SEN GÜN 
Üye 

Karşıyım; 

Ragıp TARTAN 
Üye 

imzada bulunamadı 

KARŞI OY YAZISI 

Güç ve zor şartlarda çalışan personele bunun karşılığı «ek süre» uygulamasıyla değil fakat sık terfi, faz
la maaş ve benzeri şekillerde verilmelidir. 

Fiilî hizmete ek süre uygulaması da bugün artık adil ve dengeli olmaktan çıkmıştır. 
Güç ve zor şartlarda çalışan personel (konusu bir bütün halinde ve fakat Bakanlar Kurulunca yeniden ele 

alınmalı, bu arada itfaiye personeli ve benzerlerinin yıpranma durumları da göz önünde bulundurulmalıdır 

İsmail SEN GÜN Hamdi ÖZER Recai BATURALP 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 78'e 1 inci Ek) 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ LÜTFULLAH TOSYALI VE 9 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun 32 nc8 maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiş'lJir. 

EIK FIKRA — İştirakçilerden fiili hizmet müddetlerine eklenecek olanlar : 

İştirakçiler Hizmetin Geçtiği Yer Eklenecek Müddetler. (Ay) 
İtfaiye Personelli İtfaiye Hizmetleri 3 Ay 

(Müdür, Amir, Ekip Şefi 
Er, Şoför ve Varsa Bunların 

Yardımcıları) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 78'e 1 inci Ek) 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTIĞt METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir., 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul edilmüştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü madÜesi aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 78'e 1 inci Ek) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 517 

Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BAYER ve 14 Arkadaşı
nın, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine 
Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Ko

misyonu Raporu. (2 /112) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine yeni bir bend eklenmesine *dair kanun tek
lifimiz ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederiz. 

Muhsin Zekât BAYER Nurettin AYANOĞLU Teoman ÖZALP 

Lütfuilah TOSYALI Abdülkadir ERENER Feridun GÜRAY 

Bekir TÜN AY Recai BATURALP Mehmet KANAT 

Paşa SARIOĞLU A, Fehmi KUZUOĞLU Hayati GÜRTAN 

Mahir CANOVA Yavuz ALTOP İbrahim BARANGİL 

GEREKÇE 

Anayasanın 169 uncu maddesi, ormanların korunması ve geliştirilmesi için gerekli kanunların konulması
nı, gerekli tedbirlerin alınmasını ve ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmeme
sini öngörmüş bulunmaktadır. Bu hüküm, Orman Muhafaza Teşkilatınca yürütülmekte olan hizmetlere veril
mesi gereken önemi vurgulayan bir direktif niteliğindedir. Bilindiği gibi orman koruma hizmetlerinin yürütül
mesinde en büyük yük orman muhafaza memurlarına düşmektedir. 

Yurdumuzun tabiî zenginliklerinden olan ormanların,korunması mülga 31116 sayılı Kanun ile orman bek
çi ve bekçibaşlarına verilmiş ve mülga 3157 sayılı Kanun ile bu görev Orman Koruma Kuruluşuna devredilmiş
ti. 

Orman Koruma Kuruluşunun kaldırılmasına ve bu kuruluşun görev ve yetkilerinin devrine dair 4767 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesi orman koruma hizmetleri ile ilgili bütün kolluk görev ve yetkileri Orman İşletme 
Müdürlerine, Bölge Şeflerine ve bakım memurlarına verilmiştif. 

Bakım memurları unvanı ise 1955 senesi Bütçe Yasası ile Orman Muhafaza Memuru olarak değiştirilmiş
tir. 

6831 sayılı Orman Kanununun 27 nci maddesinin son fıkrasında «Damgasız ve nakliyesiz orman mahsul
leri kaçak sayılır.» denmektedir. 

6831 sayılı Orman Kanununun 79 uncu maddesinde «Orman Memurları orman suçlarına ilişkin delilleri 
bir zabıt İle tespit ve nakil vasıtalarıyla suç mahsulü malları zabt ve icabında suç işleyenleri yakalamak sa
lahiyetine haizdirler.» denilmektedir. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Cl) ve ti İdaresi Kanununun (1/1) inci maddeleri ile onman koru
ma görevlilerine memleketin genel emniyet ve asayiş işlerinde; Kaçakçılığın İMen ve Takibine ait 1918 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesiyle de orman bekçilerine kaçakçılık fiillerinin meni ve suçların izlenmesi görevi veril
mektedir. 



Yukarıdaki fıkralardan da anlaşılacağı üzere Orman Muhafaza Memurları orman sahalarımda Devlet Kol
luk hizmetleri yerine getiren görevlilerinin sahip oldukları yetkilere sahip bulummak'tadırlar. 

Nitekim kendileri devlet tarafından temin edilen silahlarla teçhiz edilmişlerdir. 
Orman muhafaza memurları kanunların verdiği görevleri ifa ederken kaçakçıların muhtelif hareketlerine 

maruz kaldıkları 'bilinen bir gerçektir. 
Bir fikir vermesi bakımından kanunsuz fiil işleyenlere karşı görev yapan orman muhafaza memurları 

aleyhine işlenen suçlara ait istatistiki bilgi aşağıda çıkarılmıştır. 

Öldürülen Yaralanan Tehdit Edilen 
Vukuat Dönemi Memur Adedi Memur Adedi Memur Adedi 

1966 - 1975 39 11113 564 
1975 - 1981 43 137 1923 

Sonuç olarak gerek hizmetin yerine getirildiği fiziki ve sosyal çevre, gerekse hizmetin yerine 'getirilmesi 
sırasında maruz kalınan görev riski ve öteki hizmet koşulları, orman muhafaza memurlarımın 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 32 mci maddesinde belirtilen «yıpratıcı işlerde çalışan iştirakçiler» arasına dahil edil
melerini gerektirir niteliktedir. Bu özellik, daha önceki yasama dönemlerinde de takldir edilmiş ve bu yolda 
yasal girişimlerde bulunulmuştur. Ancak her seferimde yaratılan «SKapsam ihtilafları» yüzünden bu hakkım 
teslimi ertelenmiştir. IBu kez, bu hak yeni Anayasanın yön gösterici ilkeleri doğrultusunda yeniden düzenle
nerek yüce Meclisin takdirlerime sunulmuştur. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/112 
Karar No. : 154 15 Haziran 1983 

DANIŞMA MECLM iBAŞKANLIÖINA 

«Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BAYER ve 14 Arkadaşının, 5434 sayılı T, C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 mci Maddesine IBir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 
15.6.1983 günlü 74 üncü birleşiminde Hükümet temsilcilerinin ve Tarım ve Onman, Köy İşleri ve Koopera
tifler Komisyonu temsilcisinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Teklif ile; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 inci maddesinde yer alan iştirakçilere, adı geçen 
maddeye bir bent eklenerek, «Orman Muhafaza Memurları» nın da bu madde hükümlerinden yararlanma
ları amaçlanmaktadır. 

Teklifin, 5434 sayılı T. IC. Emekli ISandığı Kanuni nun 32 nci Maddesine Bir Bendin ilavesini ' öngören 
çerçeve 1 inci madde metninde bulunan «(Örgütümde» ibaresinin «teşkilatında» olarak değiştirilmesi, yürür-

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 517) 
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lü'ğü düzenleyen 2 noi maddedeki «yayımı tarihinde» ibaresinin «1.1.1984 tarihinde» ibaresi ile değiştirilmesi 
ve yürütmeyi düzenleyen 3 üncü maddenin, kanun tekniğine uygun olarak, 'redaksiyona tabi tutulması Komis
yonumuzca uygun görülmüştür. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yüksek (Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

İbrahim SENOCAK 
Fiili hizmet olarak değil 

İtibarî hizmeti olması gerekir 
Üye 

Türe TUNCBAY 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Karara muhalifim 

Başkanvek'ili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DİNÇER 
•Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

S. Sırrı KIRCALI 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya FAKIJAtK 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Söz hakikim saklıdır 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Karara muhalifim 

Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Söz hakkım mahfuzdur 

Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Söz hakkım saklıdır 

Üye 

Şadan TUZCU 
Karara muhalifim 

Söz hakkım saklıdır 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 517) 
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DANIŞMA MEOUt'St ÜYESt MUHSİN ZEKÂI BAYER VE 14 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Saydı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
I i 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli ISandığı Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki (i) ıbendi eklen
miştir 

Eklenecek 
İştirakçiler Hizmetin Geçtiği Yerler Müddet (ay) 

i) Orman Muhafaza Memurları. Orman Genel Müdürlüğü taşra (2 ay) 
örgütlerinde çalışan, Devlet Me
murları Kanununa ve Emekli San-» 
dığı Kanununa ta'bİ Orman Muha
faza Memurluğu görevlerinde 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü ğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 ncj Maddesine Bir 
Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli iSandığı Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki (i) ıbendi eklen
miştir 

Eklenecek 
İştirakçiler Hizmetin Geçtiği Yerler Müddet ı(ay) 

i) Orman Muhafaza Memurları. Orman Genel Müdürlüğü itaşra (2 ay) 
teşkilatında çalışan, Devlet Me
murları IKanununa ve Emekli San- > 
dığı 'Kanununa tabi Orman Muha
faza Memurluğu görevlerinde 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1984 tarihinde yürürlüğe girer. 
'MADDE 3. •— Teklifin 3 üncü maddesi (Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

-m<« 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 518 

Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BAYER ve 15 Arkadaşı
nın, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 20.5.1976 Ta
rihli ve 2012 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin (a) Fıkrası
nın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Ko

misyonu Raporu. (2 /114) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5434 Sayıh T. C. Emekli Sandığı Kanununa 20.5.1976 tarihli 2012 sayılı Kanunla eklenen ek maddenin (a) 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine dair kanun teklifimiz ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

11. 4.1983 

Muhsin Zekai BAYER 

S. Sırrı KIRÇ ALI 

Necip BİLGE 

Feridun Ş. ÖĞÜNÇ 

Şükrü BAŞBUĞ 

Dr. Osman YAVUZ 

Akif ERG İN AY 

Sadi ERDEM 

Hayati GÜRTAN 

Lami SÜNGÜ 

Şener AKYOL 

Zeki ÖZKAYA 

Mahmut AKKILIÇ 

Lütfuilah TOSYALI 

Vahap GÜVENÇ 

Yavuz ALTO? 

5434 Sayıh Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 20.5.1976 Tarihli 2012 Sayılı Kanunla Ekle
nen Ek Maddenin (a) Fıkrasının Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmesi 

GEREKÇE 

Eski sekil 
Ek Madde — 
a) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi veya tn>Üa uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında 

geçildikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, 

Önerilen sekil 

Ek Madde — , 
a) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi, yüksek ihtisas (Master) veya tıpta uzmanlık için yurt 

içinde veya yurt dışında geçirdikleri doktora veya uzmanlık, yüksek ihtisas (Master) öğrenim süreleri, 
Devlet tmemuru olarak hizmet görmekte iken Devlet tarafından sağlanan bursla ve 1416 sayılı Kanuna 

göre Doktora öğrenimi veya tibta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında öğrenim yapan memurların 
bu sürelerini borçlanmak suretiyle emekliliğe saydırmaları 2012 sayılı Kanunla ka'bul edilmişti. 

Anayasadaki eşitlik ilkesi göz önünde tutularak üniversite öğreniminin üstü olarak kabul edilen doktora 
eğitimi ka'bul edilmiş ve buna muka'bil Master eğitimi açıkta 'bırakılmıştır. 

Kanun teklifimiz ile yüksek ihtisas (Master) ibaresinin kanuna ithali ile, Anayasanın ilkesine uyularak 
bir haksızlık giderilmektedir. 
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DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESİ MUHSİN ZEKÂI BAYER VE 15 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Sayık T. C. Emekli Sandığı Kanununa 20.5.1976 Tarihli ve 2012 Sayıh Kanunla Eklenen Ek Madde
nin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 20.5.1976 tarihli ve 2012 sayılı Kanunla ek
lenen ek maddenin (a) fıkrası aşağıdaki şeklilde değiştirilmiştir. 

a) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi, yüksek ihtisas master veya tıpta uzmanlı'k için yurt 
içinde veya yurt dışında geçirdikleri doktora veya uzmanlık, yüksek ihtisas (Imaster) öğrenimi süreleri, 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 518) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/114 
Karar No. : 155 

15 Haziran 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
«Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BAYER ve 15 Arkadaşının 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka

nununa 20.5.1976 Tarihli ve 2012 sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 15.6.1983 günlü 74 üncü birleşiminde Hükümet tem
silcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Teklif ile; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa, 20.5.1976 Tarihli ve 2012 sayılı Kanunla Ekle
nen Ek Maddenin (a) Fıkrasının değiştirilmesi ve böylece anılan fıkra hükümleri içerisine «Yüksek İhtisas 
(Master)» ibaresinin ilavesi öngörülmektedir. 

• Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 
1. Yükseköğretimin bir bütünlük içinde bulunduğu varsayımından hareketle, bu bütünün içinde yer alan 

«normal doktora veya uzmanlık öğrenim» ile «master veya lisansüstü eğitim» in aynı paralelde düşünülme
sinin doğru olamayacağı, 

2. Doktora veya uzmanlığın, yükseköğretimin dışında ve akademik bir eğitim olması dolayısıyla, master 
veya lisans üstü eğitim ile, «emekliliğe sayılma» bakımından eşit bir durum arz edemeyeceği, 

3. Ayrıca, Yükseköğretim 4, 6, 8 ve 10 yarı yıllık kademelere ayrındığından ileride 8 yarı yıllık lisans 
eğitimi görenlerin de borçlanma istekleri ile karşılaşılabileceği nedeniyle, 

Teklifin kanunlaşması uygun görülmediğinden, maddelerine geçilmesi kabul edilmemiş ve dolayısıyla teklif 
tümüyle reddedilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DÎNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

S. Sırrı KIRCALI 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

imzada bulunamadı 
Turgut TAN 

Üye 
Cahit TUTUM 

Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Karara muhalifim. 
Söz hakkım saklıdır 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Sodan TUZCU 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 518) 



I 

V 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 482 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1 /700) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik /7 Mayıs 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D. 18/101 -1496/04668 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar1 Kurulunca 2.5.1983 tarihinde kararlaştırılan 
«765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasansı» ile gerekçesi ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türk Ceza Kanununun cürümler başlıklı ikinci Kitabının Altıncı Babında, Ammenin itimadı Aleyhine Cü
rümler arasında sayılan ve sırasıyla 363, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 ve 402 nci maddelerde yer 
alan, ticarete hile ve fesat karıştırma ile umumun sıhhatine, yenecek ve içecek şeylere müteallik cürümlere ka
nunda tertip edilmiş olan cezaların pek: hafif kalması karşısında, halkın sağlığını hiçe sayan bu suçlarda bü
yük artış olduğu, etkinliğini yitirmiş bulunan müeyyidelerin faillerce bilerek göze alındığı müşahade edilmekte, 
bu durum ise toplumun sağlık, refah, huzur ve mutluluğunu olumsuz yönde etkilemektedir. Toplumun refah, 
huzur ve mutluluğunun sağlanması ise Anayasada Devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. 

Gelişen toplum yapısı, kentleşmenin giderek yaygınlaşması ve kent nüfuslarındaki gözle görülen artışlar, 
kişilerin beslenmeleri için gerekli zarurî gıda maddelerinin ticaretiyle uğraşanların sayısında da büyük artış ge
tirmiş, bunların gerektiği gibi kontrol edilemeyişi ve yasalara aykırı davranışlarına uygulanan cezaların günün 
şartlarına göre tesirsiz kalması gibi nedenler, toplumun sağlığını ilgilendiren belli konulardaki yasaklara uy
mayanlara uygulanacak müeyyidelerin yeniden gözden geçirilerek günün şartlarına göre düzenlenmesi ihtiyacını 
doğurmuştur. 

Son yıllarda bütün dünya ülkelerini etkileyen ekonomik bunalımın memleketimizde de bazı önemli tesirleri 
olduğu izahtan varestedir. Ham ve mamul madde fiyatlarında türlü nedenlerle meydana gelen af tısların, eko
nomik kuralları gereği olarak iktisadî hayata yapacağı olumsuz yansımaların zamanında ve yeterince alınacak 
iktisadî tedbirlerle karşılanması her ülkede başlıca sorun olmuş ve uygulamanın müessiriyeti bakımından alı
nan bu tedbirlerin aynı zamanda yasak tedbirlerle de pekiştirilmesi zorunlu görülmüştür. 

Nitekim ham madde fiyatlarındaki artışlar ve bu maddelerin teminindeki güçlükler yanında enerji ve 
akaryakıt bunalımı, mamul madde fiyatlarının da zaman zaman büyük ölçüde artmasına sebep olmuş bu durum 
Devletin fiyat tespiti konusunda bazı tedbirler almasını gerekli kılmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 401 inci maddesi bu hususlarda gerekli müeyyideleri taşımakta ise de maddenin 
düzenleniş biçimi itibariyle pek çok zarurî ihtiyaç maddesinin kapsam dışı kaldığı bu nedenle de uygulamada 
bazı eylemlerin müeyyideye tabi tutulamadığı görülmektedir. Bu durum söz konusu maddenin yeniden ele alı
narak günün ihtiyaçlarına göre düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. 

Yukarıda belirlenen nedenlerle, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri bu esprilerin ışığı altında yeniden 
düzenlenmiş bulunmaktadır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

1. Bir ila sekizinci maddelerle Türk Ceza Kanununun sırasıyla 363, 394, 395, 396, 397, 398, 399 ve 400 
üncü maddelerindeki para cezalan ile hürriyeti bağlayıcı cezalarda etkinliği ve caydırıcılığı sağlamak amacıyla 
yeniden düzenlemelere gidilmiş ve cezalar belli oranlarda artışa tabi tutulmuştur. 

2. Tasarının ikinci maddesiyle Kanunun 401 inci maddesi değiştirilmektedir. 
Maddenin birinci fıkrasında halkın beslenmesi, ısınması ve sağlığı için lüzumlu olan veya belli başlı eko

nomik faaliyetlerde kullanılan ya da kamu için gerekli olmaları nedeniyle fiyatları tespit ve ilan edilen temel 
ihtiyaç maddelerini satışa çıkarmayan, satıştan kaçınan, kaçıran, saklayan veya satılmadığı halde satılmış gibi 
gösteren veya fazla fiyatla satan, bu eşya maddelerin imali, satışı, dağıtımı, depolanması, ticareti veya bunlar üze
rinde kazanç amacı güden bir .faaliyeti bulunan kişiler hakkında müeyyideler getirilmekte ayrıca bu malların 
zor alımına karar verilmesi öngörülmektedir. 

ikinci fıkra, birinci fıkrada yazılı erzak, eşya ve mad delerle ilgili Hükümet bildirilerine aykırı davranışta 
bulunan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara uygulanacak hükümleri kapsamaktadır. 

Üçüncü fıkra, eylemin ikiden fazla kimse tarafından veya bir şirket faaliyeti sonucu işlenmesi halinde ce
zanın yukarı haddinin uygulanacağını, dördüncü fıkra ise maddenin değerine göre indirimi öngörmektedir. 

Beşinci fıkra, zaptolunan suç konusu erzak, eşya ve maddelerin bozulacak nitelikte olanlarının hâkim veya 
mahkeme kararıyla satılabilmesine olanak vermektedir. 

Tasarı ile düzenlenen maddenin son fıkrasında, «Yalan havadis yaymak veya duyurmak veya başka 
hileler kullanmak suretiyle» Birinci fıkradaki erzak, madde, mal veya eşyanın azalmasına, darlığına yahut fiyat
larının artmasına sebep olduğu takdirde uygulanacak müeyyideye yer verilmektedir. 

3. Tasarının üçüncü maddesi (Türk Ceza Kanununun 402 nci maddesinde yapılan değişikliğe ilişkindir. 
Umumun sıhhatine, yenecek ve içecek şeylere müteallik cürümler başlıklı fasılda yer alan maddelerdeki ce

zalardan birine mahkûmiyet halinde, cürme vasıta kılınan mesflek ve sanatın tatili ile birlikte işyerinin de 
aynı süre ile kapatılmasına karar verileceği, ancak, o işyerinin, bulunduğu mahal için hayatî önem taşıması 
örneğin, o yerde başka dükkân bulunmaması ve kapatılması halinde halkın zarurî ihtiyaçlarını karşılayama
yacak duruma düşeceklerinin anlaşılması takdirinde işyerinin kapatılmasına karar verilmeyeceği hükme bağ
lanmaktadır. 

Diğer taraftan, kapatılan işyerinin görülebilecek bir yerine, mahkeme kararının bir özetinin yapıştırılması 
ve ayrıca karar özetinin, mahkemece masrafı sonradan hükümlüden alınmak şartı ile gazetede ilanına da karar 
verilmesi maddede öngörülmektedir. Bu durumda mahkemece Cumhuriyet savcılığına gönderilen karar özetinin 
ilanı için gerekli masraf suçüstü ödeneceğinden karşıla nacak bilahara da hükümlüden tahsili yoluna gidilecek
tir. 

4. Onbir ve onikinci maddeler yürürlük ve yürütmeyle ilgilidir. 

Danışıma Meclisli (S. Sayısı: 482) 
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TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/700 
Karar No. : 83 

Adalet Komisyonu Raporu 

6 Haziran 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesi 
Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

1. Tasarının 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri aynen kabul edildi. 
2. Tasarının 6 ncı maddesindeki hapis cezasının asgarî haddi üç ay, para cezasının asgarî haddi beşbin 

lira olarak değiştirilmek suretiyle madde benimsendi. 
3. Tasarının 7 nci ve 8 inci maddeleri aynen kabul edildi. 
4. Tasarının 9 uncu maddesi ekli metinde olduğu gibi kanun tekniğine daha uygun bir biçimde ve bazı 

kelime değişiklikleri ile düzenlenerek benimsendi. 
5. Tasarının 10 uncu maddesinin son kısmında yer alan «yerel» kelimesi «mahallî» olarak değiştirildi. 

6. Tasarının yürürlükle ilgili 11 ve yürütme ile ilgili 12 nci maddeleri aynen kabul edildi. 
Raporumuz gereği için saygıyla arz olunur. 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkan 

dlah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
re ve Bu Raporda Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Bekir TÜNAY 
Üye 

Bulunamadı. 

Halil GELENDOST 
Başkanvekili 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

Bulunamadı. 

Yavuz ALTO? 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

Bulunamadı. 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

Bulunamadı. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 482) 
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HÜKÜMETİN TEKLlFt 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 363 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 363. — Bir kimse ticaret ettiği sırada müşterisine bir şey yerine aynı şey olmak üzere diğer bir 

şey yahut menşe ve evsafı ve miktarı beyan veyahut mukavele olunan surette mugayir olarak bir şey ita 
ederse altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm olur. 

Eğer tağyir, kıymetli eşyaya taalluk ederse fiilin duçar olacağı ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmi-
bin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır para cezasıdır.» 

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 394 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 394. — Halkın içeceği sulara ve alelıtlak yiyeceği ve içeceği şeylere zehir katarak vesair suretle 

bozarak umumun sıhhatini tehlikeye düşüren kimse beş seneden onbeş seneye kadar ağır hapis cezası ile 
cezalandırılır.» 

MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 395 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 395. — Halka dağıtılmaya veya parasız verilmeye mahsus bilumum yenilecek ve içilecek şeyleri 

veya ilaçları - bunları yiyen veya içenin sıhhatini hafif veya ağır surette ihlal etmesine badi olacak veçhile -
tağşiş veya taklit veya tağyir eden veya bu gibi şeyleri bilerek satan ve veren veya mağşuş ve sıhhate mu
zır olduğunu bildiği halde satılmak üzere mağaza veya dükkânında bulunduran ve gıdaları ve ilaçları bu su
retle tağşişe ve taklit ve tağyire yarayan maddeleri bu hususlarda kullanılacağını bilerek satan veya tedariki
ne delalet eden kimseler bir yıldan beş yıla kadar hapse ve yirmibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm olur ve bu gibi maddelerin kâffesi müsadere ve imha olunur.» 

MADDE 4. — Türk Ceza Kanununun 396 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 396. — Her kim taklit veya tağyir veyahut tağşiş edilmemiş olduğu halde haddi zatında umumun 

sıhhati için tehlikeli olan yenilecek ve içilecek ve sair şeyleri müşteriye tehlikeyi haber vermeksizin satarsa 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 5. — Türk Ceza Kanununun 397 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 397. — Tıbbî mevaddı satmaya mezun olup da bunları nevi ve kemmiyet itibariyle hekim re

çetelerinin münderecatına mugayir olarak yapan kimse altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 6. — Türk Ceza Kanununun 398 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 398. — Sıhhat için mazarratı olmayıp ancak tabiî olmayan bir maddei gıdaiyeyi tabiî diye sa

tılığa çıkaran kimse altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır.» 

MADDE 7. — Türk Ceza Kanununun 399 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 399. — Geçen maddelerde yazılı fiillerden biri hata veya kayıtsızlık veya meslek ve sanatta tec

rübesizlik veya nizam ve emir ve tarifata riayetsizlik neticesi olarak yapılmış ise faili 394 üncü maddede 
beyan olunan fiillerden dolayı altı aydan iki seneye kadar hapis, onbin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır 
para cezası ve 395 inci maddede beyan olunan fiillerden dolayı altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin lira
dan ellibin liraya kadar ağır para cezası ve 396 ve 397 nci maddelerde yazılı fiillerden dolayı iki aydan altı 
aya kadar hapis ve beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 8. — Türk Ceza Kanununun 400 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 400. — 395, 396, 398 inci maddelerde beyan olunan fiillerden birinin mürtekibi hekim ve eczacı 

veya ammenin sıhhatini muhafaza için icrası resmî mezuniyet istihsaline bağlı bulunan bir meslek ve sanat 
sahibi olup da bu fiili meslek ve sanatını suiistimal sureti ile yapmış ise 395 inci maddede yazılı fiillerden 
dolayı iki seneden on seneye kadar ağır hapis ve yetmişbeşbin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para ce-

Damşmia Meclisi ı(SvSayısı: 482) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

76S Sayıh Tttrk Ceza Kamınumm Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanım Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasamnın ikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü madıdleısıi Komisyonumuzca aynen kabul edıimlştir. 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Türk Ceza Kanununun 398 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 398. — Sıhhat için mazarratı olmayıp ancak tabiî olmayan bir maddei gıdaiyeyi tabiî diye sa

tılığa çıkaran kimse üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır.» 

MADDE 7. — Tasarının yedinci maddesi Komisyo numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının sekizinci ınlalddösi Komisyonumuzca aytten 'kabul edilmiştir. 

DaflMsmla Meclisi (S. Sayısı: 4»2) 
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(Hükümetin Teklifi) 

zası ve 396 ncı maddede yazılı fiillerden dolayı bir yıldan dört yıla kadar hapis ve yirmibin liradan yüzelli-
bin liraya kadar ağır para cezası ve 398 inci maddede yazılı fiillerden dolayı bir yıldan iki yıla kadar hapis 
ve yirmibin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 9. — Türk Ceza Kanununun 401 inci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 
«Madde 401. — I) Halkın beslenmesi için gerekli et, ekmek, un, süt, tuz, şeker, yağ, peynir, zeytin ve 

benzerleri gıda maddelerinin; 
II) Halkın ısınması, temizliği ve aydınlanması için gerekli madde ve eşyalarla her türlü yakıtın; 
III) Sağlığın korunmasında, tedavide ve tıpta kullanılan ilaç, kimyasal madde, alet ve diğer şeylerin; 
IV) inşaat, sanayi, ulaşım ve tarımda kullanılıp da fiyatları Hükümet veya diğer yetkili mercilerce tes

pit ve ilan edilen eşya ve maddelerin; 
V) Kamu için gerekliliği nedeniyle veya Devletin genel iktisadî ve malî politikası gereği olarak, fiyatları 

Hükümet tarafından tespit ve ilan edilen, mal, eşya, araç, gereç ve her türlü maddelerin; 
îmali, satımı, dağıtımı, depolanması veya her ne biçimde olursa olsun ticaretiyle uğraşan ya da böyle 

bir uğraşı olmadığı halde bunlardan kazanç amacı güden herhangi bir faaliyette bulunan kimse bu erzak, 
madde, eşya ve malların satışından kaçınır, saklar, kaçirır, satılmadığı halde satılmış gibi gösterir veya fazla 
fiyatla satarsa iki yıldan on yıla kadar hapis ve yetmişbeşbin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır. Suç konusu bu mal ve eşyanın zoralımına da karar verilir. 

Yukarıdaki fıkrada yer alan erzak, madde, eşya ve malların resmî mercilere bildirilmesine ilişkin ola
rak Hükümetçe çıkarılan kararlara aykırı hareket eden ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunan kimse, fiil daha 
ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve onbeşbin liradan yet
mişbeşbin liraya kadar ağır para cezası verilir, bildirim dışı bırakılan malların zoralımına da karar verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yer alan eylem ve davranışlar ikiden fazla kimse tarafından veya kurulu bir şir
ketin faaliyeti sonucu vukubulursa birinci fıkradaki halde hapis cezası üç yıldan, ikinci fıkradaki halde bir 
yıldan az olamaz. 

Suç konusu erzak, madde, mal veya eşyanın değeri az ise yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar ya
rısına, çok az ise üçte birine indirilir. Mükerrir olanlar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki suç konusu erzak, madde, mal veya eşyanın, gerektiğinde 
satışına ve satışın en yakın belediye veya ilgili kamu kuruluşunca yapılmasına soruşturmanın her safhasında 
ilgili hâkim veya mahkemece karar verilir. Satış bedeli, mahkûmiyet halinde zoralımına karar verilmek üzere 
dava sonuna kadar muhafaza edilir. 

Bir kimse her ne şekilde olursa olsun yalan haber yaymak ve duyurmak veya başka hileler kullanmak 
suretiyle birinci fıkradaki erzak, madde, mal veya eşyanın azalmasına, darlığına yahut fiyatlarının artması
na sebep olursa eylemi daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde iki yıldan on yıla kadar 
hapis ve yetmişbeşbin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir.» 

MADDE 10. — Türk Ceza Kanununun 402 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 402. — Geçen maddelerde yazılı cürümlerden birine mahkûmiyet halinde ayrıca, tertip olunacak 

ağır hapis veya hapis cezası müddetine müsavi olarak failin cürme vasıta kıldığı meslek ve sanatın tatiline 
ve aynı süre ile işyerinin kapatılmasına da hükmolunur. işyerini kapatma cezası iki yıldan fazla olamaz. Ancak, 
işyeri bulunduğu mahal için hayatî önem taşıdığı takdirde işyerinin kapatılmasına karar verilmez. 

Danışınla Mecfei (S. Sayısı: 482) 
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MADDE 9. — Türk Ceza Kanununun 401 inci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 
«Madde 401. — Gıda maddeleri veya kamuya gerekli şeylerden : 
a) Halkın beslenmesi için gerekli et, ekmek, un, süt, tuz, şeker, yağ, peynir, zeytin veya benzeri gıda 

maddelerinin; 
b) Halkın ısınması, temizliği veya aydınlanması için gerekli madde veya eşyalarla her türlü yakıtın; 
c) Sağlığın korunmasında, tedavide ve tıpta kullanılan ilaç, kimyevî madde, alet ve diğer şeylerin; 
d) İnşaat, sanayi, ulaşım ve tarımda kullanılıp da fiyatları Hükümet ve diğer yetkili mercilerce tespit ve 

ilan edilen eşya veya maddelerin; 
e) Kamu için gerekliliği sebebiyle veya Devletin genel iktisadî ve malî siyaseti gereği olarak, fiyatları 

Hükümet tiaırafundan tespit ve ilan «dilen mıal, eşya, araç, gereç ve her türlü maddelerin; 
imali, satımı, dağıtımı, depolanması veya her ne şekilde olursa olsun ticaretiyle uğraşan veya herhangi bir 

surette kazanç amacı güden bir faaliyette bulunan kimse, bu erzak, madde, eşya veya malların satışından ka
çınır, bunları saklar, kaçırır, satılmadığı halde satılmış gibi gösterir veya fazla fiyatla satarsa iki yıldan on 
yıla kadar hapis ve yetmişbeşbin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Ayrıca suç 
konusu mal veya eşyanın müsaderesine de karar verilir. 

Yukarıdaki fıkrada yer alan erzak, madde, eşya veya malların resmî mercilere bildirilmesine ilişkin olarak 
Hükümetçe çıkarılan kararlara aykırı hareket eden veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kimse, fiil daha ağır 
cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve onbeşbın liradan yetmiş
beşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Ayrıca bildirim dışı bırakılan malların müsaderesine 
de karar verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yer alan fiil ve hareketler ikiden fazla kimse tarafından veya kurulu bir teşekkülün 
faaliyeti sonucu vukubulursa birinci fıkradaki halde hapis cezası üç yıldan, ikinci fıkradaki halde bir yıldan 
az olamaz. 

Suç konusu erzak, madde, mal veya eşyanın değeri az ise yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar ya
rısına, çok az ise üçte birine indirilir. 

Mükerrir olanlar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. 
Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki suç konusu erzak, madde, mal veya eşyanın gerektiğinde sa

tışına ve satışın en yakın belediye veya kamu kuruluşunca yapılmasına soruşturmanın her safhasında yetkili 
hâkim veya mahkemece karar verilir. 

Satış bedeli mahkûmiyet halinde müsaderesine karar verilmek üzere dava sonuna kadar muhafaza edilir. 
Bir kimse her ne şekilde olursa olsun yalan haber yaymak, duyurmak veya başka hileler kullanmak sure

tiyle birinci fıkradaki erzak, madde, mal veya eşyanın azalmasına, darlığına yahut fiyatlarının artmasına se
bep olursa, fiili daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde iki yıldan on yıla kadar hapis 
ve yetmişbeşbin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

MADDE 10. — Türk Ceza Kanununun 402 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 402. — Geçen maddelerde yazılı cürümlerden birine mahkûmiyet halinde ayrıca, tertip oluna

cak ağır hapis veya hapis cezası müddetine müsavi olarak failin cürme vasıta kıldığı meslek ve sanatın tatiline 
ve aynı süre ile işyerinin kapatılmasına da hükmolunur. İşyerini kapatma cezası iki yıldan fazla olamaz. 

Danışmia Meclisi (S. Sayısı: 482) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Bu maddenin uygulandığı hallerde, verilip kesinleşen karar özetleri, büyük harflerle yazılmak suretiyle, 
kapatılan işyerinin göze çarpan bir yerine yapıştırılır. Ayrıca, karar özeti, mahkemece Cumhuriyet Savcılı
ğına bildirilir ve masrafı bilahara hükümlüden alınmak üzere Ankara, İstanbul, izmir'de yayınlanan ve tirajı 
yüzbinin üzerinde bulunan bir veya :ki gazetede ve ayrıca varsa suç yerinde yayınlanan yerel bir gazetede 
derhal ilan edilir.» 

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

2.5.1983 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tanm ve Orman Bakanı 
Prof, Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakaı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgc 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H., Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H,\ Sağlam 

Prof. Dr. A, Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N, Özdas 

İçişleri Balkanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve: Tek. Baücanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M, Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoelu 

imar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Dani'şm'a Meclisi (S. Sayısı: 482) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Ancak, işyeri, bulunduğu mahal için hayatî önem taşıdığı takdirde işyerinin kapatılmasına karar veril
mez. 

Bu maddenin uygulandığı hallerde, verilip kesinleşen karar özetleri, büyük harflerle yazılmak suretiyle, 
kapatılan işyerinin göze çarpan bir yerine yapıştırılır. Ayrıca karar özeti, mahkemece Cumhuriyet Savcılığı
na bildirilir ve masrafı bilahara hükümlüden alınmak üzere Ankara, istanbul, izmir'de yayınlanan ve tirajı 
yüzbinin üzerinde bulunan bir veya iki gazetede ve ayrıca varsa suç yerinde yayınlanan mahallî bir gaze
tede derhal ilan edilir.» 

MADDE 11. — Tasarının onbirinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının onikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisli (S. Sayısı: 482) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 384 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek Birinci Mad
desine 1 7 . 3 . 1982 Tarih ve 2638 Sayılı Kanunla Eklenen İkinci 
Fıkranın Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko

misyonu Raporu. (1/645) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 17 Mart 1983 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-950/01853 

DANIŞMA MlBCLHSt BAlŞİKlAlNLIĞINlA 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 143.1983 tarihinde kararlaş

tırılan «647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2638 Saydı 
Kanunla Eklenen tkinci Fıkranın Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiş
tir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Barbakan 

GERIHKÇE 
Askerî mahkemelerce tutuklanan sanıklar hakkında, diğer suçlarından dolay» adliye malhkemderince ve

rilen hürriyeti bağlayıcı cezalanın infazı, umumî cezaevlerinde öncelikle yapılması gerekmektedir, 
!Bu durum uygulamada güçlükler doğurmakta, çoğu örgüt üyesi olan ve askerî cezaevinde tutuklu bulu

nan sanıklar, hakkındaki ceza ilamlarının infazı için umumi cezaevlerine konulmakta, tutuklu bulundukları 
işlerden dolayı sıkıyönetim askerî malhkemelerine getirilip götürülmekte, bu nakil sırasında başta firar olmak 
üzere bazı olaylar meydana gelmektedir. 

Bu mahzurları gidermek için, 17.3.1982 tarih ve 2638 sayılı Kanunla 647 sayılı Cezaların infazı Hakkın
da Kanunun ek birinci maddesine bir fıkra eklenmiş ve herhangi bir suçtan askerî ceza ve tutukevinde hü
kümlü ve tutuklu bulunan kişiler hakında adliye mahkemelerince verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların infazı, 
bu kişilerin askerî cezaevinde infazı gereken hükümlülük ve tutukluluk hallerinin sona ermesine kadar geri 
bırakılması sağlanmıştır. 

'Bundan ayrı olarak aynı gerekçelerle, Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinasyon toplantısında; «2638 sayılı 
Yasanın amacına uygun olarak tatbiki için, askerî mahkemece verilen ve Askerî Ceza Kanununun 39 uncu 
maddesi gereğince umumî cezaevlerinde infazı gerektiren cezaların yerine getirilmesinin geri bırakılmasını 
sağlayan bir düzenleme yapılması» istenilmiştir. 

1632, Sayılı Askerî Ceza Kanununun 39 uncu maddesinin 3 numaralı fıkrasında askerî mahkemelerce veril
miş cezalardan umumî cezaevlerinde infaz olunacaklar sayılmakta ve siviller hakkında askerî mahkemelerce 
verilen ceza hükümleri bunlar arasında gösterilmektedir. 

iBu durumda yukarıda açıklanan sakıncalar, askerî mahkemelerce haklarında hürriyeti bağlayıcı ceza ve
rilen kişilerin cezalarının infazının umumî cezaevlerinde yapılması halinde de ortaya çıkmaktadır. 

Ancak sivil cezaevlerinde yapılacak cezaların infazının askerî cezaevlerindeki tutukluluk halinin sona 
ermesine kadar geri bırakılması, bazı durumlarda mahzurlar ortaya çıkarmaktadır. 
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Şöyle ki; 
Türk Ceza Kanununun 40 mcı maddesinin birinci fıkrasında, «Hüküm katiyet keslbefcmeden evtvel vuku-

'bulan mevkufiyet ceza mahkûmiyetlerinden indirilir» hükmü yer almaktadır. 

Tutuklunun, tutuklandığı suçtan 'beraat etmesi veya bu suçun af ve zamanaşımı gilbi özel sebeplerle orta
dan kalkması muhtemeldir. Ortaidan kalkan bir suçtan Idolayı tutuklu kalman günlerin, başka suçtan kesinleş
miş hürriyeti bağlayıcı cezadan mahsubu her zaman mümkün olmayabilir. Bu bakımdan hürriyeti bağlayıcı 
cezanın mevcudiyeti halinde tedbirden ibaret bulunan tutuklama müzekkeresinin değil, hürriyeti bağlayıcı 
cezanın öncelikle infazı gerekir. Esasen hürriyeti bağlayıcı cezanın yerine getirilmesiyle tutuklamadan bekle
nen gaye kendiliğinden yerine gelmiş olur. 

Askerî mahkemece tutuklanan kişinin, mevcut hürriyeti bağlayıcı cezasının infazının geri bırakılarak tuitukla-
ıma müzekkeresinin yerine getirilmesi için askerî cezaevine gönderilmesi durumunda, tutuklandığı suçtan beraat 
etme ihtimali vardır. Bu halde, cezanın infazı geri bırakıldıiğı için, tutuklu kaldiğı günlerin cezasından mah
subu imkânı ortadan kalkmaktadır. 

Tasarı ile; sayılan sakıncalar giderilmekte ve herhangi bir suçtan askerî ceza ve tutukevinde bulunan 
kişiler hakkında adliye veya askerî mahkemelerince verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların infazımın, umumî ce
zaevleri yerine askerî cezaevlerinde yapılacağı hükme bağlanmaktadır. 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No, : 1/645 
Karar No. : 72 

Adalet Komisyonu Raporu 

13 Nisan 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2638 Sayılı Ka
nunla Eklenen ikinci Fıkranın Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesi Adalet Bakanlığı temsil
cisinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının birinci maddesinin, maddeye açıklık getirmek üzere «kişiler hakkında» kelimelerinden sonra 
«başka bir suçtan», «infaz edilenler hakkında» kelimelerinden sonra «647 sayılı Cezalann İnfazı Hakkında 
Kanunun» kelimelerinin ilave edilmesiyle; 2 nci ve 3 üncü maddelerinin Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle 
aynen kabul edilmesi uygun görülmüştür. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

If. Fevzi ÜYGUNER 
'Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Üye 

Necip BİLGE 
Üye 

Ömer. 

Halil GELENDOST 
BaşUdanvekili 
Bulunamadı 

Yavuz ALTÖP 
Üye 

Bulunamadı 

Halil ERTEM 
Üye 

Adnan OREL 
Üye 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Bekir TÜN AY 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 384) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek 
Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2638 Sayılı 
Kanunla Eklenen İkinci Fıkranın Değiştirilmesine 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 ta
rih ve 2638 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkra aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Herhangi bir suçtan askerî ceza ve tutukevinde 
tutuklu bulunan kişiler hakkında, adliye mahkemele
rince verilen veya askerî mahkemelerce verilip de 
Asikerî Ceza Kanununun 39 uncu maddesi uyarın
ca umumî cezaevlerinde infazı gereken, hürriyeti bağ
layıcı cezalar ile para cezasından çevrilmiş bulunan 
hürriyeti bağlayıcı cezaların infazı, bu kişilerin tu
tukluluk hali durdurulmak suretiyle askerî ceza ve tu
tukevlerinde yapılır. Hükümlü, tutukluluk halinin so
na ermesi durumunda, cezasının infazı bitmemiş ise 
umumî cezaevine gönderilir. Cezalan askerî ceza ve 
tutukevlerinde bu suretle infaz edilenler hakkında 19 
uncu madde ile Ek 2 nci madde hükümleri de uygu
lanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek 
Birinci Maddesine 17.3.1982 tarih ve 2638 Sayılı 

Kanunla Eklenen İkinci Fıkranın Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
da Kanunun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 tarih 
ve 2638 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Herhangi bir suçtan askerî ceza ve tutukevinde 
tutuklu bulunan kişiler hakkında, başka bir suçtan 
adliye mahkemelerince verilen veya askerî mahkeme
lerce verilip de Askerî Ceza Kanununun 39 uncu 
maddesi uyarınca umumî cezaevlerinde infazı gere
ken, hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezasından 
çevrilmiş bulunan hürriyeti bağlayıcı cezaların infa
zı, bu kişilerin tutukluluk hali durdurulmak suretiy
le askerî ceza ve tutukevlerinde yapılır. Hükümlü, tu
tukluluk halinin sona ermesi durumunda, cezasının in
fazı bitmemiş ise umumî cazaevine gönderilir. Ce
zaları askerî ceza ve tutukevlerinde bu suretle infaz 
edilenler hakkında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 19 ve Ek 2 nci Madde hükümleri 
de uygulanır.» 

MADDE 2. — Tasannın ikinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 384) 
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MADDE 3. 
Kurulu yürütür. 

(Hükümetin TelkM) 

— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Başbakan 
B. Ulusu 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

14.3.1983 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. î. Öztmk 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakaını 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/., Türkmen 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakamı 
H. Sağlam 

Bayındjrlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakam Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Ktlıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tanm ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/.ı Evliyaoğlu 

Çatışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. İlkel 

imar ve iskân Bakanı Köy tş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S, Side 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 369 

21 . 12 . 1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri 
Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel 
Müdürlüğüne Bağlı Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye 
Verilmesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonları Raporları. 

( 1 / 5 9 4 ) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 7 Ocak 1983 
Sayı : K.K.T.D. 18/10! 

1368/07740 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30.12.1982 tarihin
de kararlaştırılan «21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayıb Tanm Bakanlığı Ziraat İşleri Genel MüdttrHiğü ile Ziraî 
Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Ve
rilmesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile ge
rekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederimi 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bakanlığfmız 17.2.1981 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 2384 sayılı yasa ile «Tarım ve Orman Bakan
lığı» vad!ını almış bulunmaktadır. 

21.12.1967 Tarih ve 969 Sayılı Kanunun I inci maddesi uyarınca Bakanlığımıza bağlı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğüne 200 milyon lira, Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne de 50 milyon lira 
olmak üzere toplam 250 milyon liralık nominal sermaye limiti Döner Sermayeli îşlettimelerimizlin yoğun 
faaliyetleri nedeniyle kısa zamanda dolmuş ve ayni madde uyarınca Bakanlar Kurulunun 29.4.1976, 
18.3.1981 tarih ve 7/4808 - 2563 sayılı kararları ile toplam 500 milyon (Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina 
Genel Müdürlüğü 100 milyon lira, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ise 400 milyon lira) liraya çıkarılmış bu
lunulmaktadır. 

Halihazırda Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı 164, Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdür
lüğüne bağlı 34 Döner Sermayeli Kuruluş bulunmaktadır. 

Bu Kuruluşlarımızda, yukanda belirtilen sermaye limiti ile, 969 sayılı Kanun ve bu Kanuna ait Yönetme
liğin 3 üncü maddesinde (öğretim, Eğitim, Yayım yapmak, denemeler yapmak ve araştırmalarda bulunmak, 
Tohum, Toprak ve ilaç analizleri yapmak, bitki ve hayvan ürünlerini çiftçiye örnek teşkil edecek şekilde de
ğerlendirmek amacıyla imalatta bulunmak ve pazarlamasını sağlamak, tohum damızlık fide, fidan, bağ çu
buğu ve hayvan yetiştirmek, üretilen, yetiştirilen ve imal edilen maddeleri salmak, Ziraî Mücadele ve Ziraî 
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Karantina hizmetlerini ifa etmek, mücadele neticesinde elde olunan bitkisel ve hayvansal ürünlerden değer
lendirilmesi mümkün olanları değerlendirmek, bu faaliyetlerin ifasında gereken hallerde özel ve Tüzelkişi
lerle işbirliği yapmak ve yaptırmak) belirtilen kamuya yönelik hizmetler yürütülmektedir. 

Ayrıca bu kuruluşlarca Devlet ve Hükümet Politikamız olan II nci ürün projesi nadaslarının daraltıl
ması projelerinin yanı sıra memleket tarımının ve ekonomisinin gelişmesinde çok etkili ve faydalı diğer pro
jelerde uygulanmakta (Tohum Dağıtım Projesi, patates, çeltik projesi tarla ve yem bitkileri üretim projeleri 
v.s.) artan nüfusumuzun yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmesini, çiftçilerin gelirlerini artırarak geçinme 
şartlarının iyileştirilmesi, tarıma dayalı olara'k gelişen sanayimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve istikrarlı 
bir şekilde dış ticaretin canlandırılması ve ihracatın artırılmasının temini için dinamik 'bir üst yapı, üretim, 
hasat, depolama, pazarlama ve tüketim arasında ahenkli bir sistem oluşturmasını sağlayan çalışmalar yapıl
maktadır. 

Döner Sermayeli Kuruluşlar yukarıda belirtilen faaliyetlerin yanı sıra Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığınca Onaylanan 1982 yılı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye yatırım- programındaki 95 
milyon lira tutarındaki projeler ile Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğü Döner Sermaye ya
tırım programında yer alan 50 milyon lirahk yatırım gerçekleştirmek zorunluluğunda bulunmaktadır. 

Bu nedenle, son yıllarda artan fiyat artışları (fide, tohum, gübre, makine, yedek parça, akaryakıt Ziraî 
Mücadele ilaçları ve benzeri) göz önünde tutularak sermaye limitinin Maliye Bakanlığının görüşü doğrultu
sunda, «Genel bütçeden ödeme yapılmaksızın kuruluşların bilanço kârları ile karşılanıması koşuluyla» top
lam 6 milyar liraya (Ziraat işleri Genel Müdürlüğüne 5 milyar lira Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Ge
nel Müdürlüğüne 1 milyar lira) çıkarılması İşletmelerin faaliyetlerinde rahatlık sağlayacaktır. 

TC 
Danışma Meclisi 
Tarım ve Orman, U Ocak 1983 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonu 
Sayı : 43 

Esas No. : 1/594 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım 
Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun Adının ve I inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun 
görüldüğünden Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince tasarı hakkındaki görüşlerini
zin Komisyonumuza bildirilmesini arz ederim. 

Dr. Osman YAVUZ 
Tarım ve Ormianı, Köy İşleri ve 

Kooperatifler Komisyonu Başkanı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 369) 
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TC 
Ehınışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/594 
Karar No. : 130 

17 Mart 1983 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLER t VE KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 11.1.1983 gün ve 43 sayılı yazınız. 
ilgi yazınızla, İçtüzüğün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince Komisyonumuz görüşüne ihtiyaç duyulduğu be

lirtilen, «21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım Bakanlığı Ziraat işleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mücadele 
ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Verilmesi Hak
kında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi, Komis
yonumuzun 17.3.1983 güftlü 49 uncu 'Birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarının; 969 sayılı Kanunun 1 inci maddesini değiştiren çerçeve 2 nci (maddesinden «toplam olarak 6 
milyar liralık döner sermaye taihsis edilmiştir.» ibaresinin çıkartılarak yerine «kuruluşların kendi bilanço 
kârlarından karşılanmak kaydıyla toplam olarak 6 milyar liralık döner sermaye seviyesine çıkarma izni ve
rilmiştir.» ibaresinin konulması, 

969 sayılı Kanunun adını değiştiren çerçeve 1 inci madde ile, yürürlük ve yürü&neyi düzenleyen 3 ve 
4 üncü maddelerinin aynen kabul edilmesi benimsenmiştir. 

Bilgilerinize ârZ ölüıiür. 

Tandoğm TOKGÛZ 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
iKâitip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 
İzinli 

Toplantıda bulunamadı 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Öter GÜÂBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOGLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

OrHân BAYSAL 
iBa'şkaıriveklili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
ıÜyö 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Ertugrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Cefmil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAY ER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üyö 

İbrahim GÖ'KTEPE 
Üye 
İzinli 

Toplaıntııda buluriam'adı 

Turgut KUNTER 
Üyö 

Başkanlıkça görevli olduğundan 
Toplantıda "bulunalmadı 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Sodan TUZCU 
Üye 

Dâmşma Meclisi (S. Sayısı : 369) 
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Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Tarım ve Orman, Köy İsleri ve 
Kooperatifler Komisyonu 

Esas No. : 1/594 
Karar No. : 17 

28 Mart 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

21.12.1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mücadele ve Zi
raî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Verilmesi Hak
kında Kanunun Adının ve 1 linçi Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 14 
Ocak 1983 ve 23.3.1983 tarihli Birleşimlerinde Bakanlık ve İlgili Kuruluş temsilcilerinin de iştirakleri ile gö
rüşülüp lincelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda: 

1. Maddelere, madde başlığı konulması uygun görülmüştür. 
2. Tasarının 1 inci maddesi herhangi bir değişikliğe gerek olmadığı düşüncesiyle Komisyonumuzca red

dedilmiş ve 2 nci madde 1 inci madde olarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir, 
«Sermaye miktarının artırılması. 
Madde 1. — Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne 5 milyar lira, Ziraî 

Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne de 1 milyar lira olmak üzere kuruluşların İkendi bilanço 
kârlarından karşılanmak suretiyle toplam 6 milyar liralık döner sermaye tahsis edilmiştir. 

Yukarıda tespit edilmiş sermaye limiti zamanla ortaya çıkacak ihtiyaç ve zaruretlere göre Bakanlar Ku
rulu kararı ile iki katına çıkarılabilir.» 

3. Tasarının 3 üncü maddesi 2 nci madde olarak, 4 üncü maddesi de 3 üncü madde olarak aynen be
nimsenmiştir. 

Raporumuz saygı ile sunulur^ 

Osman YAVUZ 
Başkan' 

Zeki ÖZKAYA 
Kâtip 

Kamer GENÇ 
Üye 

R. Adli ONMUŞ 
Üye 

Salih İNAL 
Başkanvekili 

Mahmut AKJKILIÇ 
Üye 

(Toplantıda bulunamadı) 

M. Velid KORAN 
Üye 

Raporlu 

At alay PEKÖZ 
Uy*, 

Fuat YILMAZ 
Üye 

/. Doğan GÜRBÜZ 
Sözcü 

Vehbi Muhlis DABAKOĞLU 
Üye 

Recep MERİÇ 
Üye 

Şerafettin YARK1N 
Üye 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTlĞI METİN 

21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım Bakanlığı 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mücadele 
ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Ku
rum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Verilmesi 
Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

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

MADDE 2. — 969 sayılı Kanunun 1 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Taran ve Orman Bakanlığına bağlı 
Ziraat işleri Genel Müdürlüğüne 5 milyar lira, Ziraî 
Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne 
de 1 milyar lira olmak üzere, (kuruluşların kendi 'bi
lanço (kârlarından (karşılanmak kaydıyla toplam ola
rak 6 milyar liralılk döner sermaye seviyesine çıkar
ma izni verilmiştir. 

Yukarıda tespit edilmiş sermaye limiti zamanla or
taya çıkacak ihtiyaç ve zaruretlerle orantılı olarak 
Bakanlar Kurulu kararıyla iki katına çıkarılabilir.» 

ıMADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım Bakanlığı 
Ziraat tşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mücadele 
ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Ku
rum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Yerilmesi 
Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 969 sayılı Kanunun adı aşağıdaki 
şökıilde değiştirilmiştir: 

«Tarım ve Orman Bakanlığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina 
Genel Müdürlüğüne bağlı Kurum - Okul ve Kuru
luşlara Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun» 

MADDE 2. — 969 sayılı Kanunun 1 inci maddesi 
aşağıdalki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Tarım ve Orman Balkanlığına bağ
lı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne 5 milyar lira, Zi
raî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğü
ne de 1 milyar lira olmak üzere toplam olaraik 6 
milyar liralık döner sermaye tahsis edilmiştir. 

Yukarıda tespit edilmiş sermaye limiti zamanla 
ortaya çıkacak ihtiyaç ve zaruretlerle orantılı olarak 
Bakanlar Kurulu kararıyla ilki (katına kadar çıkarıla
bilir.» 

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

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 369) 
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TARIM VE ORMAN, KÖY tŞLE'RÎ VE KOOPERATİFLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTtĞt 
METİN 

21.12.1967 TarihU ve 969 Sayılı Tarım Bakanlığı Ziraat tşleri Genel Müdürlüğü , Ue Ziraî Mücadele ve 
Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Verilmesi Hak

kında Kanunun 1 bici Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı.; 

MADDE 1. — 21.12.1967 tarih ve 969 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şeikilde değiştirilmiştir. 

«Sermaye miktarının artırılması 

Madde 1 . — Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Ziraat tşleri Genel Müdürlüğüne 5 milyar lira, Ziraî 
Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne de 1 milyar lira olmak üzere kuruluşların kendi bilanço 
kârlarından (karşılanmak suretiyle toplam 6 milyar liralılk döner sermaye tahsis edilmiştir. 

Yukarıda tespit edilmiş sermaye limiti zamanla ortaya çıkacak ihtiyaç ve zaruretlere göre Bakanlar Ku
rulu Kararıyla ilki katına çıkarılabilir.» 

Yürürlük 

MADDE 2. — Tasarının 3 üncü maddesi 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Damsa» MecJtsi (S. Sayısı : 369) 
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(Bütçe - Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MAıDDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Bay kara 

Devlet Bakana 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bak* 
Prof. Dr. K. Kılıçturg 

(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 4, — Bu Kanun hükümlerini Maliye 
ve Tarım ve Orman Bakanları yürütür. 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Prof. Dr. A. Bozer 

30.12.1982 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Balkanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Taınm ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Baıkanı 
Prof. Dr. T. Es'ener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Baıkanı 
M. Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 369) 
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Yürütme 

MADDE 3. — Tasarının 4 üncü maddesi 
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Kooperatifler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 387 

Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler, Adalet, Malî İşler ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları. 

(1 /579) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 2 Aralık 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1271/05197 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.12.1982 tarihinde ka
rarlaştırılan «Çırak, Kalfa ve Ustahk Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

ÇIRAK, KALFA VE USTALIK KANUNU TASARISI GENEL GEREKÇESİ 

Ülkemizde mal ve hizmet üretim sürecinde bulunan bağımsız işyeri açabilecek veya çeşitli işyerlerinde ben
zer kademelerde çalışabilecek, ekonomik, sosyal ve teknolojik kalkınmaya katkıda bulunabilecek üretimin ve
rimli ve kaliteli yapılmasını sağlayacak nitelikli insangücü yetiştirmek amacıyla Çırak, Kalfa ve Ustalık Ka
nunu çıkarılmıştır. 

Ancak; 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu kolay anlaşılır, sade ve düzenli bir biçimde hazırlan
mamış, maddeler konulara göre yerli yerince düzenlenmemiş, aynı anlamda değişik kelime ve terimler kulla
nılmış ve önemli olan bazı konular ise tam açıklığa kavuşturulmayarak askıda kalmıştır. 

Kanun kapsamı içinde bulunan kurumların eğitime katkısı ve çıraklık döneminden sonra kalfa ve ustala
rın eğitimi konusunda açık bir hüküm getirilmemiştir. Ceza ile ilgili hükümler geleceğe yönelik bir biçimle 
düzenlenmemiştir. Bunlara benzer nedenlerle kanunun gözden geçirilerek yeni bir kanun tasarısı hazırlan
masında yarar görülmüş ve hazırlanmıştır. 

Yeni Kanun tasarısında özetle şu düzenlemeler yapılmıştır : 
1, İlkokuldan mezun olanlar çıraklık sistemine alınmıştır. 
% Özel kuruluşlar da çırak okulu veya eğitim yeri açabileceklerdir. 
3. Eğitim giderlerine, çırak çalıştıran işyerleri de katılacaklardır. 
4. Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından mezun olanlar en az bir yıllık iş tecrübesinden sonra 

usta yeterlik belgesi alabileceklerdir. 
5. Kalfa ve usta yeterlik belgesinin dağıtılması konusu açıklığa kavuşturulmuştur. 
6. Merkez Çıraklık Kurulu ve îl Çıraklık Kurulları üyeleri yeniden düzenlenmiştir. 
7. Çıraklık eğitiminden sonra kalfalık döneminde de eğitime devam edilecektir. 
8. Yaptırımlar günün şartlarına ve geleceğe yönelik bir biçimde düzenlenmiştir. 
9. Kalfalık ve ustalık sınav komisyonlarının oluşumu ve işleyişinde görülen eksiklikler giderilmiştir. 

10. Kanunun uygulanmasına ilişkin denetime, etkinlik ve işlerlik getirilmiştir,; 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Çeştli işyerlerinde, örgün eğitimden çeşitli nedenlerle ayrı kalarak, çalışan gençlerin çalışma 
ve yetişme durumlarının belirli bir düzene sokulması gerekmektedir. Bu yasa ileride işyeri açabilecek veya be
lirli kademede çalışacak gençlerin eğitiminin düzenlenmesi yanında bu kademelerde çalışanların aynı düzey
de (standafit) yetişmeleri gereğini de ortaya koymaktadır. 

Madde 2. — Kanun kapsamına, 507 ve 5590 ısayılı kanunlara göre kurulmuş meslekî kuruluşlara kayıtlı 
işyerlerinde çalışanları ve döner sermayeli işyerlerini kapsamaktadır. Özelliği nedeniyle Adalet Bakanlığı Ceza ve 
Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeler ayrı tutulmuştur. 

Madde 3. — Kanunda sözü edilen çırak, çırak adayı, Çıraklık Sözleşmesi, kalfa, usta, eğitici usta, işyeri 
saihibi, Sınav Komisyonları, Merkez Çıraklık Kurulu, 11 Çıraklık Kurulu, Yeterlik Belgesi, Meslekî Uzmanlık 
Komisyonu, Çıraklık Okulu gibi deyimlerden ne anlaşıldığı açıklanmıştır. 

Madde 4. — Merkez Çıraklık Kurulunun kurulması belirlenmiştir. 
Madde 5. — Merkez Çıraklık Kurulunu oluşturan Bakanlıklar ve Kurumlar temsilcileri ve sayıları belir

lenmiştir. 
Madde 6. — Kurulun başkanı ve sekreterya işlerinin yürütülmesi belirlenmiştir, 
aMdde 7. — Kurulun olağan veya olağanüstü toplanma durumu belirlenmiştir. 
Madde 8. — Merkez Çıraklık Kurulunun görevleri belirlenmiştir. 
Madde 9. — îl Çıraklık Kurulunun, Merkez Çıraklık Kurulunca kurulmasına karar verildikten itibaren, 

hangi süre içinde kurulması gerekliliği belirlenmiştir. 
Madde 10. — İl Çıraklık Kurulunu oluşturan kurumlar ve üye sayıları belirlenmiştir. 
Madde 11. — 11 Çıraklık Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıcı belirlenmiş ve Kurul başkanı istediği tak

dirde, danışman üyelerin de katılabileceği benimsenmiştir. 
Madde 12. — İl Çıraklık Kurulunun olağan veya olağanüstü toplanma durumu belirlenmiştir. 
Madde 13. — 11 Çıraklık Kurullarının yapacağı işler belirtilmiştir. 
Madde 14. — İl Çıraklık Kurullarına mesleklerin gelişmesini sağlamak amacıyla, Meslekî Uzmanlık Ko

misyonları kurma yetkisi verilmesi uygun olarak düşünülmüştür. 

Madde 15. — Çırak olabilme şartları belirlenmiştir. Ülkemizde zorunlu eğitim olan ilköğretimi bitirme 
yaşı kabul edilen 12 yaş çıraklığa başlama yaşı olarak alınmıştır. Bazı mesleklerin özelliğine göre başlama 
yaşının 12'den fazla olabileceği ve öğrenim durumunun da ilköğretimden yüksek olabileceği benimsenmiştir. 

Madde 16. — Çıraklık süresi, yıl içindeki devamsızlık durumu, daha önceki çalışmalarının değerlendiril
mesi, çırağın denenmesi süresi ve sözleşmenin kesinleşme durumu belirlenmiştir.: 

Madde 17. — Kimlerin yanına çırak alarak çalıştırabileceği açıklanmış, işyerinde Eğitici Usta bulunması 
zorunlu tutulmuştur^ 

Madde 18. — Çırağın bir öğrenci olduğu ve çıraklık süresince bir öğrenci gibi çalışması gerekliliği vur-
gulanlmışjtır. Çırağın işyerlerinde çalışan işçiler gibi çalışanlar sayısına dahil edilemeyeceği belirlenmiştir. 

Madde 19. — Çırağa verilecek ücret belirlenmiş ve yaşına göre alınması gereken ücretin en az yüzde otu
zu kadar ücret alması ve her yıl en az yüzde on kadar da artış sağlanması benimsenmiştir. 

Çırak asgarî ücretin yüzde otuzunu almasına rağmen tam ücret üzerinden ücret Ödenmesi çırak alma 
işini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle alınan ücret üzerinden prim ödenmesinin uygun olacağı gö
rüşlüne varılmıştır. 

Madde 20. — Çırağın çalışma şartları belirtilmiştir. Günde sekiz saatten fazla çalışamayacağı, işyeri duru
mu ve özelliğine göre işe başlama saati değişik olsa bile başlangıçtan itibaren sekiz saatten sonra çalışitırılama-
yacağı görüşü benimsenmiştir. Çıraklığın son yılında çırağın yalnız başına çalıştırılabileceği, İş Kanununa 
göre çırakları çalıştırma yasaklarına uyulacağı belirtilmiştir. 

Madde 21. — Çıraklık süresi içinde çırağa verilecek izinler, ücretli ve ücretsiz izinlerin nasıl kullanı
lacağı belirtilmiştir. 

Madde 22. — İşyeri sahibi veya yasal temsilcisinin çırağı calıştırabilmesi için sözleşme yapma zorunlulu
ğu getirilmiştir. 16 yaşından önce hiç kimsenin sözleşme yapmadan bir işyerinde çalıştırılamayacağı belirtil
miştir. 

Danışma Meclisi ((S. Sayısı : 387) 



Madde 23^ — Çırak, çıraklık süresi içinde reşit olursa çıraklığın ancak kendi rızası ile devam edebileceği 
görüşü benimsenmiştir. 

Madde 24. — Çıraklık sözleşmesi yapıldıktan sonra İl Çıraklık Kuruluna bildirilmesi zorunluluğu getiril
miştir. 

Madde 25. — Çıraklık süresinin ne zaman sona ereceği belirtilmiştir. 
Madde 26. — Çıraklık sözleşmesinin çırak ve işyeri sahibi yönünden taraflarca feshedilme durumları be

lirlenmiştir. Bu şartlarda herhangi bir tereddüdün çırağın lehine olarak kullanılması gerekmektedir. Herhangi 
bir anlaşmazlıkta,^ çözüme yardımcı olmak üzere 11 Çıraklık Kurulu yetkili durumda bulunmaktadır. 

Madde 27. — İşyeri sahibinin değişmesi durumunda yeni işyeri sahibi de aynı mesleği sürdürüyorsa, söz
leşmenin devam etmesi görüşü benimsenmiştir. 

Madde 28. — İşyeri sahibinin çıraklık süresince çırağa karşı yükümlülüğü belirlenmiştir. Her türlü anlaş
mazlıklarda çırak lehine bir çözüm getirilmesi benimsenmiştir. 

Madde 29. — Çırağın işyeri sahibine karşı görev ve yükümlülükleri belirlenmiştir. 

Madde 30, — Çıraklar için haftalık eğitim süresinin en az dört, en fazla sekiz saat olması uygun bu
lunmuş ve eğitim çalışmalarının süresi ne olursa olsun, ilk dört saatinin iş saati içinde olması benimsenmiştir. 

Madde 31. — Kalfalık sınavının yeri, tarihi ve kalfalık sınavlarının amaçları belirlenmiştir. 
Madde 32. — Kalfalık sınav komisyonlarının oluşumu, komisyonda görev alamayacak kimseler ve ko

misyon başkanının nasıl seçileceği belirlenmiştir. 
Madde 33. — Çırakların, kalfalık sınavlarına girme yeri belirlenmiş ancak 11 Çıraklık Kurulunca uygun 

görülenlerin başka bir yerde sınava girebileceği benimsenmiştir. 
MADDE 34. — İlk kalfalık sınavına girme zorunlu tutulmuştur. Bu sınavda başarı gösteremeyen çıraklara 

takip eden üç sınav hakkı daha verilmektedir. Son sınavda da başarısız olanların çıraklık sistemi dışında ka
lacakları belirtilmiştir. 

Madde 35. — Kalfalık sınavlarında başarı sağlayanlara verilecek belge, belgenin şeklinin belirlenmesi açık
lanmıştır. 

Madde 36. — Kalfa Yeterlik Belgesi bulunmayanların kalfa unvanı ile çalışması yasaklanmıştır: 
Madde 37. — Kalfa olabilme şartları belirlenmiştir^ Çıraklık sistemi ile kalfa olunacağı gibi pratik mes

lek öğrenimi veren okul mezunlarının da sınavla kalfa olabileceği görüşlü kabul edilmiştir. 
Madde 38. — Kalfaların yetiştirilmesinde sözü edilen geliştirme kursları deyimi açıklığa kavuşturulmuş ve 

haftada en az dört en fazla altı saatlik eğitim görmeleri öngörülmüştür. 

Madde 39. — Çırakların kalfa belgesi aldıktan sonra, işyeri sahibi veya kanunî temsilcisinin rızası olma
dan başka bir işyerine gidemeyeceği, iki yıl süre ile aynı yende çalışacağı görüşü benimsenmiştir. İşyeri sahibi 
eğitim giderlerine katkıda bulunduğuna göre kalfanmda bu yükümlülüğünün olması gerekli bulunmuştur. An
cak işyeri sahibi rıza gösterirse kalfa başka bir işyerinde çalışabilir. 

Madde 40. — Ustalık sınavına katılabilme şartları belirlenmiştir. 
Madde 41. — Ustalık sınavlarının yeri ve tarihlerinin saptanması görevi İl Çıraklık Kurullarına verilmiş

tir. Ustalık sınavının amacı belirtilmiştir. Ayrıca kalfalık sınavmda başarılı olamayanların daha sonra sınav 
için nasıl başvuracaklarını belirlemiştir. 

Madde 42. — Ustalık Sınav Komisyonlarının oluşumu, bu komisyonlarda görev alamayacak kimseler ve 
komisyon başkanının seçimi bir usule bağlanmıştır. 

Madde 43. — Ustalık, sınavında başarı sağlayanlara verilecek belge, belgenin şekli, kimlerce imzalanıp 
ilgililere verileceği konularının kalfalık için getirilen hükmün aynı olduğu belirtilmiştir^ 

Madde 44. — Bağımsız işyeri açabilmenin şartı getirilmiştir. Ancak, usta yeterlik belgesine sahip olan
ların usta olarak bağımsız işyeri açabileceği ve bu belgelerin işyerine asılması zorunluluğu getirilmiştir. Usta 
Yeterlik Belgesi bulunanları istihdam edenlerin de işyeri açabilecekleri benimsenmiştir. 

Madde 45. — Uslta belgesine sahip olmayanların işyeri açmasının ve usta unvanı ile çalışmasının yasak 
olduğu hükimü getirilmiştir. 

Danışma Meclisi l(S. Sayısı : 387) 
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Madde 46. — Çıraklık Okulu ve eğitim yerlerinin hangi kurumlarca açılacağı belirtilmiştir. Devlete bağlı 
kurumlar ve kamu iktisadî teşebbüslerinin yamsıra özel kuruluşların da okul ve eğitim yerleri açabileceği hükmü 
getirilmiştir. Bu kurumların yönetmeliklerinin ve programlarının Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılacağı, özel ku
ruluşların okul ve eğitim yeri açma tekliflerinin merkez kurulunca incelenerek karara bağlanacağı ve Millî Eği
tim (Bakanlığının Onayından sonra kesinleşeceği, denetimlerinin ise Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakan
lığı ile birlikte yapılacağı görüşü beniimsenmişltir. 

Madde 47. — Eğitim programlarının Millî Eğitim Bakanlığınca yapılması, ancak bu programlar yapılır
ken Merkez Çıraklık Kurulu ive ilgili kuruluşların görüşlerinin alınması gerekliliği belirtilmiştir. 

Madde 48. — Dış ülkelerden alınmış olan kalfalık ve ustalık belgelerinin denkliklerinin Millî Eğitim Ba
kanlığınca karara bağlanması, ancak bu konuda Merkez Çıraklık Kurulu görüşünün de alınması gerekliliği ge
tirilmiştir. 

Madde 49. — Kanunun uygulanmasından doğacak aksaklık ve tereddütün, meslek kolunun da görüşü alın
mak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığınca karara bağlanacağı, eğer bir zorunluk olursa Merkez Çıraklık Kuru
luna götürülebileceği hükme bağlanmıştır. 

'Maidde 50. — Çıraklık eğitiminin dışında kalarak bir meslekte çalışmış veya çalışmakta olanların da kalfa 
ve usta olabilmeleri için bu hüküm getirilmişltir. Hem kalfa nemde. usta olabilmek için çalışılan süre belirlen
miş ve en az temel eğitimin beşinci sınıfını bitirme esası getirilmiştir. 

Madde 51. — Çıraklık Eğitimine işyerlerinin katkısı açıklanmıştır. Kamu kuruluşlarının yaptığı eğitimde 
teorik eğitim giderlerinin bu kuruluşlarca, pratik eğitim giderlerinin de işyerlerince kaşılanması; özel kuru
luşların yaptığı eğitimde ise hem teorik Ihemde praltik eğitim giderlerinin bu kurumlarca karşılanması esası 
benimsenmiştir. 

Madde 52. — İl Çıraklık Kurullarının eğitim harcamalarında kullanılmak üzere aynî ve nakdî yardım 
alabileceği hükmü getirilmiştir. 

Madde 53. — îl Çıraklık Kurulları hesaplarının yılda iki defa Valilikçe denetlenmesi ve denetleme zaman
ları, 'denetleme sonuçlarının Millî Eğitim Bakanlığına gönderilme zorunluluğu belirtilmiştir. 

Madde 54. — İl Çıraklık Kurullarına katılan başkan ve üyelere, Sınav Komisyonu başkanı ve üyelerine da
nışman ve meslekî uzmanlık komisyonu üyelerine verilecek yolluk, huzur hakkı ve fazla çalışma ücretleri bir 
esasa bağlanmıştır. 

Madde 55. — Kanun ile ilgili yönetmelik (düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 
Maidde 56. — Yaptırım maddesi olarak düzenlenmişltir. 
Geçici Madde 1. — Eskiden Yeterlik Belgesi almış olanların yeni duruma uyumu açıklanmıştır^ 

Geçici Madde 2. — Kanunun uygulandığı tarihten önce usta ve işyeri sahibi olarak çalışanlar, Kamu ve 
özel kuruluşlarda çalışanların durumu açıklanmıştır. 

Madde 57. — 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu yürürlükten kaldırılmak üzere bu madde dü
zenlenmiştir. 

Madde 58. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 59. — Yürütme maddesidir. 

Danışma Meclisi i(S. Sayısı : 387) 
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T. C, 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Konu : Komisyon görüşü hk. 

31 Aralık 1982 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU, ADALET KOMİSYONU, MALÎ İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANLIKLARINA 

Danışma Meclisi Başkanlığınca Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş olan «Çırak, Kalfa 
ve Ustalık Kanunu Tasarısı» ile ilgili görüşünüzün İçtüzüğün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince bildirilmesini 
saygı ile rica ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

(Sağltk, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik) 
Esas No -.11519 

Karar No : 18 

20 Ocak 1983 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
ı 

İLGİ : 31.12.1982 tarihli yazınız. 
İlgi yazınız ile istemiş olduğunuz «Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu (Tasarısı» na ilişkin Komisyonu

muzun görüşü ilişikte sunulmuştur. 
Saygılarımızla bilgilerinize arz olunur. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkan 

Cavidan TERCAN 
Kâtip 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

Mehmet AKDEMİR 
Başkanvekili 

Hamdi AÇAN 
Üye 

, Siyami ERSEK 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Eeridun GÜRAY 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Vahap GÜVENÇ 
Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU Abdurrahman YILMAZ 
Üye Üye 

İmzada bulunamadı 
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GENEL DEĞERLENDİRME : 
Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı, 20.6.1977 tarihinde kabul edilen 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve 

Ustalık Kanununun aksayan yönlerini ve eksikliklerini tamamlamış olmakla önemli bir yasama görevini ye
rine getirir niteliktedir. 

Ülkemizde insan gücü eğitimi ve istihdamı bakımından büyük önem taşıyan Çırak, Kalfa ve Ustalık 
Kanununun, kalkınma planında ve icra programlarında belirtilmiş olan, genel ihtiyacı karşılayabilecek, eği
tim ile istihdam arasındaki dengeyi sağlayabilecek, üretimin verimli ve kaliteli yapılmasını temin edecek 
insan gücünün yetiştirilmesi bakımından önemi, inkâr edilemez. 

Tasarı, aşağıda belirtilen eksikliklerinin giderilmesi halinde bu amaca daha çok yaklaşacaktır. 

TESPİT EDİLEBİLEN EKSİKLİKLER : 
1. Tasarının «Kapsam» başlığını taşıyan 2 nci maddesinde, bu Kanunun 507 sayılı Kanun ile 5590 

sayılı Kanuna göre kurulmuş meslekî kuruluşlara üye olan işyerlerini kapsayacağı hükme bağlanmış, anı
lan yasalara tabi olmayan ve fakat 1475 sayılı İş Kanununda yapılan tanıma göre işyeri sayılan yerleri ay
rık tutmuştur. 

1475 sayılı Yasa anlamında işyeri işvereninin, şu ya da bu düşüncelerle 507 ve 5590 sayılı Kanunlarla 
kurulmuş, meslekî kuruluşlara üye olmaması veya üyelikten çıkması, çıkartılması bu işyerlerinde çırak, kalfa 
ve usta çalıştırılmasını engellememeli, ayrıca bu durumda bulunan işyerlerinde çalışan bu kişileri yasal yön
den güvencesiz bırakmamalıdır. Keza 1475 sayılı Yasaya göre işyeri tanımına uyan yerlerde de çırak okulu 
veya eğitim yerleri açılabilmelidir. Bu itibarla 2 nci maddeye, 507 ve 5590 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
işyerlerinin yanısıra 1475 sayılı İş Kanunu tanımına uygun işyerleri ibaresi de eklenmelidir. 

Tasarının aynı maddesi içinde, «Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne bağlı iş
yerleri hariç tutulmuştur.» Çırak, kalfa ve ustalık, eğitim yönü ile ağırlık taşıyan kavramlar olduğuna göre, 
Ceza ve Tevkif Evlerine bağlı işyerlerinde çıraklık ve kalfalık eğitimi yapılmasında sakınca bulunmayıp, 
aksine bu yerlerdeki hükümlerin ileride topluma üretici işgücü olarak kazandırılmasında, ülkemizin ekono
mik yararı bulunmaktadır. 

Esasen 1475 sayılı İş Kanunu kapsamı dışında bırakılan bu yerlerin hiç olmazsa bu kanun kapsamına 
alınarak eğitilmiş işgücü yaratılmasına katkıda bulunulmalıdır. Bu düşünce ile, tasarıdaki, anılan istisna 
hükmünün, tasarı metninden çıkarılması gerekir. 

2. Tasarının 8 inci maddesinin (f) bendinde, Merkez Çıraklık Kurulunun, uygulama alanına alınacak 
veya çıkarılacak yer ve mesleklerin belirlenmesine karar vereceği hükme bağlanmıştır. 

Kanun uygulamasının, belirli aşamalar kaydeden iller bakımından uygulama sırasına alınması doğru
dur. Ancak, uygulama alanının meslek ve işkollarına göre ayırım yapılıp, bazı meslek ve işkollarının uygu
lama alanı dışında bırakılması sakıncalıdır. Aksi takdirde, uygulama alanı içine alınan illerdeki bazı mes
leklerin kapsam dışında tutulması, aynı meslek mensuplarından bir kısmının kanun teminatına kavuşturu
lup, bazı mensuplarının kendi kaderlerine terkedilmesi sonucunu doğuracaktır. Bu eşitsizliğin giderilmesi için, 
Merkez Çıraklık kurullarının, uygulama alanına alınacak yerleri (il veya bölgeleri) belirleme yetkisi muha
faza edilmeli, meslek ayırımı yapma yetkisi kaldırılmalıdır. 

3. Tasarının 15 inci maddesi ile çırak olabilme şartları teker teker sayılmış, maddenin (b) fıkrasında 
çırakların Oniki yaşından küçük olamayacakları hükme bağlanmıştır, ilkokul mezunu olma şartı da getiril
diğine göre; temel eğitim süresi de dikkate alınarak alt yaş sınırının sayısal ifadesi metinden çıkarılmalıdır. 

Çıraklar için azamî yaş sınırının belirlenmesinde zorunluluk vardır. Aksi halde, 18 yaşını bitirdiği halde 
bir çalışanın çırak namı altında, uzun süre çalıştırılması 1475 sayılı Yasaya göre işçilik haklarından mahrum 
bırakılması, en azından asgarî ücret hakkından yararlan dırılmaması ve giderek işverenlerin çırak adı altında az 
ücretli işçi çalıştırma yolu da açılmış olacaktır. Bu itibarla, çıraklık yaşının üst sınırı ya da çıraklık süresi 
açıkça tasarıda belirtilmelidir. 

4. Tasarının 18 inci maddesi, çırakların işyerinde çalışanların sayısına dahil edilmeyecekleri hükmünü 
taşımaktadır. 
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274 sayılı Sendikalar Kanununda, 16 yaşından küçüklerin sendikaya üye olmalarını engelleyen bir hüküm 
bulunmamaktadır. Öte yandan, 1475 sayılı Yasa, işyerinde çalışan işçi sayısının 'belli bir oranı aşması halin
de işverene bazı yükümlülükler getirmektedir. (İşyeri hekimi bulundurma, kreş açma, kantin açma, sakat 
ve eski hükümlü çalıştırma Vb. gibi) böyle olunca, aynı zamanda üretime katkısı olan çırakların işyerinde 
çalışan işçi sayısına dahil edilmeleri anılan yasalar bakımından önem taşımaktadır. 

Kaldı ki, tasarının 19 uncu maddesinin sonunda, çırakların Sosyal Sigortalar Kanununa prim ödemek 
suretiyle dahil> bulundukları belirtilmiş olduğuna göre, çırakların, işyerinde çalışan işçi sayısına dahil edil
mesinde zorunluluk vardır. 

Açıklanan gerekçelerle, Tasarının 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının metinden çıkarılması daha uygun
dur. 

5. Tasarının 19 uncu maddesinde, işyeri sahibinin çırağa asgarî ücretin % 30'ndan aşağı olmamak üze
re ücret ödemekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Tasarının 16 ncı maddesinde, çıraklık süresinin iki ile 
dört yıl arasında değişeceği 'belirtildiğine göre, çırağın iki yılını doldurmuş olması halinde kendisine asgarî 
ücretin % 50 sinden az olmamak üzere ücret ödeneceği hükme bağlanmalı, meslek öğreniminde 'belli bir 
aşama 'kaydetmiş 'bulunan çırağın çok düşük ücretle çalıştırılması engellenmelidir. Her ne kadar tasarının 
bu maddesinde, 'her yıl çırağın ücretinin % 10 undan az olmamak üzere kademeli olarak artırılacağı hükme 
bağlanmış ise de, her yıl için artış oranı, çırağın ücretinin % 10'u değil, 2 yıldan sonra her yıl için asgarî 
ücretin % 10'u nispetinde artırılmalıdır. Yani artış oranında çırağın almakta olduğu ücret değil, asgarî 
ücret baz alınmalıdır. 

6. Tasarının 46 ncı maddesinde, Kanun uygulaması ile ilgili Yönetmelik çıkarılacağı ve Yönetmeliğin 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacağı hükme bağlanmıştır. Yapılan bu düzenleme eksiktir. Çünkü, çı
raklık meslekî eğitimin yanı sıra işverene hizmeti ve iş üretimi özelliği taşıdığından, çalışma hayatının bir 
parçasını teşkil etmekte, işçi-işveren ilişkilerinin bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu nedenle, çıkarılacak 
Yönetmeliklerin Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca müştereken 
hazırlanması gerekeceği madde metninde açıkça belirtilmelidir. 

7. Tasarıda, Merkez Çıraklık Kurulu ile 11 Çıraklık Kurullarında, en çok işçiyi temsil eden İşçi Sendi
kaları 'Konfederasyonunun temsil edileceği hükme bağlanmış olduğu halde, Kalfalık ve Ustalık Sınav Ko
misyonlarında, en çok işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları Konfederasyonunun temsilci bulundurmasına dair 
madde metnine hüküm konulmamıştır. Bu eksiklik de giderilmelidir. 

TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER : 
1. Çıra'klik süresini tamamlamasına rağmen Kalfalık sınavını kazanrnayan çırağın, çıraklık sözleşmesi

nin sona ereceği tasarıda hükme bağlandığına göre, bu süre sonunda işçi statüsüne geçen çırağın, işyerinde 
işçi olarak çalıştırılması zorunlu hale getirilmelidir. Diğer sınav haklarını işçi statüsünde çalıştığı sırada kul
lanacağı 'belirtilmeli 'buna dair madde sevkedilmelidir. 

2. Çıra'klıkta geçen sürenin, 1475 sayılı İş Yasasında belirtilen hakların kullanımında, çalışılmış gibi 
sayılan sürelerden olduğu açıkça hükme bağlanmalıdır. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

T, C. 
Danışma Meclisi 21 Mart 1983 

Adalet Komisyonu 
Esas No.: 1/579 
Karar No. : 63 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanun Tasarı
sı» hakkında Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi istemini havi 31.12.1982 gün ve 418 sayılı yazınız gere
ğince adı geçen Kanun Tasarısı Komisyonumuzca incelenip görüşüldü: 

1. Kanun tekniğine daha uygun olması nedeniyle Tasarıdaki «Bölüm» başlıklarının «Kısım», «Kısım» 
başlıklarının da «Bölüm» olarak değiştirilmesi, 

2. Tasarının 1 inci ve 2 nci maddelerinin aynen benimsenmesi, 
3. Tasarının 3 üncü maddesinin (a) bendindeki «alan» kelimesi yerine «gören», (c) bendindeki «bel

geyi» kelimesi yerine «sözleşmeyi», (j) bendindeki «kapsam maddesinde belirtilen» kelimeleri yerine «Bu Ka
nunun uygulandığı», aynı benddeki «vekili» kelimesi yerine «temsilcisi» kelimelerinin kullanılması, 

4. Tasarının 4, 5 ve 6 ncı maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
5. Tasarının 7 nci maddesinin ekli tasarı metninde olduğu gibi iki fıkra halinde yeniden düzenlenmesi, 
6. Tasarının 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «görür» kelimesi yerine «yapar», (a) bendindeki «ge

rek» kelimesinin çıkartılması «Kanun» kelimesinin «kanunu» yapılması, «gerekse» ve «olan» kelimelerinin 
çıkartılması, «hükümlerinin» kelimesinin «hükümlerini», «uygulaması» kelimesinin «uygulamak», «izlenmesi» 
kelimesinin «uygulanması», «denetlenmesi» kelimesinin «denetlemek», «değerlendirilmesi» kelimesinin «değer
lendirmek», «saptamak» kelimesinin «belirlemek»; (e) bendindeki «karara bağlamak» kelimeleri yerine «be
lirlemek»; (f) bendindeki «veya» kelimesinden sonra «bu alandan» kelimelerinin eklenmesi; (g) bendindeki 
«süresini» kelimesi yerine «sürelerini belirlemek»; (h) bendindeki «Kanun hükümlerini yerine getirmek üzere 
gerekli görülen» kelimeleri yerine «Kanunun gerektirdiği» kelimelerinin kullanılması, 

7. Tasarının. 9 uncu maddesindeki «alınacak» kelimesinin yerine «verilecek» kelimesinin konulması, 
8. Tasarının 10 uncu maddesinin aynen benimsenmesi, 
9. Tasarının 11 inci maddesinin iki fıkra halinde düzenlenmesi, 
10. Tasarının 12 nci maddesindeki «halinde başkanın» kelimelerinden sonra gelen «oy verdiği» kelime

lerinin «katıldığı», «tarafın» kelimesinden sonra gelen «kararı» kelimesinin «oyları» olarak değiştirilmesi ve 
maddenin son cümlesinin ikinci fıkra olarak yazılması, 

11. Tasarının 13 üncü maddesinin ilk fıkrasındaki «işleri» kelimesinin «görevleri»; (e) bendindeki «sap
tamak» kelimesinin «belirlemek» olarak değiştirilmesi, 

12. Tasarının 14 üncü maddesindeki «gerekli gördüğü durumlarda» kelimelerinin çıkarılması ve «yap
tırır» kelimesi yerine «yaptırabilir» kelimesinin konulması, 

13. Tasarının 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «şartlan» kelimesi yerine «nitelikleri», «gerekir» 
kelimesi yerine «şarttır» kelimesinin konulması, fıkraya (d) bendinin eklenmesi ve ikinci fıkranın metinden 
çıkarılması, * . 

.14. Tasarının 16 ncı maddesinin aynen kabul edilmesi, 
15. Tasarının 17 nci maddesindeki «bu kanunda belirlenen hükümlere uygun olarak» kelimelerinin 

metinden çıkarılması, 
16. Tasarının 18 inci maddesinin ilk fıkrasının 15 inci maddenin birinci fıkrası olarak kabul edilmesi, 
17. Tasarının 19 uncu maddesinin aynen benimsenmesi, 
18. Tasarının 20 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «üzere» kelimesinden sonra «yanında» kelimesinin 

eklenmesi, «hizmet» kelimesinden sonra gelen «aldıkları» kelimesi yerine «gördükleri» kelimesinin konulması 
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ve ikinci cümlenin fıkra halinde yazılması, ikinci fıkranın başındaki «çıraklara» kelimesinin çıkarılması, «hü
kümler» kelimesi yerine «hükümleri çıraklara da» kelimelerinin konulması, 

19. Tasarının 21 inci maddesinin (a) bendindeki «bir ay» kelimelerinin «onbeş gün» olarak değiştiril
mesi; (d) bendindeki «yıllık ücretli» kelimeleri yerine «bu» kelimesinin konulması; (g) bendindeki «durum
daki» kelimesinin madde metninden çıkarılması, 

20. Tasarının 22 ve 23 üncü maddelerinin aynen benimsenmesi, 
21. Tasarının 24 üncü maddesinin madde başlığındaki «bildirimi» kelimesi yerine «örneğinin verilmesi» 

kelimelerinin konulması ve maddedeki «bildirmekle» kelimesinin «vermekle» olarak değiştirilmesi, 
22. Tasarının 25 inci maddesinin aynen benimsenmesi, 
23. Tasarının 26 ncı maddesinin (a) bendinin (6) numaralı alt bendindeki «saptanması» kelimesinin «be

lirlenmesi» olarak; (8) numaralı alt bendindeki «ahlak» kelimesinin «ahlakı», «saptanması» kelimesinin «belir
lenmesi» olarak yazılması; aynı maddenin (b) bendinin (1) numaralı alt bendindeki «işyerine» kelimesinden 
sonra «veya eğitim yerine», «olmaksızın» kelimesinden sonra «aralıklı veya aralıksız» kelimelerinin eklenmesi; 
(3) numaralı alt bendin başındaki «kalfa» kelimesinin önüne «Çırağın» kelimesinin konulması, 

24. Tasarının 27 ve 28 inci maddelerinin aynen benimsenmesi, 
25. Tasarının 29 uncu maddesinin (b) bendindeki «işine» kelimesinin «işini» olarak değiştirilmesi ve 

kelimeden sonra bir virgül ilavesiyle «ve» bağlacının kaldırılması; (c) bendindeki «saptamak» kelimesinin 
«ispatlamak» olarak değiştirilmesi, 

26. Tasarının 30 uncu maddesinin, 15 inci maddenin ikinci fıkrası olarak aynen kabul edilmesi, 
27. Tasarının 31 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «saptanan» kelimesinin «belirlenen», ikinic fıkra

sındaki «saptamaktır» kelimesinin «belirlemektir» olarak değiştirilmesi, 
28. Tasarının 32 nci maddesinin birinci fıkrasının başındaki (a) harfinin kaldırılması ve (c) bendinin ikin

ci fıkra olarak kabul edilmesi; (b) bendinin ise «Sınav komisyonunda görev alamayacak olanlar» başlıklı yeni 
bir madde olarak yazılması, 

29. Tasarının 33 üncü maddesinin aynen benimsenmesi, 
30. Tasarının 34 üncü maddesinin son cümlesinin başındaki «Bunda» kelimesinin «Bu sınavlarda» ola

rak değiştirilmesi ve cümlenin fıkra şeklinde yazılması, 

31. Tasarının 35 inci maddesinin madde başlığında ve metninde yer alan «Kalfa» kelimesinin «Kalfa
lık» olarak düzeltilmesi, 

32. Tasarının 36 ncı maddesinin başlığındaki ve metnindeki «Yeterlik» kelimelerinin çıkarılması, «ça-
v lışmaları yasaktır» kelimeleri yerine «çalışamazlar» kelimesinin konulması, 

33. Tasarının 37 nci maddesinin (a) bendindeki «kalfa» kelimesinin «kalfalık» olarak değiştirilmesi ve 
«yeterlik» kelimesinin metinden çıkarılması, 

34. Tasarının 38 inci maddesinin aynen kabul edilmesi, 
35. Tasarının 39 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki «kalfa» kelimesinin «kalfalık», «olurunu» kelime

sinin «iznini»; ikinci fıkrasındaki «gerektiren zorunlu nedenler» kelimeleri yerine «zorunlu kılan sebepler» 
kelimelerinin konulması, «konu ilgili» kelimelerinin çıkarılması, «kurulunca» kelimesinden sonra «verilecek 
karara göre işyeri sahibi kalfaya yazılı çıkma izni verir» kelimelerinin eklenmesi ve üçüncü fıkranın madde 
metninden çıkarılarak «çıkma izni belgesini almadan hiçbir işyeri sahibi kalfayı işe başlatamaz» cümlesinin 
üçüncü fıkra olarak eklenmesi, 

36. Tasarının 40 inci maddesinin başındaki «Kalfa» kelimesinin «Kalfalık» olarak düzeltilmesi ve «Ye
terlik» kelimesinin metinden çıkarılması, 

37. Tasarının 41 inci maddesinin başlığında yer alan «ve amacı» kelimelerinin çıkarılması, (a) bendinin 
fıkra şeklinde ve ekli tasarı metninde olduğu şekilde yazılması; (b) bendinin fıkra şeklinde düzenlenmesi ve 
aynı bentteki «bildirirler» kelimesinin «başvururlar» olarak değiştirilmesi ve son fıkradaki «gününden» ke
limesinin «gününü» olarak değiştirilmesi, 

38. Tasarının 42 nci maddesinin aynen benimsenmesi, 
39. Tasarının 43 üncü maddesinin başlığındaki «Usta yeterlik» kelimelerinin «ustalık» olarak değişti

rilmesi, metindeki (») işaretleri ile «düzenlenir ve ilgililere» kelimelerinin çıkarılması, 
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40. Tasarının 44 üncü maddesindeki («) işaretlerinin ve ikinci fıkradaki «yeterlik» kelimesinin madde 
metninden kaldırılması, 

41. Tasarının 45 inci maddesinin başlığındaki ve metnindeki «yeterlik» kelimelerinin kaldırılması, madde 
metninde yer alan birinci «usta» kelimesinin «ustalık» olarak değiştirilmesi, «çahştırmayanlann» kelimesinin 
«çalıştırmayanlar», «açmaları» kelimesinin «açamazlar» olarak düzeltilmesi ve maddeye yeni bir fıkra ila
ve edilmesi, 

42. Tasarının 46 ncı maddesinin ilk fıkrasının metinden çıkarılması maddenin (a) bendinin (a) harfi kal
dırılarak fıkra şeklinde kabulü ve ikinci cümlenin ikinci fıkra olarak yazılması; (b) bendindeki (b) harfinin kal
dırılması ve bendin fıkra olarak düzenlenerek üç numa ralı bendinin yeniden kaleme alınması, 

43. Tasarının 47 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «Bakanlığı», «suretiyle» ve ikinci fıkrasındaki «prog
ramlarında» kelimelerinden sonra birer (,) konulması ve bentlerdeki (a) ve (b) harflerinin kaldırılarak fıkra 
şeklinde kabulü, 

44. Tasarının 48 inci maddesindeki «ustalık» kelimesinden sonra «belgeleri» kelimesinin eklenmesi ve 
«denkliği» kelimesinin «alınmış belgelerin» kelimelerinin arkasına ilave edilmesi, 

45. Tasarının 49 uncu maddesinin ikinci cümlesin de yer alan «Gerek ve zorunluluk hallerinde» kelimeleri
nin madde metninden çıkarılması, «Millî Eğitim Bakanlığı» kelimelerinden sonra «gerektiğinde kelimesinin 
eklenmesi ve «götürebilir» kelimesinin «götürür» olarak değiştirilmesi, 

46. Tasarının 50 nci maddesinin ekli tasarı metninde olduğu şekilde yeniden düzenlenmesi, 
Bu madde ile ustalık sınavına girebilmek için bir defaya mahsus olmak üzere sınava gireceklerin çırak

lık ve kalfalık sürelerinin toplamının en az birbuçuk katı çalışmış olduklarını belgelendirmeleri öngörülmüş 
bulunduğundan, işverenin sigortasız işçi çalıştırması veya vergi beyanında bulunmaması gibi nedenlerle bu 
belgeyi vermemesi halinde madde hükmü işlemez hale gelecektir. Bu sakıncanın ortadan kaldırılması için 
madde metnine gerekli hükümlerin eklenmesinin yerinde olacağı, 

47. Tasarının 51 inci maddesinin (a) bendindeki (a) harfinin kaldırılması, «işyerlerince» kelimesinden 
sonraki (,) kaldırılarak «karşılanır» kelimesinin konulması (b) bendindeki (b) harfinin kaldırılarak «kuruluş
larınca» kelimesinden sonraki (,)'ün kaldırılarak «karşılanır» kelimesinin konulması, son fıkradaki «giderler» 
kelimesinden sonra «Bakanlık» kelimesinin eklenmesi ve «ayrı olarak konulan» kelimelerinin «bu amaçla ko
nulacak» şeklinde değiştirilmesi, 

48. Tasarının 52 ve 53 üncü maddelerinin aynen benimsenmesi, 
49. Tasarının 54 üncü maddesi ile il çıraklık kurulla rı toplantılarına katılan kamu görevlilerine de huzur 

hakkı verilmesi öngörülmektedir. Kamu görevlileri esas en maaşlarını devletten aldıklarından bu kurula katılmak 
suretiyle yapacakları mesai için ayrıca huzur hakkı almak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ilkelerine 
ters düşeceğinden, maddenin kamu görevlilerine huzur hakkın verilmesine engel olacak biçimde düzenlenmesi 
ve madde metninin sonundaki «saptanır» kelimesinin «belirlenir» olarak değiştirilmesi, 

50. Tasarının 55 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «ne olacağı» kelimeleri yerine «düzenlenmesi usulü» 
kelimelerinin; ikinci fıkrasındaki «saptanması» kelimesi yerine «belirlenmesi» kelimesinin konulması ve «da
ğıtılması» kelimesinden sonra «usulü> kelimesinin ilavesi; üçüncü fıkranın iki fıkra şeklinde yazılması ve 
son fıkradaki «çıkarılır» kelimesinin «yayımlanır» ola rak düzeltilmesi, 

51. Tasarının 56 ncı maddesindeki atıfların yukarıda önerilen değişiklikler yapılıp madde numaraları 
kesin olarak belirlendikten sonra yeniden gözden geçirilmesi ve maddenin son fıkrasındaki «madde» kelime
sinin «maddenin» olarak yazılması, 

52. Tasarının geçici 1 inci maddesindeki «koşulu» kelimesinin «şartı» olarak değiştirilmesi ve atıf mad
delerinin yeni düzenlemeye uygunluğunun sağlanması, 

53. Tasarının geçici 2 nci maddesinin ekli tasarı metninde olduğu biçimde yeniden kaleme alınması, 
54. Tasarının 57 nci maddesinin aynen benimsenmesi, 
55. Tasarının 58 inci maddesinin yönetmeliğin hazırlanmasını mümkün kılacak şekilde ekli tasarı met

ninde olduğu şekilde düzenlenmesi, 
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56. Tasarının 59 uncu maddesinin aynen kabul edilmesi, 
Uygun görülmüştür. 
Raporumuz saygıyla arz olunur. 

M. Fevzi UYGUNER 
Muhalifim. 

Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Halil GELENDOST 
Başkanvekili 
Bulunamadı. 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Bulunamadı. 

Enis MURAT OĞLU 
Muhalifim. 

Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Necip BİLGE 
Söz hakkım saklı. 

Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

Bulunamadı. 

Abdullah Pulat GÖZÜ BÜYÜK 
Muhalifim 

Üye 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
üye 

Bulunamadı. 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

TC 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Sayı : 30 

8 Şubat 1983 

MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31.12.1982 tarih Z-418 sayılı yazınız. 
Hakkında görüşümüz istenen «Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı» Komisyonumuzun 8.2.1983 ta

rihli 26 ncı Birleşiminde görüşülmüştür. 
Komisyonumuz, görüşmelerini ihtisasına giren ko nular üzerinde teksif etmiş ve tasarının malî hükümle

rini benimsemiştir. 
Saygıyla arz ederiz. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Avni ŞAHİN 
Tümü ve maddeler üzerinde 

söz hakkım saklı. 
Kâtip 

H. Erdoğan GÜREL 
Üye 

Recai BATURALP 
Başkanvekili 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

İsmail ŞENGÜN Ragıp TARTAN 
Üye Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Mehmet KANAT 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/579 15 Nisan 1983 
Karar No. : 26 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Çırak Kalfa ve Ustalık Kanun Tasarısı» Adalet, Sağlık ve Sosyal İşler ile Malî İşler Komisyonunun gö
rüşleri ışığı altında; Millî Eğitim, Çalışma, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları, İş 
ve İşçi Bulma Kurumu, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Türk - İş temsilcilerinin katıldığı iki toplantıda görü
şülerek aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

1. Kanun tekniğine uyularak tasarıdaki «Bölüm» başlıkları «Kısım», «Kısım» başlıkları da «Bölüm» 
olarak değiştirilmiştir. 

2. Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
3. Tasarının 2 nci maddesindeki 5590 ve 507 sayılı Kanunların adları madde metnine yazılarak madde 

aynen kabul edilmiştir. 
4. Türkçe sözlükte «deyim» genellikle gerçek anlamı dışında kullanılarak bir düşünceyi anlatan kalıp

laşmış söz grubu olduğundan tasarının üçüncü maddesindeki bütün «deyim» kelimeleri çıkarılmış, (f) fıkra
sındaki «başarılı olan» yerine «başarı sağlayan» «öğretim» yerine de «öğretimi» şeklinde değişiklik yapılması 
kabul edilmiştir. 

5. Tasarının 4 üncü maddesindeki «çeşitli» kelimesi yerine «ilgili» kelimesi konulmuş ve madde metni 
aynen kabul edilmiştir. 

6. Tasarının 5 inci maddesinde redaksiyon yapıl mış ve madde aynen kabul edilmiştir. 
7. Tasarının 6 ncı maddesinde, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarının Merkez Çıraklık Kurulu Başkanı, 

Meslekî Teknik Eğitimle görevli Müsteşar Yardımcısı nın Başkanvekili olduğu belirtilmiş ve madde buna göre 
düzenlenerek kabul edilmiştir. 

8. Tasarının 7 nci maddesinin son cümlesindeki «toplanma üye sayısı», «toplantı üye sayısı» şeklinde 
değiştirilerek kabul edilmiştir. 

9. Tasarının 8 inci maddesi a, b, g, h, fıkraları anlatıma açıklık kazandırmak bakımından yeniden düzen
lenmiş c, d, e ve f fıkraları aynen kabul edilmiştir. 

10. Tasarının 9 uncu maddesindeki «alınacak» kelimesi «verilecek» şeklinde değiştirilmiştir. 
11. Tasarının 10 uncu maddesi (a) fıkrası «Millî Eğitim Müdürü veya ilgili Millî Eğitim Müdür Yar

dımcısı» şeklinde değiştirilmiş, (c) fıkrasında «sanatkârlar» kelimesinden önce «küçük» kelimesinin ilavesine, 
(d) fıkrasının aynen kabulüne (e) fıkrasının «ilgili bölge çalışma müdürlüğü temsilcisi» şeklinde değiştirilme
sine, (f) fıkrası ile çıraklık kurullarına Sosyal Sigortalar Kurumu temsilcisinin de katılmasını sağlayan hüküm 
getirilmiş ve sonraki fıkraların alfabetik sıraya göre düzenlenmesine karar verilmiştir. 

12. Tasarının 11 inci maddesi «İl Çıraklık Kurulunun Birinci Başkanı o yerin Millî Eğitim Müdürüdür. 
Bulunmadığı takdirde ilgili Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Başkanlık eder, İkinci Başkanı mahallî esnaf 
ve küçük sanatkârlar dernekleri birliği başkanıdır» şeklinde yeniden düzenlenmiş son cümlenin metinden çı
karılmasına karar verilmiştir. 

13. Tasarının 12 nci maddesinde «gerektiğinde üyelerden üçünün» ifadesi yerine «gerektiğinde üç üyenin» 
ifadesi alınmış ve maddenin bu şekilde kabulüne karar verilmiştir. 

14. Tasarının 13 üncü madde başlığının «İl Çıraklık Kurulunun Görevleri» şeklinde değiştirilmesi a, b, c, 
d, f, g, ı fıkralarının aynen (e) fıkrası sonunda «saptamak» kelimesi yerine «tespit etmek» ifadesinin alınma
sına karar verilmiştir. 

15. Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Tasarının 15 inci maddesi ifa
de değişikliği olmayacak şekilde anlatıma sadelik getirmek için yeniden düzenlenmiş 16, 17 ve 18 inci mad
deler aynen kabul edilmiştir. 
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16. Tasarının 19 uncu maddesinde çırağa, «İş Kanununa göre tespit olunan asgarî ücretin yüzde 40'ın-
dan aşağı olmamak üzere» ücret ödenmesi kabul edilerek maddeye yeniden düzenlenen ikinci fıkra eklen
miştir. 

17. Tasarının 20, 21, 22 ve 25 inci maddeleri aynen 24 üncü maddesi anlam değişikliği olmaksızın redak
siyonla, 26 ncı maddenin b/3 üncü fıkrasının ilk cümlesi 5 inci bir fıkra olarak aynen, takip eden cümle 
3 üncü fıkra olarak yine aynen alınmış ve madde buna göre düzenlenerek kabul edilmiştir. 

18. Tasarının 27, 28 ve 30 uncu maddeleri aynen, 29 uncu maddesinin (e) fıkrasında ve 31 inci maddede
ki «saptamak» kelimesi, «tespit etmek» şeklinde düzeltilerek kabul edilmiştir. 

19. Tasarının 32 nci madde (a) fıkrasının 2 nci bendi başına «Adayın mesleği ile ilgili» ifadesi getiril
miş ve madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

20. Tasarının 33 üncü maddesi iki cümle arasına noktalı virgül konularak aynen, 34 üncü maddesi ye
niden düzenlenerek, 35, 36, 37, 38, 40 ıııcı maddeleri aynen, 39 uncu ve 41 inci maddelerdeki «saptamak» 
kelimesi «tespit etmek» şeklinde düzeltilerek kabul edilmiştir. 

21. Tasarının 42 nci madde (a) fıkrasının ikinci bendi «adayın mesleği ile ilgili» ifadesi ile başlatılmış, 
43 üncü madde başlığı «Ustalık belgesi», aynı maddenin 2 nci fıkrasında «öğrenim» kelimesi «öğretim» şeklin
de değiştirilerek kabul edilmiştir. 

22. Tasarının 44 üncü madde 2 nci fıkrasında yer alan «Usta yeterlik belgesi» ifadesi yerine «ustalık bel
gesi» ifadesi konulmuş, 45 inci madde başlığından ve metninden «yeterlik» kelimesi çıkarılmış ve madde bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

23. Tasarının 46 ncı maddesine Komisyonumuzca yeniden düzenlenen (a) fıkrası eklenmiş, diğer fıkra
lar bu düzenleme gereğince sıralandırılmış ve bu sıralamada (c) fıkrası olarak yer alan metinde 625 sayılı 
Kanunun adı ile beraber yazılmasına karar verilmiş ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

24. Tasarının 47 nci madde (b) fıkrasında yer alan «yoğunlaştırılmış» kelimesi yerine «bloklaştırılmış» 
kelimesi konulmuş, yeniden düzenlenen metin (c) fık rası olarak ilave edilmiştir. 

25. Tasarının 48 inci madde başlığı «Belgelerin denkliği», metindeki «görüşü alınarak» ifadesi, «görü
şü de alınarak» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

26. Tasarının 49 uncu maddesi ve Adalet Komisyonunca yeniden düzenlenen 50 nci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

27. Tasarının 51, 52, 53 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
28. Tasarının 54 ve 55 inci madde metinlerindeki «saptama» kelimesi «tespit olunur» şeklinde değiştiri

lerek, 56 ncı maddesi redaksiyonla kabul edilmiştir. 
29. Tasarının geçici 1 ve 2 nci maddelerindeki müd detler üzerinde tartışılmış, Hükümetin yeniden hazırla

yıp getirdiği metin değiştirilerek kabul edilmiştir. 
30. Tasarının 57 nci maddesi yeniden düzenlenmiş, yürürlük ve yürütme maddeleri aynen kabul edilmiş

tir. 
Raporumuz gereği için Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU Mahir CANOVA Muzaffer ENDER 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Zeki YILDIRIM Ethem AYAN Halil AKAYDIN 
Kâtip Üye Üye 

İmzada bulunamadı. 

İhsan GÖKSEL Nihat KUBÎLAY ( M. Utkan KOCATÜRK 
Üye Üye Üye 

Adnan OREL Nemin ÖZTUŞ 
Üye Üye 

Danışma Meclisi '(S. Sayısı : 387) 



ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) «Çırak» deyimi; Bir meslek için hazırlanan 

teorik ve pratik eğitim programlarına göre iş ve eği
tim yerlerinde, bir öğrenci gibi, o mesleği öğrenmek 
amacı ile Çıraklık sözleşmesi yaparak bir işyerinde 
hizmet gören kimseyi; 

b) «Çırak adayı» deyimi; Çıraklık deneme döne
mi içinde bulunan kimseyi, 

c) «Çıraklık sözleşmesi» deyimi; 'işyeri sahibi 
veya kanunî temsilcisi ile çırağın velisi veya kanunî 
temsilcisi tarafından karşılıklı imzalanan sözleşmeyi, 

d) «Kalfa» deyimi; Çıraklıkta çalışma süresini 
doldurarak kalfalık kademesine yükseliş sınavını ka
zanan ve 'bu unvanla ustanın gözetiminde mesleğinin 
değişik işlerini yalnız başına uygulayarak bir işye
rinde çalışan, ustalığa aday olan kimseyi, 

e) «Usta» deyimi; Bu Kanunla belirlenen şart
ları yerine getirerek, ustalık kademesine yükseliş sı
navını kazanan ve bu unvanla mesleğinin gerektirdi-

Danışma Meclisi 

14 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; mal ve hiz
met üretim sürecinde bulunan bağımsız işyeri aça
bilecek veya çeşitli işyerlerinde benzer kademelerde 
çalışabilecek, ekonomik sosyal ve teknolojik kalkın
maya katkıda bulunacak, üretimin verimli ve kalite
li yapılmasını sağlayacak belirli kademelere, nitelikli 
ve eş düzeyde elemanların yetiştirilmesi ve geliştiril
mesi esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, 17 Temmuz 1964 ta
rih ve 507 sayılı Kanun ile 8 Mart 1950 tarih ve 
5590 sayılı Kanuna göre kurulmuş meslekî kuruluş
lara üye olan işyerlerini; mal ve hizmet üreten ka
mu kuruluşlarını; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif -
evleri Genel Müdürlüğüne bağlı işyerleri hariç olmak 
üzere, döner sermayeli işyerlerini ve bu işyerlerinde 
çalışan çırak, kalfa ve ustaları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) «Çırak» deyimi; Bir meslek için hazırlanan 

teorik ve pratik eğitim programlarına göre iş ve eği
tim yerlerinde, bir öğrenci gibi, o mesleği öğrenmek 
amacı ile Çıraklık sözleşmesi yaparak bir işyerinde 
hizmet alan kimseyi; 

b) «Çırak adayı» deyimi; Çıraklık deneme dö
nemi içinde bulunan kimseyi, 

c) «Çıraklık sözleşmesi» deyimi; İşyeri sahibi 
veya kanunî temsilcisi ile çırağın velisi veya kanunî 
temsilcisi tarafından karşılıklı imzalanan belgeyi, 

d) «Kalfa» deyimi; Çıraklıkta çalışma süresini 
doldurarak kalfalık kademesine yükseliş sınavını ka
zanan ve bu unvanla ustanın gözetiminde mesleğinin 
değişik işlerini yalnız başına uygulayarak bir işye
rinde çalışan, ustalığa aday olan kimseyi, 

e) «Usta» deyimi; Bu Kanunla belirlenen şart
ları yerine getirerek, ustalık kademesine yükseliş sı-
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

«Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı» 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; mal ve hizmet üretim sürecinde bulunan bağımsız işyeri açabilecek 
veya çeşitli işyerlerinde benzer kademelerde çalışabilecek, ekonomik, sosyal ve teknolojik kalkınmaya katkı
da bulunacak, üretimin verimli ve kaliteli yapılmasını sağlayacak,, belirli kademelere, nitelikli ve eş düzeyde 
elemanların yetiştirilmesi ve geliştirilmesi esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, 17 Temmuz 1964 tarih ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu ile 
8 Mart 1950 tarih ve 5590 sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Deniz 
Ticaret Odaları», «Ticaret Borsaları» ve «Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Borsaları Bir
liği» Kanuna göre kurulmuş meslekî kuruluşlara üye olan işyerlerini; mal ve hizmet üreten kamu kuruluş
larını; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğüne bağlı işyerleri hariç olmak üzere, döner 
sermayeli işyerlerini ve bu işyerlerinde çalışan çırak, kalfa ve ustaları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) «Çırak» bir meslek için hazırlanan teorik ve pratik eğitim programlarına göre iş ve eğitim yerle

rinde, o mesleği öğrenmek amacı ile çıraklık sözleşmesi yaparak bir işyerinde hizmet alan kimseyi, 
b) «Çırak adayı» çıraklık deneme dönemi içinde bulunan kimseyi, 

c) «Çıraklık sözleşmesi» işyeri sahibi veya kanunî temsilcisi ile çırağın velisi veya kanunî temsilcisi tara
fından karşılıklı imzalanan belgeyi, 

d) «Kalfa» çıraklıkta çalışma süresini doldurarak kalfalık kademesine yükseliş sınavını kazanan ve bu 
unvanla ustanın gözetiminde mesleğinin değişik işlerini yalnız başına uygulayarak bir işyerinde çalışan, usta
lığa aday olan kimseyi, 

e) «Usta» bu Kanunla belirlenen şartları yerine getirerek, ustalık kademesine yükseliş sınavını kaza
nan ve bu unvanla mesleğinin gerektirdiği tüm bilgi, beceri ve yönetim yeteneğine sahip olarak bir işyerinde 
çalışan kimseyi, 

f) «Eğitici Usta»; ustalık yeterliğinin yanı sıra eğiticilik kursuna katılarak başarı sağlayan veya buna 
denk sayılan öğretimi yapan, mesleğinde yetiştirmek için yanına çırak alan veya verilen kimseyi, 

g) «Sınav komisyonları»; kalfalık ve ustalık sınavlarını yaparak başarıları değerlendiren ve belgelendi
ren komisyonları, 

h) «Meslekî uzmanlık komisyonları»; mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla illerde kurulan komisyon
ları;, 
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ği tüm bilgi, beceri ve yönetim yeteneğine sahip ola
rak bir işyerinde çalışan kimseyi, 

f) «Eğitici Usta» deyimi; Ustalık yeterliğinin 
yanısıra eğiticilik kursuna katılarak başarılı olan ve
ya buna denk sayılan öğretim yapan, mesleğinde ye
tiştirmek için yanına çırak alan veya verilen kimse
yi, 

g) «Sınav komisyonları^ deyimi; kalfalık ve us
talık sınavlarını yaparak başarıları değerlendiren ve 
belgelendiren komisyonları, 

h) «Meslekî uzmanlık komisyonları» deyimi; 
mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla illerde ku
rulan komisyonları, 

ı) «Yeterlik belgesi» deyimi; kalfalık veya usta
lık sınavını kazananlara usulüne uygun olarak veri
len kalfalık veya ustalık belgelerini, 

j) «İşyeri sahibi» deyimi; bu kanunun uygulan
dığı işyerlerinin işveren olarak sahibi veya kanunî 
temsilcisi ile döner sermayeli kurum amiri olan ki
şiyi, 

k) «Merkez çıraklık kurulu» deyimi; Çeşitli Ba
kanlık ve kuruluşların katılması ile merkezde olu
şan en üst düzeydeki kurulu, 

1) «ti çıraklık kurulu» deyimi; uygulama kap
samına alınan illerde oluşturulan kurulları, 

m) «Çıraklık okulu, Çıraklık eğitim merkezi, 
eğitim yeri» deyimleri; çırak, kalfa ve ustaların eği
timlerinin veya çeşitli meslek kurslarının yapıldığı 
yerleri, 

ifade eder. 

İKİNCİ KİSİM 
Kuruluş ve Görevler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Merkez Çıraklık Kurulu 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi 
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navını kazanan ve bu unvanla mesleğinin gerektirdiği 
tüm bilgi, beceri ve yönetim yeteneğine sahip olarak 
bir işyerinde çalışan kimseyi, 

f) «Eğitici Usta» deyimi; Ustalık yeterliğinin ya
nısıra eğiticilik kursuna katılarak başarılı olan veya 
buna denk sayılan öğretim yapan, mesleğinde yetiş
tirmek için yanına çırak alan veya verilen kimseyi, 

g) «Sınav komisyonları» deyimi; kalfalık ve us
talık sınavlarını yaparak başarıları değerlendiren ve 
belgelendiren komisyonları, 

h) «Meslekî uzmanlık komisyonları» deyimi; 
mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla illerde ku
rulan komisyonları, 

ı) «Yeterlik belgesi» deyimi; kalfalık veya usta
lık sınavını kazananlara usulüne uygun olarak veri
len kalfalık veya ustalık belgelerini, 

j) «İşyeri sahibi» deyimi; kapsam maddesinde 
belirtilen işyerlerinin işveren olarak sahibi veya ka
nunî vekili ile döner sermayeli kurum amiri olan ki
şiyi, 

k) «Merkez çıraklık kurulu» deyimi; çeşitli ba
kanlık ve kuruluşların katılması ile merkezde oluşan 
en üst düzeydeki kurulu, 

1) ' «ti çıraklık kurulu» deyimi; uygulama kapsa
mına alınan illerde oluşturulan kurulları, 

m) «Çıraklık okulu, Çıraklık eğitim merkezi, eği
tim yeri» deyimleri; çırak, kalfa ve ustaların eğitim
lerinin veya çeşitli meslek kurslarının yapıldığı yerle
ri, 

İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Görevleri 

BİRİNCİ KISIM 
Merkez Çıraklık Kurulu 

Kuruluş, 

MADDE 4. — Merkezde, çeşitli bakanlık ve ku
ruluşların temsilcilerinin katılmasıyla «Merkez Çırak
lık Kurulu» kurulur. 

Merkez çıraklık kurulu 

MADDE 5. — Merkez Çıraklık Kurulu aşağıda 
belirlenen üyelerden oluşur. 

a) Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı veya Mes
lekî ve Teknik Eğitim Müsteşar Yardımcısı, 
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ı) «Yeterlik belgesi»; kalfalık veya ustalık sınavını kazananlara usulüne uygun olarak verilen kalfalık veya 
ustalık belgelerini, 

j) «tşyeri sahibi»; kapsam maddesinde belirtilen işyerlerinin işveren olarak sahibi veya kanunî vekili ile 
döner sermayeli kurum âmiri olan kişiyi, 

k) «Merkez çıraklık kurulu»; çeşitli bakanlık ve kuruluşların katılması ile merkezde oluşan en üst dü
zeydeki kurulu, ' 

1) «11 çıraklık kurulu»; uygulama kapsamına alınan illerde oluşturulan kurulları, 
m) «Çıraklık okulu, çıraklık eğitim merkezi, eğitim yeri» çırak, kalfa ve ustaların eğitimlerinin veya çe

şitli meslek kurslarının yapıldığı yerleri, 
ifade eder. 

İKtNCt KISIM 
Kuruluş ve Görevler 

BÎRINCt BÖLÜM 
Merkez Çıraklık Kurulu 

Kuruluş 

MADDE 4. — Merkezde, ilgili bakanlık ve kuruluşların temsilcilerinin katılmasıyla «Merkez Çıraklık Ku
rulu» kurulur. 

Merkez Çıraklık Kurulu 

MADDE 5. — Merkez Çıraklık Kurulu aşağıda belirlenen üyelerden oluşur. 
a) Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, 
b) Meslekî ve Teknik Eğitimle görevli Müsteşar Yardımcısı, 
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MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Toplanma 

MADDE 7. — Kurul; enaz dört ayda bir defa 
başkanın çağrısı veya üyelerden enaz üçünün yazılı 
isteği üzerine toplanır ve gündemindeki konuları gö
rüşerek karara bağlar. 

Kurul üye tamsayısının üçte ikisinin katılmasıy-
le toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy 
çokluğu ile alınır. 

Görevler 

MADDE 8. — Merkez çıraklık kurulu aşağıdaki 
işleri yapar : 

a) Bu Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılacak 
yönetmelik hükümlerini uygulamak ve uygulanması
nı denetlemek, değerlendirmek ve bu amaçla diğer 
bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirle
mek, 

b) Çırağın, kalfanın ve ustanın yetiştirilmesi, sı
navlarının yapılması, sınav komisyonlarının kurulma
sı ve çalışması ile ilgili yönetmelik taslaklarını hazır
lamak ve Millî Eğitim Bakanlığına sunmak, 

c) Gerekli gördüğünde Millî Eğitim Bakanlığına 
kısa ve uzun süreli uzmanlık komisyonlarının kurul
masını önermek ve onların çalışmalarını değerlendir
mek, ' 

18 — 
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ıb) Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitimi Ge
nel Müdürü veya yardımcısı 

c) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi, 
d) Çalışma Bakanlığı temsilcisi, 
e) İş ve İşçi Bulma Kurumu temsilcisi, 
f) Ticaret Bakanlığı temsilcisi, 
g) Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi, 
h) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederas

yonu temsilcisi, 
ı) Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ti

caret Borsaları Birliği temsilcisi, 
j) En çok işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu temsilcisi. 

Başkanlık 

'MADDE 6. — Kurulun Başkanı; Millî Eğitim 
Bakanlığı Müsteşarı veya Meslekî ve Teknik Eğitim 
Müsteşar Yardımcısıdır. Kurulun Sekreterlik İşleri 
Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitimi Genel Mü
dürlüğünce yürütülür^] 

Toplanma 

MADDE 7. — Kurul; en az dört ayda bir defa 
başkanın çağrısı ile veya gerektiğinde üyelerden en 
az üçünün yazılı isteği üzerine toplanır. Kurul, gün
demdeki konuları görüşerek karara bağlar. Toplan
ma üye sayısının üçte ikisinin katılmasıyla yapılır ve 
ikararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. 

Görevleri, 

MADDE 8. — Merkez çıraklık kurulu aşağıdaki 
işleri görür : 

a) Gerek bu Kanun, gerekse bu Kanuna göre 
çıkarılacak olan yönetmelik hükümlerinin uygulama
sı, izlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve bu 
amaçla diğer bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği esas
larını saptamak, 

b) Çırağın, kalfanın ve ustanın yetiştirilmesi, sı
navlarının yapılması, sınav komisyonlarının kurulması 
ve çalışması ile ilgili yönetmelik taslaklarını hazırla
mak ve Millî Eğitim Bakanlığına sunmak, 

c) Gerekli gördüğünde Millî Eğitim Bakanlığına 
kısa ve uzun süreli uzmanlık komisyonlarının kurul
masını önermek ve onların çalışmalarını değerlendir
mek, 
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c) Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitimi Genel Müdürü veya yardımcısı, 
d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi, 
e) Çalışma Bakanlığı temsilcisi, 
f) İş ve İşçi Bulma Kurumu temsilcisi, 
g) Ticaret Bakanlığı temsilcisi, 
h) Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi, 
ı) Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârları Konfederasyonu temsilcisi, 
j) Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği temsilcisi, 
k) En çok işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi. 

Başkanlık 

MADDE 6. — Kurulun Başkanı; Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarıdır. Başkan vekili Meslekî ve Teknik 
Eğitimle görevli Müsteşar Yardımcısıdır. Kurulun sekreterlik işleri Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitimi Ge
nel Müdürlüğünce yürütülür. 

Toplantı 

MADDE 7. — Kurul; en az dört ayda bir defa başkanın çağrısı veya gerektiğinde üyelerden en az üçü
nün yazılı isteği üzerine toplanır. Kurul, gündemdeki konuları görüşerek karara bağlar. Toplantı • üye sayı
sının üçte ilcisinin katılmasıyla yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oyçokluğu ile alınır. 

Görevleri 

MADDE 8. — Merkez Çıraklık Kurulu aşağıdaki işleri görür : 
a) Bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik hükümlerini uygulamak, izlemek, denetlemek, 

değerlendirmedeki esaslarını ve bu amaçla diğer bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını tespit etmek, 
b) Çeşitli meslek kollarına göre çırağın, kalfanın ve ustanın nitelikleri, yetiştirilmesi, sınavlarının yapıl

ması, sınav komisyonlarının kurulması ve çalışması ile ilgili yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Millî Eği
tim Bakanlığına sunmak, 

c) Gerekli görüldüğünde, Millî Eğitim Bakanlığına kısa ve uzun süreli uzmanlık komisyonlarının kurul
masını önermek ve onların çalışmalarını değerlendirmek, 

d) Çıraklık sözleşmesinin örneğini hazırlamak, 
e) Mesleklere ve kademelere göre sınav biçimini karara bağlamak, 

f) Uygulama alanına alınacak veya çıkarılacak yer ve mesleklerin belirlenmesi hakkında karar vermek, 
g) Çıraklık süresini, yaş, meslek ve öğrenim durumlarına göre tespit etmek, 
h) Bu Kanunun gerektirdiği diğer işleri yapmak, 
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d) Çıraklık sözleşmesinin örneğini hazırlamak, 
e) Mesleklere ve kademelere göre sınav biç'imi-

ni belirlemek, 

f) Uygulama alanına alınacak veya bu alandan 
çıkarılacak yer ve mesleklerin belirlenmesi hakkında 
karar vermek, 

g) Çıraklık sürelerini belirlemek, 
h) Bu Kanunun gerektirdiği diğer işleri yap-

maiL 

İKİNCİ BÖLÜM 
İl Çıraklık Kurulu 

Kurulup 

MADDE 9. — Merkez çıraklık kurulunun uy
gun göreceği illerde kurulca verilecek kararın yayıımı 
tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Millî Eğitim 
Bakanlığınca İl Çıraklık Kurullarının kurulması sağ
lanır, 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başkanlık 

MADDE 11. — ti Çıraklık Kurulu'nun birinci 
başkanı o yerin Millî Eğitim Müdürü veya ilgili yar
dımcısı, ikinci başkanı mahallî Esnaf ve Sanatkârlar 
Dernekleri Birliği Başkanıdır. 

Gerekirse Kurul toplantılarına başkanın isteği 
üzerine danışman üyeler de alınabilir. 

(Hükümetin Teklifi) 

d) Çıraklık sözleşmesinin örneğini hazırlamak, 
e) Mesleklere ve kademelere göre sınav biçimini 

karara bağlamak, 
f) Uygulama alanına alınacak veya çıkarılacak 

yer ve mesleklerin belirlenmesi hakkında karar ver
mek, 

g) Çıraklık süresini, yaş, meslek ve öğrenim 
durumlarına göre saptamak, 

h) Bu Kanun hükümlerini yerine getirmek üze
re gerekli görülen diğer işleri yapmak. 

İKİNCİ KISIM 
İl Çıraklık Kurulu 

Kuruluş 

MADDE 9. — Merkez çıraklık kurulunun uygun 
göreceği illerde kurulca alınacak kararın yayımı ta
rihinden itibaren en geç üç ay içinde Millî Eğitim 
Bakanlığınca İl Çıraklık Kurullarının kurulması sağ
lanır. 

// çıraklık kurulları 

MADDE 10. — İl Çıraklık Kurulları aşağıdaki 
kurumların temsilcilerinden oluşur. 

a) Millî Eğitim Müdürü veya ilgili yardımcısı, 
b) Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birliği Tem

silcisi, 
c) Mahallî Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Bir

liği başkanlar meclisince seçilecek iki temsilci, 
d) İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü temsilcisi, 
e) İl Çalışma Müdürlüğü (Temsilcisi, 
f) Ticaret ve Sanayi Odalarından iki temsilci, 
g) Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürü, 
h) Valilikçe uygun görülecek bir Meslek Lisesi 

Müdürü, 
ı) En çok işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu İl Temsilcisi. 

Başkanlık 

MADDE 11. — İl Çıraklık Kurulunun birinci baş
kanı o yerin Millî Eğitim Müdürü veya ilgili yardım
cısı, ikinci başkanı mahallî Esnaf ve Sanatkârlar Der
nekleri Birliği Başkanıdır. Gerekirse kurul toplantı
larına başkanın isteği üzerine danışman üyeler de 
alınabilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
11 Çıraklık Kurulu 

Kuruluş 

MADDE 9. — Merkez çıraklık kurulunun uygun göreceği illerde kurulca verilecek kararın yayımı ta
rihinden itibaren en geç üç ay içinde Millî Eğitim Bakanlığınca 11 Çıraklık Kurullarının kurulması sağlanır. 

// Çıraklık Kurulları 

MADDE 10. — 11 Çıraklık Kurulları aşağıdaki kurumların temsilcilerinden oluşur. 
a) Millî Eğitim Müdürü veya ilgili Millî Eğitim Müdürü yardımcısı, 
b) Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Dernekleri Birliği temsilcisi, 
c) Mahallî Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Dernekleri Birliği başkanlar meclisince seçilecek iki temsilci, 
d) 11 Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü temsilcisi, 
e) ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğü temsilcisi, 
f) Sosyal Sigortalar Kurumu temsilcisi, 
g) Ticaret ve Sanayi Odalarından iki temsilci, 
h) Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürü, 
ı) Valilikçe uygun görülecek bir Meslek Lisesi Müdürü, 
j) En çok işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları Konfederasyonu il temsilcisi, 

Başkanlık 

MADDE 11. — 11 Çıraklık Kurulunun birinci başkanı o yerin Millî Eğitim Müdürüdür. Bulunmadığı 
takdirde ilgili Millî Eğitim Müdür yardımcısı başkanlık eder. İkinci başkanı mahallî Esnaf ve Küçük Sanat
kârlar Dernekleri Birliği Başkanıdır. 
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Toplanma 

MADDE 12. — ti Çıraklık kurulları; ayda enaz 
bir defa başkanın çağrısı veya gerektiğinde üyeler
den üçünün yazılı isteği üzerine toplanır. Toplantı, 
üye sayısının üçte ikisinin katılmasıyla yapılır ve ka
rarlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. 
Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı tarafın oy
ları geçerlidir. 

Kurulun sekreterya işleri Çıraklık Eğitimi Mer
kez Müdürlüklerince yürütülür. 

Görevleri 

MADDE 13. — îl Çıraklık Kurulu aşağıdaki gö
revleri yapar : 

a) Çıraklık süresi ile ilgili olarak, çıraklık ön
cesi meslekî çalışmaları değerlendirmek, 

b) Sınav komisyonlarına üye vermek, 
c) Kanunun ifde eksiksiz uygulanmasını sağla

mak, 
d) Taraflar arasında doğacak uyuşmazlıkların 

çözümüne yardımcı olmak, 
e) Sınavların yer ve tarihlerini belirlemek, 
f) Belgelerin dağıtımını sağlamak, 
g) Yapılan yardımları usulünce toplamak ve 

sarf etmek, 
h) Yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Mer

kez Çıraklık Kurulu'na sunmak, 
ı) Bu Kanun hükümlerini il düzeyinde yerine 

getirmek üzere gerekli görülen diğer işleri yapmak. 

Meslekî uzmanlık komisyonları 

MADDE 14. — İl Çıraklık Kurulu, meslekî uz
manlık ıkomisyonları kurarak, mesleğin gelişmesini 
sağlayıcı çalışmalar yaptırabilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çırak, Kalfa ve Ustaların Yetiştirilmesi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Çıraklık 

Çıraklık şartları 

MADDE 15. — Çırak bir öğrencidir. Çırağın 
mesleğini öğrenmesi için iş üzerinde bir öğrenci gibi 
çalışması esastır, 

(Hükümetin Teklifi) 

Toplanma 

MADDE 12. — îl Çıraklık kurulları; ayda en az 
bir defa başkanın çağrısı veya gerektiğinde üyelerden 
üçünün yazılı isteği üzerine toplanır. Toplantı üye 
sayısının üçte ikisinin katılmasıyla yapılır ve kararlar 
toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların 
eşitliği halinde başkanın oy verdiği tarafın kararı ge
çerlidir. Kurulun sekreterya işleri Çıraklık Eğitimi 
Merkez Müdürlüklerince yürütülür. 

Görevleri 

MADDE 13. — îl Çıraklık Kurulu aşağıdaki iş
leri yapar. 

a) Çıraklık süresi ile ilgili olarak, çıraklık önce
si meslekî çalışmaları değerlendirmek, 

b) .Sınav komisyonlarına üye vermek, 
c) Kanunun ilde eksiksiz uygulanmasını sağla

mak, 
d) Taraflar arasında doğacak uyuşmazlıkların 

çözümüne yardımcı olmak, 
e) Sınavların yer ve tarihlerini saptamak, 
f) Belgelerin dağıtımını sağlamak, 
g) Yapılan yardımları usulünce toplamak ve sar-

fetmek, 
h) Yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Mer

kez Çıraklık Kuruluna sunmak, 
ı) Bu Kanun hükümlerini il düzeyinde yerine 

getirmek üzere gerekli görülen diğer işleri yapmak. 

Mesleki uzmanlık komisyonları 

MADDE 14. — îl Çıraklık Kurulu, gerekli gör
düğü durumlarda meslekî uzmanlık komisyonları ku
rarak, mesleğin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yap
tırır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çırak, Kalfa ve Ustaların Yetiştirilmesi 

BİRİNCİ KISIM 
Çıraklık 

Çıraklık şartları 

MADDE 15. — Çırak olabilmek için, aşağıdaki 
şartları taşımak gerekir. 

a) En az ilkokulu bitirmiş olmak, 
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Toplanma 

MADDE 12. — İl Çıraklık Kurulları; ayda en az bir defa başkanın çağrısı veya gerektiğinde üç üye
nin yazılı isteği üzerine toplanır. Toplantı, üye sayısının üçte ikisinin katılmasıyla yapılır ve kararlar toplantı
ya katılanların oyçokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oy verdiği tarafın kararı geçerlidir. Ku
rulun sekreterya işleri Çıraklık Eğitimi Merkez Müdürlüklerince yürütülür. 

Görevleri 

MADDE 13. — İl Çıraklık Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Çıraklık süresi ile ilgili olarak, çıraklık öncesi meslekî çalışmaları değerlendirmek, 
b) Sınav komisyonlarına üye vermek, 
c) Kanunun ilde eksiksiz uygulanmasını sağlamak, 
d) Taraflar arasında doğacak uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak, 
e) Sınavların yer ve tarihlerini tespit etmek, 
f) Belgelerin dağıtımını sağlamak, 
g) Yapılan yardımları usulünce toplamak ve sarfetmek, 
h) Yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Merkez Çıraklık Kuruluna sunmak, 
ı) Bu Kanun hükümlerini il düzeyinde yerine getirmek üzere gerekli görülen diğer işleri yapmak, 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilm.ştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çırak, Kalfa ve Ustaların Yetiştiı ilmesi 

BİRİNCİ KISIM 
Çıraklık 

Çıraklık şartları 
MADDE 15. — Çırak olabilmek için; 
a) En az ilkokulu bitirmiş olmak, 
b) Oniki yaşından küçük olmamak, 
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Çıraklar için çıraklık okulu ve eğitim yerlerinde 
mesleklerin niteliğine göre haftada enaz dört saat, 
en çok sekiz saatlik teorik ve pratik meslekî eğitim 
çalışmaları düzenlenir. Eğitim çalışmalarının dört sa
ati iş saati içerisinde, kalan kısmı iş saati dışında ya
pılır. Zorunlu hallerde tamamı iş saatleri içinde ya
pılabilir. 

Çıraklar işyerlerinde çalışanların sayısına dahil 
edilmezler., 

Çıraklık şartları 

MADDE 16. — Çırak olabilmek için, aşağıdaki 
şartlan taşımak gerekir. 

a) En az ilkokulu bitirmiş olmak, 
b) Oniki yaşından küçük olmamak, 
c) Gireceği mesleğin gerektirdiği sağlık şartla

rını taşımak. 
d) Merkez Çıraklık Kurulunca belirlenecek özel 

şartları taşımak. 

MADDE 17. — Tasarının 16 ncı maddesi 17 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Hükümetin Teklifi) 

b) Oniki yaşından küçük olmamak, 
c) Gireceği mesleğin gerektirdiği sağlık şartla

rını taşımak. 
Bazı mesleklere alınacak çıraklarda aranacak öğ

renim ve yaş durumu, en az yukarıda belirlenen şart
ları taşımak kaydıyla, Merkez Çıraklık Kurulunca 
saptanır. 

Çıraklık süresi 

MADDE 16. — Çıraklık süresi mesleklerin özel
liğine göre iki ile dört yıl arasında değişir. 

Çıraklık süresinin düzenli ve aralıksız olarak ta
mamlanması esastır. 

Çırağın kabul edilebilir nedenlerle bir yıl için
deki devamsızlığı otuz iş gününden fazla olduğu hal
lerde, bu fazlalık çıraklık süresine eklenir. 

Çırağın, bu Kanuna göre çırak olmadan önce 
mesleği ile ilgili olarak elde ettiği bilgi, beceri ve 
tecrübeler, İl Çıraklık Kurulunca belgeleri de dikka
te alınıp değerlendirilerek çıraklık süresi kısaltılabi-
hr. 

Çıraklığa bir deneme dönemi ile başlanır. Bu dö
nem mesleğin özelliklerine göre bir aydan az üç ay
dan fazla olamaz. Bu süre içinde taraflardan biri çı
raklık sözleşmesini il Çıraklıik Kuruluna önceden "bil
dirmek şartıyla, ihbarsız olarak feshedebilirler. De
neme döneminin sona ermesi üzerine çıraklık söz
leşmesi kesinleşir ve bu dönem çıraklık süresinden sa
yılır. Deneme döneminde çırak adayına ücret ödenir. 
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c) Gireceği mesleğin gerektirdiği sağlık şartlarını taşımak, gerekir. 
Bazı mesleklere alınacak çıraklarda aranacak öğrenim ve yaş durumu, en az yukarıda belirlenen şartlan 

taşımak kaydıyla, Merkez Çıraklık Kurulunca tespit olunur. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Çırak alma şartı 

MADDE 18. — Çırak almak ve yetiştirmek için 
işyeri sahibi veya kanunî temsilcisinin eğitici usta 
yeterliğine sahip olması veya bu yeterliğe sahip olan 
kimseyi o işyerinde istihdam etmesi şarttır. 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Çalıgma şartları 
MADDE 20. — Çıraklar, yetiştirilmek üzere ya

nında hizmet gördükleri kimselerin çalışma saatle
rine uygun olarak günde sekiz saati geçmemek üze
re çalıştırılırlar. 

Çıraklar, çıraklık süresinin son yılı hariç sürekli 
olarak yalnız başlarına çalıştırılamazlar. 

1475 sayılı iş Kanunu'nun çocukları çalıştırma 
yasağı, gece çalıştırma yasağı, ağır ve tehlikeli işler 
ile ilgili hükümleri çıraklara da uygulanır. 

Çırağın izni 

MADDE 21. — Çıraklık süresi içerisinde verile
cek izinlerde aşağıdaki esaslara uyulur : 

a) İşyeri sahibi çıraklara bir yıllık öğrenimden 
sonra, yılda onbeş gün ücretli izin vermekle yüküm-
lüdür.ı 

b) Bu izinler, çırağın eğitim çalışmalarının ta
til edildiği aylarda verilir. 

c) Kabul edilebilir özürleri nedeniyle işyeri sa
hibi çırağa ücretsiz İzin verebilir; bu izinler yılda 
otuz iş gününden fazla olduğu takdirde, bu fazlalık 
çıraklık süresine eklenir. 

(Hükümetin Teklifi) 

Çırak alma şartı 

MADDE 17. — Çırak almak ve yetiştirmek için 
işyeri sahibi veya kanunî temsilcisinin bu Kanunda 
belirlenen hükümlere uygun olarak, eğitici usta ye
terliğine sahip olması veya bu yeterliğe sahip olan 
'kimseyi o işyerinde istihdam etmesi şarttır. 

Mesleği öğrenme 

MADDE 18. — Çırak bir öğrencidir. Çırağın mes
leğini öğrenmesi için iş üzerinde bir öğrenci gibi ça
lışması esastır., 

Çıraklar işyerlerinde çalışanların sayısına dahil 
edilmezler^ 

Çırağın ücreti 

MADDE 19. — İşyeri sahibi, çırağa asgarî ücre
tin yüzde otuzundan aşağı olmama'k üzere ücret 
ödemekle yükümlüdür. Bu ücret, her yıl çırağın ücre
tinin yüzde onundan az olmamak üzere, kademeli 
olarak artırılır., 

Sosyal sigorta primleri, çırağın aldığı ücret üze
rinden ödenir. 

Çalışma şartları 
IMADDE 20. — Çıraklar, yetiştirilmek üzere hiz

met aldıkları kimselerin çalışma saatlerine uygun ola
rak günde sekiz saati geçmemek üzere çalıştırılırlar. 
Çıraklar, çıraklık süresinin son yılı hariç sürekli ola
rak yalnız başlarına çalıştırılamazlar. 

Çıraklara, 1475 sayılı İş Kanununun çocukları ça
lıştırma yasağı, gece çalıştırma yasağı, ağır ve tehli
keli işler ile ilgili hükümler uygulanır. 

Çırağın izni 

MADDE 21. — Çıraklık süresi içerisinde verile
cek izinlerde aşağıdaki esaslara uyulur: 

a) İşyeri sahibi çıraklara bir yıllık öğrenimden 
sonra, yılda bir ay ücretli izin vermekle yükümlüdür. 

b) Yıllık ücretli izinler, çırağın eğitim çalışma
larının tatil edildiği aylarda verilir. 

c) Kabul edilebilir özürleri nedeniyle işyeri sa
hibi çırağa ücretsiz izin verebilir; ıbu durumdaki izin
ler yılda otuz iş gününden fazla olduğu takdirde, bu 
fazlalık çıraklık süresine eklenir^ 
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MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Çırağın ücreti 

MADDE 19. — işyeri sahibi, çırağa İş Kanununa göre tespit olunan asgarî ücretin yüzde 40'ından aşağı 
olmamak üzere ücret ödemekle yükümlüdür. Bu ücret, her yıl çırağın ücretinin yüzde onundan az olmamak 
üzere, kademeli olarak artırılır. 

Çıraklar hakkında çıraklık süresince 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazalarıyla meslek hasta
lıkları ve hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. - - Tasarının 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sözleşme örneğinin verilmesi 

MADDE 24. — Kanunun uygulamaya alındığı 
yerlerde belirlenen meslekleri 'icra eden işyeri sahip
leri veya kanunî temsilcileri çırak adayları ile yap
tıkları sözleşme örneğini işyerinin bulunduğu yerde
ki îl Çıraklık Kurulu'na vermekle yükümlüdürler. 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sözleşmenin feshi 

MADDE 26. — Aşağıdaki durumlarda çıraklık 
sözleşmesi taraflarca feshedilebilir. 

a) Çırak yönünden : 
(1) İşyeri sahibi gerçek kişi ise ölümü, tüzelkişi 

ise tüzelkişiliğin sona ermesi, iflası; 
(2) İşyerinin grev, lokavt ve bunun gibi diğer 

zorunlu durumların dışında başka bir nedenle çalış
masına iki aydan fazla ara vermesi; 

(3) İşyerinin uzak bir yere taşınması nedeniyle 
çırağın işine devam etmesine imkân kalmaması veya 
ona ağır külfet yüklemesi; 

(4) Çırağın, ailesi ile birlikte veya yalnız olarak 
oturma yerini, işe devam etmesini imkânsız kılacak 
derecede uzak bir yere taşıma zorunda kalması; 

(5) Çırağa mesleğini öğreten ustanın aralıksız 
enaz iki ay işyerine gelmemesi ve bu süre içerisinde 
başka bir ustanın getirilememesi; 

(Hükümetin Teklifi) 

Sözleşme yapma zorunluğu 

MADDE 22. — İşyeri sahibi veya temsilcisi çı
rak adayını çalıştırmaya başlamadan önce, çırağın 
kanunî temsilcisi ile yazılı çıraklık sözleşmesi yap
mak zorundadır. Onsekiz yaşından önce hiç kimse 
bu Kanun hükümlerine göre çıraklık sözleşmesi yap
madan, çıralk olarak, bir işyerinde çalıştırılamaz. 

Reşit olmak 

MADDE 23. — Çıraklık sözleşmesi, çırağın söz
leşme süresi içinde reşit olması halinde, rızası alın
mak kaydıyla devam eder. 

Sözleşme bildirimi 

MADDE 24. — Kanunun uygulamaya alındığı 
yerlerdeki belirlenen meslekleri icra eden işyeri sa
hipleri veya kanunî temsilcileri çırak adayları ile yap
tıkları sözleşme örneğini işyerinin bulunduğu mahal
deki 11 Çıraklık Kuruluna bildirmekle yükümlüdür
ler. i 

Sürenin bitimi 

MADDE 25. — Çıraklık sözleşmesi, çıraklık sü
resinin tamalanmasıyla sona erer. Kalfalık sınavla
rında başarı gösteremeyen çırakların çıraklık süresi, 
son sınav haklarını kullanıncaya kadar devam eder^ 

Sözleşmenin feshi 

MADDE 26. — Aşağıdaki durumlarda çıraklık 
sözleşmesi taraflarca feshedilebilir. 

a) Çırak yönünden : 
(1) İşyeri sahibi gerçek kişi ise ölümü, tüzelki

şi ise tüzelkişiliğin sona ermesi, iflası; 
(2) İşyerinin grev, lokavt ve bunun gibi diğer zo

runlu durumların dışında başka bir nedenle çalışma
sına iki aydan fazla ara vermesi; 

(3) İşyerinin uzak bir yere taşınması nedeniyle 
çırağın işine devam etmesine imkân kalmaması veya 
ona ağır külfet yüklemesi; 

(4) Çırağın, ailesi ile birlikte veya yalnız olarak 
oturma yerini, işe devam etmesini imkânsız kıla
cak derecede uzak bir yere taşıma zorunda kalması; 

(5) Çırağa mesleğini öğreten ustanın aralıksız 
en az iki ay işyerine gelmemesi ve bu süre içerisinde 
ıbaşka bir ustanın getirilememesi; 
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MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sözleşme bildirimi 

MADDE 24. — Kanunun uygulamaya alındığı yerlerde belirlenmiş olan meslekleri icra eden işyeri sahip
leri veya kanunî temsilcileri çırak adayları ile yaptıkları sözleşme örneğini işyerinin bulunduğu mahaldeki il 
Çıraklık Kuruluna göndermekle yükümlüdürler. 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sözleşmenin feshi 

MADDE 26. — Aşağıdaki durumlarda çıraklık sözleşmesi taraflarca feshedilebilir. 
a) Çırak yönünden : 
(1) işyeri sahibi gerçek kişi ise ölümü, tüzelkişi ise tüzelkişiliğin sona ermesi, iflası; 
(2) İşyerinin grev, lokavt ve bunun gibi diğer zorunlu durumların dışında başka bir nedenle çalışmasına 

iki aydan fazla ara vermesi; 
(3) İşyerinin uzak bir yere taşınması nedeniyle çırağın işine devam etmesine imkân kalmaması veya ona 

ağır külfet yüklemesi; 
(4) Çırağın, ailesi ile birlikte veya yalnız olarak oturma yerini, işe devam etmesini imkânsız kılacak 

derecede uzak bir yere taşıma zorunda kalması; 

(5) Çırağa mesleğini öğreten ustanın aralıksız en az iki ay işyerine gelmemesi ve bu süre içerisinde başka 
bir ustanın getirilememesi; 

(6) İşyeri sahibi veya ustanın, çırağa kötü davrandığı veya çırağa karşı olan görev ve sorumluluğun ye
rine getirilmediğinin il Çıraklık Kurulunca tespit olunması; 

(7) Çırakta, hastalık ve benzeri nedenlerle mesleğini öğrenmesini devamlı olarak engelleyen bir halin mey
dana gelmesi; 

(8) Çırağın, yaptığı işin veya işyerindeki durumunun onun sağlığı ve ahlâk bakımından sakıncalı oldu
ğunun veya öğreneceği mesleğin dışındaki işlerde çalıştırıldığının il Çıraklık Kurulunca tespit olunması; 

Danışma Meclisi l(S. Sayısı : 387) 



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(6) işyeri sahibi veya ustanın, çırağa kötü dav
randığı veya çırağa karşı olan görev ve sorumlulu
ğun yerine getirilmediğinin ti Çıraklık Kurulunca 
belirlenmesi; 

(7) Çırakta, hastalık ve benzeri nedenlerle mes
leğini öğrenmesini devamlı olarak engelleyen bir ha
lin meydana gelmesi; 

(8) Çırağın, yaptığı işin veya işyerindeki duru
munun onun sağlığı ve ahlakı bakımifîdan sakıncalı 
olduğunun veya öğreneceği mesleğin dışındaki işler
de çalıştırıldığının İl Çıraklık Kurulunca belirlen
mesi; 

b) işyeri sahibi yönünden : 
(1) Çırağın; işyerine veya eğitim yerine bir yıl 

içerisinde izinsiz ve geçerli bir neden olmaksızın ara
lıklı veya aralıksız iki ay devamsızlık etmesi; 

(2) Çırağın aralıksız dört ay veya daha fazla de
vamsızlığına neden olan, tedavisi uzun sürecek bir 
hastalığa tutulması; 

(3) Çırağın kalfa olabilmek için gerekli ilgi ve 
çabayı göstermemekte ısrar etmesi; işyeri sahibine 
karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmemesi; 

(4) Çırağın; ısrarla işyeri sahibi veya ustanın 
koyduğu İş düzenini bozucu hareketlerde bulunma
sı; 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 28 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

30 — 

(Hükümetin Teklifi) 

(6) işyeri sahibi veya ustanın, çırağa kötü dav
randığı veya çırağa karşı olan görev ve sorumlulu
ğun yerine getirilmediğinin 11 Çıraklık Kurulunca 
saptanması; 

(7) Çırakta, hastalık ve 'benzeri nedenlerle mes
leğini öğrenmesini devamlı olarak engelleyen bir ha
lin meydana gelmesi; 

ı(8) Çırağın, yaptığı dşin veya işyerindeki duru
munun onun sağlığı ve ahlâk bakımından sakıncalı 
olduğunun veya öğreneceği mesleğin dışındaki işler
de çalıştırıldığının II Çıraklık Kurulunca saptanması. 

b) İşyeri sahibi yönünden : 
(1) Çırağın, işyerine, eğitim yerine izinsiz ve ge 

çerli <bir neden olmaksızın iki ay devamsızlık etmesi; 
ı(2) Çırağın aralıksız dört ay veya daha fazla 

devamsızlığına neden olan, tedavisi uzun sürecek bir 
hastalığa tutulması; 

ı(3) Kalfa olabilmek için gerekli ilgi ve çabayı 
göstermemekte İsrar etmesi; işyeri sahibine karşı olan 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi; 

(4) Çırağın; İsrarla işyeri sahibi veya ustanın 
koyduğu iş düzenini bozucu hareketlerde bulunması; 

İşyeri sahibinin değişmesi 

MADDE 27. — İşyeri sahibinin değişmesi ha
linde, yeni işyeri sahibi aynı mesleği sürdürüyor ise, 
çıraklık sözleşmesi devam eder. 

İşyeri sahibinin yükümlülükleri 

MADDE 28. — işyeri sahibinin çırağa karşı 
olan görev ve yükümlülükleri şunlardır : 

a) Çırağa sözleşmede belirtilen o mesleğe ait 
eğitim programını eksiksiz olarak uygulamak, onun 
çıraklık süresi sonunda yapılacak kalfalık sınavını 
başarabilecek şekilde yetiştirilmesini sağlamak; 

ib) Çırağı, mesleği ile ilgili eğitim görmek üze
re okul ve eğitim yerine devamına izin vermek, de
vamını denetim altında bulundurmak; 

c) Çırağı mesleğini öğrenmesi ile ilgili işlerde ça
lıştırmak,-

d) Çırağın, kalfalık sınavına girmesini ve sınav 
için gerekli araç ve gereçleri sağlamak. 
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b) işyeri sahibi yönünden : 
(1) Çurağın; işyerine, eğitim yerine izinsiz ve geçerli bir sebep olmaksızın iki ay devamsızlık etmesi; 
(2) Çırağın aralıksız dört ay veya daha fazla devamsızlığına sebep olan, tedavisi uzun sürecek bir has

talığa tutulması; 
(3) Çırağın, işyeri sahibine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmemesi; 
'(4) Çırağın; ısrarla işyeri sahibi veya ustanın koyduğu iş düzenini bozucu hareketlerde bulunması; 
(5) Kalfa olabilmek için gerekli ilgi ve çabayı göstermemekte ısrar etmesi; 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Çırağın yükümlülükleri 

MADDE 29. — Çırağın işyeri sahibine karşı olan 
görev ve yükümlülükleri şunlardır : 

a) Mesleğini, yetişme programına uygun olarak 
öğrenmeye ve yeter derecede bilgi, beceri ve davra
nış kazanmaya çaba göstererek süresi içerisinde 
kalfa olmaya çalışmak, 

b) Gerek işyerindeki pratik çalışma işini, ge
rekse mesleği ile ilgili teorik meslek dersleri görmek 
üzere belirlenen okul ve kurslara aralıksız olarak 
devam etmek; 

c) Çırağın yetişme ve öğrenme durumu ile ye
teneğini ispatlamak üzere kalfalık sınavına girmek; 

d) İşyerine ait sır ve özellikleri başkalarına söy
lememek, 

e) işyeri sahibi, işyerinde çalışanlar ve işyerine 
gelenlere karşı saygılı davranmak. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kalfalık 

Kalfalık sınavı 

MADDE 30. — Kalfalık sınavı, her meslek için 
İl Çıraklık Kurullarınca belirlenen tarihlerde ve yer
lerde yapılır. 

Sınavın amacı; mesleğin gerektirdiği bilgi, bece
ri, davranış ve tecrübe ile işlerin güvenlik kurallarına 
uygun olarak ustanın gözetiminde yalnız başına usu
lünce yapılıp yapılmadığını belirlemektir. 

Kalfalık sınav komisyonları 

MADDE 31. — Kalfalık sınavı komisyonları il 
çıraklık kurullarınca aşağıdaki kurumlardan aday 
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Çırağın yükümlülükleri 

MADDE 29. — Çırağın işyeri sahibine ikarşı olan 
görev ve yükümlülükleri şunlardır : 

a) Mesleğini, yetişme programına uygun olarak 
öğrenmeye ive yeter derecede bilgi, beceri ve davra
nış kazanmaya çaba göstererek süresi içerisinde kal
fa olmaya çalışmak, 

b) Gerek işyerindeki pratik çalışma işine ve ge 
rekse mesleği ile ilgili teorik meslek derslerini gör
mek üzere belirlenen okul ve kurslara aralıksız ola
rak devam etmek; 

c) Çırağın yetişme ve öğrenme durumu ile yete
neğini saptamak üzere kalfalık sınavına girmek; 

d) İşyerine ait sır ve özellikleri başkalarına söy
lememek. 

e) İşyeri sahibi, işyerinde çalışanlar ve işyerine 
gelenlere karşı saygılı davranmak. 

Çıraklık eğitim süresi 

MADDE 30. — Çıraklar için çıraklık okulu ve 
eğitim yerlerinde mesleklerin niteliğine göre haftada 
en az dört saat, en çok sekiz saatlik teorik ve pra
tik meslekî eğitim çalışmaları düzenlenir. Eğitim ça
lışmalarının dört saati iş saati içerisinde, kalan kıs
mı iş saati dışında yapılır. Zorunlu hallerde tamamı 
iş saatleri içinde yapılabilir. 

İKİNCİ KISIM 

Kalfalık: 

Kalfalık sınavı 

MADDE 31. — Kalfalık sınavı, her meslek için 
İl Çıraklık Kurullarınca saptanan tarihlerde ve yer
lerde yapılır. 
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Çırağın yükümlülükleri 

MADDE 29. — Çırağın işyeri sahibine karşı olan görev ve yükümlülükleri şunlardır: 
a) Mesleğini, yetişme programına uygun olarak öğrenmeye ve yeter derecede bilgi, beceri ve davranış ka

zanmaya çaba göstererek süresi içerisinde kalfa olmaya çalışmak, 
b) Gerek işyerindeki pratik çalışma işine ve gerekse mesleği ile ilgili teorik meslek derslerini görmek üzere 

belirlenen okul ve kurslara aralıksız olarak devam etmek, 
c) Yetişme ve öğrenme durumu ile yeteneğini tespit etmek üzere kalfalık sınavına girmek, 
d) İşyerine ait sır ve özellikleri başkalarına söylememek, 
e) İşyeri sahibi, işyerinde çalışanlar ve işyerine gelenlere karşı saygılı davranmak. 

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kalfalık 

Kalfalık sınavı 

MADDE 31. — Kalfalık sınavı, her meslek için İl Çıraklık Kurullarınca tespit olunan tarihlerde ve 
yerlerde yapılır. 
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gösterilecek on kişi arasından valilikçe seçilecek beş 
asıl ve beş yedek üyeden oluşur. 

(1) Millî Eğitim Bakanlığı il temsilcisi, iki asıl, 
iki yedek, 

(2) Meslekle ilgili dernek temsilcisi, iki asıl, iki 
yedek, 

(3) İl Çıraklık Kurulundan bir asıl, bir yedek. 
Komisyon üyeleri Millî Eğitim Bakanlığı temsil

cilerinden birini başkan seçerler. 

Sınav komisyonunda görev alamayacak olanlar 

MADDE 32. — Sınav komisyonlarında aşağıda 
belirtilen kimseler görev alamazlar : 

(1) Çırağın velisi veya ıkanunî temsilcisi ile üçün
cü dereceye kadar olan akrabaları, 

(2) Çırağın çalıştığı işyeri sahibi veya kanunî 
temsilcisi, çırağı yetiştiren ustası. 

Yukarıda belirtilen üyeler sınav komisyonu top
lanmadan önce durumlarını komisyon başkanına bil
dirmekle yükümlüdürler. 

MADDE 33. — Tasarının 33 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Çıraklık eğitim süresinin sonun
da kalfalık sınavına girmeye hak kazanan çıraklar, 
kendi sanatı için açılacak ilk kalfalık sınavına gir
mek zorundadır. Bu sınavda başarılı olamayanlara 
takip eden üç sınav hakkı daha verilir. 

Bu sınavlarda da kalfalık belgesi alamayanların 
çıraklık hak ve sözleşmesi sona erer. 

34 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Sınavın amacı; mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, 
davranış ve tecrübe ile işlerin güvenlik kurallarına 
uygun olarak ustanın gözetiminde yalnız, başına, usu
lünce yapılıp yapılmadığını saptamaktır. 

Kalfalık sınav komisyonları 

MADDE 32. — a) Kalfalık sınavı komisyonları 
il çıraklık kurullarınca aşağıdaki kurumlardan aday 
gösterilecek on kişi arasından Valilikçe seçilecek beş 
asıl ve beş yedek üyeden oluşur. 

(1) Millî Eğitim Bakanlığı il temsilcisi, iki asil, 
iki yedek, 

(2) Meslekle ilgili dernek temsilcisi, iki asil, iki 
yedek, 

(3) İl Çıraklık Kurulundan bir asil, bir yedek. 
b) Sınav komisyonlarında aşağıda belirtilen kim

seler görev alamazlar: 
(1) Çırağın velisi veya kanunî temsilcisi ile üçün

cü dereceye kadar olan akrabalar, 
(2) Çırağın çalıştığı işyeri sahibi veya kanunî 

temsilcisi, çırağı yetiştiren ustası. 
Yukarıda 'belirtilen üyeler sınav komisyonu top

lanmadan önce durumlarını komisyon 'başkanına bil
dirmekle yükümlüdür. 

c) Komisyon üyeleri Millî Eğitim Bakanlığı 
temsilcilerinden birini Ibaşkan seçer. 

Sınav yeri 

ıMADDE 33. — Çıraklar, kalfalık sınavlarına bu
lundukları illerde girmek zorundadırlar. îl Çıraklık 
Kurulu gerekli gördüğü takdirde başka bir ilde sına
va girebilirler.; 

Sınava girme 

IMADDE 34. — Çıraklık eğitim süresinin sonun
da kalfalık sınavına girmeye hak kazanan çıraklar, 
kendi sanatı için açılacak ilk kalfalık sınavına gir
mek zorundadır. Bu sınavda başarılı olamayanlara 
takip eden üç sınav hakkı daha verilir. Bunda da 
kalfalık belgesi alamayanların çıraklık hak ve sözleş
mesi sona erer. 
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Sınavın amacı; mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, davranış ve tecrübe ile işlerin güvenlik kurallarına uy
gun olarak ustanın gözetiminde yalnız başına usulünce yapılıp yapılmadığını tespit etmektir. 

Kalfalık sınav komisyonları 

MADDE 32. — a) Kalfalık sınavı komisyonları İl Çıraklık Kurullarınca aşağıdaki kurumlardan aday 
gösterilecek on kişi arasından Valilikçe seçilecek beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. 

(1) Millî Eğitim Bakanlığı ile temsilcisi, iki asıl, bir yedek, 
(2) Adayın mesleği ile ilgili dernek temsilcisi, iki asıl, iki yedek, 
(3) 11 Çıraklık Kurulundan bir asıl, bir yedek, 
b) Sınav komisyonlarında aşağıda belirtilen kimseler görev alamazlar : 
(1) Çırağın velisi veya kanunî temsilcisi ile üçüncü dereceye kadar olan akrabalar, 
(2) Çırağın çalıştığı işyeri (sahibi veya kanunî temsilcisi, çırağı yetiştiren ustası, 
Yukarıda belirtilen üyeler sınav komisyonu toplanmadan önce duranlarını komisyon başkanına bildir

mekle yükümlüdürler. 
c) Komisyon üyeleri Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden birini başkan seçerler. 

Sınav yeri 

MADDE 33. — Çıraklar, kalfalık sınavlarına bulundukları illerde girmek zorundadırlar; İl Çıraklık Kurulu 
gerekli gördüğü »takdirde, başka bir ilde sınava girebilirler. 

Sınava girme 

MADDE 34. — Çıraklık eğitim süresinin sonunda kalfalık sınavına girmeğe hak kazanan çıraklar, kendi 
mesleği için açılacak ilk kalfalık sınavına girmek zorundadır. Bu sınavda başarılı olamayanlara bunu takip 
eden dönemlerde olmak üzere üç sınav hakkı daha verilir. Bunda da kalfalık belgesi alamayanların çıraklık 
hak ve sözleşmesi siona erer. 
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Kalfalık belgesi 

MADDE 35. — Kalfalık sınavını kazananlara, 
Kalfalık Belgesi verilir. Kalfalık belgesinin şekli, 
Merkez Çıraklık Kurulunca belirlenir, Millî Eğitim 
Bakanlığınca karara bağlanır. 

Belgesiz unvan kullanılamayacağı 

MADDE 36. — Kalfalık belgesini almamış olan
lar, kalfa unvanı ile çalışamazlar. 

Kalfalığa giriş 

MADDE 37. — Kalfa olabilmek için aşağıdaki 
şartları ve nitelikleri taşımak gerekir : 

a) Bu Kanuna göre kalfalık belgesini almış ol
mak; 

b) En az ilkokula dayalı pratik meslek öğreni
mi veren okulları bitirenlerden, okulun süresi, mes
leğin özelliği ve adayın yaşı dikkate alınarak duru
mu Merkez Çıraklık Kurulunca uygun görülenler
den kalfalık sınavına girip başarı göstermek. 

MADDE 38. — Tasarının 38 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İşyeri değiştirme 

MADDE 39. — 507 sayılı Küçük Esnaf ve Sa
natkârlar Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan 
çıraklar, kalfalık belgesi aldıktan sonra, iki yıllık sü
re içinde çalıştığı işyeri sahibinin veya kanunî tem
silcisinin yazılı iznini almadan başka bir işyerine gi
remezler. 

Bu süre içinde kalfanın ayrılmasını zorunlu kılan 
sebepler varsa ti Çıraklık Kurulunca verilecek ka
rara göre işyeri sahibi kalfaya yazılı çıkma izni ve
rir. 

Çıkma İzni belgesini almadan hiçbir işyeri sahi
bi kalfayı işe başlatamaz. 

36 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Kalfa yeterlik belgesi 

MADDE 35. — Kalfa sınavını kazananlara, «Kal
falık Belgesi» verilir. Kalfalık belgesinin şekli, Mer
kez Çıraklık Kurulunca belirlenir, Millî Eğitim Ba
kanlığınca karara bağlanır. 

Yeterlik belgesiz unvan kullanılamayacağı 

MADDE 36. — Kalfa yeterlik belgesini almamış 
olanların, kalfa unvanı ile çalışmaları yasaktır. 

Kalfalığa giriş 

MADDE 37. — Kalfa olabilmek için aşağıdaki 
şartları ve nitelikleri taşımak gerekir: 

a) Bu Kanun'a göre kalfa yeterlik belgesini al
mış olmak; 

b) Enaz ilkokula dayalı pratik meslek öğrenimi 
veren okulları bitirenlerden, okulun süresi, mesleğin 
özelliği ve adayın yaşı dikkate alınarak durumu Mer
kez Çıraklık Kurulunca uygun görülenlerden kalfa
lık sınavına girip başarı göstermek. 

Kalfanın eğitimi 

MADDE 38. — Kalfalık için mesleklerinin nite
liğine göre haftada enaz dört saat, en fazla altı saat
lik uygulamalı ve teorik meslekî eğitim çalışmaları 
düzenlenir. 

İşyeri değiştirme 

MADDE 39. — 507 sayılı Küçük Esnaf ve Sa
natkârlar Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan 
çıraklar kalfa belgesi aldıktan sonra, iki yıllık süre 
içinde çalıştığı işyeri sahibinin veya kanunî temsil
cisinin olurunu almadan başka bir işyerine giremez
ler. 

Bu süre içinde kalfanın ayrılmasını gerektiren 
zorunlu nedenler varsa konu ilgili ti Çıraklık Kuru
lunca saptanır ve taraflara bildirilir. 

Saptanan durum kalfanın ayrılmasını gerektirdiği 
takdirde işyeri sahibi veya kanunî temsilcisi kalfaya 
yazılı bir olur verir. Kalfa bu belgeyi aldıktan sonra 
işinden ayrılır ve çalışacağı işyeri sahibine adı geçen 
'belgeyi vererek yeni işine başlar. 
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MADDE 35. — Tasarının 35 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Tasarının 38 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İşyeri değiştirme 

MADDE 39. — 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan çırak
lar kalfa belgesi aldıktan sonra, iki yıllık süre içinde çalıştığı işyeri sahibinin veya kanunî temsilcisinin olu
runu almadan başka bir işyerine giremezler. 

Bu süre içinde kalfanın ayrılmasını gerektiren zorunlu sebepler varsa konu ilgili il Çıraklık Kurulunca 
tespit olunur ve taraflara bildirilir. 

Tespit olunan durum kalfanın ayrılmasını gerektirdiği takdirde işyeri sahibi veya kanunî temsilcisi kal
faya yazılı bir olur verir. Kalfa bu belgeyi aldıktan sonra işinden ayrılır ve çalışacağı işyeri sahibine adı geçen 
belgeyi vererek yeni işine başlar. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ustalık 

Vstalık sınavına katılma 

MADDE 40. — Kalfalık belgesini aldıktan son
ra, mesleğinde en az üç yıl fiilen kalfa olarak çalış
mış olan ve bu süre içinde yapılacak geliştirme eği
timi çalışmalarına katılarak basan göstermiş bulu
nanlar, kendi meslekleri için açılacaik ustalık sınavına 
girebilirler. 

Ustalık sınavı 

MADDE 41. — Ustalık sınavı, adayın mesleğinin 
gerektirdiği' bilgi, beceri ve yönetim yeteneği ile işle
rin tamamının proje, resim veya iş programına ve 
güvenlik kurallarına uygun olarak usulünce ve ken
di başına yapıp yapamayacağını belirlemek için ti 
Çıraklık Kurullarınca kararlaştırılacak tarihlerde ve 
yerlerde yapılır. 

Sınavda başarı gösteremeyen kalfalar, daha sonra 
açılacak ustalık sınavına girmek istedikleri takdirde 
İl Çıraklık Kurulu'na yazılı olarak başvururlar. 

Kurul bu başvuruları dikkate alarak sınav günü
nü en az otuz gün önce ilgiliye ve sınav komisyonu 
başkanına duyurur. 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Hükümetin Teklifi) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Ustalık 

Ustalık sınavına katılma 

MADDE 40. — Kalfa yeterlik belgesini aldık
tan sonra, mesleğinde en az üç yıl fiilen kalfa olarak 
çalışmış olan ve bu süre içinde yapılacak geliştirme 
eğitimi çalışmalarına katılarak başarı göstermiş bu
lunanlar, kendi meslekleri için açılacak ustalık sına
vına girebilirler. 

Ustalık sınavı ve amacı 

MADDE 41. — a. Ustalık sınavı her meslek 
için 11 Çıraklık Kurullarınca saptanacak tarihlerde 
ve yerlerde yapılır. 

Ustalık sınavının amacı; adayın mesleğinin gerek
tirdiği bilgi, beceri ve yönetim yeteneği ile işlerin ta
mamının proje, resim veya iş programına ve güven
lik kurallarına uygun olarak usulünce ve kendi ba
şına yapıp yapamayacağını saptamaktır. 

'b. Sınavda başarı gösteremeyen kalfalar, daha 
sonra açılacak ustalık sınavına girmek istedikleri 
takdirde başvurularını 11 Çıraklık Kuruluna yazılı 
olarak bildirirler. 

Kurul bu başvuruları dikkate alarak sınav gü
nünden enaz otuz gün önce ilgiliye ve sınav komis
yonu başkanına duyurur. 

Ustalık sınav komisyonları 

MADDE 42. — a) Ustalık sınav komisyonları 
11 Çıraklık Kurulunca aşağıdaki kurumlardan aday 
gösterilecek on kişi arasından Valilikçe seçilecek beş 
asil, beş yedek üyeden oluşur. 

(1) Millî Eğitim Bakanlığı 11 temsilcisi iki asil, 
iki yedek. 

(2) Meslekle ilgili dernek temsilcisi iki asil iki 
yedek. 

(3) 11 Çıraklık Kurulundan bir asil, bir yedek, 
b) Ustalık sınav komisyonlarında 32 nci madde

nin (b) fıkrasında belirtilen kimseler görev alamaz
lar. 

c) Komisyon üyeleri, Millî Eğitim Bakanlığı 
temsilcilerinden birini başkan seçerler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ustalık 

MADDE 40. — Tasarının 40 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ustalık sınavı ve amacı 

MADDE 41.; — a) Ustalık sınavı her meslek için 11 Çıraklık Kurullarınca tespit olunacak tarihlerde ve 
yerlerde yapılır. 

Ustalık sınavının amacı; adayın mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve yönetim yeteneği ile işlerin tama
mının proje, resim veya iş programına ve güvenlik kurallarına uygun olarak usulünce ve kendi basma yapıp 
yapamayacağını tespit etmektir. 

b) Sınavda başarı gösteremeyen kalfalar, daha sonra açılacak ustalık sınavına girmek istedikleri takdirde 
başvurularını İl Çıraklık Kuruluna yazılı olarak bildirirler. 

Kurul bu başvuruları dikkate alarak sınaV günündien en az otuz gün önce ilgiliye ve sınav komisyonu 
başkanına duyurur. 

Ustalık sınav komisyonları 

MADDE 42. — a) Ustalık sınav komisyonları İl Çıraklık Kurulunca aşağıdaki kurumlardan aday gös
terilecek on kişi arasından Valilikçe seçilecek beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. 

(1) Millî Eğitim Bakanlığı İl temsilcisi iki asıl, iki yedek, 
(2) Adayın mesleğiyle ilgili dernek temcilsisi iki asıl, iki yedek, 
(3) İl Çıraklık Kurulundan bir asil, bir yedek, 
b) Ustalık sınav komisyonlarında 32 nci maddenin (b) fıkrasında belirtilen kimseler görev alamazlar. 
c) Komisyon üyeleri, Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden birini başkan seçerler. 
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Ustalık belgesi 

MADDE 43. — Ustalık sınavını kazananlara, 
35 inci maddede belirlenen esaslara göre Ustalık 
Belgesi verilir. 

Lise dengi Meslekî ve Teknik Orta eğitim ku
rumlarından mezun olanlara, en az bir yıllık iş tec
rübesi olduğunu belgelendirdikleri takdirde, sınavsız 
ustalık belgesi verilir. 

İşyeri açma 

. MADDE 44. — Ustalık belgesine sahip olanlar, 
usta unvanı alır ve bağımsız işyeri açabilirler. Bu 
unvana sahip olmayanların işyeri açabilmeleri için 
üretim alanları ile ilgili en az bir usta çalıştırması 
gerekir, 

işyeri açmak isteyenler açma izni alımak 'için us
talık belgesini ilgili yerlere ibraz etmek ve ayrıca bu 
belgeyi işyerlerine asmak zorundadırlar. 

Belgesiz unvan kullanılamayacağı 

MADDE 45. — Ustalık belgesine sah'ip olma
yanlar veya bu belgeye sahip olanları yanında ça-
lıştırmayanlar işyeri açamazlar ve çalıştırılamazlar. 

Ustalık belgesine sah'ip olmayanlar usta unvanı 
ile çalışamazlar ya da bu unvanla çalıştırılamazlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Çıraklık okulları, eğitim merkezleri ve yerleri 

MADDE 46. — Devlet'e bağlı kurumlarla, kamu 
iktisadî teşebbüsleri kendi bünyelerinde Çıraklık 
okulları, eğitim merkezleri ve yerleri açabilirler. 

Buralarda uygulanacak yönetmelikler ve öğretim 
programları Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili kuruluş
larca birlikte hazırlanır. 

özel kuruluşlar da üretimleri ile ilgili alanlarda 
625 sayılı kanun uyarınca okul, eğitim merkezi ve 
yeri açabilirler. 

Bu kurumların okul, eğitim merkezi ve yeri açma 
istekleri, merkez Çıraklık Kurulu'nca incelenerek ka
rara bağlanır ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın onayın
dan sonra kesinleşir. 

Okul, eğitim merkezi ve yerlerinin yönetmelikle
ri, öğretim programları ilgili kuruluş ve Millî Eği
tim Bakanlığı 'ile birlikte hazırlanır. 
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I Usta yeterlik belgesi 

MADDE 43. — Ustalık sınavını kazananlara, 35 
inci maddede belirlenen esaslara göre «Ustalık Bel
gesi» düzenlenir ve ilgililere verilir. 

Meslekî ve Teknik Orta eğitim kurumlarından 
mezun olanlara, enaz bir yıllık iş tecrübesi olduğunu 
belgelendirdikleri takdirde, sınavsız ustalık belgesi 
verilir. 

I İşyeri açma 

MADDE 44. — Ustalık belgesine sahip olanlar, 
«usta» unvanı alır ve bağımsız işyeri açabilirler. Bu 
unvana sahip olmayanların işyeri açabilmeleri için 
üretim alanları ile ilgili enaz bir usta çalıştırması ge
rekir. 

İşyeri açmak istiyenler açma izni almak için us
ta yeterlik belgesini ilgili yerlere ibraz etmek ve ay-

I rica bu belgeyi işyerlerine asmak zorundadırlar. 

I Yeterlik belgesiz unvan kullanılamayacağı 

MADDE 45. — Usta yeterlik belgesine sahip ol
mayanların veya bu belgesi olanları çalıştırmayan-
ların işyeri açmaları; usta unvanı ile çalışmaları ya 
da çalıştırılmaları yasaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşiüi Hükümler 

I Çırak okulları, eğitim merkezleri ve yerleri 

MADDE 46. — Çıraklık okulları, eğitim mer
kezleri ve yerlerinin açılma şartları şunlardır : 

a) Devlete bağlı kurumlarla, kamu iktisadî te
şebbüsleri kendi bünyelerinde Çıraklık okulları, eği
tim merkezleri ve yerleri açabilirler. Buralarda uy
gulanacak yönetmelikler ve öğretim programları Mil
lî Eğitim Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarca birlikte ha
zırlanır. 

I b) özel kuruluşlar da üretimleri ile ilgili alan-
I larda 625 sayılı kanun uyarınca okul, eğitim merkezi 
I ve yeri açabilirler. 

(1) Bu kurumların okul, eğitim merkezi ve yeri 
açma istekleri, merkez Çıraklık Kurulunca incelene
rek karara bağlanır ve Millî Eğitim Bakanlığının ona-

I yından sonra kesinleşir. 
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Ustalık belgesi 

MADDE 43. — Ustalık sınavını kazananlara, 35 inci maddede belirlenen esaslara göre «Ustalık Belgesi» 
düzenlenir ve ilgililere verilir. 

Lise dengi meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara, en az bir yıllık iş tecrübesi ol
duğunu belgelendirdikleri takdirde, sınavsız ustalık belgesi verilir. 

İşyeri açma 

MADDE 44. — Ustalık belgesine sahip olanlar, «usta» unvanı alır ve bağımsız işyeri açabilirler. Bu 
unvana sahip olmayanların işyeri açabilmeleri için üretim alanları ile ilgili en az bir usta çalıştırması gerekir. 

İşyeri açmak isteyenler açma izni almak için ustalık belgesini ilgili yerlere ibraz etmek ve ayrıca bu belgeyi 
işyerine asmak zorundadırlar. 

Belgesiz unvan kullanılamayacağı 

MADDE 45. — Ustalık belgesine sahip olmayanların veya bu belgeye sahip olanları yanında çalıştırma-
yanların işyeri açmaları; usta unvanı ile çalışmaları ya da çalıştırılmaları yasaktır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Çırak okulları, eğitim merkezleri ve yerleri 

MADDE 46. — Çıraklık okulları, eğitim merkezleri ve yerlerinin açılma şartları şunlardır. 
a) Millî Eğitim Bakanlığı gerekli gördüğü yerlerde çıraklık okulları, çıraklık eğitimi merkezleri ve yerleri 

açar. 
b) Devlete bağlı kurumlarla, Kamu İktisadî Teşebbüsleri kendi bünyelerinde çıraklık okulları, eğitim mer

kezleri ve yerleri açabilirler. Buralarda uygulanacak yönetmelikler ve öğretim programları Millî Eğitim Ba
kanlığı ve ilgili kuruluşlarla birlikte hazırlanır. 

c) Özel kuruluş da üretimleri ile ilgili alanlarda 625 sayılı Özel Öğretim Kanunu uyarınca okul, eğitim 
merkezi ve yeri açabilirler. 

(1) Bu kurumların okul, eğitim merkezi ve yeri açma istekleri, Merkez Çıraklık Kurulunca incelenerek 
karara bağlanır ve Millî Eğitim Bakanlığının onayından sonra kesinleşir. 

(2) Okul, eğitim merkezi ve yerlerinin yönetmelikleri, öğretim programlan ilgili kuruluş ve Millî Eğitim 
Bakanlığı ile birlikte hazırlanır. 

(3) Bu eğitim kurumlarının denetimi Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte yapılır. 
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Birinci ve üçüncü fıkralarda yazılı eğitim ku
rum ve kuruluşlarının denetimi Millî Eğitim ve Ça
lışma Bakanlıklarınca yapılır. 

Eğitim programları 

MADDE 47. — Millî Eğitim Bakanlığı, Merkez 
Çıraklık Kurulunun da görüşünü almak suretiyle, 
eğitim ve tamamlama eğitim programları hazırlar Ve 
uygulamaya koyar. 

Uygulamaya alınan mesleğe ait pratik ve teorik 
yetiştirme programlarında, her meslek için gerekli 
olan bilgi ve becerilerin birbirleri ile uyumlu olarak 
yürütülmesi sağlanır. 

Bir işyerinin özelliği nedeniyle yapılamayan ve 
noksan kalan eğitimin tamamlanabilmesi için tamam
lama programlan düzenlenir. Bu programlar işyer
lerinde veya eğitim merkezlerinde yoğunlaştırılmış 
olarak uygulanabilir. 

Denklik 

MADDE 48. — Yabancı ülkelerden alınmış olan 
kalfalık, ustalık belgeleri veya dengi belgelerle, yurt 
içinde çırak okulları veya çeşitli kurslardan alınmış 
belgelerin denkliği Merkez Çıraklık Kurulunun gö
rüşü alınarak, Millî Eğitim Bakanlığınca karara bağ
lanır, 

Anlaşmazlıkların çözümü 

MADDE 49. — Kanunun uygulanmasından do
ğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar, meslek kolunun 
bağlı olduğu kuruluşun görüşü alınmak suretiyle Mil
lî 'Eğitim Bakanlığınca karara bağlanır. Millî Eğitim 
Bakanlığı gerektiğinde konuyu Merkez Çıraklık Ku
ruluna götürür. 

Dışardan sınavlara alınma 

MADDE 50. — İl Çıraklık Kurullarının belirle
yeceği tarihlerde kalfalık ve ustalık sınavlarına dışa
rıdan girebilmek için en az ilkokulu bitirmiş olmak 
şarttır, 

Kalfalık veya ustalık sınavına girebilmek için, 
adayların sınava girecekleri meslekte bu kanuna gö
re belirlenen çıraklık veya kalfalik süresinin en az 
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(2) Okul, eğitim merkezi ve yerlerinin yönet
melikleri, öğretim programlan ilgili kuruluş ve Millî 
Eğitim Bakanlığı ile birlikte hazırlanır. 

(3) Bu eğitim kurumlarının denetimi Millî Eği
tim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte ya
pılır. 

Eğitim programları 

MADDE 47. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez 
Çıraklık Kurulunun da görüşünü almak suretiyle eği
tim ve tamamlama eğitim programları hazırlar ve 
uygulamaya koyar. 

a) Uygulamaya alınan mesleğe ait pratik ve teo
rik yetiştirme programlarında her meslek için gerek
li olan bilgi ve becerilerin birbirleri ile uyumlu ola
rak yürütülmesi sağlanır. 

'b) Bir işyerinin özelliği nedeniyle yapılamayan 
ve noksan kalan eğitimin tamamlanabilmesi için ta
mamlama programları düzenlenir. Bu programlar iş
yerlerinde veya eğitim merkezlerinde yoğunlaştırıl
mış olarak uygulanabilir. 

Denklik 

MADDE 48. — Yabancı ülkelerden alınmış olan 
kalfalık, ustalık veya dengi belgelerle, yurt içinde çı-
ra'k okulları veya çeşitli kurslardan alınmış belgele
rin, Merkez Çıraklık Kurulunun görüşü alınarak, 
denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca karara bağlanır. 

Anlaşmazlıkların çözümü 

MADDE 49. — Kanunun uygulanmasından do
ğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar, meslek kolunun 
bağlı olduğu kuruluşun görüşü alınmak suretiyle Mil
lî Eğitim Bakanlığınca karara bağlanır. Gerek ve 
zorunluluk hallerinde Millî Eğitim Bakanlığı konu
yu Merkez Çıraklık Kuruluna götürebilir. 

Dışardan sınavlara alınma 

MADDE 50. — Aşağıdaki şartları taşıyanlar İl 
Çıraklık Kurullarının belirleyeceği tarihlerde kalfa
lik ve ustalık sınavlarına girebilirler. 

a) Kalfalık sınavına girebilmek tiçin : 
(1) Sınava girecekleri meslekte, o meslek için 

bu Kanuna göre saptanan çıraklık süresinin enaz 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 387) 



— 43 — 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Eğitim programları 

MADDE 47. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Çıraklık Kurulunun da görüşünü almak suretiyle eğitim 
ve tamamlama eğitim programlan hazırlar ve uygulama ya koyar. 

a) Uygulamaya alınan mesleğe ait pratik ve teorik yetiştirme programlarında her meslek için gerekli olan 
bilgi ve becerilerin birbirleri ile uyumlu olarak yürütülmesi sağlanır. 

b) Bir işyerinin özelliği nedeniyle yapılamayan ve noksan kalan eğitimin tamamlanabilmesi için tamam
lama programları düzenlenir. Bu programlar işyerlerinde veya eğitim merkezlerinde bloklaştırılmış olarak uy
gulanabilir. 

c) Tam zamanlı teorik ve pratik eğitim programlan düzenlenerek, normal veya bloklaştırılmış olarak 
uygulanabilir. 

Belgelerin denkliği 

MADDE 48. — Yabancı ülkelerden alınmış olan kalfalık, ustalık veya dengi belgelerle, yurt içinde çırak 
okulları veya çeşitli kurslardan alınmış belgelerin, Merkez Çıraklık Kurulunun görüşü de alınarak, denkliği 
Millî Eğitim Bakanlığınca karara bağlanır. 

MADDE 49. — Tasarının 49 uncu maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Dışarıdan sınavlara alınma 

MADDE 50. — il Çıraklık Kurullarının belirleyeceği tarihlerde kalfalık ve ustalık sınavlarına dışardan 
girebilmek için en az ilkokulu bitirmiş olmak şarttır. 

Kalfalık veya ustalık sınavına girebilmek için, adayların sınava girecekleri meslekte bu Kanuna göre be
lirlenen çıraklık veya kalfalık süresinin en az birbuçukkatı çalışmış olduklarını belgelemeleri gerekir. 

îlköğrenimin bitiminden sonraki meslekî ve teknik eğitim kurumlarında başarılı olunan her yıl veya yapı
lan meslekî eğitimler Merkez Çıraklık Kurulunca değerlendirilir. 
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birbuçuk katı çalışmış olduklarını belgelemeleri ge
rekir.. 

îlköğrenimin bitiminden sonraki meslekî ve tek
nik eğitim kurumlarında başarılı olunan her yıl ve
ya yapılan meslekî eğitimler Merkez Çıraklık Ku
rulunca değerlendirilir. 

Eğitim giderleri 

MADDE 51. — Çırak, kalfa ve ustaların eğitimin
de; 

Devlete bağlı kurumlarla, kamu iktisadî teşebbüs-
lerince açılan okul, eğitim merkezi ve yerlerinin teo
rik eğitim giderleri kendi kurumlarınca, pratik eğitim 
giderleri işyerlerince, karşılanır. 

özel kuruluşlarca açılan okul, eğitim merkezi ve 
yerlerinin teorik ve pratik eğitim giderleri kendi ku
ruluşlarınca karşılanır. 

Millî Eğitim Bakanlığınca karşılanması gereken gi
derler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak öde
nekle sağlanır. 

MADDE 52. — Tasarının 52 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Tasarının 53 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Hükümetin Teklifi) 

birbuçuk katı çalışmış olduklarını usulüne uygun 
olarak belgelendirmek; 

(2) Enaz ilkokulu bitirmiş olmak; 
gerekir. 

b) Ustalık sınavına girebilmek için : 
(1) Sınava girecekleri ustalık alanında, o mes

lek için bu Kanuna göre saptanan çıraklık ve kal
falık sürelerinin toplamının enaz birbuçuk katı ça
lışmış olduklarını usulüne uygun olarak belgelendir
mek, 

(2) Enaz ilkokulu bitirmiş olmak; 
gerekir. 

c) îlköğrenimin bitiminden sonraki meslekî ve 
teknik eğitim kurumlarında başarılı olunan her yıl 
veya yapılan meslekî eğitimler Merkez Çıraklık Ku
rulunca değerlendirilir. 

d) Sınavlarda başarı gösterenlere Kanunda belir
tilen usule uygun kalfalık ve ustalık belgeleri verilir. 

Eğitim giderleri 

MADDE 51. — Çırak, kalfa ve ustaların eği
timinde; 

a) Devlete bağlı kurumlarla, kamu iktisadî te-
şebbüslerince açılan okul, eğitim merkezi ve yerleri
nin teorik eğitim giderleri kendi kurumlarınca, pra
tik eğitim giderleri işyerlerince, 

b) Özel kuruluşlarca açılan okul, eğitim mer
kezi ve yerlerinin teorik ve pratik eğitim giderleri 
kendi kuruluşlarınca, 

karşılanır. 

Aynî ve nakdî yardım 

MADDE 52. — 11 Çıraklık Kurulları, eğitim ça
lışmalarında kullanılmak üzere aynî ve nakdî yar
dım alabilirler. 

Harcamaların denetimi 

MADDE 53. — 11 Çıraklık Kurullarının hesap
ları her yıl aralık ayında veya gerektiğinde Valilik
çe denetlenir. Denetleme sonuçları, Merkez Çıraklık 
Kurulunda incelenmek üzere, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilir. 
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MADDE 51. — Tasarının 51 inci maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Tasarının 52 nci maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Tasarının 53 üncü maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Yolluk, huzur hakkı, fazla çalışma ücreti 

MADDE 54. — İl Çıraklık Kurulları toplantıları
na katılan; başkan, ikinci başkan, üye, danışman üye, 
sınav ve meslekî uzmanlık komisyonu üyelerine, kamu 
veya özel hukuk hükümlerine tabi olan yerlerde ve iş
lerde çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın yolluk, 
fazla çalışma ücreti ve huzur haklan Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten 
karşılanır. Bu ödemelerin miktarı Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanlıklarınca belirlenir. 

Yönetmelikler 

MADDE 55. — Çıraklığa başvurma, işe alınma, 
sözleşmelerle ilgili işlemler ve gerekli belgelerin dü
zenlenmesi usulü, 

Çırak, kalfa ve ustanın yetiştirilmesi ve sınavları, 
sınav komisyonları, komisyona seçilecek üyelerin ni
telikleri ve görev süreleri, basan ve derecelerinin be
lirlenmesi, sınav sonrası verilecek belgeler, belgelerin 
imzalanması, dağıtılması usulü, 

•ti Çıraklık Kurulları, eğitici usta ve yetiştirilme
leri, kanun kapsamı içine girmeden alınan unvanlann 
nasıl değiştirileceği, 

Merkez Çıraklık Kurulunun hazırlayacağı ve Mil
lî Eğitim Bakanlığının onaylayacağı yönetmelikle be
lirlenir. 

Yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç bir yıl içinde yayımlanır. 

Cezalar 

MADDE 56. — Bu Kanunun 17, 19, 20, 21, 22, 24, 
28, 32, 36, 39, 44, 45, 51 inci maddelerindeki hüküm
leri yerine getirmeyenler, fiil tarihinde yürürlükteki, 
asgarî ücretin bir aylık tutarından az olmamak üzere 
para cezası ile cezalandırılır. Tekran halinde bu ce
za üç katma çıkarılır. Para cezasının takdiri ti Çırak
lık Kuruluna aittir. 

Verilen cezaya yedi gün içinde Sulh Ceza Mah
kemesinde itiraz edilebilir, ttiraz edilmeyen cezalar 
kesinleşir. Kesinleşen ceza onbeşgün içinde o yerin 
vergi dairesine ödenir. 

Kırkdördüncü maddenin birinci fıkrasına aykırı 
olarak açılan işyerleri, durumun öğrenilmesinden iti
baren bir ay içerisinde, mülkî amirlerce kapatılır. 

Danışma Meclisi 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yolluk, huzur hakkı, fazla çalışma ücreti 

MADDE 54. — ti Çıraklık kurullan toplantıları
na katılan; 'başkan, ikinci başkan, üye, danışma üye, 
sınav ve meslekî uzmanlık komisyonu üyelerine, ka
mu veya özel hukuk hükümlerine tabi olan yerlerde 
ve işlerde çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın yol
luk ve fazla çalışma ücreti, huzur hakları Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenek
ten karşılanır. Bu ödemelerin miktarı Maliye ve Mil
lî Eğitim Bakanlıklarınca saptanır. 

Yönetmelikler 

MADDE 55. — Çıraklığa başvurma, işe alınma, 
sözleşmelerle ilgili işlemler ve gerekli belgelerin ne 
olacağı, 

Çırak, kalfa ve ustanın yetiştirilmesi ve sınavları, 
sınav komisyonları, komisyona seçilecek üyelerin ni
telikleri ve görev süreleri, basan ve derecelerinin sap
tanması, sınav sonrası verilecek belgeler, belgelerin 
imzalanması, dağıtılması, 

11 çıraklık kurulları, eğitici usta ve yetiştirilme
leri, kanun kapsamı içine girmeden alınan unvanla
rın nasıl değiştirileceği gibi konular, Merkez Çırak
lık Kurulunun hazırlayacağı ve Millî Eğitim Bakan
lığının onaylayacağı yönetmelikle belirlenir. 

Yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
İtibaren en geç bir yıl içinde çıkarılır. 

Cezalar 

MADDE 56. — Bu kanunun 17, 19, 20, 21, 22, 
24, 28, 32, 36, 39, 44, 45, 51 inci maddelerindeki 
hükümleri yerine getirmeyenler, fiil tarihinde yürür
lükteki, asgarî ücretin bir aylık tutarından az olma
mak üzere para cezası ile cezalandırılır. Tekrarı ha
linde bu ceza üç katına çıkarılır. Para cezasının tak
diri ti Çıraklık Kuruluna aittir. 

Verilen cezaya yedi gün içinde Sulh Ceza Mah
kemesinde itiraz edilebilir, ttiraz edilmeyen cezalar 
kesinleşir. Kesinleşen ceza onbeşgün içinde o yerin 
vergi dairesine ödenir. 

Kırkdördüncü madde birinci fıkrasına aykırı ola
rak açılan işyerleri, durumun öğrenilmesinden itiba
ren bir ay içerisinde, mülkî amirlerce kapatılır. 
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Yolluk, huzur hakkı, fazla çalışma ücreti 

MADDE 54. — İl çıraklık kurulları toplantılarına katılan; başkan, ikinci başkan, üye, danışman üye, sı
nav ve meslekî uzmanlık komisyonu üyelerine, kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi olan yerlerde ve iş
lekle çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın yolluk ve fazla çalışma ücreti, huzur hakları Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu ödemelerin miktarı Maliye ve Millî Eğitim Ba
kanlıklarınca tespit olunur. 

Yönetmelikler 

MADDE 55. — Çıraklığa başvurma, işe alınma, sözleşmelerle ilgili işlemler ve gerekli belgelerin ne ola
cağı, 

Çırak, kalfa ve ustanın yetiştirilmesi ve sınavları, sınav komisyonları, komisyona seçilecek üyelerin nite
likleri ve görev süreleri, başarı ve derecelerin tespit olunması sınav sonrası verilecek belgeler, belgelerin imza
lanması, dağıtılması, 

İl çıraklık kurulları, eğitici usta ve yetiştirilmeleri, kanun kapsamı içine girmeden alınan unvanların nasıl 
değiştirileceği gibi konular, Merkez Çıraklık Kurulunun hazırlayacağı ve Millî Eğitim Bakanlığının onaylaya
cağı yönetmelikle belirlenir. 

Yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti baren en geç bir yıl içinde çıkarılır. 

Cezalar 

MADDE 56. — Bu Kanunun 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 32, 36, 39, 44, 45, 51 inci maddelerindeki hüküm
leri yerine getirmeyenler, fiil tarihinde yürürlükteki asgarî ücretin bir aylık tutarından fazla olmamak üzere, 
para cezası ile cezalandırılır. Tekrarı halinde bu ceza üç katına çıkarılır. Para cezasının takdiri îl Çıraklık 
Kuruluna aittir. 

Verilen cezaya yedi gün içinde Sulh Ceza Mahkeme sinde itiraz edilebilir. İtiraz edilmeyen cezalar kesinle-
şir. Kesinleşen ceza onbeş gün içinde o yerin vergi daire sine ödenir. 

Kırkdördüncü madde birinci fıkrasına aykırı olarak açılan işyerleri, durumun öğrenilmesinden itibaren bir 
ay içerisinde, mülkî amirlerce kapatılır. 
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Belgesi bulunanlar 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun uygulama
ya girdiği tarihe kadar mevcut kanun esasları için
de kalfalık ve ustalık belgesi almış bulunanların bel
geleri uydukları kademelere göre, en az ilkokulu bi
tirmek şartı ile, 35 inci ve 43 üncü maddelerde be
lirlenen 'belgelerle, sınav kurullarınca değiştirilir. 

Sınavsız belge verilmesi 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Aşağıda belirlenen du
rumlarda sınavsız ustalık belgesi verilir : 

a) Bu Kanun ve bundan önce yürürlükte olan 
kanun hükümleri kapsamına giren yerlerde en az 
iki yıl mesleğini usta unvanı ile yürütmek ve kendi 
işyerinde faaliyette bulunmak, 

b) Kamu ve özel kuruluşların işyerlerinde usta 
unvanı ile en az dört yıl çalışmış olmak, 

Bu gibilerin durumlarını meslekî kuruluşlardan, 
kamu ve özel kuruluşlardan alacakları ve ti Çıraklık 
Kurullarınca uygun bulunacak belgelerle belgelendir
meleri ve en az ilkokulu bitirmiş olmaları /gerekir. 

MADDE 57. — Tasarının 57 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Hükümetin Teklifi) 

Belgesi bulunanlar 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun uygula
maya girdiği tarihe kadar mevcut kanun esasları 
içinde kalfalık ve ustalık belgesi almış bulunanların 
belgeleri uydukları kademelere göre, en az ilkokulu 
bitirmek koşulu ile, 35 nci ve 43 üncü maddelerde 
belirlenen belgelerle, sınav kurullarınca değiştirilir. 

Sınavsız belge verilmesi 

GEÇİCİ MADDE 2. — Aşağıda belirlenen du
rumlarda sınavsız ustalık belgesi verilir. 

a) Bu Kanun ve bundan önce yürürlükte olan 
kanun hükümleri uyarınca uygulama alanına giren 
yerlerde, girdiği tarihten önce en az iki yıldanberi 
mesleğini usta unvanı ile yürütmek ve aym zamanda 
işyeri sahibi olarak çalışmış ve halen çalışmakta ol
mak, 

b) Kamu ve özel kuruluşların işyerlerinde usta 
unvanı ile mesleğinde en az dört yıl çalışmış olmak, 

Bu gibilerin durumlarını meslekî kuruluşlardan, 
kamu ve özel kuruluşlardan alacakları ve 11 Çırak
lık Kurullarınca uygun bulunacak belgelerle belgelen
dirmeleri ve en az ilkokulu bitirmiş olmaları gerekir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 57. — 20.6.1977 tarih, 2089 sayılı Çı
rak, Kalfa ve Ustalık Kanunu yürürlükten kaldırıl
mıştır. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kalfalık belgesi olanlar 

GEÇÎCt MADDE 1. — Bu Kanun ve bundan önce yürürlükte olan Kanunun uygulamaya girdiği tarihe; 
İcadar mevcut mevzuat esasları içinde kalfalık belgesi almış bulunanların belgelerinin değiştirilmesi sınav ku-ı 
rullarının kararı üzerine yapılır. 

Bu durumda olanların okur - yazar olmaları yeterlidir. Ancak, 38 inci madde hükmüne göre kalfalık eği
timine katılmak isteyenlerin ilkokulu bitirmiş olmaları şarttır. 

Usta olarak çalışmakta olanlar 

GEÇtCt MADDE 2. — Halen mesleğinde çalışanların durumları aşağıda belirlendiği şekilde değerlenı 
dirilir. 

a) Bu Kanun ve bundan önce yürürlükte olan Kanunun uygulamaya girdiği tarihe kadar mevcut mev
zuat esasları içinde ustalık belgesi almış bulunanların belgelerinin değiştirilmesi sınav kurullarının kararı üze
rine yapılır. 

b) Bu Kanun ve bundan önce yürürlükte olan Kanunun uygulamaya girdiği tarihte mesleğini kendisi us
ta durumunda yöneten ve aynı zamanda işyeri sahibi olarak en az iki yıldan beri çalışmış ve çalışmakta olan
lara sınavsız ustalık belgesi verilir. 

c) Kamu ve özel kuruluşların işyerlerinde usta unvanı ile, uygulama alanında bulunan, mesleğinde en az 
dört yıl çalışmış olanlara sınavsız ustalık belgesi verilir. 

d) Bu madde hükümlerine göre ustalık belgesi al mak isteyenlerin durumlarını, meslekî kuruluşlardan 
alınacak ve îl Çıraklık Kurulunca uygun bulunacak şekilde, belgelendirmeleri şarttır. 

Böylece ustalık belgesi almaya, hak kazananlardan fiilen on yıl ve daha çok çalışanların okur - yazar ol
maları yeterlidir. 

Çalıştığı süreleri on yıldan az olanlardan ilkokulu bitirme şartı aranır. İlkokulu bitirmemiş olanlar iki yıl 
içinde bitirdiklerini ibraz ettikleri takdirde ustalık belgelerini alabilirler. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 57. — 20.6.1977 tarih, 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile bununla ilgili diğer mev-
.zuat yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Yürürlük 

MADDE 58. — Bu Kanunun 55 inci maddesi ya
yımı tarihinde diğer maddeleri yönetmeliğin yayı
mında yürürlüğe girer. 

MADDE 59. — Tasarının 59 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 58. 
rürlüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Yürütme 

MADDE 59. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

6 Aralık 1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Millî Eğitim Bakanı 
//., Sağlam 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. İ. Öztrak 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetinet 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K, Kılıçturgay 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Balkanı 
M, Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/ Evliyaoğlu 

İmar ve iskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 
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Sosyal Güvenlik Bakam 
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MADDE 58. — Tasarının 58 inci maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Tasarının 59 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul eailmiştir. 
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