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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Nüfus kanunu tasarısı ikinci defa açık oya 
sunularak, oyların ayrımı sonunda kabul olun
duğu büdiriMi. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı 

Bütçe kanunlarına ve 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarıla
rının maddeleri kabul olunarak, tümleri açık 
oya ısunuldu ve oyların ayrımı sonunda çoğun
luğun sağlanamadığı, açık oylama işleminin ge
lecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

T. B. M. M. Saymanlığının Haziran, Tem
muz Ağustos 1971 ve 

T. B. M. M. Saymanlığının Eylül, Ekim, Ka
sım 1971 aylan hesabına ait Meclis Hesaplannı 

inceleme Komisyonu raporları Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun tasa
rısı üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, tü
münün gelecek birleşimde açık oya sunulacağı 
bildirildi. 

17 .1.1972 Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime 20,15 te »on verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Fikret Turhangü Enver Akova 
Kâtip 
Urfa 

Bahri Karakeçili 
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II — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — (Atatürk Üniversitesi kuruluşu hakkm-

®90 sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fa
kültesi kuruluş kanunu tasarısı (1/590) (Millî 
Eğitini Ve Plân komisyonlarına) 

2. — Anayasa Mahkemesine Yasama Meclis
lerinden seçilecek asil ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hak
kında kanun tasansı (1/591) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarına) 

3. — 13 . 7 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasansı (1/592) (Ada-
k t Komisyonuna) 

4. — Millî Savunma Bakanlığı ^örev ve teş
kilâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/593) (Millî Savunma Komisyonuna) 

Teklifler 
5. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'nm, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bir ek 
madde ile bir ek geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/608) (Plân Komisyonuna) 

fi. — C. Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet 
Nusret Tuna'nın, Ahmet oğlu Mustafa Arpacı'-
ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında kanun teklifi (2/609) (Maliye ve 
Plân komisyonlanna) 

»>-•-<« 

BİRİNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (Tunceli), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 29 ncu Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Hazır bulunan üyelerin, beyaz düş
melere basmak suretiyle, yoklamaya katılmala
rını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kerelere başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün, 
Hacı adaylarının nakli ve Amasya yeni Çeltik 
Kömür İşletmesi konularında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı üç sayın üyenin, 
beş dakikayı geçmemek üzere, konuşma talebi 
vardır. Talep sırasına göre kendilerine söz vere
ceğim. Bu beyanları müteakip, gündemimizin ilk 
maddelerinde yer almış bulunan dört açık oyla
ma vardır, oylamalara geçeceğim. 

Sayın Salih Aygün, hacıların nakli ve Amas
ya yeni Çeltek Kömür işletmesi hakkında gün
dem dışı söz talebetmişlerdir, buyurun. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Günün aktüel konusu olan hacıların nakli hu
susuna kısaca değinmek istiyorum. 

Şirketler arasında yapılan anlaşmalar, Türk 
Hava Yollanmn çalışmaları ve bu sene Bakan-
lıklararası müzakereler sonucunda hacıların yal
nız tayyare ile Hac'ca gidebilecekleri hususunun 
tesbiti, öyle tahmin ediyorum ki, vatandaşlar 
arasında huzursuzluk kaynağı olmuştur. 

Evet, bâzı sebeplerle Hava Yolları ile nakli 
uygun görüyoruz, ama bunun iyi bir şekilde or-

- 3 1 4 — 
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ganize edilmesi gerekirken, maalesef, organize 
edilmemiş, bütün hacılar hava meydanlarında se
fil, perişan, battaniye veya yorgan arasında 
yatmak mecburiyetinde bırakılmışlardır. 

Benim &sıl değinmek istediğim nokta başka: 
Türk Hava Yolları ile sendika arasında yapılan 
anlaşma gereğince, Türk Hava Yollarının uçak 
kiralaması ancak sendikanın müsaadesine bağlı 
imiş. Bugün Müsteşar ile yaptığım görüşmede, 
sendika müsaade etmeden uçak kiralayıp sefere 
sokamıyacakları bizzat kendisi tarafından bildi
rildiği zaman hakikaten üzüntü duydum. Demek 
ki, Devlet otoritesi, Devlet hâkimiyeti, fikri bu 
şekilde muayyen birlikler ve teşkilâtlarla pay
laşılmış durumdadır. Nasıl olur da bir Devlet, 
bir Hükümet bir uçak kiralama işini sendikanın 
müsaadesine biralar? Ben bu işe şaştım. 

Hükümeti uyarıyorum!.. Bugün acentalardan 
bilet almış, hareket günü tesbit edilmemiş ve yo
la çıkamamış birçok hacı arkadaşlarımız peri
şan, sefil bir vaziyette dolaşmaktadırlar. 

Şimdi başka bir hususu tesbit etmek istiyo
rum : Bu arkadaşlar Ankara'ya gelmiş olmala
rına rağmen buradan da uçuş müsaadesi alama
mışlar ve kendilerine, ancak, Adana veya diğer 
hava alanı bulunan yerlere gidip oradan hare
ket etmeleri şartiyle buradan bilet verilip uçuş 
tarihlerinin de tesbit edilmiş olduğunu esefle 
müşahede etmiş bulunuyorum. 

Bu acentaların eğer Hava Yolları ile bir an
laşmaları varsa, acentaların bu suiistimallerine 
Türk Hava Yolları mutlak surette eğilmelidir. 

Benim bölgemden gelen veya diğer bölgeler
den gelen hacıların bugün veya yarın mutlak 
surette yerlerine ulaştırılması gerekir. Hükümet 
otoritesi, Hükümet anlayışı bu demektir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — UTaştormia Ba
lkana sizin partimizin, memsulbu, konuyu omta soy-
leseaıiize. Balkan isteyip de uçak mı kiralıya-
mıyıor sıaniki? 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Ben Ulaşfaır-
ma Bakamına bu konuyu anlattım. Uçak kira
lama, sendikanın müsaadesine tabi imiş. 

HİLMİ TÜRKMEN (içel) — Daha nıe fcomu-
şuyorsıunuız öyle ise? 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Ben fouraya. 
pölıamük yapmaya gdlmediım, beni tanıyanı ar
kadaşlar polemik yapmak isİJemediğümi ide ga
yet iıyi bilirler. ıSayım ölçmen, iben katiyen 
politika yapımıyoruim. 

BAŞKAN — Sayın Aygtüm, lütfen Gemel Ku
rula hitaibedriiniz. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Mesele bun
dan ibarettir, Hükümetin bu konuya eğilme
sine mutlak ihtiyaç vardır. 

İkinci konuya dmüyorum: 
Yeni Çeltek Kömür işletmeğimden bütçe mü

zakeresinde bahsetmiştim. Yeni Çeltek Kömür 
İşletmeleri konusunda bütçe müzaikereleriaude 
söylediğim gibi. Merzifon Belediyesi Yemi Çel
tek Kömür işletmelerine ortak otacıma rağ
men, benim Yeni Çeltefk'i tenMd etmem üze
rime 50 tonluk kontenjanı Mhsal aıoksandır> 
diye 30 tona indirmiştir. 

Eğer bir yerde, yapılan haıreteetiBi aksak ve 
noksan olduğu söyletnıdiği manam, bu şekilde zec
ri tedJbirlere başvııruJlacaiksa, bunun maniasının 
nıe olduğunu mutlak surette açıklamak g-erekar. 
Bu kışta kıyamette vatandaşın benim yüzüm-
dem suçlanmasını burada üzüntü ile zabıtlara 
tescil ettirmek istiyorum, «istihsal noksandır» 
diye 50 tonluk kontenjanın, hissedar olmasına 
rağmen, 30 tona dımdirilmesitnlim maniasını Hükü
metten soruyorum. Bu üsleri tedvire nneanıur Sa
yın Bakam buradadırlar, bugünden tezi yok, Ye
ni Çeltek ile temas etmek suretiyle bu konten
janın normal seviyeye çıkarılmasını, bilhassa 
Hükümet otoritesi baklanımdan, istirhamı etajer, 
saygılar sunarım. 

2. — İçel Milletvekili Hilmi Türkmen'in, yurt 
dışına gidecek Hacı adaylarının mâruz kaldığı 
muamelelere dair gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — ikinci gündem dışa konuşma 
talebi Sayım Hilmi Türkmen'indir. 

Yurt dışıma gidecek hacıların mâruz kaldık
ları muamelelerle ilgili olanak Sayın. Türkmen, 
buyurunun efendim. 

HİLMİ TÜRKMEN (içel) — Muhterem Baş
kam, muhterem mi'UetvekiHeri; 

Yurt dışına gitmekte olan hacı adaylarının 
mâmız kaldıkları durumları kısaca arz etmek 
üzere huzurunuza gıetaıiış Ibratauyorum. 

Sayım milletvekillıerd; 
Mâm dimrîin&n, üzenime bina ve tesis edildiği 

beş esastan biri olan Hac Farizasını yerine 
ggtirmek üzere Suudî Arabistan'a seyahat et
mekte olan hacı adaylarının mâruz bırakıldıkla-
n ele^ verici durum hepinizin mâlûmlarııdır,. 
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HJJçjbir mâkul esasa âstimadetmiyen, mevhum 
bir «kolera hastalığı» dedikodusu yüzünden 
Hükümet çok önceden karayolu ile seyahat et
me imkânını kaldırmış, sadece havayolu ille 
gidilebileceğ-jini beyan etmişti. 

Dünyanın hiçbir ftslâım ülkesinde «kolera» 
endişesi mevcut değildir. Mal böyle İük3eın bizta 
memleketimizde bir kolera endişesi ile karayolu 
ile hacca gütmeye mâni olmak neyin ifadesidir? 
Bumu (bir tlürlü anhyamıyöriuız. Misal olarak; 
yolu ımıeımjlelketilmdizld€(nl geçmekte olan Yugos
lavya hıacı aldaylaırılnı gösterebiliriz. 

Bumdan, evvelki yıllardan, talebim aşağı -
yukarı hangi seviyede olacağı tahmin edildiği 
halde, hiçbir tedbir ahnmajmıştır. Türk Ha
vayollarının elimıdekİL uçak ve koltuk sayısı mıâ-
lûımken ve bunlar dâhili seferlere bile (küfayet 
etmezken, 30 - 40 bin hacı namzedini/n bunlarla 
taşımamıyacağı bediin idi. Buma rağmen, alâ-
kalılarea hiçbir tedlbir alınmaması yüzümden 
binlerce valtandaşımız uçak alanlarında ve otel 
ıköşeleıriınıde mağdur ve perişan edilmiştir. 

Bâzı seyahat şirketleri, kendilerime tahsis 
edilecek uçak istiabından çok fazla bilet satmak 
suretiyle taıahhütlerimi ilfıa edememişler ve Had 
Farizasını edâ eltimıek üzere bütün muamelelerimi 
ikmal eltımıilş binlerce Ihacı namzedi yollarda ve 
hıava lalamflıarDnda kalmışlardır. 

Türk Havayoltamaln seyahat şirketlerin© 
uçak tahsisinde çeşitli yolsuzluklar olmuş, bâ
zı şirketlere, hakkı olmadığı halde öncelik ta
nınmış, bâzı şiMcetlertdıe is© tarihsiz ıbületler ke
silmiş ve bir keşmekeş husule gelmiştir. Bu yol
suzluklar Ikarşısımda meye uğradıMarımı şaşıran 
hacı adaylarımdan bir grufp, birkaç güm önce 
tenmâmalin damlanma, kırmaya, sağı solu tah-
rilbetmeye kalkışmışlar, ıbu duruımu görem ilgi
liler bir uçak teınılim edip yollamak mecburiye
timde kalmışlardır. Demek M, «kuvvete müra
caat edimce işler oluyor» diyen bütün hacı nam
zetleri zora mı mlüiracaat etsinler? 

Bugünlerde, Kurban Bayramı münasebetiy
le yurt dışından gelecek işçilerimiz için de sefe
re konulması gerekli uçak adetlerinde artış 
olacağı düşünülürse mevcut uçaklar buma. na
sıl cevap verir? Başka uçak şirketlerimden bui 
sıkışık ızaman ilcinde yeter sayıda uçak temin 
suretiyle bir ferahlık meydana getirilebilirdi, 
lama bu yapılmamıştır; Gerekli tedbirlerin alın

maması muvacehesinde meydana gelen bütün 
bu keşmekeş ve perişanlık, hacı adayları gider
ken oluyor. Ya bir de dönüşleri var; o zaman 
ne yapılacaktır? Hiç olmazsa şimdi kendi 
meımlekeltleırimdeler, ya dönerken bir yabancı 
memleketin hava alanlarında mâmız kalacakları 
perişanlıklar, günlerce çekecekleri eza ve cefa. 
da her halde talihsiz hacıların çektikleri sıkın
tıların üzerine tfuızbiJber olacaktır. 

Hükümeti ve alâkalıları, ibiran evvel bu 
keşmekeşi düzeltmek üzere müdahale etmeye 
davet ederken, ömlümüzdeki yıllar için olısumı 
hesaplarını önceden yapmak ve tedbirlerini al
mak suretiyle hem Müslümanlığın Hac Fariıza>-
sımı yerine getirmeyi basit taktiklerle engelle-
memesiini ve hem de millî bir kuruluşumuz olan 
Türk Havayollarının itibarımı sarsıp kârına ma
nii olmamasını tememmi eder, saygılar sunanım. 

3. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın, El
ma Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin tutumu 
ve hesaplarının incelenmesi hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — (Sayın Yavuz Acar, EÜrna Ta
nım Satış Kooperatifleri Biriliğinin tutamı ve 
hesaplarının incelenmesi hakkında gündem dışı 
söz talebinde bulunmuşsunuz, buyurunuz efen
dim. 

YAVUZ ACAR (Amasya) — Sayın Başkan, 
çok muhterem milletvekilleri; 

Karma Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakan
lığı bütçesi görüşülürken; Elma Tanm Satış Ko
operatifleri Birliğinin elma müstahsılına olan 
borcunu mütaaddit taleplerimize rağmen ödeme
diğini ve bu tutumun bir nevi şehir eşkiyalığı ni
teliğinde olduğunu ifade ederek Sayın Bakan ve 
ilgililerden bu ve bunun gibi teşekküllerin he
saplarına el koymalarını, vatandaşlarımızın hak
larının iadesini talebetmiştim. 

12 . 1 . 1972 günü muttali olduğuma göre, adı 
geçen Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Sa
yın Hüseyin Efe, basma bir açıklama göndere
rek; beni, yanlış beyanda bulunmakla, seçim 
hesapları peşinde koşmakla itham etmiş ve söy
lediklerimi «yalan» olarak tavsif etmiştir. Uya
nık basınımız, bu mugalâtaya sütunlarında yer 
vermemekle yalancının kim olduğunu esasen teş
his etmiş bulunmaktadırlar, huzurunuzda muh
terem basma teşekkürlerimi arz ederim. 
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Üç yıllık mazisi olan bu Kooperatif, 150 bin 
lira sermaye ile kurulmuştur. Bu dönem içinde 
hiçbir şekilde 18 milyonluk bir krediyi kullan
madığını iddia ederek söze başlıyan Birlik Baş
kanı Hüseyin Efe, yazısının sonunda 15157 979,05 
liralık kredi kullandıklarını bildirmektedir. Bu 
bariz tezat ile Başkan Hüseyin Efe'yi başbaşa 
bırakarak, bu cüretkâr efendilerin temsil ettik
leri Kooperatifler Birliğinin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankasına halen borç miktarının 
11 390 698,00 Türk lirası olduğunu, Bankanın 
resmî kayıtlarından tesbit etmiş bulunuyorum. 

Ayrıca, ellerinde bulunduğu ifade edilen 350 
ilâ 400 ton civarında elma da, Ziraat Bankası
na olan borçlan nedeniyle karşılık olarak tutul
maktadır. 70 ilâ 140 kuruş arasında mubayaa 
edilen mevcut elmayı 2 liradan değerlendirsek 
bile yekûn, ancak 800 bin liraya baliğ olmakta
dır. Halbuki, Birliğin Ziraat Bankasına borcu 
11 390 698 Türk lirası olup aradaki bu büyük 
fark nasıl ve nereden karşılanıp kapatılacaktır, 
merak etmekteyim. 

Safsataya cüret edenler bu hesabı neden 
açıklıyamıyorlar da, yirmi yıllık Devlet hizme
tinde haysiyetiyle çalışmış bir Parlömanteri ya
lancılıkla itham edebiliyorlar? Kanuni taahhüt
lere bu derece riayetsizlik, hem de şehir içinde, 
nasıl yapılabilir? Koçero'nun dağda yaptığım 
şehirde yapmaya heveslenenler şunu iyi bilsinler 
ki, bu memleket hukuk devletidir ve kanunlara 
saygılı olmaya mecburdurlar. 

Ayrıca, bahsettiğim Birlik Niğde Meyva Su
ları Fabrikasına hissedar olan işbu Elma Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği, aldıkları 600 bin li
ralık hisse senetlerinin de bedelini yine T. C. Zi
raat Bankasından ayrı bir «ticari kredi» şeklin
de almışlardır ve bu hisse senetleri, halen Zira
at Bankası kasalarında rehin olarak mevcuttur. 

Bir taraftan 11 390 698 lira borç ve ayrıca 
buna ilâveten 600 bin liralık rehinli hisse sene
di ile tam bir yokluk ve borç içinde bulunan El
ma Birlik, hesaplarının açık olduğunu ifade 
ederken, bunları neden saklıyor? Bir yetkili böy
le yanıltıcı beyanlarda nasıl bulunabiliyor? He
sap vermeye hazır olduğunu beyan eden Birlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Efe'nin çağ
rısına uyarak yetkililerin harekete geçmelerini 
istirham ediyorum. 

Halkın, üreticinin masum teşebbüslerini is
tismar ederek borçlarını saklama cüretini göste

renlere fırsat verilmiyeceğine inanıyorum, ilgili 
bakanlıkları göreve davet ediyorum. Elma Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğinin hesaplarına 
elkonularak, borç miktarının daha da artırılma
sına mâni olunmasını istirham ediyorum. Çünkü, 
mevcut borçlarının dışında Bütçe Karma Komis
yonunda da ifade ettiğim gibi, Birliğin 56 üye 
kooperatifine elma borcu, memur aylıkları, ki
ra bedelleri olarak 2 - 2,5 milyon lira civarında 
ayrıca borçları bulunduğu da bildirilmektedir. 

Hal böyle iken, basma yaptığı açıklamada; 
7 552 775,5 kilo elma mubayaasında bulundu
ğunu ifade etmekte ise de, gerçekte 350 ilâ 400 
ton civarında elmanın mevcudolduğu kayıtların 
tetkikinden anlaşılacaktır. 8 476 973,33 lira ka
dar üye kooperatiflerden alacakları olduğunu 
ve bunun 186 695,65 lirasının ise Amasya Koo
peratifi ile ilgili bulunduğunu da beyan etmek
tedir. 

Hakikatler, huzurunuzda ifade ettiğim gibi, 
bunların tamamen tersi yönündedir. 

Sözlerimi burada bağlarken Ticaret Bakan
lığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü teftiş dosyala
rının da çok kabarık olduğunu ifade eder, ilgili 
bakanlıkların derhal harekete geçerek, bu Birli
ğin hesaplarını teftişe tabi tutmalarını ve neti
cenin tarafımıza bildirilmesini arz eder, saygı
larımı sunarım. 

4. — Devlet Bakam Boğan Kitaplı'mn, Amas
ya Milletvekili Salih Ay gün, İçel Milletvekili Hil
mi Türkmen ile Amasya Milletvekili Yavuz Acar'
ın gündem, dip demeçlerine cevabı. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Devlet Baka
nı Doğan Kitaplı. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Sayın Salih Aygün ve Hilmi Türkmen arka
daşlarımız, bu yıl hac seferlerinin uçakla yapıl
ması sebebiyle meydana gelen bâzı tıkanıklığı 
huzurunuzda dile getirdiler, fakat bunda zanedi-
yorumki, fazla aşırı davrandılar. 

Sayın Aygün'ün, uçak kiralanması için sendi
kanın müsaadesi alınması gerektiği yolundaki 
mütalâası, benim bilgilerime göre, doğru değil. 
Ancak; böyle bir şey varsa, ilgili arkadaşıma bu 
hususu intikal ettireceğim, böyle bir şeyin olma
sının da mümkün olmadığını, olmaması gerekti
ğini kendisine ileteceğim. 
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Sayın Türkmen arkadaşımız, «Filân yerde 
şu hastalık vardır, bu hastalık vardır» şeklinde 
konuştular. Hükümetler tedbiri davranmak 
zorundadırlar. Bâzı esbabı mucibelerle, burada 
ifadesine lüzum gö^miyeceğimiz esbabı mucibe
lerle biz, evvelce de olduğu gibi, bu yıl haccm 
hava yoluyla yapılmasını memleket menfaatle
rine yararlı gördük. Benim dün akşam tesbit 
edebildiğime göre, dün akşam kalkan son uçak
larla Ankara ve İstanbul hava alanlarında birik
miş hacı namzedi kalmamıştır. Bunu bizzat 
kendim takibettiğim için salâhiyetle söylüyo
rum. 

Ancak, arkadaşlarımın ifade ettikleri, fakat 
bizim bümemiz mümkün olmıyan, hacı namzet
lerinin acentalarla olan münasebetlerinden do
ğan sıkıntı var ise, onu da ilgili Bakan arkada
şıma intikal ettireceğim. Yalnız dün akşam 
geç saatte bana verilen malûmat arasında 18, 
19, 20 ve 21 Ocak günleri için tasftriit edilen uçak 
seferleriyle müracaatlerın tamamının karşılana
cağı ifade edildi. 

Sayın arkadaşımın «Kuvvet istimal edildi, 
hemen uçak bulundu, bundan sonraki hacı nam
zetleri de cam - çerçeve mi kırsın?» gibi ifade-
sümi yadırgadım. Eğer uçak yoksa yoktur; uçak 
varsa zamanında kalkar ve kalkması da Türk 
Hava Yollarının karinadır. Türk Hava Yolları, 
her an, her fırsatta uçak seferlerini değerlendir
mek için çırpınan bir teşekküldür. Bahusus 
bütün faaliyetini şu sırada hacı namzetlerimizin 
seyahatleri için tahsis etmiştir. Bell seferlerin 
dışında, elde edilen sefer imkânları, bahsettiği 
yolda kullanılmaktadır. 

Sayın Aygün'ün, Merfizon'un kömür sıkın
tısı meselesini Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
arkadaşıma intikal ettireceğim. Bana tevcih et
tiler ama, esasında benimle ilgili bir konu de
ğildir. 

Sayın Acar'ın bahsettiği Elma Birliği konusu 
- ki evvelce yakından takibettiğim için bilirim -
malûmuâliniiz Tarım Satış Kooperatifleri, 2834 
sayılı Kanuna göre çiftçilerimizin kurdukları 
kendilerine ait müesseselerdir. Bunlar özel ka
nunla kurulmak suretiyle diğer kooperatiflere 
nazaran daha kolay kredi bulma imkânına sa
hiptirler ve Elma Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liği de bu statüyle bunun için kurulmuştur. 

Verdiği miktarlar şudur budur; mümkündür. 
Çünkü bunların bilançoları açıktır. Ortak koo

peratiflerle münasebetleri de kanun ve anasöz-
leşmeleriyle bellidir. Birbirlerine borcu olabilir, 
alacağı olabilir; onun üzerinde durmuyorum. 
Çünkü, bunları gizlemek mümkün değildir. Bi
lançolarında ve kendi aralarındaki muamelâtın
da belidir. Arkadaşımla o kooperatifin birlği 
arasındaki bu çatışmayı, ben, kendi aralarında 
şahsî münasebet olarak kabul ettiğim için bu
raya girmiyorum. 

Saygılar sunarım. 

5. — 1509 numaralı Kanunun Anayasanın 
93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmesine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/722) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Bir Cumhurbaşkanlığı yazısı yardır, okutu

yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgtf : 6 Ocak 1972 tarihi ve 1669-9514. sayılı 

yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ka

bul olunduğu bildirilen 1509 numaralı Kanunu, 
ekli gerekçede belıUilen sebeplerden dolayı uŷ  
gun bulmadığımdan, ilişik olarak takdim ediyo
rum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesi gereğince bir daha görüşülmesini arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

TÜRKİYE 
OUMHURiBAŞiKANLIĞI 

ANKARA 

KÖy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve görevleri 
hakkındaki Kanunun Anayasanın 93 ncü madde
si uyarınca bir ıdalha görüşülmesi için 

G E R E K Ç E 
1. Bütün kanun tasan ve tekliflerinin; 

Cumhuriyet Senatosunda da, İçtüzüğe gtöre gö
rüşülmesini gerektiren Anayasa ilkesi, tedvin 
vâdesinin bitimi dolayısiyle bu kanun üzerinde 
maalesef tam olarak yerine getirilememiştir. 
Bu sebeple; kanun, usul yönünden tam olarak 
tekemmül ettirilememiştir. 

2. Hükümet tasarısı üzerinde Millet Mecli
since yapılan değişiklkler ve bunların ölçüsü 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin komisyon-
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laımda ve Genel kurullarında değinilen husus
lar ve kanunun tasdik işlemi sırasında alınan 
bilgiler, Cumhurbaşkanlığına vâki olan müra
caatların incelenmesi, kanun kapsamının; Ana
yasa, ilgili diğer kanun ve kuruluşlar ile uygu
lamalar 'yönünden de, esasa müteallik bâzı tered
dütler ve mahzurlar taşıdığını göstermektedir. 

8. Kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığı
na 28 Nisan 1970 tarihinde sunulduğu ve 26 Ni
san 1971 tarihinde de Geçici Komisyondan çık
tığı halde, tasarının, mezkûr tarihlerden sonra 
görev alan ilki Bakanlar Kurulunun, güven oyu
na lâyık görülen programlarına dâhil ilgili re
formlar ve bunlara ait hazırlık çalışmalarının 
ortaya konan sonuçları ile olan münasebetleri 
dikkate alınıp esaslı bir değerlendirmeye tâbi 
tutulmadan kanunlaşma durumuna girdiği tes-
bit edilmiştir. Keyfiyet ve taşıdığı ihtimaller, 
kanunların ve vücuda getirdikleri kuruluşlar 
ile hizmetlerin, ihtiyaçlara uygun bir tarzda 
geçerli ve ömürlü olmaları esasına ters düşmek
tedir. 

4. Anayasamıza göre; idarenin kuruluş ve 
görevleriyle bütünlüğünü, merkezî ve mahallî 
idarelerin hukukunu korumak ve Kalkınma 
Plânımızın bütünlüğünü bozacak değişiklikleri 
önlemek İlkeleri ile Resmî Gazetede yayımla
narak yürürlüğe konulan 1972 yüı Programı
nın uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine 
dair karar, vâde bitimli yüzünden üzerindeki 
'yasama çalışmaları % 100 tamamlanamadan tas
dike gelmiş olan Köy İşleri Bakanlığı Kuru
luş ve görevleri hakkındaki Kanunun, esaslı ve 
Ikoordineli bir, inceleme için, bir daha görüşül
mesini gerektirmektedir. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Gereği yapılacak ve? bu kanu
nu görüşmekle görevli Geçici Komisyona tek
rar müzakere edilmek üzere havalesi icra edile
cektir. 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargîlı'nın, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurul gündemine alınmasına dair öner
gesi (2/215, 4/251) 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Sayın Celâl 
Kargîlı'nın bir önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 

bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifimi 12 .. 1 . 1970 tarihinde Meclis Başkan
lığına sunmuştum. Geçen yasama yılında, 
8 . 5 . 1970 tarihinde bu kanun teklifim gün
deme kadar gelmiş, toplantı yılının sona ermesi 
münasebetiyle tekabbül için komisyona havale 
edilmiştir. 9 . 12 . 1970 ten beri kanun tekli
fim takaiblbül için gittiği Bütçe - Plân Komis
yonunda beklemektedir. Bu kanun teklifim 13 
aydır üzerinde hiçbir işlem yapılmadan anlıya-
madığım nedenlerle komisyonda tutulmakta
dır. 

Arz olunan bu nedenlerle ve konunun öne
mine binaen İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarın
ca kanun teklifimin doğruda doğruya Genel 
Kurul Gündemine alınmasını arz ve teklif ede
rim. 

İçel 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Oelâl 
Kargılı, izah etmek için buyurun. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

önergemde belirtilen kanun teklifi, Türki
ye'de yüzbinlerce insanı ilgilendiren bir soru
nun halledilmesi için Meclise verilmiş bir tek
liftir. Memurların erlikte geçen sürelerinin 
terfi ve emekliliklerine sayılması için hazırla
mış olduğum bu kanun teklifinin Meclise ve
rildikten sonraki prosedürü önergemde belirtil
miştir. 

Kesin inancım odur ki, her partiden mevcut 
milletvekillerinin hemen hemen hepsine Tür
kiye'nin dört bucağından, bu konunun halli 
için mektuplar gelmektedir. 

Benüm bu teklifimle diğer partilere men
sup arkadaşların teklifleri birleştirilmiş ve ge
çen yıl gündeme alınmış; teklif görüşülürken 
her nedense görüşme kesilmiş, yasama yılının 
bitmesi dolayısiyle kanun teklifi, takaibbül için 
Bütçe - Plân Komisyonuna iade edilmiştir. 

Munterem arkadaşlarım, ben burada bir 
sosyal adaletsizliğin halli için, yüzbinlerce va
tandaşın yıllarca süren uğradıkları haksızlı-
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ğın giderilmesi için yaptığım teklif, alynı ko
nuda başka arkadaşlar tarafından yapılan 
tekliflerle birleştirilerek Plân Komisyonunda 
13 aydır takabbül için bekletilmiş ve buraya, 
gündeme indiriİmemiştir. 

Elbette ki, bu teklifin leh ve aleyhinde söz 
söyiiyecek çok arkadaş olacaktır. Yıllarca sü
ren bu meselenin gündeme alınarak görüşülme
sine fırsat verilmesi için bu önergeyi vermiş 
bulunuyorum. 

Bundan kısa bir müddet önce işçilerin er
likte geçen müddetlerinin sigorta kapsamına 
dâhil edilmesi için yine bizim aylarca önce ver
miş olduğumuz ve daha sonra başka arkadaş
ların aynı konudaki teklifi Geçici Komisyonda 
kabul edilerek gündeme alınlmış, görüşülüp 
kabul 'edilerek Senatoya havale edilmiştir. Me
murların erlikte geçen müddetlerinin de emek
liliklerine sayılması hakkındaki bu teklifin 
gündeme alınması, yüzbinlerce insanın Parlâ
mento üyelerine sonsuz saygı ve minnet duy
masına sebebolacaktır. 

Bu nedenle teklifimin gündeme alınması 
hususunda müsbet oy verecek arkadaşlara son
suz tefekkürlerimi bildirir, Yüce Meclise say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurunuz 
efendim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA AHMET KA-
MAASLAN (Malatya) — Sayın Başkanım, 
muhterem arkadaşlar; 

Sayın Celâl Karlgılı'nın, 5434 sayılı Türkiye 
•Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 545 
sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle eklenen birin
ci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi, aynı mealde olan Sayın Nuri Eroğan'm 
teklifiyle birlikte, bütçe müzakerelerinden ön
ce Komisyonumuzca gündeme alınmış, ancak 
foirbuçuk ayı mütecaviz bir zamandan beri ko
misyonumuz bütçeyi görüştüğü için bu konuyu 
görüşmek imkânını bulamamıştır. Bu itibarla 
önergenin reddedilmesi gerektiğini arz eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — önergeyi Genel Kurul dinledi, 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul e'tmiyenler. 

Efendim, Başkanlık Divanında ayrı ayrı ra
kamlar tahaddüs etti. Bir defa daha saymak 
mecburiyetindeyiz. Konuyu tekrar edeyim; Sa

yın Celâl Kargılı, bir kânun teklifinin, İçtüzü
ğün 36 ncı maddesinde belirtilen 45 günlük süre 
içinde, yetkili komisyonlarda gündeme alınıp 
görüşülmediğini beyanla, Genel Kurul günde
mine alınmasını bür önerge ile talebetmiştir. 

Bu önergesini kabul eden arkadaşlar lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Redde
dilmiştir. 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargüt'nm, özel 
hastanelerin devletleştirilmesi hakkındaki kanun 
tekliflerinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurul gündemine alınmasına dair önerge
si. (2/400, 4/250) 

İBAŞKAN — Yine Sayın Celâl Kargılı, bir 
diğer kanun teklifinin, keza, içtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince Genel Kurulda gündeme alm-
masıınii talebetmektedir. Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Özel hastanelerin devletleştirilmesi» hak

kında 9 . 12 . 1970 tarihinde Meclis Başkanlığı
na vermiş olduğum kanun teklifim Başkanlıkça 
16 . 3 . 1971 tarihinde Bütçe - Plân Komisyonu
na havale edilmiştir. 

Teklifim komisyonda görüşülme süresi olan 
45 gün dolduğu halde teklifim halen komisyon
da görüşülmemiştir. 

içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince kanun 
teklifimin mahiyetine ve ehemıniyetjine binaen 
(Genel Kurulun gündemine alınarak görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

10.1.1972 
(Celâl Kargılı 

içel Milletvekili 

BAŞKAN — Buyurun Saym Celâl Kargılı. 
CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
ülkemıizde öncelikle halledilmesi gereken 

başlıca sorunlardan bir tanesi, hiç şüphe yok ki, 
sağlık sorunudur. Bugün Türkiye'de döktorsuz-
luktam, hastanesizlikten ve insan sağlığının tıb
ben korunmasının aksaklıklarından Söz etmiyen 
hemen hemen kimse kalmamıştır. Geri bırakıl
mış bölgelerimizdeki tıbbi yetersizliklerin do
ğurduğu problemlerden şikâyetçi olmıyan kim
se yoktur. Yurdumuz, birtakım salgın hastalık
ların etki alanı içerisinde gösterilmektedir. Tür
kiye'de ortalama ömrün kırk yaşına varmadığı 
açıklanırken, Türkiye'nin dışında birçok ülke-
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terde ortalama ömür, yetmiş yaşın üzerinde sey
retmektedir. 

Bütün bunlara karşılık, memleketimizde tür
lü yollardan, inşam sağlığı ve sağlık hizmetleri 
fbir ticaret metaı haline getirilmiştir, ülkemiz
deki özel hastaneler, bu iddiamızı kanıtlıyan en 
belirgin örneklerdendir. Mevcut özel hastane
ler, fakir ile zengin arasında, insan sağlığı yö
nünden, hattâ insanların hastalandıkları za
man hayatta kalıp kalmamaları açısından, sos
yal adalet ve insanlık ilkeleriyle asla bağdaşmı-
mıyan, affedilmez bir uçurumun açılmasına yol 
açınımlardır. 

Ayrıca, bu teşekküller, ülkemizle tıp ilminin 
gelişmesini ve yaygınlaşmasını temelden sarsa
cak tehlikeli bir gelişim içerisindedirler. Aynı 
zamanda, bu kuruluşlar, vatandaşta, Devlet has
tanelerine karşı bir güvensizlik ve itimatsızlık 
duygusunun yerleşmesine vesile teşkil etmekte
dirler. öte yandan, yine bu hastaneler, varlık
sız vatandaşların tedavi olanaklarının, varlıklı 
vatandaşlar lehine kullanılmasına yol açmakta
dırlar. 

Sağlık konusundaki kıt kaynaklarımızın en 
verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerekirken, 
özel hastaneler kanaliyle bu kaymaklarımız, sa
dece paralı kimselerin yararlanabileceği unsur
lar haline getirilmekte, böylece de bu kaynak-
larimız, ülkemizin bugün içerisinde bulunduğu 
koşullarla asla bağdaşmıyan bir yönde gelişti
rilmektedir. 

Kesin inancımız odur İd, özel hastaneler 
sorunu, bu gidişle kısa bir müddet sonra, Tür
kiye'de halledilmesi çok zor kanigrenleşjmiş bir 
sosyal yara haline gelecektir. 

İşte biz, bu soruna, bu hale dönüşmeden ön
ce bir çözüm yolu getirmek amaciyle bir yılı 
aşkın bir zaman, özel hastanelerin topluma dö-
rcıük birer sağlık kuruluşları haline gelmesi için, 
ZQB\ hastanelerîn devletleştirilmesi hakkında ha
zırlamış olduğumuz kanun teklifini Meclis Baş
kanlığına sunmuştuk. Bu teklifimiz, Sağlık Ko
misyonunda görüşüldükten sonra, 16 . 3 . 1970 
tarihinde, yani bumdan on ay kadar önce, Plân 
Komisyonuna havale edilmiştir. 

Teklifimiz, üzerinde hiçbir işlem yapılmadan 
on aydır bu, komisyonda bekletilmektedir. Oy
sa, içtüzüğe göre, komisyonlara havale edilen 
teklifler üzerinde, komisyonların 45 gün içerisin
de bir karara varması gerekmektedir. 

Sayım milletvekilleri; işte yukardaki neden
lerle İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince tekli
fimizin (Jenel Kurul gündemine alınması için 
oylarınıza müracaat ediyorum. Yüce Meclis
ten, bu konunun Genel Kurulda görüşülmesine 
oylariyle fırsat vermelerini istirham ediyorum. 

Konunun gündeme alınması, mutlak surette 
kabul edilmesi anlamına gelmez muhterem arka
daşlarım. Çtok geniş sosyal kütleleri, geniş halk 
kesimlini ilgilendiren ileride tıpkı özel okulların 
fbir zamanlar düştüğü duruma düşecek bir ge
lişim içerisinde bulunan ve şimdiden halledil
mesi çok kolay olan, halledildiği takdirde ile
ride sosyal bir yara olmıyacak bir meselenin, 
Genel Kurul gündemine alınmasına oylarınızla 
imkân verirseniz, Yüce Milletin, bu mesele üze
rinde bu Parlâmentoda yapılan görüşmeleri de
ğerlendirmesi ve kendi değer ölçülerine göre bu 
konuda belirgin kararlar vermesi konusunda da 
kanaatlerine yardımcı olmuş oluruz. 

Kanun teklifimin, İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince, gündeme alınarak görüşülmesi husu
sunda oylarını esirgemiyecek olan değerli üye
lere şimdiden teşekkür eder, Yüce Meclise say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ahmet Kara-
arslan. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA AHMET KA-
RAARSLAN (Malatya) —• Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

iSayın Celâl Kargılı'nm, özel hastanelerin 
devletleşıtirilmesi hususundaki kanun teklifi, 
Komisyonumuzca görüşülecek işler meyanında-
dır. Ancak, Yüce Meclisin malûmu olduğu üze
re, biraz önce bir baişjka vesile ile arz ettiğim 
gibi, Komisyonumuz 1,5 aya yaklaşan bir za
mandan beri, bu toplantı yılında bütçe müzake
relerine devam etmektedir. 

Malûmunuz olduğu üzere, bütçe müzakere
lerinin devamı sırasında hiçibir kanun teklif ve 
tasarısı - fevkalâde ehemmiyeti haiz olan aktar
ma kanunları hariç - görüşme imkânını bulama
mıştır, 

'Bu sebeple, bir ihtisas konusu olması dola-
yısiyle mutlaka komisyonumuzda görüşülmesi 
gereken bu teklifin, komisyonda görüşülmeden, 
doğrudan doğruya Meclis gündemine alınması 
hususundaki önergeye iltifat edilmemesini, öner
genin reddedilmesini istirham eder, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. 
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BAŞKAN" — önergeyi Genel Kurulun tas
viplerine arz ediyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 

8, — Kimsesiz çocukları, yardıma muhtaç 
ihtiyar ve sakatları Devlet himayesine almayı 
öngören Sosyal Hizmetler Kurumu kanun tek
lifinin Geçici Komisyonda göî'üşülmesine dair 
İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (2/604, 
3/723) 

BAŞKAN — Bir geçici komisyon kurulma
sına dair önerge var. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kimsesiz çocukları, yardıma muhtaç ihtiyar 

ve sakatları Devlet himayesine almayı öngören 
«Sosyal Hizmetler Kurumu» kanun teklifi Baş
kanlıkça İçişleri, Sağlık ve Sosyal ve Plân ko
misyonlarına havale edilmiştir. 

Güçsüzler, teklifin biran evvel kanunlaşma
sını sabırsızlıkla beklediklerinden, havale olun-

1. — Karayolları Genel Mdüürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/580; Cumhuriyet Senato
su 1/40) (Millet Meclisi S. Sayısı: 452; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı: 32) 

2. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/581; Cumhuriyet Se
natosu 1/39) (Millet Meclisi S. Sayısı: 453; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 31) 

3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/572; 
Cumhuriyet Senatosu 1/38) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 454; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 30) 

4. — 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayık Türki
ye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun bâ-

duğnı İçişleri, Sağdık ve Sosyal ve Plân komis
yonlarından ayrılacak 7 şer üyeden müteşekkil 
bir Geçici Komisyon kurulmasını ve tetkikartın 
bu komisyonca yapılmasına karar ittihazını 
saygılarımla taleflbederim. 

İçişleri Komisyonu 
Başjkanı Y. 

Sözcü 
(Gümüşane Milletvekili) 

Mustafa Karaman 

'BAŞKAN — Üç komisyonda görüşülmesi 
iktiza eden bu kanun tasarısının, görüşülecek 
her komisyondan yedişer kişi alınmak suretiyle 
<bir geçici komisyon kurulmasına dair önergeyi 
tasviplerinize arz ediyorum : Kalbul edenler... 
Kaibul etoıiy enler... Kalbul edilmiştir. 

İçişleri, Sağlık ve Plân komisyonlarından 
alınacak yedişer kişi ile bir geçici komisyon 

kurulması hususu Genel Kurulca kalbul edilmiş
tir. 

zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri, Ulaştırma, Millî Eğitim, Dışişleri, 
Sanayi ve Ticaret, Maliye, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 58 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/537) (S. 
Sayısı : 434) 

BAŞKAN — Gündemin 1, 2, 3 ve 4 ncü mad
desinde yer almış bulunan açık oylamalar var
dır. 

1, 2 ve 3 ncü maddede yer alan konular, il
gili dairelerin Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin
de değişiklik yapılmasına dair olup, 4 ncü mad
dede yer alan husus da Radyo ve Televizyon 
Kurumu hakkındaki kanun tasarısıdır. 

Sayın üyelerin açık oylarını istihsal için ku
palar sıralar arasında dolaştırılacak ve bilâhara 
kürsü önünde bekletilecektir. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşların, bilâhara 
kürsü önünde bekletilecek olan kupalara oyları
nı atmaları suretiyle istimal etmelerini rica ede
rim. 

5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 
ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 
ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair ka-

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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nun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (2/540) (S. Sayısı: 421) 

BAŞKAN — Teklifin, Komisyonca geri alın
mış bulunan maddeleri şu ana kadar tedvin edi
lip Başkanlık Divanına tevdi edilmemiştir. 

Bu itibarla, bu maddeyi geçiyoruz. 

6. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına ya
pılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. Mer
kez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabın
da toplanmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri, 
Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulan 
50 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/500) (S. 
Sayısı: 418) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının müzakeresine 
başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsın
lar. 

Efendim, kısa bir rapordur, müsaade eder
seniz raporu okutuyorum. 

(50 numaralı Geçici Komisyon raporu okun
du.) 

BAŞKAN — Raporu dinlediniz. 
Daha önce bu kanunun ivedilikle görüşül

mesine dair bir önerge verilmiştir. Tümü üze
rindeki müzakereler bittikten sonra bu önerge
yi okutup oylarınıza sunacağım. 

Şimdi kanunun tümü üzerinde görüşmek 
istiyenlere söz vereceğim.. Şu ana kadar Sayın 
Gıyasettin Karac, Sayın Turhan Özgüner ve 
grupu adına da Hulusi Çakır söz almışlardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Hulusi Çakır, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HULÜSt ÇAKIR 
(İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 

18 . 6 . 1971 tarihinde bâzı tekel maddele
ri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen 
hâsılatın Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sında açılacak bir deprem fonu hesabında top
lanmasına dair kanun tasarısı hakkında Cum
huriyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini arz 
etmek için söz almış bulunuyorum. 

(1) 418 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Memleketimizin deprem kuşağında bulun
ması dolayısiyle sık sık olan tabiî âfetler, hepi
mizi üzen maddi ve mânevi büyük kayıplara 
sebebolmaktadır. Bu yıl da birbirini takibeden 
Bingöl ve Burdur depremleri yüce milletimizi 
büyük bir mateme sürükliyen âfetlerdir. Bu 
felâketlerde birçok vatandaşımızı feci ölümler
le kaybettiğimiz gibi, maddi büyük zararlarla 
da milletçe karşılaştık. Büyük milletimizin, 
felâkete uğrayan vatandaşlarımızın acılarını 
dindirmekte, yaralarını sarmakta, harabolan 
yurt köşelerini daha mâmur hale getirmekte 
kendine has asaletini göstererek her türlü fe
dakârlığı yapmaktadır.. Yüce Meclisin huzu
runda bu asil hareketi şükranla anarken âfet
lerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Tanrıdan 
rahmet dileriz. 

Sayın milletvekilleri; Erim Hükümeti, Bur
dur depreminden sonra felâketin maddi zararı
nı karşılamak üzere yeni bir formül ile hare
kete geçmiştir. Bugün görüştüğümüz tasarı tak
riben 7 ay evvel yürürlüğe giren zam tasarısı
dır. Hükümet yetkililerinin ifadelerine göre bu, 
Erim Hükümetinin yaptığı ilk zamdır. Bu tasa
rı kanunlaştığı takdirde 1971 malî yılının 8 
ayında 280 milyon Türk Lirasının elde edilece
ği ve 1972 yılında da 435 milyon Türk Lirasının 
üstünde bir meblâğın sağlanacağı tahmin edil
mektedir. 

Bu gelirler Merkez Bankasında açılan dep
rem fonumda toplanmaktadır. Hükümet, bu 
zamları yaparken lüks olan tekel maddelerine 
zamlarda ağırlık vermiş, daha ziyade fakir hal
ka hitabeden mamullerde ayarlama maksadiyle 
zamlar yapmış, halkın ihtiyaç maddesi olan çay, 
ispirto, tuz gibi maddeler zamlar dışı bırakıl
mıştır. 

Memleketiımiizi 12 Marta getiren iktisadi, 
sosyal ve siyasal büyük bunalımların içinde gö
reve ibaşlıyan Erim Hükümetinde açık ve dar 
imkânlara sahip 1971 bütçesinden âfetlerin mad
di zararlarının giderilmesi, sosyal Devleit gücü
nün gös'terilımesi ancak ek gelir kaynaklan ile 
sağlanabileceği mıümlkün görülmüışitür. Böyle ol
makla beraber tasarının bünyesinde ve karakte
rinde taşıdığı önemli bâzı mahzurları gösterme
yi faydalı sayarız. 

1. — Tasarı vergi adaleti yönünden mahzur
ludur. Vasıtalı Vergilerin dar gelirli vatandaş
lar aleyhinde işlediğini söylemeye bile lüzum 
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yoktur. Modem ekonomi anlayışında vasıtalı 
ve vasıtasız vergiler arasındaki farklar azal
maktadır. Gelişmiş ekonomiler ve kalkınmış ül
kelerde gelir dağılımındaki dengenin !bu mah
zurları azalttığı ("biliniyor. Ancak, ülkemizde ge
lir dağılımındaki adaletsizlik ve ook büyük 
farklar dikkate alınırsa tekel maddelerine ya
pılan zamların, geniş ve fakir halk kütlelerin
den alınacağı düşünülür. 

Talbiî âfetlerin getirdiği ıstırapları süratle 
gidermek iğin teşkili düşünülen fonun yükü da
ha çok fakir vatandaşların ve az gelirli vatan
daşların sırtında kalacaktır. 

2. — Bütçe politikası yönünden; 
Tasarı ile öngörülen fon bütçe politikası yö-

nündeaı incelenirse bünyesinde mahzurlar taşı
dığı söylenebilir. Memleketimizde Devlet büt
çesi ile ekonomik, sosyal (kültürel sorunlarımıza 
çare aranır, yön verilir ve kalkınmamız temin 
edilir. Bütçemizin hu konularda memleketimiz
deki ağırlığı ortadadır. Bütçede samimiyet ve 
birlik ilkesi ise çağımızda hâlâ ağırlığını tap
maktadır. Kanımızca teşkil edilen fonun biçimi, 
birlik ilkesini ihlâl eder karakter taşımakta
dır. Devletin tüm gelirleri bütçede toplanır ve 
oradan ayrılan ödenekler halinde harcanır. Tah
sisi varidat bütçede birlik ilkesini bozar. 

Görüyoruz ki, tekel maddelerine yapılan son 
zamlar bütçe gelirleri içinde mütalâa edilme
yip bir hizmete tahsis edilmektedir. 

Esasen ıbu davranışa son yıllarda anlaşılmaz 
bir tutumla başlandığını görüyoruz. Bir kısım 
Devlet gelirleri doğrudan doğruya, bir kısım 
hizmetlerin görülmesine tahsis edilmektedir. Bu 
davranışları endişe ile takibetmekteyiz. Bütçe
sine hâkim hükümetlerin tahsisi varidat usulü
ne ihtiyaçları olmamalıdır. Âcil ödenek ihti
yaçlarının karşılanması yolu, yine bütçeleri için
de mümkün olmalıdır. Bu kanun tasarısı ile ön
görülen fonun ve buna benzer çıkmış ve çıka
cak olan kanunların emsal teşkil etmemesini di
leriz. 

Yurdumuzda sık sik görülen tabiî âfetlerin 
bundan böyle tekerrür etmemesi en büyük di
leğimizdir. Bu tip âfetler için 435 milyon Türk 
liralık (fonun teşkil edilmesi ve her yıl büyüyen 
bir artışla bu fonda para toplanmasının bünye
sinde bir diğer mahzura dikkati çökmek isteriz. 
Çünkü tasarıda bu endişelerimizi karşılıyacak 
ıbir hükme rastlamadık. 

17 . 1 . 1972 O : 1 

Üst üste 5 - 10 yıl bir tabiî âfetle karşılaş
maz isek - ki, dileğimiz budur - Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasında ihdas edilecek dep
rem fonunda birikecek milyarlarca liranın kul
lanılış şekli ne olacaktır? Tasarruf açığının 
kalkınmamızda önemli etkisi düşünülünce mil
yarlık bir fonun bekletileceğinin düşünülmesi 
mümkün değildir. 

1 nci maddedeki fonun münhasıran deprem 
âfetlerine harcanacağı kesinlikle ifade edilmiş
tir. Geri kalmıslıiktan kurtulmanın çabalarını 
sürdüren memleketimizde bu noktanın açıklığa 
kavuşturulması lâzımdır. 

Gerekçede zam hasılatının Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasında toplanacağı ve bu 
yüzden piyasadaki bir miktar paranın tedavül
den çekileceği, böylece de olumsuz bir talep 
baskısı yaratılmasının önleneceği ileri sürül
mektedir. Bu görüşe itibar etmek zordur. En
flâsyon baskısından kurtulmanın çaresi olarak 
bakmakla bu tasarının bir ilgisi olmamak lâ
zımdır. Para, kredi, bütçe, fiyat politikalarını 
ilgilendiren bir konu için bu fondan medet um
ma anlayışını endişe ile karşıladığımızı ifade 
etmek isteriz. 

3. — Deprem âfetlerini karşılamak için teş
kil olunan fon ile alâkalı bu tasarı üzerinde ko
nuşurken bir hususa da temas etmeden geçemi-
yeceğim. Resmî ağızlarda da ifadelerini bulan 
ve milletçe de bilinen bir konu vardır. Müta-
ahhit eliyle yapılmış resmî binaların büyük 
ölçüde hasara uğradığı gerçeği bir hazin tarafı-
mızdır. Binalarda ıbu düzen içinde sürdürülen 
usullerle en büyük kayıplara uğratıldığımız or
tadadır. Hükümetin bu konuda getirmesini bek
lediğimiz tedbirler ile uğratıldığımız kayıpların 
müsebbipleri hakkında başlatılan kovuşturma
ların sonuçlarını dikkatle beklemekteyiz. Acı 
veren tabiî âfetler süresince ısrarla üzerinde du
rulan bu husus zaman içinde unutumuşa benze
mektedir veya kamu oyu böyle bilmektedir. Akı
betin safhasını bu vesile ile öğrenmek istediği
mizi ifade etmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri; tasarının görüşülmesi 
ile yakın tarihte uğradığımız deprem âfetinin ge-
tidiği acılan bir kere daha tazelemiş oluyoruz. 
Yetkililerin ifadelerinden anladığımıza göre dep
remde evsiz kalmış vatandaşlarımızın onesken 
sorunu halledilmiş bulunuyor. Bu durumu mem-
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nunlukla karşıladığımızı, emeği geçen en küçük 
memur ve işçiden, en büyük Hükümet yetkilisi
ne kadar şükranlarımızı sunarız. 

18 . 6 . 1971 tarihinde bâzı tekel maddelerine 
yapılan zamların Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası deprem fonunda toplanıması tasarısı 
hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak görüşlerimizi arz etmiş bulunuyorum. Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Gıyasettin Ka
raca. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Erim Hükümetinin getirmiş olduğu bu 
kanun tasarısını şahsan son derece olumlu ve 
yerinde karşılamaktayım. 

Demin konuşan arkadaşımızın da Yüce He
yete arz ettiği gibi, ülkemiz büyük nisbette dep
rem bölgesi içerisinde bulunuyor ve sık sık, bir
kaç yıldan beridir Türkiye'mizde depremler de
vam etmektedir. 

Türkiye'de, daha ziyade, yapılan bütçeler yıl 
sonunda açık vermekte, tahmin edilen gelir kay
nakları, vergi kaynaklarından da arzu edilen 
miktarda tahsilat ve hasılat olmadığı için açık 
veren bütçelerle yapılacak işler, yatırımlar da 
bir o kadar aksamaktadır. 

Şimdi, depremin nereden, nasıl ne zaman, ne 
vüsatta geleceği ve ne miktarda zarar ge
tireceği bilinemediği için son birkaç yıl içeri
sinde gelen depremlerinde zararları milyonların 
çok üstünde olmaları ve büyük zarar ika ettiği 
için âcil ödenekler şeklinde istenen talepler de 
karşılanamamakta, dolayısiıyle deprem bölgesin
deki can, mal kayıpları da Hükümetçe tam ve 
zamanında yerine getirilememektedir. 

Erim Hükümeti tarafından getirilen bu ta
sarı ile bâzı tekel maddelerine yapılan zamlar
dan elde edilecek para Merkez Bankasında bir 
fonda toplanmaktadır. Bu zamlar, ailelerin ve 
insanların geçinmeleri için zaruri ihtiyaç mad
delerinden istenmiyor. Ancak bâzı tekel mad
delerinden - arkadaşımızın da ifade ettiği veç
hile, çay gibi bâzı lüzumlu maddeler de bu kap
samın dışında kalmıştır - büyük içki içen, daha 
çok zengin, sosyete içkisi dçen kimsenin bu zam
lar dolayısiyle ödiyeceği miktar daha fazladır. 
Daha küçük, daha ucuz bir sigara içen kimsenin 
vereceği vergi başkadır, daha pahalı bir sigara 
içen bir kimsenin de vereceği vergi başka ol
duğu için ben bunu vergi adaletsizliği olarak 
şahsan düşünmek istemiyorum. 

Yalnız mühim olan bir nokta vardır. Şimdiye 
kadar bu tekel maddelerine yapılan zamlardan 
elde edilen paralar, tmar ve iskân Bakanlığı 
için lüzumlu olan yerde kullanılamamış ve 
imar ve iskân Bakanlığının da bütçesine veya 
bu işte yapabileceği sarf yerine aktarılamamış-
tır. 

Bu tasarının geliş şeklinde dahi sakatlık var
dır. Tasarı o şekilde sağlam, o şekilde mükem
mel olmalıdır ki, her ne sebep ve suretle olursa 
olsun Merkez Bankasındaki fonda toplanan bu 
hesapları, hiçbir suretle ne Maliye Bakanlığı, 
ne Hükümet ve ne de imar ve iskân Bakanlığı, 
sırf depreme taJhsis edilmiş bulunan bu fonu, 
bu gayenin dışında hiç bir yerde kullanmasın. 
Bu bir. 

ikincisi; bu kanunun neşrinden önce, özel
likle 1966 depremine mâruz kalmış az gelişmiş 
bölgelerdeki depremin köy ve şehirlerdeki tah
ribatı mevcut iken; buradaki vatandaşların ya
raları sarılmadan, buradaki evler, buradaki 
yıkılmış yerler yapılmadan, onarılmadan bu 
paranın da lükse giden konut ihtiyacında kul
lanılmamasını bir temenni olarak yüksek huzu
runuzda arz etmenin faydasına inanmaktayım. 

Netice olarak : 
Grupum adına konuşan arkadaşımlzuı ifa

de ettiği <gibi, bu kanunun süratle, bir an evrvel 
çıkarılması faydalı ve zaruridir. Zâten bir yer
de bir deprem olduğu zaman fakir, zengin de
meksizin herkes bu deprem âfetine mâruz kal
mış olan kimselere kâfi derecede hamiyet duy
gularım kullanmak suretiyle maddi ve mânevi 
yardımlarını esiirgememektedir. Diğer kimise-

Özellikle, 1966 yılında Hınıs ve Varto'da mey
dana gelen deprem, genellikle % 80 köylerde ve 
oturulacak yerlerde büyük hasarlar meydana 
getirmiştir. 1966 yılından 1972 yılına kadar 
altı yıllık bir zaman geçmiş olmasına rağmen 
Hınıs ilçesinde 10 bin konut yapılması icabettiği 
halde bu 10 bin konutun % 94 ü yapılmamıştır 
ve halen duruyor. Bütçelerde tahsisat yoktur, 
ödenek ayıramıyoruz, Bakanlığın istemiş ol
duğu ödenekler kendilerine verilememiştir, de
mek 'suretiyle, haklı olarak bu depremin mey
dana getirmiş olduğu zayiatlar önlenememek-
tedir. 
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ler de Tekel maddelerine karşı yapılan zam
dan dolayı vermiş oldukları fazla farkı seve 
»eve vermektedirler. Vergi adaletsizliği olarak 
kabul etmek de doğru değildir. 

Bir an evvel kanunun süratle çıkarılmasın
da memleketimizin ve milletimizin büyük fay
da göreceğine inanmaktayım. Bu bakımdan 
da musibet şekilde karşılanmasını arz eder, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Turnan özgüner, buyu
run efendim. 

TORBAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Nihat Erim Hükümetinin - birincisinde ol
sun, ikincisinde olsun iki Erim Hükümetinin 
de . birbirini takilbeden zamlar furyası içeri
sinde deprem felâketzedelerine yardım bahane
si ile yeni bir vergilendirme usulünü, vergi 
sisteminde ilk defa görmüş bulunuyoruz. 

Arkadaşlarım; zamlar zincirinin bir halkası 
(bu, adı deprem felâketzedelerine yardım ve 
bu bahane ile bir deprem fonu açılmak suretiy
le Merkez Bankasında ihdas edilecek bir hesa
ba bu Tekel maddelerinden bâzılarına yapıla
cak zam farkını aktarmak. 

İlk bakışta çok olumlu karşılanabilecek bir 
davranış ve tasarı bu haliyle Yüce Meclisten 
kolay geçebilir kanısı var. Ben, şüpihesiz aksi 
görüş iddiasındayım ve Yüce Meclisin bu hu
susta dikkatini çekmek istiyorum. 

Arkadaşlarım; çeşit çeşit zamları âdeta iti-
yadedinmiş olan Nihat Erim Hükümeti, dep
rem felâketzedelerini de bahane ederek ve âde
ta bir merhamet bezirgânlığı yaparak, dep
remden zarar görmüş insanların felâketlerini 
basamak yapıp Tekel maddelerine zammı, ka
mu oyunda kolayca geçirebileceğini sanmıştır 
ve bir ölçüde de geçirmiştir. 

Arkadaşlarım; depremden zarar görenlere 
yardımda bir Hükümet âciz midir M, kala ka
la Tekel maddelerine zammı, sadece son bir se-
Ibelbolarak görmekte, basamak olarak görmek
tedir. 

Bir Hükümet ki, bunun imar ve iskân Ba
kanlığı var. Bir Devlet ki, içerisinde milletin 
-(hamiyetin şüphesiz ölçüsü olmaz. Kızılay'ı 
var, çeşitli dernekleri var. E,, bu Devlet içeri
sinde milletin hamiyeti ile oynarcasına, hami
yet bezirgânlığı yaparcasına, Devlet zamlar sil

silesi içerisinde, zamlar zincirine yeni bir halka 
takmanın yolunu, deprem felâketzedelerin© 
yardım adı ve bahanesi altında Yüce Meclisten 
geçirecektir. Geçer arkadaşlarım. Buna ben
zer daha nice tasarılar, Yüce Meclise hangi 
espri ile getirilmiş, hangi ad altında geçirilmiş, 
bunun burada münakaşasını yapmak istemiyo
ruz; ama ne var M, zamdan başka icraatı göze 
görünür şekilde bulunmıyan bir Hükümetin, 
depremi bahane ederek zamları kolay geçirebi
leceğini, ya da Yüce Meclisin gözünden kaçıra
cağını, kamu oyundan saklıyalbileceğini iddia 
edebilmesi kolay değildir arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, kanun metnin
de geleceğe ait bir şey yok. Sadece yapılmış, 
geçmiş bir zammın neneye sarfedilceği hususu 
var. Bir yanlış anlama olmasın diye yardımcı 
olmak istiyorum. 

Buyurun efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — E,, ben 

anlaşılmamış bir taraf bulunduğu kanaatinde 
değilim sayın Başkanım, anlaşılmaktadır zaten, 
anlaşılmıyan bir şey yok bunda. Zammı bahane 
ederek, depremzedelerin hattâ sırtına basa ba
sa, kamu oyu önünde bir oyun oynanmaktadır 
ve hattâ merhamet bezirgânlığı yapılmaktadır 
iddiasındayım, ben. 

Arkadaşlarım; Burdur depremi, Bingöl dep
remi, ondan sonra bu esas alınarak 18 . 6 . 1971 
tarihinde yapılan zamlar. Bu zamlar bahis mev
zuu olduğu zaman kamuoyuna böyle aksettiril
di. Depremzedelere yardım için bir fon ayrıla
caktır da onun için zam yapıldı. Bunun mikta
rı nedir Belirsiz. Bu ne kadar olur? Belirsiz. 
Neyi öngörmektedir, hedef nedir"? Ne miktar bir 
yardım fonu hedeftir? Bilinmez. Ama ne var ki, 
depremden zarar görenlere yardım Devlet ol
manın gereği olduğu halde, bu yardım tekel 
maddelerinden bâzılarını kullananların sırtına 
yüklenir. Bu şüphesiz ciddî kabul edilmez. 

Bir sayın arkadaşım diyor ki, burada ben 
vergi adaletsizliği görmüyorum. Doğru. Vergi 
adaletsizliği yok; ama vergi ciddiyeti hiç yok. 
Vergi, ciddî bir harekettir. Böylesine aklına 
gelen hususta vergilendirmek ve ona bir baha
na bulmak kolay. Arkadaşlarım, bahane nedir? 
Bahane çok kolay; depremden zarar görenlere 
yardım. Kim istemez bunu? Hele ki yüce millet 
içinde depremden zarar görenlere yardım etmi-
yelim diyen çıkar mı? Yüce Meclisten de çık-
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-mıyacaktır. Kanunu geçirmek kolay; ama bu 
ciddî bir hareket midir? Türkiye^de, yüce Mec
lise yardım hususunda hangi kanun tasarısı gel
miş ele çıkmamıştır? Ama en güzel örneğini, 
bunun mucidi olan Nihat Erim ve onun arka
daşları yapmış, depremden zarar görenlere yar
dımı esas alan bir tasarısı getirmişlerdir. E, bu 
sam mm karşısına hakikaten kolayca çıkılmaz. 

Arkadaşlar; bu zam bahis mevzuu olduğu 
zaman ben, Nihat Erim Kabinesinin o zamanki 
'Tekel Bakanına, - şimdi de aynı şahıs Tekel Ba
lkanıdır - bir sözlü soru önergesi tevcih ettim. 
«Bu Devlet olma ciddiyeti ile kabili telif mi
dir? Bir Devlet, bir Hükümet şüphesiz tasarı
larını ciddî esaslara dayandırır. Ciddî olmıyah 
ve âdeta bir hamiyet bezirgânlığı, merhamet 
bezirgânlığı esas alınarak getirilecek tasarılar, 
Yüce Meclisten geçirilmek istenen tasarı ve ça
balar, Devlet ciddiyeti ile Hükümet olma cid
diyeti ile kabili telif değildir» dedim. 

Arkadaşlarım; o sözlü sorumun üzerinde ay
alar geçti cevap alamadım. Sayın Tekel Bakanı 
simdi burada olsa idi fırsat varken cevaplandı
rır ve belki de beni ikna ederdi, memnun olur
dum. 

Şimdi netice itibariyle şunu söylüyorum ar
kadaşlarım; getiriliş esprisi ne olursa olsun, 
sebebi ne gösterilirse gösterilsin bir zammın, bir 
merhamete dayandırılmak istenmesi, bahaneden 
öteye geçemez. Ve vergilendirme, hele ki bir kı
sım vatandaşa hitabeden bir vergilendirmenin 
sebebi şüpihesiz, depremden zarar görenlere yar
dım bahanesi olamaz. 

Arkadaşlarıım, neden depremden zarar gören
lere yardımı, bir avuç insanı esas alarak ala
lım? Yüce Meclise bunu bu açıklıkla belirtmek
le beraber, ben imar ve İskân Bakanlığına büt
çeden daha büyük imkân verilmesi çabasını al-
kışlıyacak arkadaşlarınızdan biriyim. Deprem
den zarar görenlere yardım edilmek ciddî bir 
sebejbolarak ileri sürülüyor, bahane ediliyorsa, 
Merkez Bankasından, ne zaman istimal edilece
ği, miktarı ne olacağı belirsiz bir zammı bura
dan geçirmek yerine İmar ve iskân Bakanlığı
nın bütçesine ciddî bir ilâve yapmayı şüpihesiz 
daha çok olumlu karşılar, bunu böylece belir
til-, Yüce Meclise saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Sayın ilhan Ersoy, A. P, Gru-
pu adına buyurun efendim., 

A. P. GRUPU ADINA İLHAN ERSOY (Kü
tahya) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaş
larım ; 

Huzurumuzda görüşülmekte olan kanun tasa
rısı, bâzı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan 
zamlardan elde edilen hasılattın, memleketimiz
de geçen yıl vrılkubulmuş iki feci deprem âfe
tinden mutazarrır olmuş vatandaşlara yardım 
olarak kullanılmasını teminen bor fonda top
lanmasını derpiş eden bir tasandan ibarettir. 

Türkiye'miz, bundan evvel çeşitli vesilelerle 
hepimizin bu kürsüden beyan ettiği şekilde, bir 
âfetler bölgesi, memleketi âfetler diyarıdır. Her 
geçen gün bir yeni âfetle karşı karşıya kalma
mız mukadderdir. Üzülerek söylüyorum, önü
müzdeki mevsimlerde yine böyle bir âfetle' kar
sı karşıya kalacağımızı, hiç temellini etmediğim 
halde, kuvvetle tahmin ediyorum. 

imar ve İskân Bakanlığı bütçesinin, hepini
zin yüksek malûmu bulunduğu veçhile, memle
ketin mahdut imkânları ile bezenmiş bir hali 
vardır. Devletin verebileceğini bütçelere Yüce 
Meclis koymak suretiyle âzami fedakârlığı her 
yıl yapmalkita ufak Ibiır salkımca görmiemektedir. 

Ancak, bütçede yer alan bu ödenekler prog
ramlanmış hizmetleri görmek için düşünüldüğü
ne, hesaplandığına ve bu maksatla harcanaca
ğı göz önünde bulundurulması lâzımgeldiğine 
göre, yılı içerisinde vukutbulmuş âfetlerin, zu
hurattan meydana gelmiş âfetlerâb, ve hele hele 
bu yıl olduğu peşipeşine gelen Bingöl ve Bur
dur âfetleri gibi, hiç umulmadık anlarda mem
leketimizi yeise boğmuş olan âfetlerin zuhurun
da elbette bir gelir kaynağı, bir başka kanal
dan gelir temini bahis konusu olabilecektir. 

Hükümet de, zamanımızca o günlerde bu 
açığı kapatabilmek gayesiyle bâzı tekel madde
lerine yapmış olduğu zammı, şu anda tahakkuk 
etme durumunda olmayıp, esasen o zaman ta
hakkuk etmiş olan zammı bu defa bir kanun 
mevzuu yaparak, münhasıran bu hizmetlere kul
lanmayı uygun görmüş ve huzurunuza bu ta
sarıyı. getirmiş bulunmalıdır. 

Biz, memleketimizin bu kabil âfetlerden dai
ma uzak olması duası ve temennisi içerisinde, 
başka yerlere sarf edileceği yerde, zavallı, so
kakta kalmış, evinden yurdundan olmuş vatan-
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'dağlarımızın yarasına sarılması hususunu yerin
de mütalâa ediyor ve dolayısiyle tasarıyı olum
lu karşılıyoruz. 

Hepinizi grupum adına hürmetle selâmlıyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurum ISayın Bakan. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samlsun) — (Sayını Bıaşkam, değerli 'arkadaşlar 
ırıım;i 

Huzurunuzdaki Salsa, ikamuın, 18 . 6 . 1071 itan 
zihinde, ıo yıfl] içimde vükulbulan ve elemiie teıs-
Ibıilt ettiğimiz iki (büyük âfet dolayısiiyle, dahıa 
fijyfi şiarltlaırla vatandaşa hizmet gö'tiürmıeîk ilcini 
düşünülmüş, bulunmuş bir yol idi. Bumun te-
ıflerruiatınıa girmiyeceğim, O sıralarda yetkili^ 
der bu ızalmımın (ne mıafosıatla ve nıe ışelk'ilde ya
pıldığını izah ©itmişlerdi. 

ArfaaJdaşlafrımtLZ Iburada bu meseleyi iızaih 
edenken, (bütçeyle ilişki (kurdular, bütçemin, tü-
niiü yahut (bütünlüğü ımeıselesinıi ıkonluştular ve 
bumdan istifaide ederıelk Hülkümıete tarizlerde (bu
lundular; «zamdan IbaşJka icraatı loflımıyaım», 
»«zamlar fırftınası», «ıkamu ıoyu önünde bir oyum 
loyna/nıyıor» gibi, ısomuımcusumu bülhaıs'sla benim 
(hiç lamfoyaımıadığıım şıekilde ifadeler Iheyıam et
tiler. 

Arfkadaşlar, fkaımıu oyu önünde hiçbir 'oyum 
oynainmamıaktladır. Bu, apaçık (meydanda. 
18 . 6 . 1971 tarihlimde o zamıamki HüMimet, 
ıben Isiganaya işu zaruretler sefbeibiylıe ve suna
ya sarf edilmek üzere bir zam yaptım, demiiş. 
Bunıu, ısöylemıemjin taksinle, adalet prensiplerime 
ıgöre,'düşük (kalitede veya ucuız 'sigaraSkıra da
ha faiz, lüks sigaralara daha fazla nislbetlte zam 
(koymak suretiyle taJhalkkulk ettirmiş ve o gün
den Ibu t a i f e [kadar yanli şu müzakere ettiği
miz tarihe kadar da Ibu hasılat yığılagelmıefcte. 
ITalhmin ediyoruz (M, ışu sırada elde edilen hâsı
la da 150 milyonu MımıaJkta. 

Değeri arkadaşlarım; 
Meımlldketimiz cmiaıaJlesief âimıan zaimiam üzü-̂  

oü idepreım (felâketine uğramakta ve (bu yüne amaı-
alesıef ışık ısılk vukufa gelmıelkte. işte, Hükümet, 
o zamıam 'dar bütçe imikânlları ile bu işlerütn peşi
ne gelç gitmleiktemise, (önceden hazırlıklı oliafbil-
rnıelk içim )bir fon Ikuırımiayı düşünmüş, düşümdü 
dalha doğrusu, hem de içimdeydim, ve Ibu fkamun 
o ızaimlaıni, Hükümetçe alınan ıkarann dMp/İimıe 
tedlmıeisıi iğin huzurumuza getıMdi. 

TaJkdir edersiniz iki, zam, Bakanlar Kurulu' 
'KararııııamelSiiyle lailindığMiıa göre, fon, şimdiye 
Ikadarıki tecrübelerimiz tahtında, muayyen bir1 

(yeter ısıeıviyeye geldiğinde Ibu zamların kaldı-
rıl'mıası ıda bir Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
meselesidir. 

Bu (kanun bu zaimdan dolayı elde edilmiş ve! 
elde ıeıdilec©fc Ihâsılanîm ne şekilde $arf edinece
ğini ifade ©tmıefktıe ve dolayıısiyle her 'an Devle
tin 'elinde felâketzedelere ylardım ğötürmıe im-
'kânıını mahfuz tutmlaikfcadır. Mesele Ibundan İba
rettir. 

ıSaylgıdar sunıarım. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde Sayın Şinasi 

Özdemıoğlu, buyuruin efendim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — ıSayım 

IBaşJkaım, oolk değerli arkadaşlarım; 
Bâzı telkel maddelerine yapılmış olan (zam

ların tutarlının Miefrlkez Bainlkaısında depreim fe
lâketzedeleri için iayrılmaJsını, öngören taıs'arı 
üzerinde, itiraf ©tmleik l'âzımıgeılir .ki, ıgıelç İkalın* 
mış Ibir çalba içindeyiz. Çünkü, - tâbirimi Ma
zur (görün - bu (kamum «istim iarikadain gelsin» 
Ikanunudur, Zaım yapılmıştır, vatandaş bu 
vergiyi öıdeimişıtir/ ödeımeıktedir. Arkadan ka
nun geliyor; ıbir fon kurulsun (bu paralarlaı, 
vaitlaınıdaşın ödediği bu vergiler ıbir fonda birike 
sin ve depreım ifelâketizedelerirıe tahsis edilsin. 

Felâketzedeler için lelbıeltltefki, anında yardı
rma yetişımemizi sıağlıyacıaik her tedbir oluımlu-
ıdur. Bunda şüphe yolk; çünlkü deprem ânJi bir 
'olaydır, öyleyse, derhal haırelkelte geçmeyi 
sıağlıyacalk, mümfküm ,kılaJcak her tedbiri de ga
yet Italbiî çıoik lolumlliu Ikaırişılarız, (Akla ıda uy-
gulnldur, ımieimlelkeltin (geırçıefelerime ide uygundur, 
mienhıaimet duygularımızı da tatmin eder ve 
olumludur. 

Aınoafe sarlkadaşlaınm, (hemen ifade edeyim 
iki, vergi; Devlet sorumluluğunu yüklenmiş 
ıkaidnoHıar içim, verdiyi getirecek ıolan, teklif ede-
oelk olan ihükümeltler içiın̂  Devlet ladamları 
içdin ve onu feaıbul edecek Meclisler için tam bir1 

ısorumıluluk duygusu içinde muhaselbelsini yap
maya 'miödbur olduğumuz bir müesisesedir. 

Değerli la^kadaşlarım.; 
Elbıeitifee Sayın Devlet Bıalkamımızıtn da söylem 

diği igilbi, depreme (karşı tedlbir alınımıaılııdır. Bu 
panailiarın sarfı deprem (işKeriyle birlikte disip
line edilmelidir. iAncıalk, yime ısıoruiyorum bu
radan; ıbu vergileri tnJiçJim hep yoksul, faikitr 
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haüklban alıyoruz ıdeğerü (arkadaşlarını? Taiba-
ıııa hütafosdiyor, fbu. Bir an gelecek, halik yı-
ğTa^aonıını vergi iademe kabiliyeti kalmıyaGak. 

Simidi, aklımızla, vicdanımızla memleketimi
zin girecekleri önümde ıdüşümeilim. Nereye gi
decek ıbu para? Evi yılkılmiiş vatanidaşa ev yap-
taııaJk iiçdin kullamllaoaktır. öyleyse ımesiköne 
sarf lediüecıek bir vergimin mükellefleri birden 
fazla lapantniıana ısalhip vatandaşlar olmalıydı. 
Bu sosyal iadalelte ide en uygum düşen yol lolur-
du. 

Şimdi, huzurunuzda vatandaşın... 
BAŞKAN — iSayın özdenoğlu, müsaade 

©der malsMız (bir nloktayı işaret eitoııek mecburi-
yetdfliıdeyıian? 

SİNASİ ÖZDENO&LU (Devamla) — Buyu
run Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konu ne bir zam, ne de her 
hangi bir zam getirme. Kanunu elbette tetkik 
ettiniz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLÜ (Devamla) —Sayın 
Başkanım... 

BAŞKAN — Bir dakika sözümü tamamlıya-
yım. 

Bir vergi tevzi etme veya bir vergi koyma 
şeklinde bir kanun değil. Sadece konulmuş bir 
verginin, yahut konmuş bir zammın nereye tah- ' 
sis edilmesi konusunda bir kanun tasarısı önü
müzde. 

Mümkünse bu konu üzerindeki fikirlerinize 
daha çok ağırlık vererek beyan etmenizi rica 
edeceğim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLÜ (Devamla) — Sayın 
Başkanım, teşekkür ederim. Ancak, hemen ifa
de edeyim ki, Yüce Meclisler hükümetleri ve 
Devlet sorumlularını ikaz etmeye mecbur ol
duğumuz yerlerdir. Bu kürsüde, yapılmış ya 
da yapılacak icraatın her türlüsü görüşülür ve 
eleştirilir. Bütçelerde öyledir, kanun teklif ve 
tasarıları da öyledir; yapılacak ve yapılmış 
her türlü Hükümet icraatını mebus buradan 
eleştirir. Ben bu görevi bu kürsüde yapıyorum, 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLÜ (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım; 
Bunu hatırlatmayı tekrar bir vazife sayıyo

rum. Şimdi görüşülmekte olan bâzı tekel mad
delerine yapılmış olan zammın dışında ve bele
diye vergileri haricinde Türk vatandaşı Devlete 
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35 kalem vergi ödemektedir. Bunları sayacak 
değilim, zamanınızı almak istemiyorum: Gelir 
vergisiyle, kurumlar vergisiyle, bina vergisiy-
ye, veraset ve intikal vergisiyle, kara taşıtları 
vergisiyle, istihsal vergisiyle, dış seyahat ver
gileriyle, damga vergisiyle, emlâk alım vergi
siyle, rıhtım resmi ile 35 kalem olarak tesbit 
edilmiştir. Nihayet 36 ncısı da şimdi görüş
mekte olduğumuz, bâzı tekel maddelerine ya
pılmış olan zamlardır. 

Temennim bu kürsüden, Hükümetin, - şimdi 
yukarda komisyonda görüşülmekte olan Malî 
Denge Vergisini de vesile bilerek konuşuyorum, 
vatandaşın ve fakir halkın Hükümeti olduğunu 
isbat etmek için bütün fırsatların kaçmamış ol
duğu duygusunu ve sorumluluğunu benimseme
si ve arz ettiğim gibi, sonradan emrivakilerle 
bu tarz kanunlar getirmek değil, peşinen sosyal 
adalet esaslarına göre vergi koyma prensibini 
benimsemesidir. 

Bu hususu bir kez daha bu kürsüden tescil 
etmek istiyor, Yüce Heyeti saygılarla selâmlı
yorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Sayın Başkanım, Sayın Özdenoğ-
lu'nun, bu zamların gayriâdil olduğuna dair 
beyanına bir misâlle karşılık vermek istiyorum. 
Demin de umumi olarak arz etmiştim, hitabe-
dilen yere göre bu zam konmuştur. Meselâ şöy
ledir : 

Üçüncü ve Asker sigaralarına hiç zam kon
mamıştır. Bitlis ve Doğu sigaralarına 5 er ku
ruş konmuştur, ikinci sigarasına 10 kuruş kon
muştur. Birinci ve Bafra sigaralarına 15 er ku
ruş konmuştur. Boğaziçi sigarasına 25 kuruş 
konmuştur. Filitresiz Yeni Harmana 50 kuruş 
konmuştur. Filitreli sigaralara 100 kuruş kon
muştur. Yani, hitabettiği müstehlikin iktisadi 
durumuna göre bu zamlar ayarlanmıştır. İm
kânı kıt olandan, o hisbette, buna iştiraki temin 
bakımından, bu şekilde bir kademelendirme ya
pılmıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz is-
tiyien sayın üye?. Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Öncelikle ve ivedlikle görüşülmesi hususun
da verilmiş olan önerge daha önce okunmuştu. 
Bu önergeyi zabıtlara geçtiği için tekrar okut
muyorum. Bu önergenin ivedilikle görüşülmesi 
kısmını oylanniza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Bâzı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zam
lardan elde edilen hasılatın T. C. Merkez Ban
kasında açılacak bir deprem fonu hesabında 

toplanmasına dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 18 . 6 . 1971 tarihinde yapılan 
zamlar dolayısiyle, yeni fiyatlarla zamdan ön
ceki fiyatlar arasındaki farka göre tekel mad
deleri satışından elde edilen hasılat fazlası T.C. 
Merkez Bankasında ihdas edilecek bir «Deprem 
fonu» hesabında toplanır. Tekel Genel Müdür
lüğü, bir ay içinde elde edilen hasılat fazlasını, 
ertesi ayın 15 ine kadar bu fona yatırmakla yü
kümlüdür. Fonda toplanacak paralar 7269 sa
yılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince hazırla
nan sarf yönetmeliği esasları dairesinde mün
hasıran deprem âfetleri için harcanır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen sayın üye var mı efendim?. Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülen tasarının 1 nci maddesindeki «Sa

tışından elde edilen» ibaresinden sonra, «beyiye 
ücretleri hariç» ibaresinin eklenmesini arz ve 
tekklif ederim. 

(Saygılarımla. 
Trabzon 

Ahmet Şener 

BAŞKAN — Aynı madde ile ilgili ikinci bir 
önerge var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 1 nci maddesin

deki «ertesi ayın 15 ine kadar bu fona yatırmak
la yükümlüdür.» ibaresinin «hâsılat fazlasını, ta
allûk ettiği ayı takibeden iki ay içerisinde bu 
fona yatırmakla yükümlüdür.» şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ahmet Şener 
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BAŞKAN — Her iki önergeyi de dinlediniz. 
Aykırılık derecesine göre ayrı ayrı işleme koya
cağım,. 

Birinci önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in birinci 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSAMET

TİN BA'ŞER (Nevşehir) — Katılıyoruz efendim. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 

ediyor, önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSAMET

TİN BAŞER (Nevşehir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. Şim

di diğer önergeyi de ikinci defa okutuyor um 
efendim. 

(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in ikinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşehir) — Katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. önergeyi oylanmza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSAMET

TİN BAŞER (Nevşehir) — Katılıyoruz, 
BAŞKAN — Komisyon filhal. k.ıfaî'vor. Şim

di her iki önergenin getirdiği değişiklikle birlik
te maddeyi tekrar okutuyorum. 

«Madde 1. — 18 . 6 . 1971 tarihinde yapılan 
zamlar dolayısiyle, yeni fiyatlarla zamdan ön
ceki fiyatlar arasındaki farka göre Tekel mad-

t deleri satışından elde edilen, beyiye ücretleri ha
riç, hâsılat fazlası T. C, Merkez Bankasında iiı-
das edilecek bir «Deprem Fonu» hesabında top
lanır. Tekel Genel Müdürlüğü, bir ay içinde el-

' de edilen hâsılat fazlasını, taallûk ettiği ayı ta
kibeden iki ay içerisinde bu Pona yatırmakla yü
kümlüdür. Fonda toplanacak olan paralar 
7269 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince 
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hazırlanan sarf yönetmeliği esasları dairesinde 
münhasıran deprem âfetleri için harcanır.» 

BAŞKAN — Bu değişik şekliyle maddeyi 
Yüce Heyetin tasvibine sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Değişik şekliyle madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel maddeleri fiyatlarına 
18 . 6 . 1971 tarihinde yapılan zamlar, 6802 sa
yılı Gider Vergileri Kanununa göre, Tekel mad
delerinden alman istihsal Vergisinin matrahına 
dâhil edilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 1. — 18 . 6 . 1971 tarihinden 
bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre 
içinde Tekel maddelerinin zamlı fiyatlara göre 
satışından elde olunan hasılat fazlası hakkmda 
da bu kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın Üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde, leh ve aleyhte söz 
istiyen sayın üye var mı efendim? Yok. Kanun 
açık oylarınıza sunulmuştur. 

7. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, Ti
caret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu o No. 
lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sayısı : 
126 ve 126 yal nci ek) (1) 

(1) 126 ve 126 ya 1 nci ek S. Sayılı basmaya
nı tutanağın sonundadtr. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemin 1 nci sırasında-bulunan çırak, kal

fa ve ustalık kanun teklifinin, ehemmiyeti göz 
önüne alınarak, öncelik ve ivedilikle görüşülme
si hususunda karar ittihazını rica ederim. 

Saygılarımla. 
5. No, lu Geçici Komisyon 

Başkanı 
Bursa 

Kasım önadım 

BAŞKAN — önerge üzerinde GÖZ istiyen? 
Yok. önergeyi oylanmıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önergede zikredi
len kanun teiklif inin öncelikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Bu kanunla ilgili komisyon ve Hükümet lüt
fen yerini alsın efendim. 

Raporun okunup okunmaması hususunda oy
larınızı rica edeceğim. 

Raporun okunması hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul eümiyenler... 
Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde, D. P. Grupu adına 
Sayın Kuibilây imer, C. H. P. Grupu aldına ıSa-
ym Bahir Ersoy, şahsı adına Saym HJüsamefttin 
Başer söz istemişlerdir. Başka söz istiyen sayın 
üye? Yok. 

D. P. Grupu adına Sayın Kubilây imer, bu
yurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA M. KUBİLÂY İMER 
(Konya) — Saym Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Bursa Milletvekili Sayın Kasım önadım'ın 
çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi mevzuun
da, D. P. olarak görüşlerimizi arz ve ifadeye 
çalışacağım. 

Getirilen ve Sanayi, Ticaret, Adalet, Millî 
Eğitim, Çalışıma ve Plân komisyonlarından, se
çilen 3 er üyeıden kurulu 5 numaralı Geçici Ko
misyonda görüşülen ve Meclisimizin malı olmuş 
olan bu kanun teklifi, memleketin bu ölçüler 
içerisinde büyük bir ihtiyacına cevap verecek 
hükümler arz etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, grup olarak, memle
ketimizin ve milletimizin daha iyiye, daha güze
le gidebilmesi mevzuunda birtakım tedbirlerin 
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alınması ve bunun için de iktisadi mevzuda ya
pıcı hükümler mevzuatımızın teçhiz edilmesi lü
zumuna inanmaktayız. 

Kanunlarımızda bugüne kadar muhtelif hu
suslar mizamlammış, bu arada işçiler ve esnaf
lar meiseîesi kanun hükümleriyle bir şekle bağ
lanmıştır. Ancak, işçilik mevzuu ile eısnaf ve sa
natkârların yanında çalışanların durumları, de
vamlı birtakım münakaşalara ve tereddütlere 
yol açmış, birtakım nizalar bu yüzden çıkma 
durumunda olmuştur. 

Bu bakımdan, bilhassa bu kanun teklifi ile 
gelen çıraklığı bir neticeye bağlama yolundaki 
hükümler, işçi ile çırağın ne ölçüler içerisinde 
birbirine benzeyip benzemediği noktasını orta 
yere koyabileceği gibi, diğer taraftan bu kanun, 
yine esnaf ve sanatkârların mesleklerini icrada 
kendilerine kolaylık sağbyacaktır. 

Şöyle ki; büyük bir geçmişe, büyük bir ma
ziye sahip, büyük bir milletin fertleriyiz, ahfa
dıyız. Tarihimizde bu memlekeıti, bu milletim 
ekonomisini ayakta tutan, küçük esnaf ve sa
natkârlar olmuştur. Bunların arasında bir da
yanışma, bunların çalışma düzenlerinin bir ne
ticeye bağlılığı mevcudolmadığı sürece, memle
ketteki içtimai huzur da safha safha sarsılmış
tır. 

Gerek şu üzerinde Misak-ı Millî hudutları 
ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Devletinin 
yaşadığı ülkede, gerek Selçuklular devrinde, 
gerek Osmanlılar devrinde bunun açık - seçik 
misalleri görülmüştür. 

Nitekim, bu mevzu gerekçede yine kısa da 
olsa belirtilmek yoluna gidilmiş ve ımeselenin vü
sati orta yere konulmuş bulunmıaktadır. Filhal 
bu haklarında hüküm getirilenleri ilgilendir
diği kadar, bunlarla temas temin etmek sure
tiyle istifade eden ve münasebette bulunanları 
da ilgilendirmelkteidir. Bir yere gittiğiniz zaman, 
muhatabınızın kim olduğunu bilmek elbette lü
zumludur. Bir ustanın bildiğini elbette kalfa bi
lemez; kalfanın bildiğini ise, çırak bilemez. Bir 
kere dediğimiz gibi, meslekî ölçü içerisinde, es
naf ve sanatkârlık yönünden, bilgi sahibi olup 
olmıyanları ayırdejtmekte, onlarla ticari müna
sebet kuranların da ayrıca faydalı bir duruma 
erişmeleri noktası varıdır. 

Diğer taraftan ıçırak, kalfa ve usta dediği
miz, aynı yerde, aynı işyerinde çalışanlar ara-
fsmdaki münasebetlerin de elbette tanzim edil

mesi gereklidir. Bu tanzim edilmeidiği takdirde, 
bir çırak kendisini kalfa ile beraber (tutabilece
ği gibi, bir kalfa da kendisini usta ile beraber 
tutma durumuna girebilir. Eğer bu durumu ken
disi takdir etme durumunda ise, kendisinin bu
nu takdir edeceği bir sistem mevcut ise. Ama,, çı
rak şu kadar çalışmaya tabidir ve şu bilgiye sa-
hibolmalıdır. Kalfa şu bilgiye ısaıhibolduğu tak
dirde çıraklıktan kalfalığa geçebilir ve o yerde 
meslekî yönden şu şartlar altındaki bilgilere 
sahibolmak suretiyle çalışabilir, denilirse ve us
talığa geçişte de kalfanın yine aynı şekilde bir 
hükme bağlanan durumu mevcudıolursa, elbette 
burada, bu çalışmada bir mizam ve bir intizam 
tnuevcudolacaktır. Nizamın ve intizamın mevcu-
dolduğu yer, elbette Devlet dediğimiz hukukî 
teşekküldür. Devlet, madem ki, hukuka bağlı 
bir Devlet durumunda 'olacaktır, o halde bütün 
müesseseleri ile beraber, yani milletini ve ülke
sini temsil eden hukukî varlık olan Devlet, bü
tün müesseseleri ile beraber bir nizamın içerisin
de olmalıdır. Nizamsızlık dediğimiz anarşidir 
ki, bir Devletle bağdaşmıyan durumdur. 

O halde, devletin mevcudolduğu bir yerde 
bu çeşit nizamlamaların, hakkaniyet kaideleri
ne riayet eteek suretiyle yapılması gerekir. Bu 
arada elbette ki, çırak, kalfa ve usita münase
betlerinin, meslekî yönden olduğu kadar, imalı 
yönden ide düzenlenmesi gerekmektedir. Bu öl
çüler içerisinde ele alındığı takdirde, getirilen 
kanun teklifi belki en mükemmelini temin et
miş olmayacaktır. Birtakım tatbikat ile bu hu
susta yeni bir kanun tedvin edildiğine göre, bu
nun eksiklikleri çıkabilecektir. 

Yine bu çıkabilecek eksiklikleri burada 
belki şu metin üzerinde verilecek değişiklik öner
geleri düzeltebileceği ve Senatodan da geçerek 
bunun daha iyi bir şekle bağlanabileceği gibi, 
sonradan da bunun üzeninde değişiklikler elbet
te olacaktır. Olacaktır çünkü, cemiyetler bir 
akışa tâbidir ve zaman, birtakım hususlarda el
bette cemiyetlerde birtakım değişiklikler mey
dana getirecektir. 

'Sözlerimin başında demiştim ki; milletimiz, 
geçmişi büyük olan bir millettir. Millet aynı 
•millet ama, bugün fertleri değişiktir. Dünkü 
yaşantının bugün aynı olacağı kabul edilemez. 
Filhakika, Osmanlı devrindeki esnafın, bir 

I lonca teşkilâtının mevcudiyetinlı de hepimiz bil-
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mekteyiz. O günkü lonca teşkilâtının aynını 
nasıl bugün için aynı şartlar altında, aynı şe
kilde tatbik etmek imkânı yok ise, elbette bun
dan bir müddet sonra da kanunların - cemiyet
leri aksettiren hükümler olduğuna göre - deği
şiklikleri de olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kanunun çıkması ile sadece millî hukuk 

nizamımızı, mevzuatımızı bir şekle kavuşturmak 
yolunda müspet bir adım atılmış değil, aynı za
manda milletlerarası hukuk nizamı bakımında 
müspet bir adım atılmış olacaktır. Hukuk dev
lerini kabul etmiş, anladığımız mânada hür eko
nomiye bağlı ve demokratik kurallar içerisinde 
nizamını devam ettiren devletlerde, şimdi mü
zakeresini yapmakta olduğumuz çıraklık, kalfa
lık ve ustalık hükümlere bağlanmıştır. 

O halde, bu kanun teklifi, sonunda hukuk 
mevzuatımız arasına girdiğinde, milletlerarası 
hukuk yönünden de müspet bir adım atılmış ve 
böylece bir beraberlik sağlanmış olacaktır. 

Bu suretle, münasebetlerin devamı ve Devlet 
hukuk nizamının temadisi bir şekle bağlanmış 
duruma gelecektir. 

Bunlar, elbette ki ifade etmiş olduğum gibi, 
Devletin nizamını ilgilendirmektedir. Bu kanu
nun çıkışı ile biz isteriz ki; bu milletin yaşadığı 
ülke içerisinde, çeşitli meslek kuruluşları altın
da faaliyet gösteren bu memleketin insanları, 
hukuk ve nizamın gerektirdiği ölçüler içerisinde 
faaliyetlerine devam edebilsinler ve aralarında, 
memleketin ve milletin ilerdi için daha iyi gün
ler saklıyam münasebetler de devamlı olsun. 
Bu devamlılık, çırak, kalfa ve usta arasında ol
duğu kadar, bunların temsil etmiş olduğu esnaf 
ve küçük sanatkârlarla; işçiler, esnaf dernekleri, 
Ticaret ve Sanayi Odaları gibi, bu memleketin 
ticaret ve sanayiin daha ileriye gitmesi yolunda 
aralarında temas ve hareket birliğini de sağlamış 
olsun. Bunlar sağlanmış olduğu takdirde, bu 
memleketteki içtimai huzur yerine getirilmiş ola
caktır. 

Kanunun bir diğer tarafı da memleketteki iç
timai huzuru sağlamış oteası ve birtakım nizama 
taj lamş olduğu kütleleri birbiri ile sürtüşüp 
millî nizamı ve millî huzuru bozmıyacak şekle 
getirmesidir. Bu sağlandığı ölçüde çıkarılan 
kamfnun, memleketimize ve milletimize fayda 
bağlıyacağına inanıyaruz ve bu inanış içerisinde 

bu kanunla getirilecek hükümlerin biz!i daha iyi 
bir neticeye kavuşturacağı kanaati içerisinde
yiz. 

Bütün bu ortaya koymuş olduğumuz kanaat
lerdir ki, bizim; gerek komisyondaki üye olan 
arkadaşımız tarafından, bu teklifin müzakeresi 
sırasında; gerekse şu anda Meclisteki müzake
resi sırasında böyle bir kanunun memleket için 
hayırlı olacağı noktasında kanaat serd etmemi
zi ve şu kürsüden millete ve sizlere hütabetme-
mizi mecburi kılmıştır. 

Bu ölçüler içerisinde yapmış olduğum konuş
manın sonunda, çıkacak olan kanunun memleke
timize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
Allahtan niyaz ederim. 

Hepinizi D. P. Grupu adına saygılarımla 'se
lâmlarım. 

IBAŞKAN — C. H. P. Grupu a[dına Sayım 
•Balhliır Ersoy, buyurun efteflliim. 

C. H. P. GRUPU ADINA BAHİR ERSOY 
(istanbul) — Sayım Başkan, değerli arkadaş
larım; 

(Sayın Bursa MMeltivekil Kasımı önıaJdüm/ıtn 
getirdiği çıraklık, kalfa ve ustalık kanun tek
lif imim iizerlimlde 0. H. P. nlim görüşümü takdimi 
içijn huzurunuza çıkmış bülıumutyoırutmı. 

jÇiıriaklılk müıe&sıeseıs'ilnli, bir samlatı veya biır ilşdı 
ustadan ve!ya usta ımentıelbeiâimldle, ballgiısi olan blii-
riısinlden öğrıenımieık ve 10 istikalmistte hayatimi'gö-
liıştirmek ilhitlilyacıınıdam dloğmuişitur. KfijşiiHerÜm ayı
mı istekte olanlarımın bu bireysel dalvramoşlıaııiin)-
dan topılulmda yaratitıklairı ortamı ısamaıtsial Ibiartar 
blıdklıaişimamıim meydana gelmesine sietoelbolamuş-
tuır. 

Her sanat veya isim kendime öıagli patsinsip-
fleırli ile sınırlı iiylii alhliâk ve sağlamı katfakteire 
dayaman ve s'amıatıaı imcellklierlimSe yeteri ölçüde 
vaikıf kişilerin toplunla hiızme'tllerimi mlülmküm 
iMan bu gelişlüm, her mıeımlelketim bünyesine 
uygum güçlükler yaratmış, sosyal yalpıda etken 
'olmtuiştuır. 

Çıraklık Avrupa'daki oluşumumu görmek 
içim - köftelik dövülme kaklar giırlmek gerekecek
tir. Niteküm arUış'tiirıeıî'air, ilk çııraikihk akMeni-
lim; köle samiiipleirlimlim, kölelerimi bir ulsitamın 
yanına işlii öğrenımelk için verdikleri zamiam ya
pıldığımı söyler. Uısta ile köle sahoMlmin yıap-
ıtığı akitler sona erince, köleler yemiiidem sahip
lerime dönmüşlerdir. 
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(Bslki Yımajnüstaını](ia çocuklarm .da foalba ve 
yellitaıi: tarlajftımd'aaı usta yanına verıiMMlarii gö-
rülmü^ttir,. Roma'dıa da çiocuğıutı iş öğrtenımfök 
İçflm ustaya verildiği bur gelrıçjelMr. 

lOırlfea Çağ kıoırpıeraisyonîarında dunumun daha 
iayidınlılk görüyorum. Sanat sıahasındia anıaırşi|vi 
fonleMelk mıalksaJda öitiesind'e piyalslayla Mkifm 
foI'mıaJk içlin vâlkü ıgırıulplıaişımıaaım sonunda mey
dana gtelen kürululfta usta aayısa talhdût 
ısdÜdli, kafllflailılk bir nliıaa/mıa bağlandı, çıoriaMıik 
djjyle Ibilr kadamıa kesıin ollarak mey/teıa çıktı. 
IB'ilr atanın belirli bâr sayıdaın fasih kalfa ve 
çırak çalışıtıırfmiamla'sı kaide haine getirildi. Bum-
lanıoa dişında kilmlsıeye dış verd'MLmıedi, Karş> 
(hlkflı yüikülmlliî üJk olarak usta çanağı yetiştilr-
ımıdk, çsrtalk dıa bütün salınanını usltasınım eımlrin-
de glfâç'iirmek zonumUıa idi 

(Sayın ıSaiüt Kanıda'mıı dediği gilbi, «ÇınaJkihJk,. 
lasmlariGa MörfpkjraJtSf sûsıtieönüaiiijn mlüiteımtailm'clüzfli 
olarak yeıgâns kaMtel üşjçji ystöiftıijrimıe vasıta 
(Ve lUİsulti oimiu!şıtiuı\ 'Bu zamanltairldla çıfraMıfk, 
HaamuHiıiımı müdaihaıllslsaj olmadan âdetler ve anıa-
melleir vasılta^M© dÜBentaımJişjfâr.» 

(Nilhalyet 18 mcd Yülzyılan sonunda ve 19- nen 
Yiiz|yıl baslarımda bu seyirde duruş, haltta 
teopuş olmıuştur. DaMa aşıik biifr deyimle sanayii 
ıdevrilmıi bu düzeni <alltüst eltmiş rvie çalışjnm ha
yatında'indanıın yetişımlelsi diye var odlanı- un-
ısuıru unulttiuırımiuş, hattâ insanı, nuafkimaıdacı. daha 
k-ytmıetelliz gözl® balkıilir İhlale getiırımlşfâr. 

öJdürimjijyecfelk kadar aıa ücretle, g-ün mıefhu-
raıu tannmıyan çalışımla süirfesd, bunlara karşılık, 
©1 ve ev sıanaıyijinin kaır&jiisımıa çıkan jmiafldJtaa, kü> 
çük sanatı, daha doğrusu atelye sanayiini ez-
meye başlamış ve böylece çıraıklılk müıessiesesi 
yok olımıuşbutr. 

Böylece, atelyeler, ev ve el sanayii doliayı-
siyle korporasyonların kurduğu düzen de yok 
olmuştur. Zamanla milletler kendi bünyelerine 
uygun tedbirler alarak çıraklık müesseselerini 
yeniden ihdas -etmişlerdir. Çıraklık konusunu 
düzenlemekte geç kalan ülkelerden birisi de 
biziz. 

Şimdi, kısaca bizdeki durulma göz atalım : 
«Memleketimizde çıraklık (Selçuklular devrinde 
müesseseleşmiştir.» hükmüne varan araştırma
cıya kaMImak gerekiyor. 

Konuyu biraz daha yakından ele alırsak bir
birini takibeden şöyle bir manzara çıkar karşı
mıza : Ahiler devri, Loncalar devri ve bugün
kü durum. Ki, buna bâzı müellifler, özellikle il
han Taraş «Cemiyetler ve odalar devri» demek
tedir. 

«.. Âhîlik mensuplarının küçük sıanatlar tari
himizde, hattâ içtimai ve siyasi tarihimizde 
esaslı bir röl oynadıkları kesindir. Kendilerine 
maîî"iıs gelenek ve görenekleriyle her şehir ve 
kasabada ayrı bir teşekkül halinde yaşıyan ve 
esnaf mensupları için bir, zümre menfaat ve 
hakları prensibini sonuna kadar yaşatan teşek
kül, çırak, kalfa ve ustaların sınıflandırılmala
rında ananeden doğma çok katı prensiplere sa-
sipti.» 

Lonca devrinde kalıplarda büyük farklılaş
ma olmamış, çırak, kalfa ve usta gelişimi aynı 
töre içinde gelişmiştir. 

ISayın Ali Arcak'm tesfoitine göre, Avrupa' 
daki korporaşyonlar Türkiye'de esnaf teşekkül
leri halinde ortaya çıkıyor, esnaf teşekküllerine 
bazen «Gedik», bazen «Zaviye» bazen de «Fü-
tuvvet Fariki» adı verilir, esnaf teşekküllerine 
ait kaideleri toplıyan kitaba da «Fütuvvetna-
me» denirdi. 

Loncalarda hiyerarşi yamak, çırak, kalfa, 
nata ve üstat tarzında idi. Bir kişinin bunlar
dan diğerine geçişi özel merasime bağlı idi. Ya
mak olabillmeîk için on yaşından aşağı olma
mak, babası veya velisinin muvafakati alınmak 
sarftı vardı. 

Konuşmanın bu kısmını da ilhan Tarus'un 
şu sözleri ile kapatacağını : 

«Asırlar boyunca sürimüş bir devre içinde 
küçük sanat, ilk adımından son nefese kadar 
(kesin inzibat kaidelerine ve tecrübeden doğma 
usullere sıkıca bağlanmıştı. Hayatını bu yola 

Nitekim Profesör Doktor Cahit Talaş, «Sos
yal PoMca» isüml'i kitabınım 1967 baskısının 
20 nci sayfasının ikinci parfalgrafıında;».. Filna-
kika, işbölümü vıe makünallajrın sağladığı seri 
b?Jiındj3 imalâft, üjdetim tekniğini baailtıla|lt:ırlzniiş 
ve bunun slonuanda da zaın'aat ekonoanli'si ilçMIle1 

olduğu gıilhi uzun yıılliar çırafldılk delvrelerj ge-
çlirlmıeye seblsıp kalmaımııştır. Biiaıiaıemıalıejyh ço-
ıcuk ve kaJdınlar 'da , öztel bir bliıl̂ i ile yieifcifetlii-
riılmj&ye lüzuim kalmlaiksüzın üretim hayatıma 
jgfemlilş.lier ve aanaıyi delvrtilmlindn inslan 
lömıeğüıni istlilsmıaıra hudut tamımıyan bütün 
sonuçlarına mlâruız kalmişlaTidır..» deimiciktsidllir. 
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sevk eden çırak, beli şartları ihraz ettiği imti
hanla anlaşılırsa, ilerlemeyi idrak eder. Fena 
iş yapan, fena ahlaka sahip bir küçük sanatkâr 
hiçbir zaman bir adım ileri gidemez. Bunun te
minatı da sağlamdır; hemen hemen devletin bi
le müdahalesinden uzak bir sanat otoritesi, çı
rağın manen ve maddeten ilerlemesi vetireleri
ne hakim olur. Bu otoriteyi bir tefk kişi değil, 
bir bilirkişiler heyeti, ustalar kurulu temfeil 
eder. Çırağın yetkileri, hakları ve görevi bu ku
rulca tâyin olunur. Türk küçük sanatlarının bir 
zamanlar o kadar ileri gitmesinde hemen hemen 
tek sırrı teşkil eden bu şartlar s^nra sonra ih
mal edilmiş, hattâ unutulmuştur, Hele son za
manlarda bu cihet hemen hemen hiç düşünül
memiş, çırağın kalfa ve usta olup ihtiyaç sa
hipleriyle doğrudan ıdoğruya temas edebilmesi 
için para bulup dükkân açması kâfi gelmiştir.» 

Netice itibariyle, müesseseleşen çıraklığın 
memleketimizdeki yok oluş seyri Avrupa'daki 
gelişimin 'köküne uygun görülüyor. 

Bilâhara çıraklık konusunun hukukumuzda 
yeniden kendini hissettirmeğe başladığını gö
rüyoruz. Mecelle'nin 568 nci maddesi : «Bir ilim 
veya sanat talimi için üstat isticar olundukta 
eğer müddet beyan olunur ise icare müddet üze
rine münakit olur. Hâttâ talime hazır ve mü
heyya bulunmak ile ücrete müstahak olur. Şa
kirt gerek talim etsin, gerek etmesin eğer müd
det beyan olunmaz ise, icare fasit olarak müna
kit olur. Bu suretle şakirt talim ederse üstat 
ücrete müstahak olur ve illâ ücret alamaz.» 

ı5Ö9 ncvu maddesi ise : «Bir kimse meselâ 
oğlunu sanat öğrenmek için ustaya verip ahde-
hüma ahara ücret şart etmedikleri halde, çocuk 
sanat öğrendikten sonra yekdiğerinden ücret 
mutalebe etseler örf ve âdeti belde ne ise onun
la amel olunur.» diyen hükümleri ile çıraklığa 
aydınlık vermek çaibası varlsa da yetersizdi. 

Cumhuriyet Devrinde 1924 tarihli İş Kanu
nu tasarısı çıraklığa oldukça geniş yer vermiş
ti, fakat kanunlaşamadı. 

4. Ekim 1928 da yürürlüğe giren Türk Borç
lar Kanunu, 2 nci kısım 10 ncu babında hizmet 
aktini düzenler. Bu arada çıraklığa doğrudan 
doğruya ilgili 318 ve 330 ncu maiddelerrne işa
ret etmek yerinde olacaktır, fakat bu maddele
rin varlığı çıraklık müessesesinin düzenli hale 
gelmesi ve yürümesi için yeterli değildi. 

Şu tarihî söyri günümüz gerçekleriyle kar
şılaştırarak neticeye varmaya çalışırsak; esnaf 
ve küçük sanatkârın tarihî gelişimindeki talih
siz yapıyı düzeltmek için, İstanbull'un Mahmut-
paşasına benzer yerlerde, başka bir deyimle 
küf kokan, havasız bodrum ve izbelerdeki atel-
yeleride geceleri beton veya toprağa uzanmış 
uyuyan rengi soluk, cılız kız ve erkek çocuk
larını ve benzerlerini düşünürsek Çıraklık ka
nunu teklifinin biran önce kanunlaşmasının öne
mini anlarız. 

Tasarının genel olarak yapısını olumlu kar
şılıyoruz. Tasarı kalbul edilip kanunlaştığı tak
dirde çıraklıik müessesi mahallî örf ve âdetlerin 
yönettiği, yanında çalışılanın arzu ve tutumla
rının şekillendirdiği bir hilkat garibesi olmak
tan kurtulacaktır. 

Bu konuda, sanayi işyerlerini ele alarak bir 
sendikamız kongresine sunduğu raporda şunla
rı söylüyor:. 

«Anoak, gerek kamu kesimi işverenleri ve 
gerekse özel kesim işverenleri «çırak» adı al
tında askerliğini bitirmiş ve hattâ bâzı zaman
lar orta yaşı /bulmuş olan emekçileri sosyal gü-
vençsiz olarak çok düşük ücretlerle ve hattâ üc
retsiz olarak çalıştırmaktadırlar. Bu uygulama 
çıraklık m'üessesesinin ne kadar istismar edildiği
ni açıkça göstermektedir. Emekçiler yurdumuz
da çalışma olanakları bulamadıklarından yurt 
dışına gitmek için yıllarca sıra beklerlerken, gi
dişlerini çabuklaştıracak çareler aramaktadırlar. 
Bonstervisin çıkış için kolaylaştırıcı bir belge olu
şu işverence istismar edilmekte, bu belge karşılı
ğı emekçi, ücretsiz olarak 2-3 ay süreyle çalıştı
rılmaktadır..» 

Bu feryat büyük sanayi dalından igeliiyor. 
Burada böyle olduktan sonra 507 sayılı Kanu
na talbi işyerlerinde genel görünüş nasıldır?.. 

Diğer yandan çıraklık müessesesindeki dü
zensizlik küçük esnaf ve sanatkârın genel ya
pısında da dejenerasyona selbelboluyor. Genel 
tabloyu çizerken bunu söylemiştim, burada ko
nuya biraz dalha açıklık getirmek istiyorum. 

Az bir para ile iki kerpeten, üç anahtar edi
nip barınacak bir dükkân bulan tabelâyı ası
yor. Sanattan anlar'mı, anlarsa derecesi nedir?.. 
Bunu anyan yok. 
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Yine biraz para bulan, 3-5 toptancı ole anla-
şajbilen kimse bir de dükkâncılk kiraladığı za
man bakkal dükkânının tabelâsını asıyor. Bak
kallığın vasfı nedir, bunun özellikleri ile dük
kânı açan kişinin ilişkileri nasıl olmalıdır? Bun
ları arayan yok. Bu yüzden müşteri ıstırabı do-
layıısiyle müesseselerle vatandaş aracındaki iti
matsızlık feci bir seviyeye gelmiş bulunuyor. 

Bu yüzden küçük esnaf ve sanatkârlık mü
esseselerinin geleceği de bu kanun tasarlısının 
'sıhhatli olarak kanunlaşması ile yakından ilgi
lidir. Hem bu ilişki çok sıkı, iç içe bir hayat 
ilişkisi, bir yeniden canlanma ve toparlanma 
ümidi taşımaktadır. 

'Türk çalışma, 'hayatı sadece küçük esnaf ve 
sanatkârlarla bitmiyor, büyük sanayi dalı için 
ıd)3 çıraklık konusu vardır, hem de büyük önem 
taşımaktadır. Bu husus 1970 yılı Çalışma Ba-
Ikanlığı bütçesi görüşülürken tartışma konu
su olmuştur. Zamanın Çalışma Bakanı tenkitle
ri cevaplandırırken, «Asıl bizim Bakanlık ola
rak, Hükümet olanak hazırladığımız husus sa
nayide işbaşı eğitimi ve çıraklık hususudur ki, 
ıbu kanun da yine Yüce Meclisin tetkikine su
nulacaktır..» diyordu, fakat sunulmadı. Şimdi
ki Sayın, Çalışma Bakanının bu münasebetle 
dikkatini çekmek için bunu arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz da tasarının. 
maddeleri üzerindeki düşüncelerimizi arz etmek 
istiyorum. 

Kamun teklifinin 9 ncu 'maddesindeki iec-
rüibe devresi sürelerinin uzun olduğu, konu iti
bariyle istismara müsait bulunduğu gerekçe
siyle kısaltılarak, «bir aydan, az, iki aydan faz
la olamaz» şekline sokulmasını, 

13 ncü maddesindeki çırağa ödenecek pa
ranın taban 'yüzdesinin yüzde 15 ten yüzde 25 e 
çıkartılmasını, 

Aynı maddenin üçüncü fıkrasının birinci 
cümlesine, «kararlaştırılır» kelime'Sİnden evvel 
«1 nci fıkra hükümlerine uygun şekilde» ifa
desinin konmasını, 

14 ncü maddesindeki son, cümlenin, yani çı
rağın çalışma süresinin uzatılın asiyle ilgili hük
mimi, istismara müsait olması dolayısiyle me
tinden çıkarılmağını, 

Görüşülmeleri sırasında hakkında Yüce 
Başkanlik Divanına takrir sunacağımız 28, 33 
ve 47 nci maddelerdeki redaksiyon hafcaları-
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nın düzeltilmesini temenni ederken tasarıyı 
olumlu karşıladığımızı beyan ediyorum. 

0. H. P. Grupu adına Yüce Heyetinize say
gılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer bu
yurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

önümüze getirilmiş olan Çırak, Kalfa ve Us
talık kanunu teklifi Türk hukuk mevzuatında 
büyük bir boşluğu dolduracaktır. Çıraklık mev
zuunda bunldan evvel yalnız Borçlar Kanunun
da bâzı hükümler vardır. 

Medeni memleketlerde her fert bir sanat sa-
hiMdir ve bu, bir iş bölümü esasına dayalıdır. 
iş bölümü işin verimini artırdığı gibi ihtisaslaş
mayı da temin eder. 

• Yine medeni memleketlerde hükümetler, fert
lerin sağlığını, g'eçim vasıtaları olan işleriini dü
şünmek mecburiyetindedir. Bir insanın, haya
tını her zaman okuyarak kazanmasına elbetteki 
imkân ve ihtimal yoktur; cemiyetteki ustaların, 
kalfaların yanma girerek orada istikbâlini temin 
edip geçimini sağlamak için bir 'sanat sahibi 
olmak mecburiyetindedir, işte çıraklık mües
sesesini, bu işyerlerinde seçeceği meslek için 
atılmış bir adım olarak görebiliriz. Elbetteki 
bu yeni teklifle birçok yenilikler getirilmekte; 
Batı âleminde olduğu gibi, millî eğitim kuruluş
ları, işverenler, işçiler bir araya gelerek bu us-
talan ve kalfaları yetiştirecek olan çıraklığa 
önem vermişlerdir. Düşününüz, millî serveti
mizi bir insanın eline tamir için veya imâl için 
tevdi ediyoruz, Elbette bu kimsenin sanatının 
ve mesleğinin ehli olması lâzımdır. 

Maddeler üzerinde de bâzı noktalar arz et
mek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 'Bilhassa 5 nci 
maddede der ki, «En az, mecburi ilköğrenimi 
bitirmek..» Biliyorsunuz ki, şoförlerin ehliyet 
alabilmeleri için ilkokul mezunu olmaları şart 
olduğu için büyük suiistimaller olmaktadır. 
Adam 35 - 40 yaşına gelmiştir, ilkokulu bitire-
memiştir; gitti icabında diploma satmaldı. Bu
rada biz bu mecburiiyeti koyduğumuz zaman 
birçok kimseler bundan mağdur olabilirler. Bir 
de, «12 yaşından küçük, 18 yaşından büyük 
olamaz» demişler. Bizde biliyorsunuz ki mec
buri askerlik mükellefiyeti 20 yaşında başlar. 
ı.tı ila Av yaş arasında olması da faydalar temin 
edecektir kanaatindeyim. 
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Diğer maddeler üzerindeki görüşlerimizi de, 
Mâllara üzerlerinde söz alınca izah edeceğiz. 
Gelmiş olan bu teklif büyük faydalar bağlıyacak
tır, kabulünde faydalar vardır. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz is-
tiyen başka sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler,.. Kabul etaıiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et'miyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

1 ncd maddeyi okutuyorum. 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi 

Madde 1. — Bu kanun 507 sayılı Kanuna 
tabi işyerleri ile 5590 sayılı Kanuna göre ku
rulmuş olan meslekî teşekküllere kayıtlı ve 
15 işçi çalıştıran işyerlerine ve bu işyerlerinde 
çalıştırılan çırak, kalfa ve ustalara uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Teklifin 1 nci maddesi şüphesiz ağırlık 

maddesi olarak görülmektedir. Teklifin tümü 
üzerinde görüşmeyi gerekli görmedim, ancak 
teklifin gerekçesinde bahis mevzuu olduğu 
üzere, şüphesiz endüstrinin gelişmesiyle toplu
mun çırak ve kalfa kesimi tamamen ihmal edil
miş, toplumların çoğunda gözden kaçmış; fa
kir, fakat kabiliyetli çocuk, büyük endüstri 
çarkları arasında âdeta ezilmeye terkedilmiş
tir. Şu durum karşısında bu teklifin gelişmiş 
bir endüstri çevresi içerisinde boşluğu doldura
cağı muhakkaktır. Ancak, bu iddia ile getiril
miş olan teklifin 1 nci maddesi, teklif sahibinin 
önerdiği şekilde ve biçimde çıkarsa benim ka
nıma göre daha isabetli olacaktır. 

Şimdi, teklif sahibi Sayın Kasım önadım, 
«OBu kanun çırak, kalfa ve ustalarla aşağıda 
gösterilen iş kollarında çalışan kimselere, bu 
sanatların icra edildiği işyerlerine ve iş sahip
lerine uygulanır» şeklindeki bir başlangıç ile, 
birden önbire kadar bu kanun kapsamına gire
cek işyerlerini, göstermiştir. Şimdi, buna rağ

men Geçici Komisyon bunu biraz evvel okun
duğu biçimde ve «Bu kanun 507 sayılı Kanuna 
tabi işyerleri ile 5590 sayılı Kanuna göre ku
rulmuş olan meslekî teşekküllere kayıtlı ve 15 
işçi çalıştıran işyerlerine ve bu işyerlerinde ça
lıştırılan çırak, kalfa ve ustalara uygulanır» 
demiştir. Şüphesiz şu mucip sebep ile bunun 
tadadı mümkün değildir; kanun kapsamına alı
nacakları, 11 madde ile saymak suretiyle işyer
lerini sıralamak mümkün değildir. Günün bi
rinde bu kanunun kapsamı dışımda gözden kaç
mış işyerleri olabilir veya yine bugünkü ka
nunun tedvini sırasında gözden kaçmış işyer
leri bulunabilir mucip sebebi esas alınmıştır. 

Arkadaşlarım, şimdi bu mucip sebepten ha
reket edildiği takdirde aslında teklif sahibi 
Sayın Kasım önadım'ın değil, bugünkü Geçici 
Komisyonun teklifi daha sakıncalıdır. Şimdi, 
Önadım'ın teklifinde sarahaten sayılmış olan 
işyerleri sarih olarak yeterli görülmüyorsa, bü
tün mesleklerin tadadının mümkün olmadığı id
dia edilebiliyorsa buna karşı denilebilir ki, 507 
sayılı Kanun, 5590 sayılı Kanun da esasen de
ğişebilir. Ancak, bırakalım bunlar hiç bir su
retle değişmiyecek kanunlar dahi olsa, teklifi 
esas aldığımız takdirde mahzur denilen husus 
ikinci madde ile bertaraf edilmektedir zaten. 
ikinci madde sarahaten ne diyor? (Gerek tek
lifte, gerekse ona uygun Geçici Komisyonun de
ğiştirgesinde). «Meselâ teklifi ile alalım» Millî 
Eğitim Bakanlığı, lüzum göreceği diğer iş kol
ları ile, sanatları ve bu sanatların icra edildiği 
işyerlerini bu kanunun kapsamına alabilir veya 
çıkarabilir.» denen teklifte ikinci madde itle, 
birinci maddede gözden kaçan hususlar böyle
ce genişletilmiş oluyor. Keza, Geçici Komisyon, 
eğer birinci madde aynen geçerse ikinci mad
deyi lüzumlu görmemelidir. «Yüksek çıraklık 
kurulunca, bu kanun kapsamına alınması veya 
çıkarılmasına karar verilen işleri ve sanatları 
Millî Eğitim Bakanlığı ilânını müteakip tatbik 
eder. Şimdi, bu kanunun kapsamını bildiren bi
rinci madde, 507 ve 5590 sayılı Kanun ile çer-
çevelenmemelidir. Bu, teklif sahibinin tâdadet-
tiği işyerleri hususunda titiz davranan Komis
yonun öngördüğü espriye aykırıdır. Çünkü, 
507 sayılı Kanun da, 5509 sayılı Kanun da de
ğişebilir, daim değildir, baki değildir. O halde 
mahzurlu olması bahis mevzuu olan husus bil-
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ılıassa bu şekildeki bir görüştür. Gerek teklifin 
ve gerekse Geçici Komisyon değiştirisinin ikin
ci maddesi esasen bir elastikiyet vermelidir. 

Bu sebeple, Komisyonun teklifine değil, tek
lif sahibinin getirdiği birinci maddeye itibar 
edilmesi hususunda bir teklif önerdim, itibar 
gösterilmesini rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
tiyen başka sayın üye?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Söz istiyorum sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın önadım. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Özgüner'in konuşmasını dikkatle din
ledim. Geçici Komisyonun birinci maddeyi bu 
şekilde tedvin etmesinin sebepleri şunlardır : 
Kanunun sistemi değişmiştir. Yani, bizim yap
tığımız teklifin sistemi Geçici Komisyonda de
ğişmiştir. 44 ncü maddeye bir yüksek çıraklık 
kurulu getirilmiştir. Teklifin birinci maddesin
de tadat edilen meslekler. Komisyonca yeterli 
görülmemiştir. Yeni meslek kolları - bilfarz 
Ibundan 20 sene evvel plâstik sanayii diye bir 
şey yoktu - ihdas edilebilir, yeni küçük sanat 
kollan ihdas edilebilir, bunları tadat edebilir
sek bunların dışında yeni ihdais edilen meslek 
kollarına bu kanun uygulanmaz, bir müşkülât 
doğar fikri ortaya çıktı. 507 sayılı Kanuna 
ıgöre kurulu derneklere mukayyet esnaf ve sa
natkârla, 5590 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
meslek kuruluşlarında 15 işçi çalıştıran küçük 
işyerlerine bu kanunun uygulanması fikri hâ
kim geldi. Yüksek Çıraklık Kurulu - onun da 
(görevleri ayrıca tadat edildi - hangi mesleklere 
Ibu kanunun uygulanacağına dair karar vere
cektir. Bu itibarla, Sayın özgüner'den de ri'ca 
edeyim; Komisyonun tedvin ettiği birinci mad
de istikâmetinde oy verilmesi muvafık olacak
tır. 

Teşekkür ederim. 

TURBAN Ö2JGÜNER (içel) — Bu açıklama 
karşısında önergemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, önergeniz geri 
verilecektir; zaten henüz bir işlem de yap
madık. 

Birinci madde üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Değiştirge önergesi? Yok. Birinci 
maddeyi okunmuş bulunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Yüksek Çıraklık Kurulunca 

Ibu kanun kapsamına alınması veya çıkarılması
na karar verilen işleri ve sanatları, Millî Eği
tim Bakanlığı ilânı mütaakıp tatbik eder. 

Kanan kapsamı ile ilgili uygulamadan do
ğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar da, meslek 
kolunun bağlı olduğu teşekkülün mütalâası alı
narak aynı şekilde Yüksek Çıraklık Kurulun
ca çözümlenir. 

Kanun kapsamında bulunan veya yeniden 
alınacak olan bir işyerinin, kanunda belirtilen 
diğer şartlardan başka o işyerinde en az bir us
tanın veya işyeri sahibi veyahut vekilinin biz
zat usta olarak çalışması zorunludur. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye? Yok. Değiştirge önergesi? 
Yok. İkinci maddeyi okunmuş bulunan şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanuna göre çırak çalış

tırmak istiyen işyeri saJhiıbi veya kanuni tem
silcisi alacağı çırak adayları için Malhallî Çı
raklık Eğitimi Komitesine 7 işgünü içinde bil
gi vermekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye? 

MUSTAFA HULUSİ ÇAKIR (izmir) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çakır. 

MUSTAFA HULUSİ ÇAKIR (izmir) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Üçüncü madde üzerindeki mâruzâtım şudur: 
«Yedi işgünü içerisinde bildirilir» denilmekte. 
iŞimdi, bir çocuk, hiç tanımadığı bir ustanın ya
nma getirilip çırak olarak verilecektir. Bu 
çocuk ile usta arasında birtakım sosyal ve psi
kolojik (bağlantılar olacak mıdır olmıyacak mı
dır? Bu, mühim bir konudur. Bugünkü sanat
kârlarımızın içerisinde bâzı arkadaşlar, çırakla
rını üç gün içerisinde, bir hafta içerisinde, 15 
gün içerisinde değiştirmektedirler. Çırakla us
ta imtizaç edememektedir. Çırağın bâzı kabili-
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yetlerini usta beğenmemekte veyahut çırak, us
tasının tutumunu yadırgamakta, imtizaç ede
memekte ve ustanın iş sahasını 15 gün içerisin
de, bir hafta içerisinde terk etmektedir. Bu, 
birinci konu. 

Bunun ikinci bir yönü daha var. Bu ikinci 
yönü de; en münevver aileler bile çocukları
nın, gerek iş sahasında iş hayatını öğrenebilme
leri veyahut da bir sanat öğrenmek için, sanat 
heveslerini teşvik için okul çağındaki çocuk
larını yaz aylarında avare dolaşmaması bakı
mından bir sanatkârın yanma vermektedirler. 
Bunlar da muayyen bir zaman için, çıraklık va
zifesi gibi bir hüviyet taşımış olacaklardır. 

Şimdi birçok esnafımızı, bilhassa taşra 
teşkilatındaki esnafımızı düşünelim. Bunların 
çoğu cahildir. 7 gün içerisinde, tuttuğu çırağı 
bildirmek mecburiyetinde olursa, birçok mah
zurlar ortaya çıkacaktır ve ustalar da çırak al
maktan ve yaz aylarında çocukların, avare do
laşmalarını, sanat öğrenme heveslerini tatmin 
için yanlarından bulundurmaktan - kanuni bir
çok mahzurlar olacağından - çekinecekler ve 
kabul etmiyeceklerdir. 

O bakımdan, bu 7 günlük müddetin 90 iş 
günü olarak kabul edilmesini teklif edeceğim. 
90 işgünü içerisinde usta ile çırak birbirini an
lama ve birbirlerinin yanında devamlı çalışma 
kararma varmış olacaklardır. Esasında, 7 gün 
içerisinde bildirilmiş olsa dahi çırağa ne Bağ
lıyacaktır? 

Eğer teklifim kabul edilirse, bunun 90 gün 
olarak kabul edilmesi, yaz aylarında okul ça
ğındaki çocukların dışarıda avare olarak do
laşmaları da bu suretle önlenmiş olacaktır ka
nısındayım. 

-Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde başka 

söz istiyen sayın üye var mı efendim? Yoksa. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz buradan açıklama yapayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
OTÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Efendim, kanun teklifi
nin maddeleri gayet tabi birbirleriyle alâkalı. 
Sayın arkadaşımız, 3 ncü maddede, 7 gün için
de çıraklık eğitim komitesine bildirme müdde
tini az buldular. Halbuki 16 ncı maddede, 15 
gün içerisinde çıraklık sözleşmesi yapacak, söz

leşmenin yapıldığı tarihten sonra bir hafta 
içinde çıraklık eğitim komitesine bildirecek. 
Ayrıca, çırak adayları sözleşmeleri, 3 ay süre 
ile muvakkaten* yapılacak; taraflar anlaşır
sa, ondan sonra kati sözleşmesi yapılacaktır. 
Bu 7 gün, 16 ncı maddeye göre çıraklık sözleş
mesi yapıldığı tarihten itibaren başlıyarak 
devam edecek süredir. O itibarla, sayın arka
daşımızın görüşüne katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hulusi Çakır'm 3 ncü 
maddeyle ilgili bir önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan çırak, kalfa ve ustalık 

kanun teklifinin 3 ncü maddesinde çırak aday
larının «Mahallî Çıraklık Eğitimi Komitesine 7 
işgünü içinde bildirilir» hükmü yerine, «90 
işgünü içinde bildirilir» Şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Hulusi Çakır 
izmir 

BAŞKAN — Sayın Hulusi Çakır, önerge
nizle ilgili açıklamayı dinlediniz, önergenizin 
muameleye konmasında ısrar ediyorsunuz her 
halde? 

MUSTAFA HULUSİ ÇAKIR (İzmir) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — önergeyi dinlediniz, önergeye 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSANGÜCÜ 
EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRÜ REŞAT ÖZALP 
— Katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmıyor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

3 ncü maddeyi okunmuş olan şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanuna tabi bir sanatı, 

o sanat için düzenlenen teorik ve pratik öğre
nim programına göre o iş yerinde öğrenmek 
amacı ile bir çıraklık sözleşmesi ile bir işyeri 
sahibinin hizmetine giren kimseye çırak denir. 
Ancak, aynı maksatla veli veya vasisinin ya-
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nında çalışanlardan çıraklık sözleşmesi aran
maz. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Çırak olabilmek için, aşağı

daki nitelikleri ve şartları taşımak gerekmekte
dir. 

a) En az mecburi ilk öğrenimi bitirmek, 
b) Seçtiği sanatın gerektirdiği kabiliyet

leri haiz bulunmak, 
c) 12 yaşından küçük 18 yaşından büyük 

olmamak, 
2. Bâzı sanatlara alınacak çıraklarda ara

nacak asgari yaşlarla azmi öğrenim derecele
ri Yüksek Çıraklık Kurulunca tesıbit ve Millî 
Eğitim Bakanlığınca ilân olunur. 

3. Çıraklık bir öğrenim devresi olduğun
dan ilköğrenimini bitirmiyen ve fakat seçtiği 
sanatın gerektirdiği kabiliyetleri haiz bulunan 
kimseler mahallî çıraklık eğitimi komitesinin 
muvafakati ile çırak olarak alınır. Ancak, bu 
kimselerin kalfalık imtihanına girebilmeleri için 
ilköğrenimini bitirmiş olmaları şarttır. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti-
yen sayın üye? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) —- Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
5 nci maddede, çırak olabilmenin nitelikleri 

sayılmaktadır. Bunlar; şüphesiz öğrenim, on
dan sonra seçtiği sanatın gerektirdiği kabiliyet, 
sonra teklif sahibine ilâveten, bu defa Geçici Ko
misyonun ilâvesi olarak - ki isabetlidir - 12 yaş
tan küçük olmamak, 18 yaşından büyük olma
mak gibi hususlardır. 

Arkadaşlarım, bunların üçü de hakikaten isa
betli saptanmış niteliklerdir. Ancak, bunlardan 
birincisi olan, «En az, mecburi ilk öğrenimini bi
tirmiş olmak...» şeklindeki deyimde bir açık ha
ta vardır. Şöyle ki: Şimdi, günümüzde ilk öğ
retim şüphesiz mecburidir. Ancak, bugün mec
buridir de yarın mecburi olup, olmıyacağı iddia 
edilemez. Bir kanun bugün için çıkmaz, yarın
lar için de bahis konusudur. O halde, «en az..» 
denmekle yani gidilmek istenen hedef ne? İlk 

öğrenimini bitirmiş olmak. Bis burada «mecbu
ri» kelimesini aynen bırakırsak, günün birinde 
ilk öğrenim Türkiye'de, farzımuhal mecburi ol
maktan çıkarsa, o halde ilk öğrenimi Türkiye 
mecburi olmaktan çıkardığı için, bu madde ge
çersiz olur. Halbuki, günümüzde mecburi olan 
ilk öğrenimi bitirmek, bu madde bakımından 
isabetli. Ancak, yarın ilk öğrenim bu mecbu
riyetten çıkarılırsa, bu madde kullanılır bir mad
de olmaktan çıkar. Aslolan nedir; ilk öğreni
mini bitirmek mi?. Bu «mecburi» deyimini, bu
radan çıkarmak her halde isabetli olur kanısın
dayız. 

Bu bakımdan, madde bir redaksiyon kabilin
den bir teklif getirdim. «Mecburi» Sözcüğünün 
yeri bugün için isabetli görülse de, yarın için 
mecburi olmaktan çıkarsa, madde kullanılmaz 
olduğu için teklifime itibar etmenizi rica ede
rim. 

Arkadaşlarım, hakikaten maddenin isabetli 
olan bir yönü de; (c) bendinde bahis konusu 12 
yaşından küçük, 18 yaşından büyük olmamak 
hususudur. Özellikle 12 yaşından küçük olan
ların, çırak olarak kullanılması bir hayli, şüphe
siz üzerinde durulacak ve yadırganacak ve kör
pe insanı bâzı işyerlerinde sömürmeye mâni ola
cak bir görüşte getirilmiştir, isabetlidir. Bütün 
Yüce Kurul üyelerinin de buna ittifakla katıla
caklarını ümidederiz. 

18 yaşından büyük olmak hususuna gelince; 
bunun, şüphesiz maddenin getirilişinde ve onun 
değiştirilişini belirten gerekçede de çok sarih 
açıklanmış olmamasına rağmen, yaş haddi ba
kımından isabetli görüleceği kanaatindeyim. An
cak, Komisyon Sözcüsünün ya da Başkanının, 18 
yaşın, neden tavan olarak kabul edildiğini izah 
etmesini, zabıtlara geçmesi bakımından ben çok 
isabetli ve yararlı görmekteyim. Onu hassaten 
rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
MUSTAFA HULUSİ ÇAKIR (İzmir) — Bir 

soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Şimdi, Komisyon adına açıkla

ma olursa, o sırada bu arzunuzu yerine getire
ceğim. Olmazsa daha önce sorabilirsiniz. 

Başka söz istiyen Sayın ye?.. Yok. 
Şimdi, 5 nci maddenin 1 nci bendinin 1 nci 

fıkrasını yeniden okutacağım. Bir mürettip hata-

— 340 — 



M. Meclisi B : 29 17 . 1 . 1972 O : 1 

sı var. Orada (1) rakamı konulmamış. Bu iti
barla, bu iki satırdan ibaret 1 nci fıkrayı yeni
den okutuyorum, düzeltilmiş şekliyle. 

Madde 5. — 1. Çırak olabilmek için, aşa
ğıdaki nitelikleri ve şartları taşımak gerekmek
tedir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge 
önergesi var. Ancak, onu işleme koymadan ev
vel Komisyondan açıklama yapıp, yapmıyacağı-
nı sormak istiyorum. 

Bunun üzerinde açıklama yapacak mısınız 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Hayır efendim. 

BAŞKAN -î- Peki efendim. Yalmz soru var, 
lütfen onu cevaplandırınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Efendim, 18 yaş, reşit ol
ma, rüşte erme yaşıdır. 18 yaşındaki delikanlı 
evlenebilir bile. Onu hâlâ Çıraklık Kanunu için
de, çırak olarak mütalâa etmek yanlıştır. Bu iti
barla 18 yaşı tavan olarak kabul ettik, ayrıca 
İş Kanunu ile de irtibatı vardır. 

BAŞKAN — Sayın Çakır, buyurun, sorunu
zu sorunuz. 

MUSTAFA HULUSİ ÇAKIR (izmir) — 
Efendim, benim biraz evvel 3 ncü maddede bah
settiğim okul çağındaki çocuklar, velilerinin rı-
zasiyle yaz aylarında bir ustanın yanına veril
diği takdirde, bunlar çırak olarak kabul edilecek 
midir, edilmiyecek midir? Veli ile usta arasın
da bir çocuğun muhafazası ve bir sanat zevkini 
tatmin etme bakımından verildiği takdirde, bu 
durum ne olabilir? Acaba Komisyon bu mevzu
da bir açıklık getirebilir mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komüisyon 
Başkamı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, Ibu kamum, 
belirli meslek kollarımda işgücü ve eğiltiiımi esas 
lalmıışitır1: Çıraklığım isünelsi, imtihan şekilleri, 
kalfamın süresi, imltiıham şekilleri ve ustamam sü-
metâ gtöbi... 

iolarak yahut muvakkaten çahşalbilmelerime hiç-
Ibir emglel yoktur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı efendim. 
ıBaşıka söz istiyem veya soru sonmlalk istiyem 

arkadaş?.. Yok. 
Bu madde iüe ilgili önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen kanun fteküfamim 5 nci miaddeBİmin 

3 No. lu bendin ısıon fıkrasındaki, (Acak, bu 
(kimselerim kalfalık imtihanıma girebilmeleri içim 
ilik öğrenimimi ıbiltirmiş olmaları şarttır.) fıkra
sının metinden çıkartılmasını arz vie Itıelkiilf 
ederim. 

Saygılanmuia. 
Nevşehir 

Hüsamettin1 ©aşer 

Sayın Başkanlığa 
Teklifim, 5 mcd mıaddesimim (a) Ibenıdimideki 

(ımıecıburi) sözcüğünüm mıieltindem çıkanlmasımı 
önerüyforuım. 

Saygılaramla. 
İçel 

Turham özgüneır 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre öner
geleri işleme ısunuyorulm. 

(içel Milletvekili Turhan özgüner'in öner-ı 
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümeit katılı
yorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSANGÜCÜ 
EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRÜ REŞAT ÖZALP — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar. önergeyi Genel Kurulun oylanma su
nuyorum: Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Nevşehir Mülleitvekili Hüsamettin Ba'şıer'ıin 

cmergesi teknar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Başer, (mecburidir) ®öz-
ıcüğü kalktıktan sonra da önergenizde ısrar edi
yor musunuz? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Is
rar ediyorum efendim. 

ıSayım lajrkad&şılmajZLim bahsettiği hususta mad
de, okulların tatil olduğu zaman, çalışmak is
tiyem çocuklarım da işe salınmalarında hiçbir em-
ıg)el *e§Skül eitmemııekltıedir. Ancak çıraklık söz^ 
üeşmuesi yaparak, çura/k olanak şu kanım hüküm- I 
lerimıe uygum tarzda işe taürnaiktayız. Stajyer | 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Biz önıerigeye k&tılııyoruE 
Sayın Blaşkıamını. 

BAŞKAN — Kamtifsyoın, katılıyor. Hükümet 
ide kaltıilajyfor nuu efemidilm? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSANGÜCÜ 
EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRÜ REŞAT ÖZALP — 
Katılıybııluız. 

iBAŞKAN — Sayın IBafşıerUn önıergesiıne Ko-
tmıiisıyoın ve Hükümet ıkajtıfljmlaiMıadırfıar. öaıterge!-
yi oylairinıza sumjujyonımi: Kaftoul edenler... Et-
ımiyenijleır... Kalbuıl «Idifaiştıiır. 

Maddeyi değişik şekliyle telknar okuîttuyo-
ruım. 

Mlaldde 5. — 1. Çırak olabilmek Üçin, aşia-
ğıdaki nıiMikleri vıe şartları taşımak ıgiemekîmiek-
ıtadfir. 

a) En aız İlk öğreınfflmdlnıi: fibitirmıek, 
!b) iSefcjtliği satniatm gıemektiindiği kaJbdüytet-

leri ıhlaâz bulunmak, 
c) 12 yaişıtoldam küçük, 18 yaşımdan büytük 

ioHmıaımaik, 
2. Bâza sıanıatlana alınıacaJk çınaklanida aorta-

nlaoak asgıari yaşlarla âzaımi öğrenim derecele
ri Yüksieik Çıraklık IKurulnııoa teislbilt vıe MiMî 
Eğilfcim IBalkattilığınıoa ilân oluniur. 

3. Çıriaklık bir »öğreınjim deıvrieisi olduğuta-
Idan ilk öğrenıimıilnii IbMrmiıyen ve fakat seçtiği 
ısanıaiUn gerıeMiîdlilği kalbi%ieltJlıeri haliz IbuDumıaın 
iklimseller, ımaıhallî çıırakMt eğitimi komiltesıimıinf 
ımiulvafakatı ile çırak olanak alımur. 

BAŞKAN — Malddenliın değişik şeMimli oikujt-
tom. Dsğiişliiklik iönıerıgieterimıe konııüsyon dıa fıil-
baü katılıyor. 

Değişlik sekliyle okunmuş bulunan 5 nci 
mad'deyi Genel Kurulun oylarına sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabu edilmiştir. 

Madde 6 — Her sanatta çıraklık süresinin 
ne kadar olacağı Yüksek Çıraklık Kurulunun 

1 mütalâası alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca 
tesbit ve ilân olunur. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde görüş
mek istiyen var mı?.. Yok. Değiştirge önergesi 
de yok. 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 6 ncı madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Çıraklık süresinin muntazaman 
ve aralıksız olarak tamamlanması esastır. Çıra
ğın muteber ve gerçek sebeplerle bir yıl için

deki devamsızlığı 30 iş gününden fazla olduğu 
takdirde, fazlası çıraklık süresine eklenir, 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isti
yen var mı?.. Yok, 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 7 nci madde kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Çırağın bu kanuna göre çırak 
olmadan önce sanatı ile ilgili olarak elde ettiği 
bilgi ve tecrübe, zaman itibariyle Çıraklık Eği
timi Komitesi tarafından değerlendirilerek bu. 
müddet çıraklık süresinden indirilebilir. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isti
yen saym üye var mı?.. Yok, Maddeyi oyları
nıza sunuyoruim. Kabul edenler,,» Etmiyenler... 
8 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Çıraklığa bir tecrübe devresi 
ile başlanır. Bu devre sanatın özelliklerine .oröre 
3 aydan az 6 aydan fazla olamaz. Bu süre için
de taraflar çıraklık sözleşmesini o mahaldeki 
Çıraklık Eğitimi Komitesine önceden bildirmek 
şartı ile ihıbarsız ve tazminatsız olarak feshede
bilirler. Tecrübe devresinin <?ona ermesi üzerine 
Çıraklık Sözleşmesi kesinleşti* ve bu devre çı
raklık süresinden sayılır. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isti
yen saym üye var mı?.. Yok, Bir değiştirge 
önergesi var, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Tasarının (9) ncu maiddesindeki kürelere ait 

< ifadenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

istanbul 
Bahir Ersoy 

Teklife, (... göre bir aydan az, iki aydan 
fazla.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılıyorlar mı?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Evet. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSANGÜCÜ 
EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRÜ REŞAT ÖZALP — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar. Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Komisyon, önergeye filhal katılıyor 
musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) -^ Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Önergenin getirdiği değişik se
kilide maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde değişik şekliyle 
kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Çırak olmak istiyenlerin mü
racaat, seçim ve ise alınmaları ile ilgili işlemle
rin ve lüzumlu belgelerin ne olacağı, çırağa sa
natını öğretmekle görevli ustaların yapacakları 
öğretimin usul ve tekniğini öğrenmelerini ko
laylaştırmak amacı ile kısa süreli kursların, 
açılması, bu kurslara ait programların düzen
lenmesi, Çıraklık Sözleşmesinin sekil ve muhte
vası ve tanzim tarzı Yüksek Çıraklık Kurulun
ca hazırlanıp Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik 
edilecek bir yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz isti-
yen var mı?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 
Maddeyi okunmuş olduğu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanunda belirtilen esaslar 
dairesinde terttiıbolunan imtihanlarda başarı gös
terip ustalık ehliyetnamesini haiz usta caîıştır-
mıyan veya aynı niteliği taşımıyan işyeri sahibi 
veya kanuni temsilcisi çırak alamaz ve yetişti
remez. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 
Maiddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — 1. Çırak bir öğrencidir. Bu 
kanunda açıklık bulunmıyan hallerde diğer ka
nunlardaki çıraklıkla ilgili hükümler uygula
nır. 

2. îşyerü sahiplerinin çıraklar için ödiye-
cekleri iş kazaları sigorta primleri çıkarılacak 
•olan Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile düzen
lenir. 

3. 5590 sayılı Kanunun üçüncü maddesi şü
mulü dışında kalan veya 507 sayılı Kanunun 
kapsamına giren işyeri sahiplerinin işyerlerin
de çalıştırılmakta olan çıraklar bu gibi işyerle
rinde çalıştırılan kimseler sayısına <thal edile
mezler. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı?... Buyurun Sayın özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, çok iyi niyetlerle geti
rilmiş bir kanun teklifi ve yine çok iyi niyetler

le Geçici Komisyonca yapılan bâzı değişiklikleri 
kapsıyan bir teklifler silsilesi içerisinde 12 nci 
maddede do gözümüze çarpan bir hususu yadır
gadığımı belirterek söze başlıyacağım. Komis
yon üyelerinin iyi niyetimden şüpheleri olmasın; 
yanlış anlamlara meydan vermemek için, redak
siyon kabilinden de olsa, bâzı değişiklikler ya
pılmasını rica ediyorum. 

Meselâ : Madde 12 de (çırak bir öğrencidir) 
deyimi var. öğrencinin tarifini burada uzun 
uaadıya yapmayı gerekli görmüyoruz. Şüphe
siz ifade edilmek istenen şu: Çırak, çalıştığı 
sürece, kalf a veya usta oluncaya kadar bir öğ
renim içerisindedir. Kendi mesleği içerisinde 
yetişmesi devamlı olacaktır ve bir öğrenci gibi
dir. 

Getirilmek istenen espri budur ve anlamı da 
böyledir. Ama, (Çırak bir öğrencidir) gibi ke
sip atarsanız, kavram bakımından bunun mü
nakaşalı olacağını kabul etmek lâzım. 

Arkadaşlarım, çırak bir öğrenci değildir. Bu 
kavrama açıklık veren bir değişiklik getirelim 
veya Sayın Komisyon, «Biz bunu şu maksatla 
getirdik.» diye bir açıklamada bulunsunlar, za
bıtlara geçsin. Böylece, (Çırak bir öğrencidir) 
gibi katı ve Millî Eğitimin öğrencisi anlamına 
gelen bir mânayı burada muğlak bırakmıyalım. 
Bunu böylece belirtiyorum, bir. 

İkincisi; 2 nci bentte, (işyeri sahiplerinin çı
raklar için ödiyecekleri iş kazaları sigorta prim
leri çıkarılacak olan Genel Sağlık Sigortası Ka
nunu ile düzenlenir.) deniyor. 

Aıfcadaşlar, burada (çıkarılacak bir yönetme
lik ile düzenlenir) dense hiçbir şey söylenemez. 
Kanunlardan sonra yönetmeliklerin çıkması ta
biidir. Ama, bir kanundan sonra başka bir 
kanunun çıkacağını nereden biliyorsunuz sayın 
Komisyon üyeleri?.. Bu, kanun tekniğine aykı
rıdır. Biz, Yüce Meclisten çeşitli kanunları ge
çiririz ama bu kanunlar çıkarken de başka bir 
kanun çıkarılacağı hususunda hiçbirine bir ka
yıt, bir madde koyamayız ve koymadık. Çıkarı
lacak bir yönetmelik ile düzenlenir, diyebilirsi
niz ama, çıkarılacak kanunla düzenlenir, diye
mezsiniz. Yüce Meclise bugünden baskı yap
maya hakkınız yok sayın Komisyon üyeleri. Bu 
husus kanun tekniğine aylarıdır. 

Bu Yüce Meclisten bir kanun çıkarıyoruz. 
Ama siz burada, bu kanuna filân falan çıkara
cağımız kanunlarda... Dliye yeni düzenlemeler 
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getirirseniz, Yüce Meclis de yarın size, «Çıkar
mıyorum ben bu kanunu.» derse, siz bugünkü 
veya 1973 te gelecek yeni bir Meclisi nasıl bas
kı altına alabilirsiniz, iradesine nasıl hükmede
bil Jrsiniz? 

Bu bir yönetmelik değil arkadaşlarım, bir 
tüzük değil, bir kanundur. Bir tüzükle, bir 
yönetmelikle kanunun istikbaline muzaf atıflar 
yapabilirsiniz ama bir kanun yaparken yeni bir 
kanuna, çıkmamış bir kanuna, doğmamış bir 
çocuğa isim koyarcasına atıf yapamazsınız. Bu 
kanun tekniğine de aykırıdır, tatbikatçı da bu
nu yadırgar. Hele ki, Yüce Meclisin tatbikatını 
da bir hayli ileri tecrübesi olan arkadaşlar ya
dırgarlar bunu arkadaşlarım. 

Bu kısmın maddeden çıkarılmasını öngören 
bir önerge de getiriyorum. Ancak Komisyonun 
da buna itibar edeceği kanısındayım. Kanun 
tekniğine aykırı olduğu hususuna işaret etmekle 
iktifa ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kasım 
önadım, buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım ; 

Değerli arkadaşımızın madde hakkındaki 
eleştirilerini Komisyon olarak dikkatle izledik. 
12 nci maddenin 1 nci fıkrasında; «Çırak bir öğ
rencidir» ibaresi var. Komisyon başka bir de
yim bulamadığı için bunu koydu. Sayın arka
daşımızın veya diğer bir ısaym arkadaşımızın 
maksadı daha iyi tarif edecek bir teklifi olursa, 
Komisyon olarak ona iştirak ederiz. 

İkinci mesele ise: Saym Özgüner, Komisyo
nun Parlâmentoya bir emrivaki yapmak veya 
baskı yapmak istediğini söyliyerek, çırağın sos
yal güvenliğinin Genel Sağlık Sigortası Kanunu
na atıf yaparak, oraya bırakılmasını tenküıd et
tiler. 

Bu teklif Geçici Komisyonda görüşülürken, 
o günkü Hükümet Genel Sağlık Sigortası kanun 
teklifini d© Yüce Meclislere getirmiş ve bir Ge
çici Komisyon kurmuştu. Aslında tekliflimizde 
çırağın emekliliği olmaz gayet tabiî; bir hasta
lık veya iş kazası sonucu tedavi gibi bâzı ihti
yaçları olur. Biz bunu, işlerllne henüz bir şey 
kazandırmıyan çırağın bu gtibi ahvalde - ki, bu
gün sosyal güvenliği diye bir şeyleri yoktur çı
rakların - Devletçe karşılanır, dedik. 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu Meclisin Ge
çici Komisyonunda görüşülürken orada da gör
dük ve bu kanunla ona hatırlatma yaptık. Bu
gün Genel Sağlık Sigortası kanun tasarısı Bi
rinci Erim Hükümeti tarafından geri alındı, üze
rinde çalışıldığı söyleniyor. Henüz Meclisimize 
nasıl geleceğini bilemiyoruz. Ancak 12 nci mad
deyi Komisyon böyle tedvin ederken, ne Parlâ
mentoya emrivaki, ne de baskı gibi bir şey ak
lından geçmez. Mesele bundan ibarettir. Bu 
fıkra üzerinde de bir önerge verilirse Komisyo
numuz, esnaf ve sanatkâra malî bir külfet yük-
lememıek kaydiyle iştirake amadedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye .. 
Yok. 

Bu maddeyle ilgili önerge vardır, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Çırak bir öğrencidir deyimi yerine; «Çırak 

bir sanat veya zanaat öğrencisidir.» ifadesi şek
linde değiştirilmesini öneririm. 

Saygılarımla. 
Bitlis 

Zeynelabidiın inan 

BAŞKAN — Aynı madde ile ilgili diğer bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa. 
Teklifin 12 nci maddesinin 2 nci bendinin 

metinden çıkarılmasını öneriyorum. 
Saygılarımla. 

içel 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık durumuna 
göre yeniden okutarak işleme koyacağım. 

(içel Milletvekili Turhan ösgüner'in öner
gesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSANGÜCÜ 

EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRÜ REŞAT ÖZALP — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılmaktadır. Önergeyi Genel Kurulun 
oylarına arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... önerge kabul edilmiştir. 
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Diğer önergeyi yeniden okutuyorum. 
(Bitâ"s Milletvekili İnan Gaydalı'nın önergesi 

peniden okundu.) 
İ3AŞKAN — Komisyon Sözcüsünün bu konu

mdaki dzabatı, «Öğrenci gibi dir» şeklinde zapta 
•geçti, önerge sahibi arkadaşımız bu durumda 
önergeriride iısrar etmektedirler. 

Sayın Komisyon, bu önergeye katılıyor mu
sunuz?, 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM <%ursa) — Katılmıyoruz. 

BA$KAN — Hükümet bu önergeye katılıyor 
-mu-? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSANGÜCÜ 
EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRÜ REŞAT ÖZALP — 
Katılmıyoruz efendim. 

İNAN GAYDALI (Bitlis) — Önergemi geri 
alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önerge sahibinin isteği üzerine 
geri verilmiştir. 

^Genel Kurulunuzun biraz önce kabul etmiş 
olduğu ve 2 nci bendin metinden çıkarılmasiyle 
Silikte ve 3 ncü bendin numarasının da 2 ola-
rakdeğiştirilmesi suretiyle maddeyi tasvibi
nize sunuyorum. 

"K.abul edenler... Etımiyenler... Madde getiri
len değişjiiklikle birlikte kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 13. — 1. işyeri sahibi çırağa işe 

başladığı günden itibaren ücret ödemekle yü
kümlüdür. 

Her altı ayda bir artan kademeli ücret ba
remine göre Yüksek Çıraklık Kurulunca tes-
bit olunacak bu ücret çıraklığın ilk altı ayın
da, çırağın çalıştığı işyerindeki kalfanın veya 
İşyerinde bu nlübelikte bir kimse yoksa o yerde 
sanatta çalışan muadili bir kimsenin ücretinin 
% 15 inden ve son altı ayında ise % 60 ından 
az olmaz. 

2. Çırak olmadan önce sanatlarında elde 
etmiş oldukları bilgi ve pratik tecrübeler dola-
yıstiyle çıraklık süresinden indirme yapılan çı
raklar, durumlarına tekabül eden devrenin üc
retini alırlar. 

3. 507 sayılı Kanun kapsamına giren işyeri 
sahiplerinin işyerlerinde çalıştırılacak çırakların 
ücretleri, iş sahipleri ile çırağın veli veya vasisi 
arasında kararlaştırılır. Bu husus çıraklık; söz
leşmesine dercedilir. Bu sözleşmede tesbit olu
nan miktar ve esaslara göre ödeme yapılır. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz isti-
yen sayın üye var mı?.. Yok. 

18 ncü madde üzerinde verilmiş bulunan de-
ğii|tılrge önergeleri vardır, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Tasarının (13) ncü maddesinin I nci bendin

deki (% 15) in (% 25) olarak değiştirilmesini 
ara ve rica ederim. 

istanbul 
Bahir Ersoy 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Meclis Başkanlığına 

Tasarının (13) ncü maddesinin üçüncü fık
rasının birinci cümlesinin «kararlaştırılır» ke
limesinden evvel «birinci flikra hükümlerine uy
gun şekilde» ifadesinin konmasını arz ve teklif 
ederim. 

istanbul 
Bahûr Ersoy 

BAŞKAN — Aykırılık derecelerine göre 
önergeleri tekrar okutup işleme tâbi tutacağım. 

(İstanbul Milletvekili Bahir Ersoy'un birin
ci önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — % 20 olarak kabul edi
yor, % 25 oranına katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet de bu orana iştirak 
ediyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSANGÜCÜ 
EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRÜ REŞAT ÖZALP — 
Katılıyoruz efendim. 

BAHİR ERSOY (istanbul) — önergemde-
ki % 25 rakamını % 20 olarak düzeltiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — önerge sahibi önergesindeki 
oranı % 20 olarak düzeltmiş bulunduğunu ifade 
ettiler. 

önergeyi bu haliyle Komisyon ve Hükümet 
katıldığı için Genel Kurulun tasvibine sunuyo
rum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Diğer önergeyi yeniden okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Bahir Ersoy'un ikinci 

önergesi yeniden okundu.) 
BAŞKAN — Komnisyon bu önergeye katılıyor 

mu efendim?* 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet bu önergeye katılıyor 
•mu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSANGÜCÜ 
EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRÜ REŞAT ÖZALP — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAHİR ERSOY (istanbul) — önergemi 
geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — önerge sahibi önergesini geri 
aldığını beyan etmiştir, önerge kendisin© iade 
edilmiştir. 

Biraz evvel Genel Kurulca kabul edilmiş bu
lunan % 15 nisbetin % 20 ye çıkarılması ko
nusundaki önerge kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyon 'bu önergeye filhal de katılmakta 
mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal de katılmakta
dır. 

13 ncü maddeyi <bu değişiklik ile Genel Ku
rulun tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... 
KaJbul etmiyenler... 13 ncü madde değiştirilmiş 
bulunan şekliyle kabul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 14. — Çıraklar yetiştirilmek üzere 
emrine verildikleri iş kolu nezaretçisinin (işyeri 
sahibi, tamsilcdsıis, ustası, kalfası veya benzeri ka
demeyi işgal edenin) çalışma saatlerine uygun 
şekilde çalıştırılırlar. Çıraklık süresinin son yılı 
hariç devamlı olarak yalnız çalışmalarına müsa
ade edilemez. Bu konuda 931 sayılı iş Kanunu
nun çocukları çalıştırma yasağı madde 68, gece 
çalıştırma yasağı madde 69 ve ağır ve tehlike
li işler madde 78 hükümleri göz önünde bulun
durulur. 507 sayılı Kanun kapsamına giren iş
yerlerinde, veli veya vasisinin muvafakati alın
mak şartiyle çıraklar, saat 21 e kadar çalıştan-
laJbilirler. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye var mı?.. Yok. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bir 
sual sormak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 931 
sayılı Kanun Anayasa Mahkemesince iptal edil
miştir. Bu numara değişmiştir, «iş Kanunu 
ile» demek daha objektif olacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Efendim, bununla ilgili 
bir önergemiz vardır, bu konuyu önergemizle 
hallediyoruz. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önergeyi 
oîcutuyoruan. 

Sayın Başkanlığa 
14 ncü maddede 931 sayılı is Kanunu deyimi

nin (1475) olarak değiştirilmesini rica ederim. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Bursa 
Kasım önadım 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Tasarının (14) ncü maddesinin son cümlesi

nin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Bahir Ersoy 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre yenik 
den okutup işleme koyacağım önergeleri. 

(Geçici Komisyon Sözcüsü Bursa Milletvekili 
Kasım önadım'm önergesi yenliden okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi Genel Kurulun tasvi
bine sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kafoul edilmüıstir. 

Diğer önergeyi yeniden okutuyorum. 
(İstanibul Milletvekili Bahir Ersoy'un öner

gesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Son cümleyi - bir anlaşmazlık 
olmasın diye - tekrar etmek istiyorum. «507 
sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde veli 
ve vasinin muvafakati alınmak şartiyle çırak
lar saat 21,00 e kadar çalıştınlabilirler.» Son 
cümle bu her halde? Bunu kasdediyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Burca) — Sayın Başkan, bu öner
geye katılamıyoruz. Daha çok küçük esnafın, 
sanatkârın dükkanının özellikleriyle ilgilidir, 
Meselâ berberler Ramazan ve Kurban bayram
larına yatan günlerde terziler düğme dikmede, 
müşteriye hizmet etmede, veli ve vâsisinin mu
vafakatini .almak şartı vardır. O saırtla saat 
21,00 e kadar çalışma imkânını getirmektedir. 
Bu sebeple önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önengenizi izah etmek üzere 
buyurun iSaym Bahir Ersoy. 
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Açık oyunu kullanmıyan sayın üye var mı? 
Yok. Kupaları kaldırınız. 

BAHİR ERSOY (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Komisyon Başkanımızın durumu izahı çerçe
vesinde son cümleye şekil vermemizin mümkün 
olacağı kanısındayım. Son cümle söyle : 

«507 sayılı Kanun kapsamına giren işyerle
rinde vel veya vasinin muvafakati alınmak 
şartiyle çıraklar saat 21,00 e kadar çalıştırıla-
ibilirler.» 

Arkadaşlarım, benim burada endişem; sene
nin muayyen günlerinde esnafın, berberin ve 
terzinin, bir bayram veya bir yılbaşında muay
yen süre içerisinde çırağı 21,00 e kadar çalıştır
ması 'değildir. Bu (hüküm açık bir hükümdür; 
peşin muvafakat alınır, oniki yaşındaki çocuk 
üçyüz gün saat 21,00 e kadar çalıştırılabilir. 

Aslında saat 7,00 de veya 8,00 de işbaşı ya
pan oniki yaşındaki bir çocuğun saat 21,00 e 
kadar süreli çalışmasına, tahmin ediyorum ki, 
Komisyonumuz, Hükümet temsilcimiz ve siz ar
kadaşlarım Ida razı olmazlar. Ama bir limit ko
nur; «Bayram ve yılbaşı nazarı itibara alına
rak otuz ıgünü geçmemek şartiyle,» denebilir. 
O itibarla, böyle bir ölçü iç erişimde komisyonla 
anlaşabiliriz; ama aksi halde, Komisyon teme
line muhalif ise, biz takririmizin oylanarak 
- eğer reıddolunacaksa - reddolınasîma razıyız; 
ama oylanmasını isteriz. 

(Saygılar. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner

geye katılmıyor; 'önlenme sahibinin izahatını 'din
lediniz. Okunmuş bulunan, son cümlenin çıka
rılmasına mütaallik önergeyi Genel Kurulun 
tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 

Oylamayı tekrarlamam lâzım. Kaibul edenler 
tekrar işaret buyursunlar... Kabul eıtımiyeınler... 
Önerge reddedilmiştir. Divanda oy veren arka
daşların oylarını 'da dâhil ediyoruz. 

Şimdi, biraz evvel kabul edilmiş bulunan, 
031 rakamının tashihi suretiyle ve bu değişik
likle 14 ncü maddeyi Genel Kurulun tasvibine 
sunuyorum. Kabul »edenler... Kabul etmiyenler... 
14 ncü madde değişik şekliyle kaibul edilmiştir. 

Madde 15. — 1. İşyeri sahibi 16 yaşını bi
tirmemiş çıraklara bir sene öğrenimden sonra, 
yılda bir oy ücretli 'izin vermekle yükümlüdür. 
16 yaşını bitirmiş ve 18 yaşım ikmal eibmemiş çı

rakların bir yıl öğrenimden sonra: yıllık ücretli 
izinleri 20 gün ve 18 yaşını bitirmiş çırakların 
ise 15 gündür. 

2. Yıllık ücretli izinler ısırasiyle ve çırağın 
yetiştirilmesi için açılan meslek kurslarının ta
til edildiği aylarda verilir. 

3. Gerçek mazeret ve önlemli sebepler dola-
yısiyle işyeri sahibi çırağa ücretsiz izin verebi
lir. Bu mahiyetteki izinler yılda 30 iş ıgününıden 
fazla sürdüğü takdirde fazlası çıraklık 'süresine 
eklenir. 

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

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz iısti-
yen sayın üye? Sayın Turhan özgüner, buyurun 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

15 nci madde yıllık izinleri düzenliyen bir 
maddedir; «16 yaşına kadar olanlara bir ay, 18 
yaşına kadar olan çıraklara 20 gün, 18 yaşını 
bitirmiş olanlara da 15 gün» ıdiyor ve 18 yaşını 
bitirenlerin adına yine «Çırak» ıdiyor. 

Oysa ki, demin kaibul ettiğimiz 5 nci madde
ye bakalım. 5 nci madde, 1 nci fıkrasının (c) 
bendinde (Çırak olabilmek için aşağıdaki nite
likleri ve şartları taşımak gerekmektedir, diyen 
5 nci maddenin (c) bendinde) sarahatten çırak
lığın niteliği arasında 12 yaşından küçük, 18 
yaşından büyük lolmamak şartını koymuş. 

5 nci maddeye göre 18 yaşın/dan büyük çı
rak olmaz. Olmaz ama, 15 nci maddeye göre 
oluyor. Bunu anlaınak mümkün değil. Bu, her
halde - Sayın Kasım önadraı'ın teklifi - 5 nci 
maddede «12 yaştan küçük 18 yaşından büyük» 
şeklinde bir çerçeve koymamıştı Geçici Komis
yon bunu 5 nci maddeye 'koymuş; fakat ayaıı 
Geçici Koımülsyon, koyduğu bu ilâveyi unutmuş; 
15 nci madde, çırakların 18 yaşından büyük ola
bileceğini de zannetmiş. 

Gayrioiddî bir çalışma denseım komisyon üye
leri gücenmesinler; böylesine ciddiyetten uzak 
bir çalışma ile geldiği kanısındayım. Böyle ka
bul etmemek için hiçbir siabep de yok ortada. 
Bir geçici komisyon ilâve yapıyor, «çırak 18 ya
şından büyük olamaz» diyor; on madde ileri 
gidiyor, yaptığı bu ilâveyi unutuyor; bu sefer 
çırağın 18 yaşından da büyük olabileceğini ka-
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bul ediyor. Bunu anhyajbilmıek mümkün değil
dir. 

Bunu böylece belirtir, (gerekli değişikliğin i 
gene komisyon tarafından yapılmasını bekler, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz üstiyen sayın üye? 
Yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Bu maddenin yeniden ted
vin edilip getirilmek üzere komisyona iaide edil
mesini rica ediyorum (Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge 
önergesi yok. Komisyon Başkanı, konuşmaların 
ışığı altında maddeyi yeniden tedvin için geri 
almak istemektedir. Maddenin Komisyona geri 
verilmesini 'Genel Kurulun tasvibine sunuyo
rum,. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15 nci madde Komisyona gteri verilmiştir. 

BöLtMYE : I 

Çıraklık sözleşmesi 
Madde 16. — Her işyeri sahibi veya tem

silcisi çırak adayını çıraklığa aldığı tarihten 
itibaren onunla, reşidolmaması halinde veli ve
ya vasisi ile 15 gün içinde çıraklık sözleşmesi 
yapmaya mecburdur. 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerimde söz üsti
yen sayım üye? Yok. Değiştirge önergesi yok. 
16 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul eıtmiyenler... 16 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Çıraklık sözleşmesi çıraklık 
süresinin tamamlanmaisiyle sona erer. Ancak, 
kalfalık imtihanında başarı gösteremjiyenler çı
rak olarak çalışmaya devam ederler. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye? Yok. 17 nci maddeyi tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul eıtmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Aşağıdaki hallerde çıraklık 
sözleşmesi (taraflarca feöhedilebilir. 

1. Çırak (yönünden : 

a) İşyeri sahibi gerçek kişi ise ölümü veya 
tüzel kişi ise infisahı,- iflası, işyerinin grev, lo
kavt (diğer mücbir sebeplerden gayrı bir sebep
le faaliyetinin aralıksız iki aydan fazla tatil et
mesi veya işyierinin uzak bir yere nakli dolayı-

ısiyle çırağın işine devam etmesine (maddi imkân 
kalmaması veyahut devamının ona ağır külfet 
yüklemesi, 

b) Çırağın, mücbir bir sebep alıtmda, işine 
devam etmesini fiilen imkânsız kılacak derecede 
uzak bir yere ailesi ile birlikte veya yalnız ola
rak ikamietigâhını nakleltmesi, 

c) Çırağa, sanatını öğreten ustanın aralık
sız olarak ilki ay veya daha fazla süren hastalığı 
halimde yerine bir başkasının alınmaması, 

d) İşyeri sahihi veya ustanın çırağa fena 
muamiele ettiğinin veyahut çırağa karşı olan va
zife ve vecibelerin yerine getirilmediğinin ilgili 
komitece tesbit edilmesi, 

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

f) Çırağın, hastalık ve sair sebepler dolayı-
siyle sanatını öğrenımleyi devamlı olarak engelli-
yen bir halin meydanargelmesi, 

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

2. işyeri sahibi bakımından : 
a) Çırağın, işyeri sahibine veya temsilcisi

ne veyahut ustasına karşı saygısız hareket etti
ğine ilgili Çıraklık Komitesince kanaat getiril
mesi, 

b) Çırağın, işine okul veya kursa, izinsiz ve 
gerçek bir sebep olınaksızm devamsızlık göster
mesi, 

c) Çırağın, aralıksız iki ay veya daha fazla 
devamsızlığını mudijbolan, yahut işyeri sahibi
nin, usta ve işyerindeki arkadaşlarının sağlığı 
bakımından tehlike arz eden bir hastalığa tu
tulması, 

d) işyeri sahibine karşı olan vecibelerini 
yerine getirmemesi, 

e) işyeri tçyönetmeliğinin çıraklarla ilgili 
hükümlerine aykırı harekette ısrar etmesi, içyö-" 
netm'eliği bulunımıyan işyerleri için işyeri sahip
leri veya ustanın koyduğu iş nizamını bozucu 
hareketlte bulunması, 

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

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz h-
tiyen sayın üye? Yok. Değiştirge önergesi yok. 
18 nci maddeyi Komisyonun kabul etîtiği ve bi-
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raz evvel okunmuş olan şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Madde 19. — işyerinin, bir başka kimse ta
rafından devralınımaisı halinde, yeni işyeri sahi
bi eski işyeri isahiıbi ile yapılan sözleşme hüküm
lerine kendisini bağlı saymayı ve çırak yeni iş
yeri sahibinin hizmetinde işine devam etmeyi 
kabul ettiği (takdirde sözleşme yürürlükte kalır. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye? Yok. 19 nou maddeyi tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — 507 sayılı Kanun şümulü dı
şındaki işyerlerinde akdedilecek toplu sözleışme-
lere, çıraklarla ilgili olarak bu kanun hükümle
rine aykırı bulunan veya bu kanunda çıraklara 
tanınmış haklardan daha azını derpiş eden hü
kümler konamaz. Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihte toplu sözleşmelerde mevcut bu gibi hü
kümler yerine, bu kanundaki daha müsait hü
kümler geçerli olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi "tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm - I I 

Taraiflann glörev ve (yükümlülükleri 

Madde 21. — İşyeri sahibinin çırağa karşı 
olan görev ve yükümlülükleri : 

1. Çırağa, sözleşmede belirtilen o sanata 
aıit öğrendim programını noksansız olarak uygu
lamak, onun çıraklık süresi sonunda yapılacak 
kalfalık imtihanını başarabilecek tarzda yetiş
tirilmesini sağlamak, 

2. 'Çırağın, sanatı ile ilgili teorik meslek 
dersleri görmek üzere okul ve kurslara deva
mına müsaade etmek ve devamını kontrol al
tında bulundurmak, 

3. Çırağı, sanatını, öğrenmesi ille ilgüd iş
lerde çalıştırmak, 

4. Çıraklık sözleşmesinin tamiBitmümli ta-
kibeden yedi iş günü içinde nözlesmenöm. bir ör
neğini mahallî çıraklık eğitimi komitesine, der
neğe kayıtlı ise ilgili derneğe vermek ve sicil 
numarasını alarak sözleşmeye yazmak, 

İ7 . 1 . 1972 O : İ 

5. Çırağın, izim, hastalık ve sair sebepler
le olan devamsızlığını sicü tutan derneğe ve 
mahallî çıraklık eğitimi komitesine bildirmek, 

6. Her yıl sonunda çırağın sicil özetini ilgi
li demıektıem alarak çıaiağın veli veya vasisime 
göndermek, 

7. Çırağım, çıraklık süresini tamamladığı
mla dair sicilli tutan derneğin bildirmesinden 
sonra açılacak ilk kalfalık imtihanına girmesini 
sağlamak ve imtihan için gereken alet ve mal
zemeyi mahallî çıraklık eğitimi komitesinden 
temin etmek. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz üis-
tülyein sayın üye?. Yok. 

21 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 22. — Çırağın işyeri sahibine karşı 
olara görev ve yüMmflüffiükleri : 

1. Sanatımı muayyen yetişme programına 
uygum olarak olamica ıdlükkat, gayret ve İtömiaistiy-
le öğrenmeye, sanatında en yüksek derecede 
mıaitoar̂ t elde etmeye ve çıraklık süresi tiçeriOTi-
de kalfa olmaya çalışmak, 

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

3. Çırağım yetişme ve öğrenme durum ve 
kabiliyetini tesbit etmek üzere yapılacak dene-
me imtihanları ile kalfalık imtihanına girmek, 

4. işyerine ait sır ve özellikleri başkala
rına söylememek. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz is-
tiyıera sayım üye .Ylok. 

22 nci maddenin 4 ncü bendinin sonundaki 
(virgül) nokta olarak düzeltilmiştir. Elimizde
ki metinde bu tashih yapılmış. 

IBu düaeültmie ile, 22 ncü mıaddeyi tiaısvıipOjeri-
niıze sunuyorum. 

IKıabul edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Bölüm - III 

Cırlağın lyetdşitMilimıesi 

Madde 23. — Çıraklık, çırağım işe alın
ması ile başlar.. Çırağın sanatımı öğrenmesi 
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ilgili iş üzerinde bir öğrenci gibi çalışması 
şantftur. 

BAŞKAN — 23 mlcü madde üzerinde siöz 
iötıijyen sayım üye.. Yak. 

23 ncü mıaddeyi tasviplerimize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kalbini eitmiyemüıer... Kajbul 
edilmiştir. 

Madde 24. — Milli Eğitim Bakanlığı, ma
halli çıraklık eğitimi komitelerinim ve Yüksek 
Çıraklık Kurulunum mütalâasını almak suretdy-
Oıe her sanata mııalhsus praltik ve teorik yetiştir
ime programlarını hazırlar. Bu programlarda 
her sanatın icrası için zaruri olan maharet vıe 
işlemler, bunların öğretilme sıra ve süreleri ayrı 
tayrı gösterilir. 

BAŞKAN — Maldde lüzerinde söz istiyen 
ısayırı üye?.. Yolk. 

24 ncü maddeyi 'tasviplerinize sunuyorum. 
Kaibul edemller... Kaibul etmıiyemler... Kabul edil
miştir. 

Madde 25. — Teorik meslek derişleri prog
ramlarımın çırağım sanatını etraflı bâr şekilde 
öğrenmesine doğrudan doğruya yardımcı ola
cak konuları içjimıe alması ve pratik çaüışmalara 
paralel olarak işlenmesi gereklidir. 

BAŞKAN — 25 nci ımıadde üzerinde söz is-
tiyem sayın üye?.. Yok. 

Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kahull etımliyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Çıraklar ilcin haftada en çok 
8 saatlik ıteorik ve pratik meslek kursları dü
zenlenir. Bu süremlim yanışı i§ sıaaitlerlinıde', ya
rısı da haf tıada ecı çok ilki geceyi geçmemek 
üzere gece uygulanır. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz nıs-
tliyem sayın üye?. Yok. 

Tasviplerinize sunuyorum. KaJbul edenler.. 
iKalbuil dtmiiyemler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 27. — Çırağın yetiştirilmesi içim llüı 
zumlu okul ve kurs giderleri MiMî Eğitim Ba
kanlığı bütçesinde ayrı hir maddeye konulacak 
tahsisatla karşılanır. 

BAŞKAN — ıSöz istiyem ısayın üye?. Yok. 
27 nci maddeyi taJsviplerinftze sumuyoum. Ka
imi edenler... Kaibul etmıiyenler... Kafbul edil
miştir. 

Madde 28. — Çırağın yetiştirilmesi ile il
gili hususlar Yüksek Çıraklık Kurulunca hazır-
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lanıp Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanacak 
yöneitmelikte fbeliırtilir. 

BAŞKAN — 28 ndi madde üzerinde söz is-< 
'tiyeoı sıayın üye?. Yok. Tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyemler... 
KaJbul edilmiştir. 

Bölüm - IV 

Kalfalık ve ustalık imtihanları ve 
imtihan kurulları 

Madde 29. — 1. Çırak, çıraklık süresinin 
somumda hu süreyi tamamladığını tevsik şartı 
ile, kecıjdi ısanati içlin tertiplenecek ilk kalfalık 
imtihaaıına girmek zorundadır. 
' 2. Kalfalık imtihanınım amacı, çırağın ken
di sanatının ihtiva ettiği maharet ve işlemleri 
kâfi derecede ibir (emniyet ve ehliyetle ve yalnız 
ibaşııma icra ve ifaya muktedir olup oümadığı, 
sanatında kullanılan araç ve gereçlerin özellikle^ 
riyle bunlarım işletilmesi ve kullamlmasına ait 
lüzumlu sanat ibilgüerine sahip bulunup bulun
madığı ve sanatı üe ilgili teorik meslek dersle
rinden kendisime öğretüem konuları iyice kav
rayıp kavramadığı hususlarını tesbit etmektir. 

3. Kalfalık imtihanımda başarı göstermâ-
yen çıraklar 18 nci madde hükmüne göre çırak 
olarak çalışmakla Iberalber, 6 ay sonra açılacak 
imtihana girme hakkımı haizdirler. Bumda da 
(baştan gösteremedikleri takdirde mütaakıp UM 
iımıtihana daha girebilirler. Bu suretle 4 defa 
yapılacak imtihan somunda kalfa ehliyeti ala-
mıyarn çıraklar imtihan haklarını kaybetmiş 
olurlar. 

BAŞKAN — 29 men (maddemin ikinci foemdi-
mıim altıncı satırımdaki «işlenmesi» kelimesi, 
«işleitilmıesi» olması gerekirken, yanlış baskı 
neticesi (bu sekide çıkmıştır. Doğru olarak 
lokumdu. 

29 mcu maddeyi, okuman bu doğru şekliyle 
tasviplerinize sunuyorum. KaJbul ©demler... 
KaJbul etmıiyemler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — 1. Kalfalık imıtıühamı her 
sanat içim Yüksek Çıraklık Kurulunca tesObit 
edilecek tarlMıerde ve yerlerde yapılır. 

2. Kalfalık imtihan kurulan, Mahallî Çı
raklık Eğitimi Komitelerimde aşağıdaki müesse
selerden1 aday gösterilecek 10 kişi arasımdan 
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valilikçe seçilecek 5 asıl 5 yedek üyeden mey
dana gelir. Kuru! üyeleri aralarımda bir baş
kam seçer. 

a) Mahallî Çıraklık Eğ'İtimi Komİtesindem 
bir asıl, bir yedek, 

b) ilgili dermek üyelerinden üç asü üç ye
dek, 

e) Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi bir 
asıl ibir yedek. 

3. İmltiiıham kurullarımda aşağıda belirtil
miş olan kimseler görev lalamazlar. 

a) Çırağım veli ve vasisi 9Dbe üçüncü derece
ye kadar olan akrabaları, 

b) Çırağın çalaışjtığı işyeri sahibi veya ka
nuni temsilcisi, çırağı yetişıtiiren usıtası. 
• Yukarda beüiritilmiş bulunan üyeler imtihan 
heyeti toplanmadan önce keyfiyeti imtihan ku
rulu Obaşıkammja bildirmeye mecburdurlar. 

4. Çıraklar kalfalık imıtihamlarına, bulun
dukları şehirlerde girmeye mecburdurlar. Çı
raklık Eğitimi Komitesi lüzum gördüğü takdir
de başka bir yerde imtihana girebilirler. 

BAŞKAN — 30 nicu maddeyi okummuş bulu
nan şekliyle tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul eıtmıiy enler... Kabul edilmiişitir. 

Madde 31. — Kalfa 'ehliyet belgesi sahibi
nin o sanatta ehil olduğunu ve o sanatın (kal
fa) sı umvamımı taşıyabileceğini gösterir bu bel
geye salbifoolmıyamlaon kalfa umvamı ile çakış
maları yasaktır. 

BAŞKAN — Söz İstiyem sayım üye?. Yok. 
31 mci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kanım, «gösterir» dedikten sonra, bizde nokta.. 
Ömıdan sonra «bu» değil mi? 

BAŞKAN — Sayın özgüner, devam ediyor 
cümle. «Bu belgeye ısaihibolmıyanlanın kalfa 
unvanıyla çalışmaları yasaktır». Tek cümle. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Cümle dü
şer o zaman. 

BAŞKAN — Tek cümle halinde. «Ehil ol
duğunu ve io sanatım kalfası unvanını taşıyaM-
leceğiınii gösterir». Yalnız, bu «o sanatım kal
fası». AParan'tez dışında kalmış «sı». Orada her 
halde «sı» mm da paraoıîtez içine dâhil olması 
gerekir. 

Başka bir talep yok. 

31 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
'Kabul edenler... Kabul etmiyemler... Kabul edil
miştir. 

Madde 32. — Kalfalık imtihanı, sanatın 
öaelliğitnıe göre çıraklık süresinde verilen teo
rik ve pratiik- bilgilerden yapılır, imtihanlar 
Yüksek Çıraklık Kurulumun hazırlıyacağı ve 
iMülî Eğitim Bakanlığınım onayhyacağı yönet
meliğe göre yapılır. 

BAŞKAN — 32 noi madde üzerinde söz isti-
yem mıayım üye? Yok. 

32 mci maddeyi tasviplerinize sunuyoruttn. 
Kabul edenler... Kabul ettmiyemier... Kaibul eıdil-
aniştir. 

Madde 33. — 507 isayılı Kamuma tabi işyer-
lerinde çalışan çıraklar kalfa belgesi aldıktan 
sonra, ilki yıllık süre içinde çalıştığı işyeri sahi
binin veya vekilimin muvafakatini almadan baş
ka ibir işyerine giremezler. 

Ancak, bu süre içinde kalfanın ayrılmasını 
gerektiren gerçek sebepler mevcut ise ıbu hu-
ısuis ilgili çıraklık komitesince tesbit olunur ve 
itaraflara bildirilir. 

Tesbit olumam durum kalfanın aynlmaısıınıı: 
gerektirdiği takdirde, işyeri sahibi veya kanu
ni temsilcisi kalfaya yazılı bir muvafakatnıame 
verir. Kalfa bu belgeyi alhktam sonra işin-
dem laynlır ve çalışacağı işyeri sahibime mez
kur belgeyi vermek suretiyle yeni işime başlar. 

BAŞKAN — 33 mcü madde üzerinde söz ds-
tıljyem sayım üye?. Yok. 

33 mcü maddeyi tasviplerimize sumuyorum. 
Kabul edemler... Kabul etımiyemler... Kabul edil
miştir. 

Çalışma süreımıizim yaklaşması ve dolmruş ol
ması nedeniyle müzakereleri burada kesmek 
ziorumdayız. Şimdi açık oy somuçlannı arz ede
ceğim . 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe Kanunuma bağlı cetvellerde değişiklik yapıl-
lînası hakkımda kamum taısansımım açık oylaırua-
ıS7.mıa 162 sayım üye katılmış, 158 kabul, 3 reit, 
1 çekimser oy kuHamılmışJtır. 

GtereMii çoğunduk sağlamamadığımdam oyla
ma tekmırlamacaktır. 
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DevleSt $u işleri Oenıel Müdürlüğü 1971 yıla 
Bütçe Kaaıuımurua bağlı cetvellerde değişjiklik 
yapılması hakkınida kamum tasaosımım «üçık oy
lamasınla 161 ısayım üye katılmış, 157 kabul, 3 
ret, 1 çekimser toy çılkimışitır. 

Gerekli çoğunluk sağlamamadığından oyla
ma tekrarlanacaktır. 

1971 yılı Bütçe Kamumuma bağlı cebellerde 
değişiklk yapılması bakkuıda kamum "tasarısı
nın açık loylajmıalsımia 162 sayım üye katılmış olıup, 
158 kaJbul, 3 reit, 1 çekimser oy kmlamılmnişlfeur. 

Gerekli çoğunluk (sağlanamadığımdan oylama 
ıtelkraırlaıwajcaiktır. 

24 . 12 . 1963 tarih, 359 ssaıyih TürkiSye Raıd-
yıo Televizyon Kurumu Kamununum bâzı amad-
(delerinin ideğiştüirliılınıeısi ve bu kamuma ek ve ge
çici muaddeller ilâvesi hakkında kamum tasıarUsının 

1. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, özel 
okul yatırım indiriminden yararlanan .şahıslara 
ve bu yolla Hazinenin uğradığı vergi ziyama 
dair soru önergesi, ve Başbakan Nihat Erim'in 
yazılı cevabı (7/658) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlişikte sunduğum açıklamalarıma dayalı so
rularımın Sayın Başbakan tarafından vazıh ola
rak cevaplandırılmasında aracılığınızı saygıyla 
istirham ederim. 

30 . 7 . 1971 
Çorum Milletvekili 

Cahit Angın 

Soru : 

1967 - 1970 dönemi, bilhassa 933 sayıl; yasa
nın uygulama biçimiyle hızlanan Devlet imkân
larının yağma edildiği bir dönem olarak nite
lendirilebilir. 

Yasa, plân ve program tanımıyan bu uygu
lama sonucu Devletin zararı 'büyük olmuştur. 

İ7 . 1 . İ972 0 : 1 

laçılk oylamasına 150 sayın üye katılmış olup, 
111 kabul, 38 ret, 1 çekimser oy fculamıllıma§)tır. 

Oerek! çoğunluk sağlanamamıştır. Oyüa-
ımıa (teikrarlanlacaktıır. 

Bâzı tekel maddelerimin fiyatlarıma yapılıam 
zamlardan ı©lde edüLeın, Ihâsılaitım Türkiye Cumhu
riyeti Merkez BamkaSımdıa açılacak bir (deprem 
fonu hesabımda toplammasıma ıdaâtr kamum Itasa-
msınaın açık oyüıamajsımıa 44 sayın üye katılmış, 
43 kabul, 1 ret ioyu kullanılmıştır. 

Gerekli çoğunluk sağlanamamıştır. Oylama 
ItekrarlamaJcaktır. 

Çalışma sünemiz bitmiş bulunidtuğumd&m 
19 Ocak 1972 Çarsjaımlba gümü saat 15,00 teki 
Birleşik itopilamtııdam sonra toplanmuaik üzere 
'birleşıimıi kapatıyorum. 

Kapanımla ısaati : 19,00 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, Maliye Bakanlığı 
ile Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere birçok 
kamu kuruluşlarında bâzı kamu görevlilerinin, 
görev ihmalleri ve görevlerini kötüye kullanma
ları sonucu, kişinin yasa karşısında eşitliği il
kesi kalmıyarak Devlete duyulan güven sarsıl
mıştır. 

933 sayılı Yasa ile ilgili, gümrük; istisnası 
uygulaması, yatırım indirimi uygulaması, dış 
finansman ihtiyacının karşılanması, % 30 öz-
kaynaJk temin edildiği takdirde iç finnasman 
ihtiyacının karşılanması gibi teşvik uygulama
ları, yasalar, plân ve yıllık programlara aykırı 
olarak yürutülegelmiştir. 

îki yıla yakın bir süreden beri, basın bu yol
suzluklar üzerinde durmuş, kamu oyunu en ge
niş ölçüler içinde etkilemiş bulunmaktadır. 

Orma Anonim Ortaklığına uygulanan teşvik 
tedbirleri, keyfîliğin en kötü örneğini teşkil et
mektedir. 

Keza özel yüksek okulların, yatırım indirimi 
istisnasından yararlandırılmaları ayrı bir örne
ğini teşkil ettiği gibi, milyonlarca vergi kaybı-

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
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nın Hazineye iadesi yolunda gerekli işlemleri 
yapmamak suretiyle direnen sorumlu kamu gö
revlileri yönlünden de ifbret vericidir. 

Yatırım indirimi uygulanmasının başından 
ıberi, Devlelt Plânlama Teşkilâtına pek çok ger
çek ve tüzel kişi lözel lofcul yatırımları İçin (baş
vurmuş, yatırımlarının kalkınma plân ve prog
ramlarına uygunluğu onaylanarak, D. P. T. 
dan yatırım indirimi belgesini almış ve yatırım
larının % 30 unu kazançlarından düşerek ver
giden kurtulmuşlardır. 

Oysa ki, kalkınma plân ve programları, özel 
okul yatırımlarını teşvik etmek şöyle dursun, 
işletilmekte olan özel okulların yarattığı ve ya
ratacağı olumsuz etkileri üzerinde durmakta; 
bu olumsuz etkileri azaltabilmek için tedbirler 
öngörmektedir. (Plân Sa. 159,. 1 - h) Kalkınma 
plânı özel yüksek okulları tekvik etmek bir 
yana devamlı bir izleme düzeni kurulacaktır» 
demektedir. 

Nitekim, Plân, yıllık programlar, vergiyle il
gili yasalar açısından konuyu tetkik eden DPT 
uzmanlarından Necati Uğur genel nitelikte ha
zırladığı raporunda Özel Yüksek Okulların, ya
tırım indiriminden yararlanmalarını imkânsız 
görmüştür. 

Hal böyle iken çok sayıda özel yüksek okul 
sahibinin, yatırım indiriminden yararlanmak is
tekleri olumlu karşılanarak, yatırım indirimi 
belgesi almışlardır. Kesin olarak tesbit edebildi
ğim 11 Yüksek Okul sahibinin ödenmemiş ka
zançlarının toplamı (140 milyon Tl. yatırım top
lamı olduğuna göre bunun % 30 u) 42 milyon 
liradır. Ortalama 10 milyonun üstünde bir ya
tırımın yapıldığı alanda yıllık kârın milyonun 
üstünde olduğu düşünülürse, Devlet Hazinesine 
ödenmiyerek, Devlet Plânlama Teşkilâtının yan
lış kararları sonucu, Hazine aleyhine Özel Yük
sek Okulları lehine bağışlanan vergileri topla
mı (42 X % 60) = 25 200 000 Tl. dır. 

Yatırım indiriminden yararlanmak isteğiyle 
DPT ne ilk müracaat eden Özel Yüksek Okul Sa
hibi Hacı Ali Demirel'in hesapları üzerinde ge
rekli incelemeyi yapan bir vergi uzmanı, yatırım 
indiriminden bu okul sahibinin yararlanmasını 
yasalarımıza aykırı gördüğü gibi genel ölçüler 
içinde «özel yüksek okul sahiplerine kalkınma 
plânına uygun olmıyan yatırımlar dolayısiyle 
sağlanan yatırım indirimi istisnasından yarar

lanmaları nedeniyle ödenmiven vergilerin geri 
alınması» yolunda 25 Haziran 1970 tarihinde 
düzenlediği görüş ve önerme raporu bugüne ka
dar sonuçlandırılmadığı görülmektedir. 

Bu kısa açıklamamıza dayalı, aşağıdaki soru
larımın cevaplandırılmasını saygıyla rica ede
rim. 

1. Teşvik Uygulama Dairesince 1968 yılı 
programında teşviki gereken üretim kolları ara
sına özel okul yatırımlarının ilâve edilmesi iste
nildiği halde, bu hususu Devlet Plânlama Teşki
lâtının reddettiği doğru mudur? 

2. Özel okul yatırımları kalkınma plânına 
aykırı olduğu için Devlet Plânlama Teşkilâtın
da çalışan uzman araştırmacı, Necati Uğur 
29 . 4 . 1968 tarihli raporla, özel okul yatırımla
rına, yatırım indirimi istisnası tanınamaz dedi
ği halde, ilk müracaat sahibi Ali Demirel ile di
ğer özel okul sahiplerine hangi sebeplerle ve 
hangi şartlar altında Devlet Plânlama Teşkilâ
tınca yatırım indirimi belgesi verilerek Hazine 
zararına 25 000 000 Tl. vergi ziyama sebebiyet 
verilmiştir? Bu vergi zararına sebebolan sorum
lu kamu görevlileri kimdir? Haklarında bugü-
ne kadar nasıl bir işlem yapılmıştır? 

3. 9/16 sayılı Soruşturma Komisyonu tara
fından istenen belgeler arasında Hesap Uzmanı 
H. İbrahim Uzun tarafından Maliye Bakanlığı 
Hesap Uzmanları Danışma Komisyonu kararına 
göre, cevaplandırılmak ve gereği yapılmak üze
re, Ali Demirel'in faydalandığı yatırım indirim
leri konusunda yazılan ve 25 Haziran 1970 ta
rihinde Maliye Bakanlığına teslim edilen Görüş -
önerme raporu üzerine bugüne kadar ve hangi 
dairelerce ne gibi işlemler yapılmıştır? Bu rapo
run 12 Mart Muhtırasından 3 gün sonra Maliye 
Bakanlığı tarafından Devlet Plânlama Teşkilâtı
na gönderildiği doğru mudur? Doğruysa bu ra
por 9 ay hangi sebeplerle Maliye Bakanlığında 
alıkonmuştur? Maliye Bakanlığındaki sorumlu
lar hakkında soruşturma açtırmayı düşünüyor 
musunuz? 

4. özel okul yatırımları, kalkınma plân ve 
programlarına aykırı olduğu gibi Anayasada ay
kırılığı Anayasa Mahkemesinin verdiği kararla 
sabit olduğuna göre, özel okul sahiplerinin öde
medikleri 25 200 000 Tl. verginin geri alınması 
düşünülmekte midir? Yoksa haksız olarak ba
ğışlanan 25 milyon liralık vergi ziyaı dolayı-
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siyle Hazinenin uğradığı zarar, bunun sorum-
lulukla,rma mı tazmin ettirilecektir? 

5. 1967 - 1970 yılları arasında özel yüksek 
okul yatırımları gibi kalkınma plânına aykırı 
oldukları halde, Devlet Plânlama Teşkilâtından 
aldıkları belgelerle haksız olarak yatırım indi
rimi istisnasından yararlanmış veya diğer alan
larda teşvik uygulamasından yararlanmış özel 
teşebbüse ait yatırımlar hangileridir? Bu çeşit 
uygulamalarla, Hazinenin mâruz kaldığı vergi 
kaybı ne kadardır? Bu ödenmesi gerekirken 
ödenmiyen vergilerin geri alınması düşünülmek
te midir? Görevini ihmal ve görevini suiistimal 
eden kamu görevlileri hakkında ne işlem yapıl
mıştır? 

6. Görev ihmali veya görev suiistimalinde 
bulunan kamu görevlilerinin, yatırım yapan 
özel teşebbüsle özel ilişkilerinin bulunup bulun
madığı yolunda bir soruşturma açılmış mıdır? 

T. O. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 18 . 12 . 1971 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
«ayı : 77-73/14941 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 8 . 1971 'tarih ve 7/658-4144/31466 
sayılı yazınız. 

Çorum Milletvekili Cahit Angın'm, özel olkul 
yatırımlarından yararlanan şahıslara ve bu yol
la Hazinenin uğradığı vergi ziyama ilişkin 
30 . 7 . 1971 tarihli yazılı ısoru önergesinin ce
vabı üç nüsha olarak «eklice (sunulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Çoruım Milletvekili Cahit Angın, Özel okul yatı
rımlarından yararlanan şahıslara ve bu yolla 
Hazinenin uğradığı vergi ziyama ilişkin 
30 . 7 . 1971 tarihli yazılı BOru önergesinin 

cevabıdır. 

1969 yılı Programının hazırlık çalışmaları 
sırasında, özel yüksek okulların teşvik edilme
siyle ilgili olarak 1969 yılı Programının birinci 
müsveddesinde «1969 Priogram döneminde özel 

17 . 1 . 1972 O : 1 

I sektörü teşvik tedbirlerinin uygulanmasında 
öncelik tanınan .sektörler ve üretim kollan» nı 
gösteren tablonun «7. Eğitim Sektörü» baş
lıklı (bölümünde «özel yüksek okullar» a da yer 
verilmiştir. Bununla ilgili 1969 Programı birin
ci müsveddesinin 10 ncu sayfasının sureti ilişik
tir. (Ek No. 1) 

incelendiğinde de görüleceği üzere, müsved
dede «orta seviyedeki özel lokullarla, insan gü
cü açığı olan sahalarda eğitim yapan ve muade
leti Millî Eğitim Bakanlığınca tasdikli ve opti-
mal büyüklükteki özel yüksek okullar» m teş
viki öngörülmüştür. Ancak programın birinci 
müsveddesinin yapılan (müzakeresinde, müsved
deden eğitim sektörü tüm olarak çıkarılmıştır, 
Bu nedenle, 1069 yılı Programının uygulanma
sı, koordinasyonu ve izlenmesine dair karara 
ekli, nihai şeklini almış 1969 yık Programında 
özel okulların teşvikine ilişkin hükümler yer 
almamıştır. 

özel yüksek okullarla ilgili olarak yapılan 
yatırım indirimi istemleri ile bunlardan belge 
verilen ve reddedilenlerin listesi ilişiktir. (Ek 
No. 2. 3. 4) 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca Ali Deımirel'e 
ve bir kısım özel okul yatırımlarına, yatırım in
dirimi 'belgesi verilmiştir. Ancak bu belgeler 
dolayısiyle Hazine adına bir vergi zıyaı doğ
duğu henüz tahakkuk etmemiş bulunmaktadır. 

Ali Demirel'e verilen indirim belgesinin Ka
nuna aykırı olduğu, Hesap Uzmanı H, İbrahim 
Uzun tarafından iddia olunmuş ise de, bu bel
geyi geri almağa veya iptale Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Müsteşarlığı yetkili bulunmaktadır. 

Zira, 933 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle 
yatırım indirimi, belgelerini vermeye anılan 
teşkilât görevlendirilmiş bulunmaktadır. 

Hesap Uzmanı H. ibrahim Uzun'un raporu 
diğer benzeri raporlar arasında incelemek üze
re Haziran 1970 den Şulbat 1971 ayı başına ka
dar Hesap Uzmanları Kurulunda kalmış ve ku
rulca rapor Şubat 1971 ayı içinde gereği yapık 
mak üzere Gelirler Genel Müdürlüğüne gönde
rilmiştir. Bu Genel Müdürlükçe işlbu rapor aidi
yeti yönünden 15 Mart 1971 tarihinde Devlet 
Plânlama Teşkilâtına aktarılmıştır. Bu teşkilâ
tın Dıış Ekonomik ilişkiler Bakanlığına Ibağlan-

Imış bulunan Teşvik ve Uygulama Dairesince 
ise, keyfiyetin Büyük Millet Meclisindeki bir 
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tahkikat konusu ile ilgili olması balkımınıdan bir 
işlem yapılamayacağı bildirilmiştir. 

Raporun Maliye Bakanlığında kaldığı süre 
ilgili dairelerin genel iş hacmi itibariyle normal 
olup soruşturmayı gerektirecek bir gecikme 
de »öz konusu değildir. 

Anılan dairenin yukarda (belirtilen mütalâa
sına isitinaden Maliye Bakanlığınca rapor hak
kında 'henüz bir görüş teslbit ©dilmediği gibi 
bugüne kadar da sorumluların mevcudiyeti he
nüz fcsflbeyyün etmediğinden bu konuda herhan
gi bir işlem yapılmamıştır. 

Yetkili kanuni 'bir merciden verilen belgeye 
dayanılarak yapılmış olan indirim dolayısiyle 
eksik alman vergi farklarının mükelleften geri 
alınması, idari tasarruflarda gözetilen istikrar 
prensibi ve Danıştay İçtihatlariyle teyidedilen 
müktesep hak esası muvacehesinde hukukan 
mümkün görülmemiştir. 

Diğer taraftan, indirim (belgesini veren ilgili 
memurların kusurluluğu henüz tei^bit edilme
miş olduğundan bugün için onlar aleyhine taz
minat takibi yapılması da mümkün bulunma
maktadır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başlbakan 

(EkNo: l ) 

4. Ulaştırma sektörü : 
Soğuk hava donatımlı taşıma araçları ve de

polama tesisleri. 
Modern depolama ve muhafaza tesisleri, tran

sit taşıma hizmetleri, ticaret gemileri. 
5. Turizm sektörü : 
Kütle turizmine (organize, götürü fiyatla 

yapılan toplu turistik seyahatler) uygun oteller 
ve moteller ve tatil köyleri, dış seyahat acenta-
lan ile angajmanı olan işletmeler, Akdeniz, Ege, 
Marmara öncelik bölgelerinde ve itinerer bölge
sinde kurulacak tesisler, uygun ulaşım imkânı
na sahip yörelerde kurulacak işletmeler, tıbbî 
turizm tesisleri (terminalizm ve klimatizm gibi), 
turistik kıymetleri değerlendirme tesisleri. 

6. Genel enerji sektörü : 
% 6 - 7 kül muhtevalı metalürjik kok imali. 
Enterkonnekte sisteme bağlı 25 MVA (Me-

gavol tamper) ve üstünde bölge santralları, 154 
Kw (Kilowalt) ve daha yukarı gerilimli enerji 
nakil hatları ve bu tesislere ait transformasyon 
istasyonlarını ve transformasyon istasyonlarının 
154 Kw. (Kilovalt) ve daha yukarı gerilim için 
gerekli, aksam. 

7. Eğitim sektörü : 
Orta seviyedeki özel okullarla, insan gücü 

açığı olan sahalarda eğitim yapan, muadeleti 
Millî Eğitim Bakanlığınca tasdikli ve optimal 
büyüklükteki yüksek okullar. 

Dosya 
No: 

23 
144 
145 
245 
282 
288 
406 
446 
461 
492 
638 
685 
703 
739 
743 

Yatırım indirimi istemleri 
(Özel okullar) 

Yatırım unvanı 

Yükseliş Koleji 
Teknik öğretim A. Ş. 
Özel Okullar A. Ş. 
istanbul özel Yüksek öğretim Eizm. A. Ş. 
Ar özel Okul işit. A. Ş. 
Kent Oyuncuları 
Bilaş Bilim öğretim A. Ş. 
Güneş Kültür Faal A. Ş. 
izmir özel Fatih Koleji 
Yükseliş Müh. ve Mim. Özel Yüksek Okulu 
Zafer Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Okulu 
Orta - Doğu Kültürel Faaliyetleri San. ve Tic. A. Ş. 
istanbul özel Yüksek öğretim Hiz. A. Ş. 
Ak - Es Anadolu Kültür Eğ. San. A. Ş. 
Çukurova Müh. Özel Yüksek Okulu 

Kuruluş yeri 

Ankara 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
izmir 
Ankara 
Ankara 

Ankara 
İstanbul 
Ankara 
Adana 

(Ek No: 2) 

Yatırım 
tutarı 

12 703 465 
8 083 333 
3 041 667 
5 497 000 

20 400 000 
3 295 000 
2 334 416 
4 910 000 
2 100 000 
3 991 641 
1 308 632 

36 035 968 
2 516 524 

14 895 658 
9 866 479 
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(Ek No: 3) 

Belge verilen yatırımlar 
(özel okul) 

Yatırımcının unvanı 

istanbul özel Yüksek öğretim Hiz
metleri A. S. 
Yükseliş Koleji 
Teknik öğretim A. Ş. 
özel Okullar A. Ş. 
Ar. özel Okul iş. A. Ş. 
Bilaş Bilim öğretim A. Ş. 
Yüksek Müh. ve Mim. özel Yüksek 
Okulu 
istanbul Özel Yüksek öğretim Hizm. 
A. Ş. 
Orta - Doğu Kültürel Faaliyetler San. 
ve A. Ş. 

Yatırım 
tutarı 

5 494 000 
12 703 465 
8 083 333 
3 041 667 

20 400 000 
2 334 416 

3 991 641 

2 516 524 

36 035 968 

28 
9. 
10 
10 
22 
26 

20 

21 

30 

Müracaat tarihi 

8 .1968 
8 .1967 - 8 .10 .1968 

2 .1968 
2 .1968 
10.1968 
12 .1968 

5 .1969 

1 .1969 

12 .1969 

Belge tarihi, No: 

31.10.1968 
29 .11 . 1968 
31.12 .1968 
31.12 .1968 
27 . 1 .1968 

6 .11.1969 

18 .11.1969 

17 . 6 .1970 

30 . 6 .1970 

- 135 
- 148 
- 171 
- 171 
- 190 
- 363 

- 368 

- 529 

- 533 

Reddedilen yatırım indirimi istemleri 
(özel okullar) 

(Ek No: 4) 

Yatırımcının unvanı 

Kent Oyuncuları 

G-üneş Kültür Faal. A. Ş. 

izmir Özel Fatih Koleji 

Zafer Mühendislik ve Mi
marlık özel Yük. Okulu 

Çukurova Mühendislik 
Özel Yüksek Okulu 

öztek Eczacılık A. Ş. 

Müracaat 
Yeri 

istanbul 

istanbul 

izmir 

Ankara 

Adana 

istanbul 

Tarihi 

1967 

1968 

1969 

1970 

1970 

1970 

Yatırım 
tutarı 

3 295 000 

4 910 000 

2 100 000 

1 308 632 

9 866 479 

1 200 000 

Ret tarihi ve sebebi 

31 . 12 . 1968 (Plâna uygun ol
maması) 
13 . 5 . 1970 (Evraklarını ta
mamlamadığından işlemden 
kaldırıldı.) 
30 . 4 . 1969 (Plâna uygun ol
maması) 

31 . 3 . 1970 (Plâna uygun ol
maması) 

15 . 7 . 1971 (Plâna uygun ol
maması) 
27 . 7 . 1971 (Plâna uygun ol
maması) 
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2. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz'in, 
din görevlilerine baskı ve müdahale yapıl makta 
olduğuna dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Fe
rit Kubat'in yazılı cevabı. (7/665) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 6 . 8 . 1 9 7 1 

Mevlüt Yılmaz 
Balıkesir Milletvekili 

1. Son aylarda bâzı idareciler, özellikle din 
görevlilerini, müftü ve vaizleri hedef alarak 
camilerde aşırı sağcılık yapılıyor (Halka islâm 
dininin icapları) öğretiliyor bahanesiyle vaizle
re müdahaleler olmakta mıdır? 

2. 5 . 8 . 1971 günlü gazetelerden öğrendi
ğimize göre, Kula Merkez Vaizi içkili sünnetle
re, düğünlere gitmiyor, esbabı mucibesiyle ilçe
nin Kaymakamı tarafından işten el çektirildiği 
doğru mudur? Bu haber doğru ise Sayın Kay
makam hangi salâhiyetle, hangi kuvvetle bir 
din adamına baskı yaparak islâm dinince yasak 
sayılan bir fiili işlemeye zorlayabilir? Bu hare
ket, Anayasanın lâiklik ilkesine, din ve vicdan 
hürriyetine aykırı değil midir? Adıgeçen kay
makam hakkında bu kanunsuz tasarrufundan 
dolayı, Bakanlığınızca bir işlem yapılmış mıdır? 

3. 3 - 4 ay içinde emniyet makamlarınca 
nezaret altına alınan din adamlarının adedi ne 
kadardır? Ve hangi suçlardan dolayı takibata 
uğramışlardır? 

T. C. 
içjilşileırli Bıaikamlığı 14 . 1 . 1972 

Emniyet Genel 
MMüırlüğü 
Daire : 1. 

Sulbe : 1. IB. 
İKonıu : Balıkesir Müldfcvekilti Mevlüt 

YıUnuaız'ın yazılı sora öneaigeisi. / 

Millet Meclisli Başkanlığıma 
ilgi : 9 . 8 . 187!1 güm ve Genıel iSfeİkrîetaiik 

Kajıtfuımlar Müdürlüğü 4185/31769 - 7/665 sayılı 
yiaızıllaiıu. 

İDin görevlilerinle ıb'aiskı ve miüdaJhialle yapıl-
ımakta olduğuma daiir Balıkesir MilleiavielkîiliL 

Mevlût Yılmaz tarafındlam verilem 9 . 8 . 1971 
tarihli ıslara önıeımgesi üzerlime gertelkli inceleime 
yapılmıştır. 

II. idare âmiidıedmiızin özelliMe müftü ve 
vaizler üzenimde stüç mlaMyeitimide olaniadifeça 
vaıızlların'a müdaihaMeri mlelvzulutoalhısıollaımiaız. 

iAnüalk, idare âmillerimi©, C. SaıvcılıMaırı vıe 
aalbıita âmirlerimle zaman zamam suç işlendiği 
Ihaikkımda vâki müracaatları nlaam içlerlisimldıe d©-
ğerlendirileırek mlelvkffli mıuıameleye koymlak İda
re âmlirllefriinlin if alsımldam vareste kailaırnılyaıcafk-
cakl&n bir görevleridir. 

2. Kulla KaiymaikaJmaaııın Vaiz Necmettin 
iKöisem'i ifbem el çelktirrnıesi ile dlgili muaime-
leıde, içMıi veya iıgkMiz bir düğüne gidüp giit-
mömeisinıim bir liıligüöıi yolktur. 

(Bu hutsulsta gazetelerde yapılan mieışriyat ha-
ıkilkaJte uymamaJkttıaidır. 

iKaiyımalkam hakikıınlda valililikçe yapdan tah-
kikait nie'bioeöimıde, biır Ikuısur veya su<çu olnıa-
.dığımdanı işlem yapılmasına malhal olmadığı 
mefciceisiime vaırıllmı^tır. 

3. iSon 3 - 4 ay içerisdmde (34) din adamı 
ihakkımida, lâikliğe aykırı harlelkıet etmek, Nur
culuk, Siüüeymatmcılık faalüyetlerimklle1 buüiunmak, 
Anapiça teldrisaft yapmak, yasak yayın, ve bno-
,?iir ıbulumiduirfmlak, 61®6 sayılı Kamiumıa muha
lefet, millî (mlenlfaJaitleriımiiızie ve bütünlüğümüz© 
aykırı bölücü faaliyetlerde bulunlmıalk, Atatürk'
üm mıânievi şalhsiyetinle hakaret gijbi muhtelif 
sulçlaırdan kanıumıi işlem yapılimıışitır. 

Yurduimiuzda kamlumlaffajmaızım eşMük ve ta-
tar.afisızlıfc ilkelerime taim olarak uyulmak: su
retiyle taJtlbilkünıe âzami gayret sartfe/dilmekite 
ve hSiçJbisr vatamldaşajmalz hakkında keyfî muame
lemle mıüisiam'aihıa edıknliyecek ve imkan verifmi-
yöcektir. 

Arz edıerim. 
Ferit <Ru!bat 

İçişleri Bakanı 

3. — Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, 
1965 yılından 1970 yılı sonuna kadar iller iti
bariyle tarım kazançları ve bu kazançlardan 
tahsil edilen vergi miktarına dair soru önergesi 
ve Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı ce
vabı (7/675) 
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'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve istirham ederim. 

Konya Milletvekil 
Bahri Bağdaş 

1. 1905 - 1966 - 1967 -.1968 - 1969 ve 1970 
yıllarında iller itibariyle tarım kazançları, ver
gi mükellef adedi, 

2. iller itilbari'yle tarım kazançlarından tah
sil ©dilen vergi miktarı Tl. olarak, 

3. 2 nci maddede zikredilen tahsilatların 
sağlanması için Hazinece sarf edilen Tl. mik
tarı. 

T. 0. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 2141654 - 68/1459 12 . 1 . 1972 

Konu : Zirai kazançlar Hk. 

T. B. M. M. Genel Sekreterliğine 
Kanunlar Müdürlüğü : 
îlgi : 20 . 12 .1971 gün ve 7/675 - 4258/32452 

sayılı yazınız. 
ilgide kayıtlı yazınıza ekli olarak gönde

rilen; 1965 yılından 1970 yılı sonuna kadar 
iller itibariyle Zirai Kazançlar ve bu kazanç
lardan tahsil edilen vergi miktarına dair, Kon
ya Milletvekili Bahri Bağdaş tarafından veri
len ve Bakanlığımıza tevcih olunan yazılı soru 
önergesine, verilen cevabi yazımızla mükellef 
adedi ve vergi miktarlarını gösterir cetvelden 
ikişer nüshasının ilişikte sunulduğu saygiyle 
arz olunur. 

Maliye Bakanı 
Sait Naci Ergin 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
(Sayı : 2141654/68 - 63198/75401 

Konu : Zirai Kazançlar Hk. 
14 . 10 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterlik Kanunlar Md. 
îlgi : 21 . 8 . 1971 gün ve 7/675 - 4258/32452 

sayılı emirleri. 
1. Konya Milletvekili Bahri Bağdaş tara--

fmdan Sayın Başkanlığınıza verilen yazılı soru j 
önergesinin 1 ve 2 nci maddelerinde istenilen I 

bilgileri havi cetvelden iki nüshası ilişik olarak 
sunulmuştur. 

2. Yine aynı önergenin 3 ncü maddesin
de Zirai Vergi tahsilatının sağlanması için Büt
çeden sarf edilen ödenek miktarının da bildiril
mesi istenilmekte isede; 

Maliye Bakanlığı Gider Bütçesinde bulunan 
çeşitli ödenekler Genel Bütçede yer alan bütün 
gelirlerin tahsilinin sağlanmasında sarf edil
mekte olup, bundan Zirai Kazançlara sarf edi
lenin tefrikine imkân görülememektedir. 

Ancak Zirai Kazançların elde edilmesi ile 
ilgili olarak Bütçenin Bölüm 14.450 (213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 246 nci maddesi gere
ğince muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerine veri
len ücret) tertibinden 1965 - 1970 yıllarında 
toplam olarak (281 682) Tl. sı bir harcama 
yapılmıştır. 

Keyfiyet bilgilerine saygiyle arz olunur. 
Maliye Bakanı 
Sait Naci Ergin 

4. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
A?nasya ilindeki vakıflara ait ev, dükkân ve bi
naların miktarlarına, kira durumlarına dair soru 
önergesi, ve Devlet Bakanı llyas Karaöz'ün ya
zılı cevabı (7/735) 

Millet Meclisiî Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun ilgili Sayın Bevlet Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygiyle rica ederim. 

Vehbi Meşhur 
Amasya Milletvekili 

1. Amasya ilinde bulunan Vakıflara ait bi
lûmum ev, dükkân, binaların miktarı?. 

2. Ayrı ayn belirtilmek suretiyle bu bina
ların kimlere ve ne miktarda kira ile verildiği?. 

3. En son fiyat tesbitleri hangi yıllarda 
yapılmıştır? Son senelerde artan kira bedelleri 
dikkate alınmış mıdır? 

4. Vakıflardan ucuz fiyatlarla 3 - 5 işyeri 
icarlayıp pahalı olarak başka şahıslara vermek 
suretiyle bu işin ticaretini yapanların bulun
duğu söylentileri doğru mudur? 

Not : Bu tezkereye iUşik cetveller, kesafeti 
sebebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadı-

\ ğından, aslı dosyasına konmuş olup, bir sureti 
i de soru sahibine verilmiştir. 
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5. Bu kiracıların vakıflara ait ödenmemiş 
ve takilbata uğramış borçları var mıdır ve kim
lerdir?. 

6. Tarihi hititlere kadar dayanan Amas
ya'da vakıflara ait çok sayıda emlâkin bulun
masına rağmen vakıflar memurluğunun Amas-
yadan lâğvme ve alınmasına sebep nedir? Hiz
met binasınında mevcudolduğuma göre bu Me 
memur istihdam edilmiyecek midir?. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
ıSayı : 2 - 04 - 10 

11 . 1 . 1972 
Millet Meclisli Başkanlığıma 

Amkara 
İlgi : 9 . 11 . 1971 gün Genel Sekreterlik -

Kanunlar Müdürlüğü 7/735 - 4593/35305 sayılı 
yazıları. 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'-
un 9 . 11 . 1971 günlü yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
ilyas IKaraöz 
Devlet Bakanı 

Amasya Mille!tvekili Sayım Mehbi Meşhur'um 
9 . 11 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin 

cevabı 
1. — Amasya ilmide laikaar mıevinlden 70 ilâ 

90 M2 sahalı arsa üzerinde yapılmış 4 apartmam, 
4 ıev ve oda, 82 dükkân, 3 ardiye, 12 bina ol
mak üzere (105) adet maabut ve 62 ev ve oda, 
11 dükkân, 6 bina olmak üzene (79) adet mül
hak ve toplam (184) adet musakkaf vakıf ta
şınmaz mal bulunduğunu, 

2. — Bu (taşınmaz malların 1964 malî yılı ki
ra tahakkukları tutarı (95 083,93) lira iken 
6570 sayılı idra Kanununun kira miktarına iliş
kin 2 ve 3 ncü maddelerimin Anayasa Mahkeme
si tarafından iptalimden sonra yapılan artır
malarla kira tahakkuklarının 1968 yılımda 
(106 886) liraya ve 1971 malî yılında (132 342) 
liraya çıktığını, 

3. — Kira rayiçleri takilbedilmekte olup em
sallerime göre eksik görülen kiraların rızaem 
veya mahkeme yoluyla emsal seviyeye çıkartıl
makta olduğunu, 

4. — Vakıflardan işyeri olarak kiralayıp da 
başkalarıma kiraya veren kiracı bulunmadığımı, 

5. — Ekim 1971 ayı sonu itibariyle geçmiş 
yıllardan tahakkuk etmiş olup da tahsil edile

memiş (46 574,30) lira kira bulunduğunu bu
nun (31 000) lirasının Hızır Hayrettin Paşa 
vakfımdan han ve garaj müstecirine aidolup 
bunun da tahsili için borçluları hakkımda icra 
takibi yapılmakla beraber ayrıca tahliye dâva
sı da açılması için talimat verildiğini, 

6. — Vakıfların gerek temsil gerek daha 
iyi muhafazalarımı temin ve vakfiyelerine göre 
en iyi şekilde üktisadilük prensiplerine istinaden 
değerlendirilmeleri için müdürlükler ve bölge 
müdürlükleri bünyesinde yeterli elemanlarla 
idarelerimin uygum bulunduğunu ve bu mülâha
za ile memurluklarım 1262 sayılı Kamunla kal
dırılmış olduğunu, 

Arz ederim. 
İlyas KaraJöz 
Devlet Bakamı 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon Karahisar ilindeki vakıflara 
ait ev, dükkân ve binaların miktarlarına, kira 
durumlarına dair soru önergesi ve Devlet Baka
nı İlyas Karaöz'ün yazılı cevabı (7/745) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Bakanı 

tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını ri
ca ederim. 

Saygılarımla. 
Süleyman Mutlu 

Afyon K. Milletvekili 

1. — Afyon Karahisar ilimde bulunan vakıf
lara ait bilûmum gayrimenkullerin miktarı mê  
dir? Bumlarım ne miktarı, dükkân, ev, tarla, ar
sadır? 

2. — 11 ve ilçelere göre ayrı ayrı belirtmek 
suretiyle bu varlıklar ıkimîere 'kiraya verilmiş
tir? Ve kira bedelleri nedir? 

3. — Em son kira bedeli teslbitleri hangi yıl
da yapılmıştır? iSom yularda artan, 'kira bedelle
ri dikkate alınmış mıdır? 

4. — Vakıflardan işyeri kiralayıp başka bi
risine kiraya verem kimseler var mıdır? 

5. — Bu kiracıların vakıflara ait ödenmemiş 
takibata uğramış borçları var mıdır? Varsa 
bunlar ikiımlerdir? 

6. •— Afyon ilimde çok miktarda vakıflara 
ait emlakin bulunmasına rağmen vakıflar teş-
'kilâtımın kaldırılıp, Kütahya iline bağlanması
nın sebebi medir? 
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T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 2 - 04 - 11 

11 . 1 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
İlgi : 9 . 11 . 1971 gün Genel Sekreterlik -

Kanunlar Müdürlüğü 7/745 - 4629/35545 sayılı 
yazıları. 

Afyon ıKaraıhfear Milletvekili Sayın Süley
man Mutlumun 9 . 11 . 1971 günlü yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Uyara Karata 
Devlet. Bakanı 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Süleyman 
Mutlumun 9 . 11 . 1971 Tarihli Yazılı Soru 

önergesinin Cevabı 
Afyon Karahisar ilinde akaar nevinden 11 

ev, 30 dükkân, 3 tarla, 9 arsa, 1 değirmen, 1 ker
vansaray, 3 hamam, 1 gazino, olmak üzere 59 
adet mazbut ve 1 ev, 6 dükkân, 3 han, 1 değir
men, 3 hamam, 5 bahçe, tarla, 5 arsa olmak üze
re 24 adet mülhak ve toplam olarak (83) adet 
vakıf taşınmaz mal bulunduğunu, 

2. - Bu taşınmaz 'inalların 1964 malî yılı kira 
tahakkukları tutarı (87 286 86) lira iken 6570 
sayılı Kira Kanununun kira miktarına ilişkin 
2 ve 3 ncü maddelerinin Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptalinden sonra yapılan artırmalar
la bira tahakkuklarının 1968 malî yılında (170 
633 97) liraya ve 1971 malî yılında (320 585) 
liraya çıktığını, 

3. - Kira rayiçleri takibedilmekte olup, em
sallerine göre eksik görülen kiraların rızaen ve
ya mahkeme yoliyle emsal seviyeye çıkartılmak
ta olduğunu, 

4. - Vakıflardan işyeri olarak kiralayıpta 
başkalarına kiraya veren kiracı bulunmadığını, 

5. - Ekim 1971 ayı sonu itibariyle geçmiş yıl
lardan tahakkuk etmiş olupta tahsil edilememiş 
(18 811 32) lira kira bulunduğunu ve bununda 
tahsili için borçluları hakkında icra takibi yapıl
makta olduğunu, 

6. - Vakıfların gerek temsil gerek daha iyi 
muhafazalarını temin ve vakfiyelerine göre en 
iyi şekilde iktisadilik prensiplerine istinaden 
değerlendirilmeleri için Müdürlükler ve Bölge 
Müdürlükleri bünyesinde yeterli elemanlarla 
idarelerinin uygun bulunduğunu ve bu mülâha

za ile memurlukların 1262 sayılı Kanunla kaldı* 
rılmış olduğunu, 

Arz ederim. 
îlyas Karaöz 

Devlet Bakanı 

6". — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıhnaz'm, 
Aydın ilinin Söke ilçesine bağlı Yenidoğan köyü 
ilkokulu binasının yenilenmesine dair soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakam İsmail Arar'ın yazı
lı cevabı (7/752) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Millî Eğütim Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına tavassut buyurulmasını saygı ile rica ede
rim. 31.10.1971 

M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Soru : 
Söke ilçesine bağlı Yenidoğan köyü, merke

ze çok yakın büyük bir köyümüzdür. Yenido
ğan'm ilkokulu, bun'dan 30 sene kadar evvel 
köylüler tarafından yapılmış olup, bugünkü ih
tiyaca kâfi gelmemektedir. Eğitilme çok önem 
veren bu köy halkı, okullarının yıkılıp, yerine 
büyük ve modern bir okul yapılmasını iste
mektedirler. Bu maksatla, köylüler her türlü yar
dıma da hazır oldufklarını bildirmişlerdir. 

Bu köyün yeni bir okula kavuşturulması için 
yerinde inceleme yapılmış mıdır? Köylülerin 
bu istekleri ne zaman yerine getirilebilir? Köy
lülerin vadettikleri yardımı nasıl değerlendir
meyi düşünüyorsunuz? 

T. 0. 
Milî Eğitim (Bakanlığı 

12 . 1 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

ilgi : 24.11.1971 tarih ve 7/752-4654/35752 
sayılı yazıları. 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, Ay
dın ilinin Söke ilçesine bağlı Yenidoğan köyü 
ilkokulu binasının yenilenmesine dair yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

İsmail Aırar 
Millî Eğütli'm ©akamı 
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Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz'in, 
Aydın ili Söke İlçesine bağlı Yenidoğan köyü 
ilkokulu binasının yenilenmesine dair yazılı soru 

önergesi ile ilgili cevabımız. 
Aydm ili Söke ilçesine bağlı Yenidoğan kö

yü ilkokulu, 1970 - 1971 öğretim yılında 3 öğ
retmen ve 106 öğrenci ile 4 derslikte öğretim 
yapmıştır. 

Okul müdürlüğünün, okul binasının tehlikeli 
bir hal aldığını bildirmesi üzerine, adı geçen 
il bayındırlık müdürlüğüne yaptırılan inceleme 
sonunda, binanın her hangi bir tehlike ile kar
gı karşıya olmadığı, yalnız kiremitlerinin akta
rılmasının gerektiği bildirilmiştir. 

222 sayılı Kanuna göre ilkokul yapım işleri, 
ilköğretim hizmetlerinin bütünlüğü içinde, vali
liklerce programa bağlanmlalktadır. 

Yenidoğan köyü ilkokulunun, 1972 yılı prog
ram taslağına alındığı ve bütçe imkânları mü-
saidolduğu takdirde tamiri cihetime gidileceği, 
adı geçen il valiliğinin 3 . 12 . 1971 tarih ve 

. 17635 sayılı yazısından anlaşılmaktadır. 
7. — İstanbul Milletvekili Hüseyin D olun'-

un, öğretmenlerimizin Devlet tiyatroları, opera 
ve balesinden indirimli yararlanmalarına dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı İsmail 
Arar'ın yazüı cevabı (7/784) 

30 . 11 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Kültür Bakanı ta
rafından yazık olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi' saygılarımla dilerim. 

ı i&tanibul Milletvekili 
Hüseyin Dolun 

İçinde bulunduğu ekonomik ve sosyal buna
lımlara rağmen yurdun en kılcal damarlarına 
kadar yayılarak fedakârca Türk Kültürüne 
hizmet veren her derecedeki okul öğretmenleri
nin : 

1. a) Devlet Tiyatrolarından, 
!b) Devlet Opera ve Balesinden, 
c) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkes

trası konserlerinden, 
d) Kültür Bakanlığıma bağlı tüm müzeler

den indirimli yararlanmaları düşünülüyor mu? 
Düşünülüyorsa bu indirim nisbetinin en az 
% 50, en çok % 75 olması mümkün görülüyor 
mu? 

2. Kültür Bakanlığınca yeniden açılması 
düşünülen bölge tiyatrolarının geri bırakılmış 

ya da az gelişmiş bölgelerden başlatılması, Türk 
Kültüründen bugüne dek nasibini alamıyan bu 
bölge halkının hizmetine öncelikle sunulması 
düşünülüyor mu? 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
00017 12 . 1 . 1972 

GVÜillet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 7 . 12 . 1971 tarih ve 7/784 - 4785 

36460 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, 
öğretmenlerimizin Devlet Tiyatroları, opera ve 
balesinden indirimli yararlanmalarına dair ya
zılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
İsmail Arar 

Millî Eğitim Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin Dolun'un, 
öğretmenlerimizin Devlet tiyatroları, opera ve 
balesinden indirimli yararlanmalarına dair ya

zılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
1. a) Devlet tiyatroları temsillerinde öğ

rencilere % 50 indirimli giriş tarifesi uygu
landığı halde bütçe imkânlarının yetersizliği 
sebebiyle öğretmenlerimize indirimli tarife tat
bik edilememektedir, ilerde bütçe imkânları 
elverdiği takdirde, öğretmenlerin indirimli ta
rifeden faydalandırılnıası düşünülmektedir. 

b) Devlet Opera ve Balesinde öğrencilere 
% 50 indirimli tarife uygulanmaktadır, öğret
menler grup halinde geldikleri zaman % 50 in
dirimli tarifeden faydalandırılmaktadır. 

c) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
konserleri, yıl içinde Bakanlığımıza müracaat 
eden hayır derneklerine, bir priogram dâJhilinde 
tahsis edilmekte ve belli bir tarifeye göre kon
serlere giriş ücretinden bu dernekler yararlan
maktadır. Bunun dışında konserlere giriş üc
reti bahis konusu değildir. 

d) Bakanlığımıza bağlı tüm müzelere grup 
halinde gelen öğretmen ve öğrencilerden giriş 
ücreti alınmamaktadır. 

2. Bölge Tiyatroları Kanun tasarısı üzerin
de çalışmalar yapılmaktadır. Bu tasarıda, böl
ge tiyatrolarının geri kalmış ya da az gelişmiş 
bölgelerinden başlatılması öngörülmektedir. 
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8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılıyım, «Ata
türk ve Türk Devrim Tarihi» adı altında kitap
ların hazırlanmasına ve bu kitapların bütün 
okullarda okutulmasına dair soru önergesi ve Mîl
lî Eğitim Bakanı İsmail Arar'ın yazılı cevabı 
(7/786) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak sayın Millî 

Eğitim Bakanı (tarafımdan cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ©derim. 2 . 12 . 1971 

Saygılarımla. 
Celâl Kargılı 

İçel Milletvekili 

«Atatürk ve Türk Devrim Tarihinin» gerçek 
yönleriyle yazılması, ülkemizin gieri kalmışlık
tan kurtarılıp Atatürkçü çizgide çağdaş uygar
lık düzeyine ulaşabilmesi için zorunludur. Bu 
nedenle, yetkili 'bir heyet tarafından hazırlana
cak «Atatürk ve Türk Devrim Tarihi» kitapla
rının ilkokuldan haşliyarak, orta, lise ve yük
sek öğrenimde temel bir ders olarak okutulma
sı gereklidir. Bu durumda, yetkili bir heyet ta
rafından Atatürk ve Türk Devrim Tarihi kitap
larının hazırlatılarak, bunun ıaıdı geçen öğrenim 
kademelerinde temel bir ders olarak okutulma
sı düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise, bu 
husus ne zamıan uygulamaya koyulacaktır? Bu 
konuda çalışmalar mevcut mudur 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
(Sayı : 00020 

12 . 1 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 . 12 . 1971 tarih ve 7/786 

36592 sayıll yazıları. 
4797/ 

İçel Milletvekili 'Celâl Kargılı'nm, Atatürk 
ve Türk Devrim Tarihi aidi altında kitapların 
hazırlanmasına ve bu kitapların bütün okullar
da okutulmasına dair yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

İsmail Arar 
Millî Eğitim Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın öelâl Kargılı'nm, Ata
türk ve Türk Devrim Tarihi adı altında kitap
ların hazırlanmasına ve bu kitapların bütün 
okullarda okutulmasına dair yazılı soru öner

gesi ile ilgili cevabımız. 

Atatürk Akademisi kanun tasarısı hazırlan
mış, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş
tur. 

Bu tasamda, sayın önerge sahibinin sorula-
riyle ilgili konular da bulunmaktadır. 

Tasan kanunlaştığı takdirde, kurulacak 
olan Akademinin çalışma alanına giren husus
lar arasında, 'özellikle, Türk Devrim Tarihinin 
müfredatı ve muhtevasının hazırlanması, bu 
konuları okutacak öğretmenlerin yetiştirilmesi 
ve denenimi de yer alacaktır. 

9. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, 
Aydan Bozdoğan ilçesinin yollarının ne zaman 
yapılacağına dair soru önergesi, ve Bayındırlık 
Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/804) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 22 . 12 . 1971 

M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Soru : Aydın'in Bozdoğan ilçesi birçok yön
den yıllardır ihmale uğramış, ekonomik bakım
dan gelişememiştir. Çeşitli etkenler yanımda bu
nun en önemli nedeni, Bozdoğan'ın çevre ile 
bağlantısı zayıf, körfez durumda kalmış olması
dır. Bugün bu ilçemizin köyleriyle birlikte kal
kınması için Bozdoğan - Muğla karayolu ulaşı
mının sağlanmasına halk büyük umutlar bağla
mış bulunmaktadır. Bunun içim gerekli olan Boz
doğan Yatağan karayolu yapıldığı takdirde, 
Bozdoğan'ın ekonomik hayatı canlanacak, köy
lü ve esnaf kalkınacak ve Muğla'nın Ankara ve 
Orta Anadolu ile ulaşımı büyük ölçüde kolay
laşacaktır. Ayrıca îbu sayede Aydın - Nazilli 
arasındaki karayolu trafiği yükü de azalacağı 
gibi, ulaşım mesafesinin (kısaimasiyle sağlana
cak zaman ve maliyet tasarrufu da unutulma
mak gerekmektedir. Yatağan - Bozdoğan yolu
nun yapılması sayesinde yol güzergâhı üzerinde 

3)62 — 
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bulunan köylerimizin kalkınması da kolayla
şacaktır. iŞimdiye kadar halkın bu konudaki ıs
rarlı müracaatlarına maalesef hep olumsuz ce
vap verilmiştir. Konunun lönemi çok yönlü ola
rak incelenmek suretiyle, bu yolun yapıımını 
hangi icra yılı programına almayı düşünüyor
sunuz? Bu konuda şimdiye kaıdar her hangi bir 
etüt çalışması yapılmış mıdır? Bu mesele hak
kındaki görüşlerinizin etraflıca açıklanmasını 
rica ediyorum. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 12 .1.1972 
Sayı : 50 
Konu : Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'ın yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 . 12 . 1971 gün ve 7-804/4927-37508 

sayılı yazınız. 

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin yollarının ne za
man yapılacağına dair Aydın Milletvekili M. 
Kemal Yılmaz tarafından verilen yazılı soru 
önergesine aşağıdaki bilgi sunulmuştur. 

Bozdoğan ilçesi asfalt kaplamalı yollarla Ay-
dın'a ve civarına bağlı bulunmaktadır. 

Bozdoğan ilçesinin Yatağan yoliyle Muğla'
ya bağlantısının sağlanması, arada bulunan 24 
kilometrelik geçit vermiyen kesimin yapılması
na bağlıdır. 

Mevcut bütçe durumumuz ve ihtiyaçlar, ken
di iline bağlı bulunan Bozdoğan ilçesinin başka 
bir yolla komşu ile bağlanmasına şimlidik imkân 
vermemektedir. 

Üçüncü 5 Yıllık Plân çalışmaları devam et
mekte olduğundan, söz konusu yolun hangi yı
lın programına alınabileceği henüz büinnıemek-
tedlir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder Öztekin 
Bayındırlık Bakanı 

10. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Ehnah ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle 
gen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Mukadder Özte-
kin'in yazılı cevabı (7/807) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sorduğum hususun Sayın Bayındır-

17 . İ . İ972 O : İ 

lık Bakanı tarafından slözlü olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 16 . 1 . 1970 

Antalya Milletvekili 
Hasan AH Gülcan 

Elmalı ilçesine bağlı Sütleğen köyüne git
mekte olan ve Orman idaresi tarafından yapılan 
Sinekçibeli - Sütleğen arası 7 kilometrelik yol 
bozulmuş bulunmaktadır. Bu yolun devamı tu
ristik muhit olan Demre bucağı, Kaş ve Fethi
ye'den Muğlaya kadar uzanır. Ana bir güzer
gâh teşkil etmektedir. Bu yolun Karayolları 
çerçevesine alınması düşünülür mü? Tamir ve 
ısiahı hakkında Bakanlığınızca bir düşünce var-
mıdır? Sütleğen köyü muhtarlığının âcil ihti
yacı gösteren ve Yuvacık, Çamlı Köy, Akörü, 
Kemer, Çatal oluk köylüleri ve islâmlar Yaylası 
ahalisinde bu yola indiğine dair mazbataları 
ilişikte sunulmuştur. Ş'iımdiye kadar karayolla
rına adı geçen yol alınmamış ise, önemi nazara 
alınarak alınması için bir hazırlik yapılacak mı
dır? 

Sayın Antalya Milletvekili 
Hasan Ali Gülcan 

Köyümüzün hayat kaynağı sayılan Sinekçi
beli - Sütleğen arası 7 kilometre yolun bu yıl Or
man işletmesi ve köyümüz şahsi gayretleri ile 
yeniden açıldığı malûmunuzdur. 

Bu yeni açılan yolumuzun bakım ve stabili
zesinin yaptırılacağı vaatlerinizin önplânda idi 
maalesef şimdiye kadar bir faaliyet görmedik. 
Ve bu mezkûr yol güzergâhı yenilenmesiyle bâ
zı yerler kaymış bâzı yerler çamur deryası ol
muş ve bu yoldan geçilmez hale gelmiştir. Yeni 
açılan PTT acentamız çalışamaz hale düşmüştür. 
Köyümüzle beraber buraya bağlı Yuvacık, Çam
lı köy, Akörü, Kemer, Çatal oluk ve islâmlar 
yaylasında hastalar sedye ile Sinekçibeli'ne ta
şınmaktadır. Durum bilgilerinize arz olunur. 

Yirminci yüzyılda bu şekilde durum sağlıyan 
sizlere şükranlarımızı sunarız. 

20 .12 .1969 
Sütleğen Köyü Muhtarı Ve ihtiyar Heyeti 

Mehmet Alıcı Üye 
Üye üye 
Üye üye 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kaş ilçesine bağlı Gömbe - Sütleğen yolunun 

seller sebebiyle tahribolduğundan tamirinin ya
pılıp yapılmıyacağı ve Karayolları kapsamına 
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alınıp •alınmayacağı hakkında Bayındırlık Ba
kanlığından sözlü soru sormuştum. Bu kere bu 
sözlü sorumu yazılıya çevirdiğimden, gereğinin 
ona göre yapılmasını ve yazılı olarak cevaplan
dırılmasını rica eder, saygılar sunarım. 

13 . 12 . 1971 
Hasan Ali Gülcan 

Antalya Milletvekili 

T. 0. 
Bayındırlık Bakanlığı 12 Ocak 1972 

Hususi Kalem 
Sayı : 45 

Konu : Antalya Milletveki
li Hasan Ali Gülcan'm ya
zılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 31 . 12 . 1971 PÜn ve 7 - 807/929 -

4308 - 37916 sayılı yazınız. 
Antalya'nın, Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibe-

li - Sütleğen köyü yolunun tamir ve ıslahına da
ir Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmak üzere ve
rilen ve ilgi yazınızla yazılı soruya çevrildiği 
bildirilen sorusuna aşağıda bilgi sunulmuştur: 

Sinekçibeli - Sütleğen - Kalkan ayrımı, zayıf 
stabilizeli bir il yoludur. Yeniden yapılması ge
rekmektedir. Tahmin edilen maliyet bedeli 
8 260 000 liradır. Antalya ilinde yapılması ge
reken ve toplam maliyeti 73 517 000 liraya ba
liğ olan 11 yol içinde 8 nci önceliği taşımaktadır. 

Ayrıca, mezkûr ilde onarıma ihtiyaç göste
ren 7 yol vardır ve bunlar için de 20 864 000 li
raya ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir. 

il yollarına ileriki yıllarda verilebilecek öde
nek belli olmadığından bu yolun hangi yıl pro
gramına alınabileceğini bugünden söylemek 
mümkün değildir. 

Yolun geçit verir halde bulundurulması için 
bakımına itina edilmesi hususunda Antalya Böl
gesine talimat verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder öztekin 
Bayındırlık Bakanı 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 12 
Marttan sonra ordudan uzaklaştırılan genç su
bayların durumlarına dair soru önergesi ve Baş
bakan Nihat Erinı'in yazılı cevabı (7/819) 

25 . 12 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

(Aşağ'Jiaiki sorumum yazılı olarak Sayın Baş-
(baıkamı tarafından ceivaplandıırailmtanı arz ve 
teklif iedarümı. 

Saygılarımla. 
Celâl IRangıli 

Üçe'l M»vek!i'li 

12 Marttan sonra ordudan emiekllilk müddeti 
dölmladan uzakl'aştallan çok s<ayııda genıç suîbıay 
ibütün çajbalarımıa rağmen % bulamamakta, aiHe>-
leri ive çoaulklamijyle bilirlUlkte gün gieçjbiıkç/e büyü
yen bir sefaletin içine itilmektedirler. Türk Si
lâhlı Kuvlvetlerljnd'e yüzlbaşı, üsteğmen, tıeğmietn 
rütbeleriyle goırıev ıgöırimîüş bu kiımlsdieırıin bu
gün sjçinde bulıumduikHarı durulm giözbebieğümlLz 
olan Ordumuzun itibarı ile bağdaşmamaktadır. 
Bu genç enUekli askerlere iş verilmemesi için 
ıba-jlkilar yapıldığı, eımıeklli aandığryb iüşfeile-
riiınıin kenıdüleıriınie bir dıalha Devlet sıefktiösrıiiınde 
iş vsrlilltmlilyeoeğinıi iımâ eldıeır bdlçlimlde bütünüyle 
kesildiği söytamektödir. Bu söylentilerin aslı 
var mıdır, yoksa hu genç emıeEclii asfcsîrllerin 
müracaat ettıMieri işlerde karşılaştıkları en
gelleri giderilmek âoin ne gibi çareler düşünüle
bilir?. 

T. C. 
iBaşIbaikaaiılık 

Kanunılar ive IKararlar 
Teltlklük Dairesi 

ıSayı : 77-66/302 
14 . 1 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 31.12.1971 tarih ve 7/819-4970/37733 

sayılı yaaımaız. 

İçel Milletvekili Celâl Kangılı'ann, 12 Mart
tan sonra ordudan u&aiklaştırılan subayların du-
rulmlarına illişlkiın 25 . !12 . 1971 tarihli yaMı 
sloru önıengelsliınin deivalbı iki nüsha olarak s(k3.i-
oe sunullmiu^tur. 

iSayîgıfyle arz leidleıriiım. 
IPirtrf. Dr. Nihat Briım 

Başlbalkan 

içel MilHâttvekili Celâl Kargılı'nın, 12 Marttan 
öooııra -ordudan uaaMialştaırıilan sulbaylann diuırulm-
larmıa ilişkin 25 . İB . 1971 tarulhl yaMı süıru 
önergesinin cevabıdır. 

— 364 — 
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Anayasamızın 58 nci maddesinde, «Her 
Tüıik, kamiu hizımetleıriını'e' ginmıe haMana sahip-
tO£T. 

Hizmete alınmada, ödevin gerek'tirdiğ-i nü-. 
tteHÜküleTtdieaı basjka hnlçlbir ayınım g'özettdletmelz» de-
nilmleik suırteitliljrle, ikamıu yametînie atamada bu 
ödevün gteırekitftrdfiği nıiteflükten balşjka hiçfoir ayı
rım yapıiimalyâ &jğı kelsin büfemle bapanmış bu
lunmaktadır. 

IBÖylecfe, hâzmete alınma, o hizmetin gerek
lerine uyîgıum olma ve çeşüfclü kanuni formalite-
lerin yerine getirilmesiyle mümkün olmaktadır. 

tBuınlaırıiaoı ernııeiküülye ayrılanlara dış vi&riloıli. 
yeceğıi veya verü'mteımlesi için baî kı yapıldığı 
iddiaları asılsız bir süylenltidsn ilbaareitltiır. 

Esasen Anayasamızın 40 ncı maddesine göre 
ide «Hemta, dilediği alanda çalınma vie sözleşme 
Ihürrliyetlerine sabipltiır,..» denlilerdik çalışama hür
riyeti açıkça hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

IBu hıükümleır ımuvaıcehesıinde ötnleır(g,edie sözü 
gecem şahısların kaımu hli^mstlerüna alaımmlalann-
da her Jhsunjgi biilr ayıinım yajpıilmadığı gibi bunla
ra uımuimii hükümlerin uyigulanıacağı tabiîdir. 

Prof. Dr. Nihat Etrilm 
(Başbakan 

^ M » 
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Karayoîlan Genel MürtiMüğü 1971 yılı Bütçe Kanılarıma foapı eetvetade değilşjMk yapikıası 
hakkında kamun tasarısına verd'l'em oyülann sonucu. 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Eıza Güllüoğlu 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHtSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Masan Akoalıoğlu 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Naıhiıt Men'teşe 
İsımet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALHCESÎR 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 102 

Kabul edenler : 158 
Reddedenler : 3 

Çekinserİer : 1 
Oya katılmıyanlar : 280 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul 
BITLÎS 

Kenan Mümtaz Akışık 
BURDUR 

A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Ökten 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLt 
tlhan Açıkalın 

Hasan Korkm&zcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat EgiM 
Necmettin Gönenç 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

edenler] 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Feıthullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi ö'ztürk 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE ' 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 

Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Sezai Orkunt 
llhami Sancar 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Şinasi Osuna 
Akın özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeitekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 
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KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay îmer 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erkek 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

Abdulkadir özmen 
MUĞLA 

Adnan Akarca 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda GKiley 

RİZE 
ialih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçmer 

SÎIRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SIVAS 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Ars>kntürk 

Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Mehmet Ali Göklü 
Bahni Karaıkeçjilli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Teikin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Eeddedenler] 
ARTVİN 

i bdullah Naci Budak 

KONYA 
İrfan Baran 
Orhan Okay 

[Çekinser] 
ZONGULDAK 

Bülent Eeevit 

[Açık üyelikler] 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 

1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 
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Dtevtet Su İsteri Gtenısl Müdiürlüğü 1971 yılı Mitçe Kanunuma (bağdı detveTletfdıe d!eğ«şüklük yapılması 
'haklkıımda kanun tasamsın'a verilen oylanın -Sonucu. 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Um Gü#üoğlu 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çer$el 
Aid £h»anı Ulubahfi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Kâma Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ateaaa»n 
Mui^ Kâzını Coşkun 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Ştmfettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasası Akçalıoğlu 

ARTVİN 
Mufi^afa Roma 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi CHirer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğüu 
Osm%|i T a n 
Mevlit Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 161 

Kabul edenler : , 157 
Reddedenler : 3 

Çefcinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 281 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışık 
BURDUR 

A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barla» Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Rtfttt Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kem^ıl Demjirer 
Aralan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Hasan Korkmazean 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behızat Eğriilli 
Neomettan Gönenç 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayttuf 

edenler] 
Sa«nwt Güldıo^aa 
Ali Rıza Septioğ-lu 

ERZİNCAN 
Haaan Ç«tâakaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Kara©* 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbtuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
îllıan (Egemen) Da-

rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Sezai Orkunt 
İlhamı Sancar 
Naime İkbal Toikgöz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
M. Huiûsi Çakır 
Münir Daldal 
Şinasd Osma 
Aâon ö»d«otir 

KARS 
Lâtif Aküsüm 
Ismaü Hakkı Alac-a 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemaü Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkdoğanlı 
Orhaın Deniz 

KAYSERİ 
Tu/fan Doğan Avşangil 
M. Şervfeet Doğan 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 
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KONYA 
Sezai Ergıın 
Mustafa Kuibilay Imer 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erfoek 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Giimüşpala 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 

M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
•Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Tevfik Koraltaoı 

TOKAT 
îsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şenıer 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necata Aksoy 
Ba'hrti Karakeçili 

UŞAK 
Orhar. Dengiz 
Âdil Tucnaaı 
M. Fahri UğrasE&oğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakag 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğ'lu 

[Reddedenler] 
ARTVİN 

Abdulliah Naei Budak 

KONYA 
İrfan Baran 
Ortıan ökay 

[Çekinser] 
ZONGULDAK 

Bülent Ecevit 

[Açık üyelikler] 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 

S 
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1971 yılı Bütçe Kanuauraııa bağlı cdtıvete.deı d/eği siklik vapıtaıaısı haklknıdlaiki kamun tasansimâ 
•erlülaa oytlarım somııou. 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza GüJiiüoğlu 
Alpaslan Türkeş 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Aid thsanı Ulubahşi 
Kâzını. Uysal 

AMASYA 
Kâzını Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğhı 

AYDIN 
Nahitt Menteşe 
îsmet Sezgin 
Fikret Turhaıngil 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BlLEClK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BÎTLİS 
Kenan Mümtaz Akışıh 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
102 
158 

3 
1 

280 

[Kabul 
BURDUR 

A. Mukadder Çiloğ'Lu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
ibrahim öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğhı 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğhı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Aralan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
îlhan Açıkalın 
Hasan Korkınazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettim Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

edenler] 
ERZİNCAN 

Hasan Çetinkaya 
ERZURUM 

Sabahattin Araş 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKÎŞEHtR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan OgU2 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 

Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Sezai Orkunt 
Ilhami Sanear 
Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Tür kay 

IZMlR 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Şinasi O'sıııa 
Akın özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. ŞeVket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 
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KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay Imer 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
ilhan Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Künşad 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

Abdulkadir özmen 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
NEVŞEHİR 

Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 

Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SÜRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Tovfiik Filkret Övelt 

SIVA» 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipinar 

URFA 
Necati Aksoy 
Mehmet Ali GöMti 
Bahri Karakeçıilü 

UŞAK 
Orhan Deaıgâız 
Âdül Turanı 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakarj 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 
AHTVtN 

Abdullah Naci Budak 

KONYA 
irfan Baran 
Orhan Okay 

[Çekinser] 
ZONGULDAK 

Bülent Ecevit 

[Açık Üyelikler] 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 
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24 . 12 . 1963 ıtariih ve 359 »sayılı Türîri(ye Radyo - TeHevî yıoıı Kımım'u Kanuîmımuı bâzı miadıd©-
lerinıim değiştiriOrnıesi ve Ibu kamama ek ve geçici maddeler ilâvesi 'hakkımda kaimini ıtamosma 

verilen oylanm, sonucu, 
(Çoğııniluk yoktur.; 

ADANA 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Uluibahşi 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
îsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
Osıman Tan 

BİLECİK , 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BURDUR 
A. Mukadder Çil oğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 150 

Kabul edenler : 111 
Reddedenler : 38 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıynnlar : 292 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalık oğlu 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Bahzat Egilli 
Necmettin Gönenç 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 
Ali Rıza, Septioğlu 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Naci Gacıroğlu 

Fethüllah Taşkesenlioğln 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 
Orfoan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 

Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet îpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğaıı 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Şinasi O'snıa 
Akın özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüın 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Kulbilay İmer 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir Özmen 

MUĞLA 
Adnanı Akarca 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
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RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 

Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçmer 

SÜRT 
Zeki Çeliker 

StVAS 
Tevfik Koralta/n 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

URFA 
Mehmet Ali Göldü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Crhan Dengıiz 

M. Fahri Uğrasıaoğlu 

ZONGULDAK 

Fu<at Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fıraıt 
Cahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 
ADANA 

Ali Rıza Güllüoğlu 

ANKARA 
Kemal Ataman 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BlTLlS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
İbrahim Öktem 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 

ELÂZIŞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karaca§ehir 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 
Sezai Orkunt 
Ilhami Sancar 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KONYA 
irfan Baran 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim öztürk 

ORDU 
Ferda Güley 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 

SÜRT 
Â'cliil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şen«r 

TUNCELİ 
Hüseyin Yeııipınar 

URFA 
Necati Aiksoy 

UŞAK 
Addl Turan 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

[Çekinser] 
ÇORUM 

Ali Naki Uhısoy 

[Açık ili/elikler] 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
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M. Meclisi B : 29 17 . 1 . 1972 0 : 1 
Bâzı Tekel maddelerinin fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hasılatın Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankasında açılacak bir Deprem fonu hesabında toplanmasına dair kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu. 
(Çoğunluk yoktur.) 

AFYON KARAHÎSAE 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 

ANKARA 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğflü 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin Iram Gaydalı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kü/ntay 
Ahmet Türkel^ 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 44 

Kabul edenler : 43 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katjlmıyanlar : 398 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
ÇANKIRI 

Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Ali Uslu 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

GAZİANTEP 
Erdem Oeak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 

HAKKÂRt 
Ahmet Zeydan 

İSTANBUL 
| Nuri Eroğan 

1 Osman özer 
İZMİR 

M. Hulusi Çakır 
KARS 

İsmail Hakkı Alaoa 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

KOCAELİ 
Oevat Âdemoğlu 

KONYA 
Mustafa Kulbilay İmer 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
| Esat Kemal Aybar 

[Reddeden] 
İSTANBUL 

Bahir Ersoy 

[Açık üyelikler] 

Bursa 1 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 6 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİVAS 
Tevfik Koraltam 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

>>»<< 

- 374 — (5) 



Millet Meclisi 
Gündemi 

29 NÖU BİRLEŞİM 

17 . 1 .1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
.yapılması hakkınida kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
'Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/580; Cum-
ihuriyöt Senatosu 1/40) (Millet Mecilisi S. Sa
yısı 452; Cumhuriyet SenaJtosu S. Sayısı : 32) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1972) 

X 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkınida kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Kanma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/581; 
Cumhuriyet Senatosu 1/39) (Millet Meclisi S. 
ISayısı : 453; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
31) (Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1972) 

X 3. —• 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Biitçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/572; Cumhuriyet Senatosu 1/38) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 454; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1972) 

X 4. — 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kamıma 
ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Millî Eğitim, 
Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, Anayasa 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 58 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/537) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma tarihi : 

16 . 12 . 1971) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — Tekirdağ MilletveMI Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko-
mösyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun tasarısı ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1971, 29 . 12 . 1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yi'lmaz'ın, 
27 . 5 . 19315 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) ('S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 . 12 .1971) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Kasım. Önadım'ın, 
çırak, kalfa ve ustalık ikamuın teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçmen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. (Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 22 . 4 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
10 . 3 . 1971) 

X 2. —Bursa Milletvekili Kasım önadım'
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirdlmesimıe ve bâ
zı maddelerinle fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma tari
hi : 20.5.1970; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

X 3. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler haikkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Biriinoi dağıtma tarihi : 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

X 4. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 

ve Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy işleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik ilişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 6. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi: 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Eifat 
Öztiirkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet fco-
misyonlarm'dan 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi' : 23 . 11 . 1971) 

7. —• Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vaızif elerine dıair 
2 Temmuz 1951 tarifti ve 5805 sayılı Kanunun 
2 oıci maddesinin birimci fıkram «K» ibenıdinkle 
değişiklik yapılması hakkımda kanun tasarım 
ve içişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğittim 
Ikoaniısyonları raporları. (11/365) (S. ISayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Bilrânci diağıltma tariihi : 
23.8.1971, ikinci dağıltaa tarfhi : 29.11.1OT1) 

8. — Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 
9 ankaldaşınuın, 4926 sayılı Kamuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev 
Ekonomisi Araştırma ve Yayıım Enstitüsü ile 
Kürk Hayvanıları Yetiştirme ve Yayım Çift
liği İşletmesi hakkında kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/54) (S. Sayısı : 109 ve 109 a 1, 2 ve 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970 ; 23 . 12 . 1970; 
19 . 8 . 1971 : 9 .12 .1971) 

9. — 14 . 7 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tareih. 
ve 1327 sayılı Kanunda eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeolopar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporlara 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 302 ye 1 nci ek) 
Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971 ; 9 . 12 . 1971), 



11. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kamun tasaırısı ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

12. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asuıtay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

X 13. — Hukuk usulüne dair sözleşmeye ka
tılmamızın uygun 'bulunması hakkınlda kanun 
tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/340) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tari
hi : 30 . 12 . 1971) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imzalanmış bulunan hukukî ve cezıai işler
de a'dlî yardım sözleşmesinin 'onaylanmasının 
uygun 'bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/345) (S. Sayısı : 450) (Dağıtma tarihi • 
3 . 1 . 1972) 





Dönem : 3 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S, Sayısı : 

Bursa Milletvekili Kasım önadım'in, Çırak, kalfa ve ustalık kanun 
teklifi ve Sanayi, Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 7 numaralı 

Geçici Komisyon raporu (2/14) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Çırak, kalfa ve ustal'ık kanun teklifi ilişkte sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

GEREKÇE 

Memleketimizin çırak, kalfa ve usta durumunu düzenliyecek ve bir esasa bağlıyacak olan bu 
tasarı hazırlanırken, muhtelif dış memleketlerden getirtilen çıraklık kanunları da incelenmiştir. 

Tasarıya mesnet teşkil eden umumi sebep ve görüşlerin aşağıda belirtildiği şekilde ifade edil
mesine çalışılmıştır. 

Toplumsal bünyesi, hukukî yapısı ve demokratik amacı itibariyle çıraklık müessesesinin varlığı, 
insanlık tarihinin ilk çağlarından itibaren süregelmiştir. 

Yine çıraklık müessesesinin islâm memleketlerinde, Ortaçağın Roma, German ve Anglosakson 
tarihinde 11 nci Yüzyıldan beri lonca içinde tanzim edilmiş olduğu görülmektedir. Çırak, kalfa 
ve ustalık müessesesini belirli nizam ve kaidelere bağlıyan loncalar, neden iktisadi sistemin kurul
duğu 19 ncu Asra kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir. 

Memleketimizde de, çırak, kalfa ve ustalık müessesesi, Osmanlı İmparatorluğunda 19 ncu Asrın 
sonuna kadar yukarıda açıklanan bir nizam içerisinde inkişaf etmiştir. Bilhassa «Fütüvvet Tarihi» 
adı verilen esnaf teşekkülleri, zamanında sıkı bir merasim ve formaliteye tabi müesseseler olarak 
çalışmış, hususiyle çıraklıktan kalfalığa ve ustalığa geçiş, dükkân açış bu kuruluşlarca büyük 
merasim ve kıstaslara tabi tutulmuştur. 

Kısaca, çıraklık müessesesinin bilhassa her seviyedeki okulların çok fakir olduğu devirlerde 
orta tabaka halk toplulukları için her nevi öğretim müessesesi olarak işlemiş olduğunu ve 18 nci 
Yüzyılın sonlarına kadar şehir halkının önemli bir ekonomik öğretim ve eğitim ocağı haline ge
lerek devrin toplumsal hayatında hâkim bir rol oynadığını müşahede etmiş bulunmaktayız. 

Ticaretin şehir sınırları dışına çıkması, bunun sonucu olarak büyük sermayenin ve büyük iş
yerlerinin doğması, zamanla bu müessesenin dağılmasına yol açmış ve çocuk emeğini istismar eden 
dejenere bir hale düşmüştür. 

Bu müessesenin, Devletin kanuni bir müessesesi halinde işlemesi, 1562 yılında ingiltere'de kabul 
ve zamanın şartlarına göre 1601 de tadil edilen çıraklık kanunlariyle mümkün olmuştur. 

Tekniğin ilerlemesi, artan işgücü ve iş bölümü ile seri halinde istihsalin başlaması çıraklığın 
fonksiyonlarının başka ellere geçmesine ve bu müessesenin yıkılmasına sebebolmuştur. 
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Memleketimizde ise, Selçuklular devrinde müesseseleşen çıraklık, Osmanlılar zamanında Batı 
memleketlerindekine benzer bir gelişme geçirmiş ve fakat kanuni bir müessese halini almadan, 
Batıda aynı müesseselerin karşılaştığı benzeri sebepler yüzünden, yıkılmıştır. Bugün hemen hiçbir 
kanuni himaye görmiyen çıraklık, Borçlar Kanununun birkaç maddesi hariç sadece sahipsiz ve 
mesnetsiz bir unvan olarak devam edegelmektedir. 

Uzun bir duraklama ve bocalama devresinden sonra Batıda çıraklığı millî eğitim, işyeri sahip
leri ve işçi teşkilâtının müşterek gayretleri sayesinde canlandığına ve çok geçmeden modern 
şartlara uygun yeni bir çıraklık sisteminin gelişmesine şahidolmaktayız. 

Çırakların çoğunluğunu gençler teşkil ettiği için bunların meslek alanımda yetiştirilmeleri işi 
her şeyden önce Eğitim ve Çalışıma Bakanlıklarına düşen bir1 görevdir ve çıraklığı, meslek eğiti
mlinin ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz. 

Zira, bu görev her şeyden evveli, 'işyeri sahip kiri ve işçi teşekküllerini de yakındıan ilgilendir
diğinden çıraklık müessesesinin kuruluş ve İşleyişinden bu üç unsuru (Devlet, işyeri sahipleri 
ve işçli teşkilâtı) gereken sorumlulukları ortaklaşa üzerlerine allmiaları lüzum ve zarureti orta
ya çıkmaktadır. Bu bakımdan ida üç tariafı temsil eden üyelerden ımeydania gelecek ımlahallî çı
raklık komitelerinin kurulması öngörülmüştür. 

Ancak, bu komitelerin kurulmasında, 931 sayılı Kanuna tabi olan işyerleri ile bu kanun kap
samı dışında bırakılan ve 507 sayılı Kanuna tabi bulunan işyerleri ve sahiplerinin durumları 
ile çalışma tarz ve esaslarını ayrı mütalâa etmekte, çıraklar yönünden fayda mülâhaza edilmiş
tir. 

Diğer taıraftan, çıraklığın tarifi, çırak olacakların asgari yaş haddi, hangi sanat dallarının çı
raklık yoliyle ve ne kadar zamanda öğretilebileceği, çıraklara verilecek ücret, 'görecekleri öğ
retimin esasları, çıraklann yetişmesinde Devle tin yaapcağı işler ve yaırdıimlar, ikaif allık ve usta--
lık imtihanları ve imtihan kurullarının tarzı teşekkülü, ve sair hususlar tasarıda yer almıştır. 

Esasen söz konusu tasarımın hazırlık çalışma]arında bir taraftan yukarıda zikredilen esaslar 
gözetilirken bir taraftan da; 

a) Çıraklığın bir nizama bağlanması maksadiyle uzun yıllardan beri muhtelif Bakanlıklar 
ve teşekküllerin yaptığı etüt ve çalışmalardan çıkarılan sonuçlar, 

b) Çıraklık müessesesinin tarihî akışı ve bunun telkin ettiği hususlar, ortaya koyduğu şaşmaz 

vakıalar ve rehber olduğu kıstaslar, 
c) Dış ımemleketlerin çıraklık kanunlarının dayandığı ve müşterek olduğu mesnetler, bu ka-

nunlann incelenmesinden elide edilen sonuçlar, 
d) Zirai, efkonomik ve 'endüstriyel alanlardaki cihıazlanma ve kalkınmamızın süratli olmayı

şında, memleket çapımda lişliyen ve çıraklık .müessesemizin buLunmayışmm da âmil olduğu, 
Göz önünde tutulmuştur. 
Bu görüş, kavralm ve ihtiyaçlar yönünden hazırlanan tasarının aşağıda arz olunan hususlar ba> 

kınımdan memlekete faydalı hizmetler getireceğine inanılmaktadır. 

1. Mecburi öğrenimlini tamamlandıktan sonra doğrulan doğruya veya orta öğrenimini bitir 
medeni çalışmak mecburiyetimde kalan gençlerin bir taraftan mesleki enini bir plân ve program 
içinde öğrenmelerini ve hayatlarını kazaninıalannı temin edecek ve dolayısiyle fakir, fakat kabili
yetli olanların yetişmesine İde imkân verecektir. 

2. Gençleri meslekinde gerçek şartları içinde hazırlıyacak ve mahallî şartları da kalkındıra
caktı:*. 

3. Gençlerin, gerek mesleki öğrenirken ve gerekse öğrendikten sonra daha kolaylıkla iş bul-
malannı ve meslekî unvan ve ehliyetleri bakımından gerçek kıstaslara göre gelişmelerini tamiki 
edecektir. 

4. Çıraklar bir taraftan ehliyetli ustalar elinde yetiştirilirken, bir taraftan dıa onların mosj. 
lek okullarında veya açılacak kurslarda meslekleriyle ilgili toorük bilgileri kazanmalarını, (maha
ret ve iyi alışkanlıklara sahip bir vatandaş olarak yetişmelerini sağlıyacaktır. 
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(5. Ciddî iş gören küçük ve büyük sanayi; ehliyetsiz, billgıisi'z ve tecrübesiz ellerden çıkan ma
mullerden korunacak ve dolayısıiyle millî servet ve işgücünün israfının asgari hadde indirilmesini 
mümkün kılacaktır. 

6. Memleket ve sanayiimizin kalkınmasında en önemli rolü bulunan ehliyetli linsan gücünün 
pilânlı ve imaksatlı bir şekilde hazırlanmasına hlizmet edecektir. 

7. Yemi Anayasaımızın iş hayatı ve vatandaş için tanıdığı imkânları kolaylaştırıcı bir rehber 
vo vasıta olacaktır. 

8. Avrupa memleketleri arasında böyle bir kanunu oilmıyan tek memleket durumundan bizi 
kurtarmış olacaktır. 

Bu itibarla, küçük sanatlar ve endüstri' hayatımızda önemli bir hizmeti geçecek bu tasarının 
kanunlaşması kaçınılmaz bir zarurettir. 

Altı bölümü ihtiva eden taşarı; çıraklığı, onun dayandığı sistemli, faydalı 'bir müessese olarak 
hizmet edebilmek için gerekli esasları ve m emile ketimüzlin içlinde bulunduğu gerçeklerin ifadeleri 
olan ölçüleni taşır şekilde hazırlanmış olıup, çıraklığı zaruri, bir müessese olarak kabul etmelk-
tedii*. 

Bunun dışındaki! bir teşkilât ve işleyişin geliştirip köMeştinmekıten ve iktisadi alanlarda 
memleketimize vadetmekte olduğu hiametleriı (ifa etmekten çok uzak, zor, masraflı, zaman kaybet 
tiridi ve metotsuz bdr sistem olacağı sonucuna yanılmıştır. 

Geçici Komisyonun raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 17 . 4 . 1970 
Esas No. : 2/14 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulun 26 . 12 . 1969 'tarihli 29 ncu Birleşiminde kurulması kabul edilmiş bulunan 
Geçici Komisoynumuzda Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, çırak, kalfa ve ustalık kanun 
teklifi; ilgili Ticaret, Samayi, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma bakanlıkları ile Türkiye Esnaf 
ve Senatkârları Konfederasyonu temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere «dildi. 

Gerek teklifin gerekçesinde arz ve izah olunan hususlar ve gerekse teklif sahibinin ver
diği mütemmim malûmat neticesinde teklifin tümü prensibolarak kabul edildikten sonra mad
delerin tetkikine geçilmiştir. 

Mecburi öğrenimini tamamladıktan sonra doğrudan! doğruya veya orta öğrenimini bitir
meden çalışmak 'mecburiyetinde kalan gençlerin bir taraftan mesleklerini plânlı bir program 
içinde öğrenmelerini ve hayatlarını kazanmalarınım temin 'edecek ve dolayısiyle fakir fa
kat kabiliyetli olanlarım yetişmesine de imkân verecektir. 

Gençlerin meslek'e gerçek şartları içinde hazırlayıcı ve mahallî sanatları da kalkındıracak
tır. 

Gençlerin, gerek meslekini öğrenirken' ve gerekse öğrendikten sonraj daha kolaylıkla iş 
bulmalarını ve meslekî unvan ve ehliyetleri bakımından gerçek kıstasılara göre gelişmelerini 
temin edecektir. 

Çıraklar bir tarafta ehliyetli ustalar elinde yetiştirilirken, bdr taraftan da onların meslek 
ökunlannda veya açılacak kurslarda meslekleri ile ilgili teorik bilgiler kazanmalarını mahe-
ret ve iyi lalişkanlıkılara sahip bir vatandaş1 olarak yetişmelerini sağlıyacaktır. 

Ciddî iş gören küçük ,ve büyük sanayi; ehliyetsiz, bilgizdz, ve tecrübesiz ellerden çıkan 
mamullerde koruyacak ve dolayısiyle millî servet ve işgücünün israfının asgari haddinin veril
mesini mümkün kılacaktır. 
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Memleket ve sanayiimizin kalkınmasında en önemli rolü bulunan ehliyetli insangücünün 
plânlı ve maksatlı bir şekilde hazırlanmasına hizmet edecektir. 

Yeni Anayasamızın iş hayatı ve vatandaş için tanıdığı imkânları kolaylaştırıcı bir reh
ber ve vasıta olacaktır. 

Avrupa memleketleri arasında böyle bir kanun ollmıyan tek memleket durumundan bizi 
kurtarmış olacaktır. 

Teklif Genel Kurulca tasvip görüp kanunlaştığı takdirde yukarda kısaca arz 'edilen fay
dalar sağliyacaktır. 

Teklifin 4, 7, 11, 16, 17, 22, 23, 25 ve 31 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 35 nci maddesi 36 ncı madde olarak komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 40 ncı 'maddesi 41 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 50 nci maddesi Komisyonumuzca 55 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 51 nci maddesi Komisyonumuzca 56 ncı madde olarak aynen kabul 'edilmiştir. 
Teklifin 1 inci maddesinde mesleklerin tamamının tadadı mümkün olmadığı dikkate alına

rak ve esasen Yüksek Çıraklık Kuruilu görevleri arasında bulunan (Sanat ve meslekler tes-
biti) dikkate 'alınarak madde : «Bu kanun 507 sayılı Kanuna tabi işyerleri .ile 5590 sayılı Ka
nuna göre kurulmuş olan meslekî teşekküllere kayıtlı ve 15 işçi çalıştıran işyerlerinde ve bu iş
yerlerinde çalıştırılan çırak, kalfa', ve ustalara uygulanır.» sekilinde yeniden düzenlenmiş ve yapı
lan değişikliklerle madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

'Teklifin 2 nci maddesine «Yüksek Çıraklık Kurulu» iberesi ilâve olunmuş ve böylece Millî 
Eğitim Bakanlığına Yüksek Çıraklık Kurulu kararlarım uygulama görevi verilmesiyle yetinil-
miş ve bâzı redakteleri'e madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin 3 ncü maddesinde zikredilen (çırak yetiştirme komitesi) «Çırak Eğitimi Komitesi» 
olarak düzeltilmiş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Teklifin 5 nci ımaddesinln 1 nci fıkrasına (c) bendi olarak «12 yaşından küçük 18 yaşından 
büyük olmamak» hükmü ilâve edilmiş ikinci fıkranın sonundaki «Millî Eğitim Bakanlığınca 
tesbit ve ilân olunur, «ibanesii, Yüksek Çıraklık Kurulunca tesbit ve Millî Eğitim Bakanlığınca 
ilân olunur.» Şeklinde düzeltilmiş ve yapılan ibu değişiklik ve ilâvelerle madde Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Teklifin 6 ncı maddesinde her sanatta çıraklık süresinin ne kadar olacağı Yüksek Çıraklık 
Kurulunun mütalâası iaılmması uygun görüldüğünden madde meitnine ilâve edilmiş ve bu 
değişiklikle madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin 8 nci maddesinde çırağın bu kanun teklifine göre çıraik olmadan önce sanatı ile 
ilgili olarak elde- ettiği bilgi ve tecrübe de zamanında değerlendirilmesi Çıraklık Eğitimi Ko
mitesine bırakılmış ve bu değişiklikle madde Komisyonumuzca (kabul edilmiştir. 

Teklifin 9 ncu maddesindeki (Çıraklık Komitesi) ibaresi «Çırak Eğitimi Komitesi» şeklinde 
düzeltilmiş ve yapılan bu değişiklikle madde Komisyonumuzca kabili edilmiştir. 

Teklifin 10 ncu maddesinde Çıraklık 'Sözleşmesinin şekil ve muhtevasının tanzim tarzı Yük
sek Çıraklık Komitesince hazırlanması uygun görüldüğünden madde buna göre yeniden düzen
lenip Komisyonumuzca kabull edilmiştir. 

Teklifin 12 nci mıaddesinin 2 ncıi fılkrasındaki, çıraklar için ödenecek prim çıkarılacak !gıenel 
sağlık sigortası kanunu ile düzenleneceği hükmü getirilmek suretiyle değiştirilmiş ve bu şelkilde 
madde feoımisyonumuzcıa kabul (edilmiştir. 

Teklifin 13 nıcü maddesinin 1 nci fıkrasına, «Çıraklara ödenecek ücretin Yüksek Çınalklık Ko
mitesince tesbit (olunur.» hükmü ilâve edilmiş ve yapılan bu değişiklikle madde komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Teklifin 14 ncü maddesinin 10 ncu cümlesindeki (Çalıştırılabilir.) kelimesi «çalıştırılabilir
ler» şeklinde düzeltilmiş ve yapılan bu değişiklikle Komisyonumuzda madde îkabul edilmiştir. 

Teklifin 15 nci ımaddesıinin 1 nci fıkraısındalki (hizmet) kelimeleri yerine «öğrenim» kelimeleri 
kullanılmış ve 3 ncü fıkradaki igerçek mazeret ve önemli sebepler dolayısiyle işyeri sahibi çırağa 
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izin verebilir. Bu mahiyetteki izinler metinde olduğu gibi 10 iş ıgünü değil 30 iş ıgünü olarak de
ğiştirilmiş ve madde Ibu .şekilde -bomisyooıumuzca kabul edilmiştir. 

Çıraklık sözleşmesinin hangi hallerde feshedileceğini ıgösteren teklifin 18 inci maddesinde bâzı 
redaksiyonlar yapılmış ve 2 nci fıkranın (d) bendi lüzumsuz görüldüğünden çılkarılmış, (e) fık
rası (d) fıkrası olarak (d) fıkrası da (e) fıkrası olarak kabul edilmiş, madde metnine yeni bir (f) 
fılkrası olaralk, «Çıraklık Eğitimi Komitesince uygun görülecek diğer sebeplerin meydana çıkması» 
hükmü madde metaline ilâve edilmiş ve mıadde yapılan bu değişiklik ve ilâvelerle ikomisyonumuz-
ca kabul edilmiştir. 

'Teklifin 19 ncu maddesinin son cümlesindeki (kalmakta ıdevam eder) ibaresi, «kalır» şeklinde 
düzeltilmiş yapılan bu değişiklikle .madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin 20 nci maddesinin 1 nci ve 2 nıci fıkraları bir fıkra halinde yeniden tedvin edilmiş ve 
yapılan bu değişiklikle madde Komisyonumuzca fkalbul edilmiştir. 

I I nci Bölüm başlığı altında tarafların görev v© yükümlülüklerini (gösteren teklifin 21 nıci mad
desinin 3 ncü fıkrasından sonra harflerle ifade edilen bendler 'numaralarla teselsül ettirildi, 
4 ve 5 nci fıkralar mahallî eğitim komitelerinin vazifelerine ilâve edilmiş ve madde Ibu şekliyle Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin '24 ncü maddesindeki (Çalışma Bakanlığı yerine, teklifin diğer maddeleri ile tenazuru 
için, «Mahallî çıraklık eğitim komitesi» dercedilmek suretiyle değişiklik yapılmış ve madde bu şe
kilde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin 26 nci ımaddesinde çıraklar için haftada en çok 8 saatlik teorik ve pratik meslek 
kursları yarısı iş saatlerinde yarısı da sanat enstitülerinin tedrisat durumu dikkate alınarak gece 
yapılması şeklinde değişiklik yapılmış ve madde bu şekilde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin 27 nci maddesine açıklık ıgetinmek için, çırağın yetiştirilmesinde zaruri ve lüzumlu 
giderlerin Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde, «Ayrı bir maddeye» konulacak ödenekle karşılanır 
şeklinde değişiklik yapılmış ve 20 den fazla çırak çalıştıran işyerlerinin Ikurs yeri temin etmesi 
ve kurs masraflarına katılması hükmü mezkûr işyerlerini bu yüzden fazla masrafa sokacağından 
metinden çıkarılmış ve yapılan bu değişiklikle madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Çırağın yetiştirilmesiyle ilgili hususların yönetmelikle tesbiti 'görevi Millî Eğitim Bakanlığın
dan alınarak Yüksek Çıraklık Kuruluna verilmesi öngörülmüş ve bu değiştirişle madde Komis
yonumuzca (kabul edilmiştir. 

IV ncü Bölüm başlığı altında kalfalık ve ustalık imtihanları ile imtihan kurullarını gösteren tek
lifin 29 ncu maddesinin 1 nci fıkrası yönetmeliğe tabi tutulmuş diğer fıkralar aynen kabul edil
miştir. 

Telklifin 30 ncu maddesi 1 nci fıkrasında kalfalık imtihanı her sanat için Millî Eğitim Bakan
lığınca tâyin edilecek tarihlerde yapılması hükme 'bağlammıştır. Daha evvelki maddelerde değişik
liğe mütenazır olarak Millî Eğitim Bakanlığının bu görevi kendisinden alınaraik Yüksek Çıraklık 
Kuruluna verildiği, bir mahalde ayrı ayrı iki imtihan /kurullarının bulunmasında mahzur mütalâa 
edildiğinden 2, ı3, 4, '5 ve 6 nci fıkralar yeniden tedvin edilerek, Komisyonumuzca (kabul edilmiş
tir. 

Teklifin 32 nci maddesi kalfaların imtihanının ne suretle yapılacağına dair bir yönetmelik ha
zırlanması lüzumlu ve zaruri mütalâa edilmiş ve bu (maksatla yeni bir ımadde olaralk düzenletnıerek 
Komisyonumuzca Ikabul edilmiştir. 

Teklifin 32 nci maddesi 33 ncü ımadde olarak ve kalfaların işyerlerinden ayrılmalarına müte
dair bir sürenin madde metninde tesbiti uygun mütalâa edildiğinden değiştirilerek ikabul edil
miştir. 

Teklifin 33 ncü maddesi 34 ncü madde olarak ve 1 nci fıkrasında (fiilen çalışmış olan) ibare
sinden sonra, «ve bu süre» ibaresi ilâve edilmiş, ayrıca meslekî ve teknik öğretim okulları mezun
larının tahsil süreleri dolayısiyle öğrenim durumları dikkate alınarak ve bu kimselerin usta un
vanını kazanımalarına mütedair yeni bir fıkra madde metnine ilâve olunmuş ve yapılan bu deği
şiklikle madde Koımisyonumuzoa İkabul (edilmiştir. 
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Teklifin 34 ncü maddesi 35 nci madde olanak ve imtihan kurullarının tarzı teşekkülü yeniden 

düzenlenmiş ve -bu değişiklikle ımadde Komisyonumuzca kaibul edilmiştir. 
Teklifin 86 nci maddesinde ustalık imtihanını kazanan kalfalara verilecelk bir usta ehliyetna

mesi Millî Eğitim [Bakanlığının 'onayımdan alınarak bu görev valiliğe verilmiş bâzı redafcteler ya
pılmış ve 37 inci madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin 37 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki '(usta) kelimesi, «ustalık» 'Oİaraik değiştirilmiş, 
3 ncü fıkranın atıf yapmış olduğu (32 nci madde) yukardaki ımadde numaralarına mütenazır 
olarak, «33 ncü madde» olanak düzeltilmiş ve yapılan bu değişiklikle madde Komisyonumuzca ka
bul 'edilmiştir. 

Teklifin 38 nci maddesinde yabancı memleketlerden alınmış olan kalfalık, uısltalık veya dengi 
belgelerin muadeleti, «YükseJk 'Çıraklık Kurulunun mütalâası alınarak» Millî 'Eğitim Bakanlığın
ca karara bağlanması uygun görülmüş ve yapılan bu değişiklikle 89 nıcu madde olarak (kabul edil
miştir. 

Teklifin 39 neu ımaddesi Ibâzı redaksiyonlara tabi tutularak: yeniden düzenlenmiş ve 40 nci 
'madde (olarak Komisyonumuzca ikaJbul edilmiştir. 

Teklifin 41 nıci maddesinde kalfalık: ve ustalıik imtihanları ile ilgili idari masrafları, «27 nci 
maddeye atıf yapmak» suretiyle 'Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine konacak tahsisattan karşılan
ması uygun mütalâa edilmiş ve yapılan bu ilâveyle 42 nci madde olaralk Komisyonumuzca kabul 
edillmiştiır. 

Teklifin 42 inci maddesinin sonundaki (hükümlendirilir.) (kelimesi, «teslbit .olunur» şeklinde dü
zeltilerek 43 ncü 'madde olaralk Komisyonumuzca ıkalbul edilmiştir. 

V nci Bölüm başlığı altında mahallî çırak yetiştirme komitelerinin vazife ve salâhiyetlerini 
gösteren teklifin 48 ncü maddesi teklif metnindon 'çıkarılmıştır. Çıraklık mevzuatının uygulandı
ğı bütün memleketlerde çırağın yetiştirilmesine mütedair hususların tesbit ve uygulanmasını 
sağlamak almacı ile ilgili Bakanlığa yardımcı ol nak üzere bir Yüksek Çıraklık Kurulunun bulun
duğu ^görülmüş ve im emi ek etimizin bünyesine de uygun bulunduğu ve yapacağı .görevler itibariy
le lüzumlu 'olduğu görüşüne varılarak 43 ncü madd'e, 44 ncü madde iolaırak yeniden bu kurulun 
düzenlenmesini derpiş eder mahiyette tedvin edilmiş ve bu değişik şekliyle ımadde Komisyonumuz
ca kabul edilmiştir. 

Teklifin 44 ncü maddesi teklif (metninden çıkarılmış ve 44 ncü maddede ihdas olunan Yüksek 
Çıraklık Kurulu Başkanı ile kurul sıekreteryalığııım ne suretle tedvir edileceği hükmü getirilmiş 
ve 45 nci -madde olarak Komisyonumuzca (kabul edilmiştir. 

Teklifin 45 nci maddesi teklif metninden çıkarılmış, ve Yüksek Çıraklık Kurulunun toplantı
ya davet usulünü tanzim eden yeni bir metin 46 nci madde olarak düzenlenerek Komisyonumuz
ca kabul 'edilmiştir. 

Teklifin 46 nci maddesi teklif /metninden çıkarılmış ve Yüksek Çıraklık Kurulunun 'görevlerini 
düzenlemek üzere ve 47 nci ımadde olarak yeni bir maddenin tedvini Komisyonumuzca uygun 
mütalâa lolunmuştur. 

Teklifin 47 nci maddesi teklif metninden çıkarılmış mahallî çıraklık eğitimi (komitelerinin te
şekkül tarzını derpiş eden ve yeni bir madde olarak 48 nci maddenin teklif metnine ithali Komis
yonumuzca uygun 'görülmüştür. 

Mahallî (çıraklık eğitimi (komitesi başkanımın kim olacağının tâyin ve tesıbiti yeni Ibir 49 neu 
madde olarak düzenlenmesi ve teklif metnine it'ıali Komisyonumuzca uygun mütalâa olunmuş
tur. 

Teklife, Mahallî Çıraklık Eğitimi Komitelerinin çalışmalarına yardımcı olmak üzere ve komi
telere ayrıca ihtisas komiteleri kurma yetkisi verilmek üzere, 50 nci maddenin ilâvesi komisyonu
muzca uygun mütalâa olunmuştur. 

Mahallî çıraklık eğitimi komitelerinin toplantılarına katılacak olan komite başkanı ile üyele
rine ve müşavir üyelere verilecek zaruri masraf, yolluk ve huzur haklarının ne suretle tesbit ve 

M. Meclisi (S. Sayısı : 1216) 



tâyin edileceği ve komitenin büro işlerinin ne suretle yürütüleceğini göstermek üzere düzenlenen 
51 nci maddenin teklif metnine ithali komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. 

Komitede çalışma tarzı ve faaliyeti ile ilgili hususların bir yönetmelikle tesbiti uygun bulun
muş ve teklife 52 nci madde olarak ilâvesi Komisyonumuzca yerinde mütalâa olunmuştur. 

Teklifin VI nci bölüm cezai hükümler 'başlığı altında 48 nci maddesi bâzı redaksiyonlara tabi 
tutularak 53 ncü madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin 49 ncu maddesi bâzı redaksiyonlarla 54 ncü madde olarak Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

Geçici madde 1. — Teklifin geçici 1 nci maddesinin 1 nci fıkrası kalfalık imtihanına girebil
mek için aranan şartları göstermektedir. Fıkraya açıklık vermek için yeniden düzenlenmiş, usta
lık imtihanına girebilmek için aranan şiartları gösteren 2 nci fıkra ise aynen kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Teklifin geçici 2 nci maddesindeki '(Ustalık ehliyatnamesi) ibaresi «Usta
lık belgesi» olarak düzeltilmiş ve yapılan bu değişiklikle madde Komisyonumuzca kabul edilmiş
tir. 

Geçici madde 3. — Teklifin geçici maddesi bâzı redaktelerle değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Geçici madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte meslek ve sanatını bizatihi usta du

rumunda yönetenlerden ve az 10 sene çalışmış olanlara usta ehliyeti imtihansız olanak verileceği hük
mü bağlanmış olmasına rağmen (10 sene) lik müddet fazla görüldüğünden «5 sene» ye indirilmiş ve 
yapılan bu değişiklikle madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütme maddeleri olan 50 ve 51 nci maddeler 55 ve 56 nci maddeler ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Bursa 

K. Önadım 

Çanakkale 
Z. Gülsen 

Kocaeli 
S. Yahşi 

ıda bulunamadı 

Sözcü 
Adana 

8. Yılmaz 

Çorum 
A. Topçuba§ı 

Manisa 
8. Çağlar 

Sivas 
T. Koraltan 

Kâtip 
İstanbul 

M. K. Özeke 

Denizli 
H. Korkmazcan 

Nevşehir 
H. Ba§er 

İstanbul 
H. Türkay 

Ankara 
F. N. Yıldırım 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

B. Asutay 
Ordu 

A. Topaloğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 126) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çırak, (kalfa îve ustalık kanun tasarısı • 

MADDE 1. — Bu kanun çırak, kalfa ve us
talarla, aşağıda gösterilen iş kollarında çalışan 
kimselere bu sanatların icra edildiği işyerleri
ne ve iş sahiplerine uygulanır. 

1. Her türlü inşaat, tesisat ve benzeri işleri, 
2. Her türlü makina ve .madenî ve madenî 

olmıyan maddelerden yapılan cihaz, alet, eşya, 
v.ıs. imalât ve tamir işleri, 

3. Her türlü ağaç ve döşeme işlöri, 
4. Giyim ve her türlü kadın el ve ev sanat

ları ile mensucat, deri ve ikösele işleri, 
5. Gıda ve içki imalât işleri, 
6. Tıbbi alet ve gereçler, kimya, temizleme 

işleri ile benızeri işler, 
7. Cam, kâğıt, matbaacılık, plâstik ve top>-

ra'k işleriyle benzeri işler, 
8. Taşıt sanayii ve tamirciliği, 
9. Elektrik, elektronik araçların imâl ve 

tamir işleri, 
10. Berber ve kuaförler ile aşçılılk işleri, 
11. Yukarıdaki sanatlardan ayrı olarak 507 

sayılı Kanuna taibi her türlü imal ve tamir iş
leri, 

MADDE 2. — Millî Eğitim Bakanlığı lü
zum göreceği diğer iş kollan ile sanatları ve 
bu sanatların icra edildiği işyerlerini bu kanun 
kapsamına alabilir veya çıkarabilir. Kanun 
kapsamı ile ilgili uygulamadan doğacak tered
düt ve anlaşmazlıklar da ilgili teşekkülün mü
talâası alınarak aynı şekilde bu bakanlıkça 
çözümlenir. 

Kanunun kapsamına giren veya yeniden 
alınacak lOİan bir işyerinin, kanunda belirtilen 
diğer şartlardan başka, o işyerinde en az bir 
ustanın çalışması .zorunludur. 

MADDE 3. — Bu kanuna tgöre çırak çalış-
tırmalk istiyen işyeri 'sahibi veya kanuni temsil
cisi alacağı çırak adayları için mahallî çırak 
yetiştirme komitesine 7 iş günü içinde . bilgi 
vermekle yükümlüdür. 

MADDE 4. — Bu kanuna tabi bir sanatı, 
•o sanat için düzenlenen teorik ve pratik öğne-
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Bursa Milletvekili Kasım önadım'in, Çırak, Kal
fa ve Ustalık kanun teklifi 

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

MADDE 2. — Yüksek Çıraklık Kurulunca 
bu kanun kapsamına alınması veya çıkarılması
na karar verilen işleri ve sanatları, Millî Eği
tim Bakanlığı ilânı mütaakıp tatbik eder. 

Kanun kapsamı ile ilgili uygulamadan do
ğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar da, meslek 
kolunun bağlı olduğu teşekkülün mütalâası alı
narak aynı şekilde Yüksek Çıraklık Kurulunca 
çözümlenir. 

Kanun kapsamında bulunan veya yeniden 
alınacak olan bir işyerinin, kanunda belirtilen 
diğer şartlardan başka o işyerinde en az bir us
tanın veya işyeri sahibi veyahut vekilinin biz
zat usta olarak çalışması zorunludur. 

MADDE 3. — Bu kanuna göre çırak çalış
tırmak istiyen işyeri sahibi veya kanuni temsil
cisi alacağı çırak adayları için Mahallî Çıraklık 
Eğitimi Komitesine 7 işgünü içinde bilgi ver-
•mekle yükümlüdür. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 126) 



(Hükümetin teklifi) 

nim programına göre o iş yerinde öğrenmek 
amacı ile bir çıraklık sözleşmesi ile bir işyeri 
sahibinin hizmetine giren kimseye çırak denir. 
Ancak, aynı maksatla veli veya vasisinin ya
nında çalışanlardan çıraklık sözleşmesi aran
maz. 

MADDE 5. — 1. Çırak olabilmek için, 
aşağıdaki nitelikleri ve şartları taşımak gerek
mektedir. 

a) En az mecburi ilköğrenimini bitirmek, 
b ) Seçtiği sanatın gerektirdiği kabiliyet

leri haiz bulunmak, 
2. Bâzı sanatlara alınacak çıraklarda ara

nacak asgari yaşlarla âzami öğrenim derecele
ri Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit ve ilân 
olunur. 

3. Çıraklık 'bir öğrenim devresi olduğun
dan ilk öğrenimini bitinmiyen ve falkat seçtiği 
sanatın gerektirdiği kabiliyetleri haiz bulunan 
kimseler Mahallî Çıraklık Komitesinin muvafa-
ikatı ile çırak olarak alınır. Ancak, bu kimse
lerin kalfalık imtihanına girebilmeleri için ilk
öğrenimini bitirmiş olmaları şarttır. 

MADDE 6. — Her sanatta çıraklık süresi
nin ne kadar olacağı Millî Eğitim Bakanlığın
ca tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 7. — Çıraklık süresinin muntaza
man ve aralıksız olarak tamamlanması esastır. 
Çırağın muteber ve gerçek sebeplerle bir yıl 
içindeki devamsızlığı 30 iş gününden fazla ol
duğu takdirde, fazlası çıraklık süresine ek
lenir. 

MADDE 8. — Çırağın bu Ikanuna göre çı
rak olmadan önce sanatı ile ilgili olarak elde 
ettiği bilgi ve tecrübe, zaman itibariyle değer
lendirilerek bu müddet çıraklık süresinden in
dirilebilir. 

MADDE 9. — Çıraklığa bir tecrübe devresi 
ile başlanır. Bu devre sanatın özelliklerine gö
re üç aydan az altı aydan fazla olamaz. Bu 
süre içinde taraflar çıraklık 'sözleşmesini o 
mahaldeki ilgili Çıraklık Komitesine önceden 
bildirmek şartı ile ihbarsız ve tazminatsız ola-

!M. Meclisi 
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f (Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 5. — Çırak olabilmek için, aşağı
daki nitelikleri ve şartları taşımak gerekmekte
dir. 

a) En az mecburi ilk öğrenimi bitirmek, 
b) Seçtiği sanatın gerektirdiği kabiliyet

leri haiz bulunmak, 
c) 12 yaşından küçük 18 yaşından büyük 

olmamak, 
2. Bâzı sanatlara lalınacak çıraklarda ara

nacak asgari yaşlarla âzami öğrenim derecele
ri Yüksek Çıraklık Kurulunca tesbit ve Millî 
Eğitim Bakanlığınca ilân olunur. 

3. Çıraklık bir öğrenim devresi olduğun
dan ilköğrenimini bitirmiyen ve fakat seçtiği 
sanatın gerektirdiği kabiliyetleri haiz bulunan 
kimseler mahallî çıraklık eğitimi komitesinin 
muvafakati ile çırak olarak alınır. Ancak, bu 
kimselerin kalfalık imtihanına girebilmeleri için 
ilköğrenimini bitirmiş olmaları şarttır. 

MADDE 6. — Her sanatta çıraklık süresi
nin ne kadar olacağı Yüksek Çıraklık Kurulu
nun mütalâası alınarak Millî Eğitim Bakan
lığınca tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Çırağın bu kanuna göre çı
rak olmadan önce sanatı ile ilgili olarak elde et
tiği bilgi ve tecrübe, zaman itibariyle Çıraklık 
Eğitimi Komitesi tarafından değerlendirilerek 
bu müddet çıraklık süresinden indirilebilir. 

MADDE 9. — Çıraklığa bir tecrübe devresi 
ile başlanır. Bu devre sanatın özelliklerine göre 
3 aydan az 6 aydan fazla, olamaz. Bu süre için
de taraflar çıraklık sözleşmesini o mahaldeki 
Çıraklık Eğitimi Komitesine önceden bildirmek 

| şartı ile ihbarsız ve tazminatsız olarak feshede-

(S. Sayısı : 126) 



(Hükümetin teklifi) 

rafc feshedebilirler. Tecrübe devresinin sona 
ermesi üzerine çıraklık sözleşmesi ikesjnleşir ve 
bu devre çıraklık süresinden sayılır. 

MADDE 10. — Çırak olmak istiyenlerin 
müracaat, seçim ve işe alınmaları ile ilgili iş-
1 eıalerin ye lüzumlu (belgelerin ne olacağı, çı
rağa sanatını öğretmekle görevli ustaların yai-
pacakları öğretimin usul ve tekniğini öğren
melerini kolaylaştırmak amacı ile kısa süreli 
kursların açılması, 'bu kurslara ait programla
rın düzenlenmesi, Çıraklık Sözleşmesinin şekil 
ve muhtevası ve tanzim tarzı, Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanacak yönetmelikte göste
rilir. 

MADDE 11. — Bu kanunda 'belirtilen esas
lar dairesinde tertibolunan imtihanlarda başarı 
gösterip ustalık ehliyetnamesini haiz usta ça-
lıştırmıyan veya aynı niteliği taşımıyan işyeri 
sahibi veya kanuni temsilcisi çırak alamaz ve 
yetiştiremez. 

MADDE 1)2. — 1. Çırak bir öğreinicidir. Bu 
kanunda açıklık bulunmıyan hallerde diğer ka
nunlardaki çıraklıkla ilgili hükümler uygulanır. 

'2. lîşyeri sahiplerinin çıraklar için ödiyeıcek-
leri iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta 
primleri Devlet 'bütçesinden ödenir. Çıraklar çı
raklık devresi süresince haşlka *bir sigorta pri
mine tabi tutulamaz. 

3. 6590 sayılı Kanunun üçüncü maddesi şü
mulü dıışmda kalan veya '507 sayılı Kanunun 
kapsamına giren işyeri saihiplerinin işyerlerinde 
çalıştırılmakta olan çıraklar, bu gibi işyerlerin
de çalıştırılan kimsieler sayısına ithal edilemez
ler. 

MADDE 13. — 1. lîşyeri sahibi çırağa, işe 
(başladığı günden itibaren ücret ödemekle yü
kümlüdür. Bu ücret her altı ayda bir artan ka
demeli bir ücret baremine göre teslbit olunur. 
Verilecek ücret çıraklığın ilk altı ayında çıra
ğın çalıştığı işyerindeki kalfanın veya işyerinde 
nu nitelikte bir kimse yoksa o yerde sanatta ça
lışan muadili 'bir kimsenin ücretinin % 10 nun-
dan ve son altı ayında ise % 60 ından az ola
maz. 

12. Çırak olmadan önce sanatlarında elde 
etmiş oldukları bilgi ve pratik tecrübeler dola-

1 0 -
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bilirler. Tecrübe devresinin sona ermesi üzeri
ne Çıraklık 'Sözleşmesi kesinleşir ve bu devre 
çıraklık süresinden sayılır. 

MADDE 10. — Çırak olmak istiyenlerin mü
racaat, seçim ve işe alınmaları ile ilgili işlem
lerin ve lüzumlu belgelerin ne olacağı, çırağa sa
natını öğretmekle görevli ustaların yapacakları 
öğretimin usul ve tekniğini öğrenmelerini ko
laylaştırmak amacı ile kısa süreli kursların açıl
ması, bu kurslara ait programların düzenlenme
si, Çıraklık Sözleşmesinin şekil ve muhtevası ve 
tanzim tarzı Yüksek Çıraklık Kurulunca hazır
lanıp Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edile
cek bir yönetmelikte gösterilir. 

MADDE 11. — Teklifin 11 nci maddesi ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 1. Çırak bir öğrencidir. Bu ka
nunda açıklık bulunmıyan hallerde diğer ka
nunlardaki çıraklıkla ilgili hükümler uygula
nır. 

2. İşyeri sahiplerinin çıraklar için ödiye-
cekleri iş kazaları sigorta primleri çıkarılacak 
olan Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile düzen
lenir. 

3. 6590 sayılı Kanunun üçüncü maddesi 
şümulü dışında kalan veya 507 sayılı Kanunun 
kapsamına giren işyeri sahiplerinin işyerlerin
de çalıştırılmakta olan çıraklar bu gibi işyerle
rinde çalıştırılan kimseler sayısına ithal edile
mezler. 

MADDE 13. — 1. İşyeri sahibi çırağa işe 
başladığı günden itibaren ücret ödemekle yü
kümlüdür. 

Her altı ayda bir artan kademeli ücret ba
remine göre Yüksek 'Çıraklık Kurulunca tes-
bit olunacak bu ücret çıraklığın ilk altı ayın
dan çırağı çalıştığı işyerindeki kalfanın veya 
işyerinde bu nitelikte bir kimse yoksa o yerde 
sanatta çalışan muadili bir kimsenin ücretinin 
'% 15 inden ve son altı ayında ise % 60 mdan 
az olmaz. 

2. Çırak olmiadan önce sanatlarında elde 

M. Meclisi (S. 'Sayısı : 12)6) 
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yısiyle çıraklık süresinden indirme yapılan çı
kaklar, durumlarına tekabül eden devrenin üc
retini alırlar. 

3. 507 sayılı Kanun kapsamına giren işyeri 
sahiplerinin işyerlerinde çalıştırılacak çırakla
rın ücretleri, iş sahipleri ile çırağın veli veya 
vasisi arasında kararlaştırılır. Ve bu husus çı
raklık sözleşmesine dencedilir. Ve bu sözleşmede 
tesbit olunan, miktar ve esaslara ıg'öre ödeme 
yapılır. 

MADDE 14. — Çıraklar yetiştirilmek üzere 
emrine verildikleri iş kolu nezaretlisinin (İşyeri 
sahibi, temsilcisi, Ustası, kalfası veya benzeri 
kademeyi işigal edenin) çalışma saatlerine uygun 
şekilde çalıştırılırlar. Çıraklık süresinin son yılı 
hariç devamlı olarak yalnız çalışmalarınla mü
saade edilemez. Bu konuda 931 sayılı tş Kanu
nunun «çocukları çalıştırma yasağı Md. 68» «ıgece 
çalıştırma yasağı ile Md. 09» ve «ağır ve tehli
keli işler Md. 78» hükümleri' göz önünde bulun
durulur. 

1507 sayılı Kanuni kapsamına giren işyerlerin
de, veli veya "v asisinin muvafakati alınmak şar-
tiyle çıraklar, saat 21,00 e kadar çalıştırılabilir. 

MADDE 15. — 1. İşyeri sahibi 16 yaşını bi
tirmemiş çıraklara bir sene hizmetten sonra yıl
da bir ay ücretli izin vermelkle yükümlüdür. 1'6 
yaşını bitirmiş ve 18 yaşını ikmal etmemiş çırak
ların bir yıl hizmetten sonra yıllık ücretli izin
leri 20 gün ve 18 yaşını bitirmiş çırakların ise 
15 gündür. 

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

3. Gerçek mazeret ve önemli sebepler dola-
yısiyle işyeri sahibi çırağa ücretsiz izin verebi
lir. Bu mahiyetteki, izinler yılda 10 iş gününden 
fazla sürdüğü takdirde fazlası çıraklık süresine 
eklenir. 

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

I - ©ÖLÜM 

Çıraklık sözleşmesi 

MADDE 16. — Her işyeri sahibi veya tem
silcisi çırak adayını çıraklığa aldığı tarihten iti-

M. Meclisi 
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etmiş oldukları bilgi ve pratik tecrübeler dola-
yısiyle çıraklık süresinden indirme yapılan çı
raklar, durumlarına tekabbül eden devrenin üc
retini alırlar. 

3. 507 sayılı Kanun kapsamına giren işyeri 
sahiplerinin işyerlerinde çalıştırılacak çırakların 
ücretleri, iş sahipleri ile çırağın veli veya vasisi 
arasında kararlaştırılır. Bu husus çıraklık söz
leşmesine dercedilir. Bu sözleşmede tesbit olu
nan miktar ve esaslara göre ödeme yapılır. 

MADDE 14. — Çıraklar yetiştirilmek üzere 
emrine veriklilkleni iş 'kolu nezaretçisinin (işyeri 
sahibi, temsilcisi, ustası, kalfası veya benzeri ka
demeyi işgal edenin) çalışma saatlerine uygun 
şekilde çalıştırılırlar. Çırak!ilk süresinin son yılı 
hariç devamlı olarak yalnız çalışmalarına müsa
ade edilemez. Bu konuda 931 sayılı İş Kanunu
nun çocukları çalıştırma yasağı madde 68, gece 
çalıştırma yasağı madde 69 ve «ağır ve tehlike
li işler madde 78» hükümleri göz önünde bulun
durulur. 507 sayılı Kanun kapsamına giren iş
yerlerinde, veli veya vasisinin muvafakati alın
mak şartiyle çıraklar, saat 21 e kadar çalıştırı
labilirler. 

MADDE 15. — 1. İşyeri sahibi 16 yaşını bi
tirmemiş çıraklara bir sene öğrenimden sonra, 
yılda bir ay ücretli izin vermekle yükümlüdür. 
16 yaşını bitirmiş ve 18 yaşını ikmal etmemiş çı
rakların bir yıl öğrenimden sonra yıllık ücretli 
izinleri 20 gün ve 18 yaşını bitirmiş çırakların 
ise 15 gündür. 

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

3. Gerçek mazeret ve önemli sebepler dola-
yısiyle işyeri sahibi çırağa ücretsiz için verebi
lir. Bu mahiyetteki izinler yılda 30 iş gününden 
fazla sürdüğü takdirde fazlası çıraklık süresine 
eklenir. 

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

BÖLÜM - I 

Çıraklık Sözleşmesi 

MADDE 16. — Teklifin 16 ncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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ibaren onunla, reşidolmaması halinde veli veya 
vasisi ile 15 gün içinde çıraklık sözleşmesi yap
maya mecburdur. 

MADDE 17. — Çıraklık sözleşmesi çıraklık 
süresinin tamamlanmasiyle soma erer, ancak, 
kalfalık imtihanında başarı gösteremiyenler çı
rak olarak çalışmaya devam ederler. 

MADDE 18. — Aşağıdaki hallerde çıraklık 
sözleşmesi taraflarca feshedilir. 

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

tüzel kişi ise infisahı, iflâsı' işyerinin grev, lo
kavt diğer müdbir seibeplerdein gayri bir sebeple 
faaliyetini aralıksız iki aydan fazla tatil etmesi 
veya işyerinin uzak bir yere nakli dolayısiyle çı
rağın işine devam etmesine maddi imkân kal
maması veyahut devamının ona ağır külfet yük
lemesi, 

)b) Çırağın mücıbir bir selbep altında, işine 
devam etmesini fiilen imkânsız kılacak derecede 
uzak 'bir mahalle ailesi ile birlikte veya yalnız 
olarak ikametgâhını nakletmesi, 

c) Çırağa sanatını öğreten ustanın aralık
sız olarak iki ay veya daha fazla sünen hastalı
ğı halinde yerine bir başikasmın alınmaıması, 

d) İşyeri sahibi veya ustanın çırağa fena 
muamele ettiğinin veyahut çırağa kargı olan 
vecibelerin yerine getirilm'ediğinin ilgili komi
tece tesibit edilmesi, 

»e) Çırağa sanatını öğreten ustanın ayrıl
ması veya şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan 
hapse mahkûm olması ve yerine başka bir us
tanın getirilmemesi, 

f) Çırağın hastalık ve sair seibepler dola
yısiyle sanatını öğrenmeyi devamlı olarak en-
gelliyen bir halin meydana gelmesi, 

g) Çırağın yaptığı işin veya işyerindeki 
durumunun onun sağlığı ve ahlâki bakımdan 
mahzurlu oMuğunun sonraJdan anlaşılması, 

2. İşyeri sahibi bakımından: 
a) Çırağın işyeri sahibine veya temsilcisi

ne veyahut ustasına karşı saygısız hareket et
tiğine ilgili çıraklık komitesince kanaat getiril
mesi, 

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

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 17. — Teklifin 17 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Aşağıdaki hallerde çıraklık 
sözleşmesi taraflarca fesheddlöbilir. 

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

tüzel kişi ise infisahı, iflâsı, işyerinin grev, lo
kavt diğer mücbir sebeplerden gayrı bir sebep
le faaliyetinin aralıksız iki aydan fazla tatil et
mesi veya işyerinin uzak bir yere nakli dolayı
siyle çırağın işine devam etmesine maddi imkân 
kalmaması veyahut devamının ona ağır külfet 
yüklemesi, 

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

c) Çırağa., sanatını öğreten ustanın aralık
sız olarak iki ay veya daha fazla süren hastalığı 
halinde yenine bir başkasının alınmaması, 

d) İşyeri sahibi veya ustanın çırağa fena 
muamele 'ettiğinin veyahut çırağa karşı olan va
zife ve vecibelerin yerine getirilmediğinin ilgili 
komitece tesibit edilmesi, 

e) Çırağa, sanatını öğreten ustanın ayrıl
ması veya şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan 
hapse 'mahkûm olması ve yerinde başka bir us
tanın getirilememesi, 

f) Çırağın, hastalık ve sair seibepler dolayı
siyle sanatını öğrenmeyi devamlı olarak engelli-
yen bir halin meydana gelmesi, 

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

2. İşyeri sahibi bakımından : 

a) Çırağın, işyeri sahibine veya temsilcisine 
veyahut ustasına karşı saygısız hareket ettiğine 
ilgili Çıraklık Komitesince kanaat getirilmesi, 

b) Çırağın, işine okul' veya kursa, izinsiz ve 
gerçek bir sebep olmaksızın 'devamsızlık göster
mesi, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 126) 
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c) Çıırağın aralıksız iki ay veya daha faz
la devamsızlığını mueibolan yahut işyeri sahi
binin, usta ve işyerindeki arkadaşlarının sağ
lığı bakımından tehlike arz eden bir hastalığa 
tutulması, 

d) Şeref ve haysiyeti muhil 'bir suçtan 
mahkûm olması, 

e) İşyeri sahibine karşı olan vecibelerini 
yerine getirmemesi, 

f) Jİşyeri iç yönetmeliğinin çıraklarla ilgili 
hükümlerine aykırı harekette ısrar etmesi, iç 
yönetmeliği bulunmayan işyerleri için işyeri sa
hipleri veya ustanın koyduğu iş nizamını bozu
cu harekette "bulunması, 

MADDE 19. — işyerinin bir başka kimse 
tarafından devralınması halinde, yeni işyeri sa
hibi eski işyeri sahihi ile yapılan sözleşme hü-
kiiımlerini kendisine bağlı saymayı ve çırak ye
ni işyeri sahibinim hizmetinde kine devam et
meyi kaJbul ettikleri takdirde sözleşme yürür
lükte kalmakta devam eder. 

MADDE 20. — Toplu sözleşmelere, çıraklar
la ilgili olarak . bu kanun hükümlerine aykırı 
bulunan veya bu kanunda çıraklara tanınmış 
haklardan daha azını derpiş eden hükümler ko
namaz. Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 
toplu sözleşmelerde mevcut hu gibi hükümler 
yerine, bu kanundaki daha müsait hükümler 
geçerli olur. 

507 sayılı Kanuna tahi işyerleri toplu sözleş
meye tabi değildir. Bu ma'dlde hükmü anılan 
işyerlerine ve sahiplerine uygulanmaz. 

II - BÖLÜM 

Tarafların görev ve yükümlülükleri 

MADDE 21. — İşyeri sahibinin çırağa kar
şı olan görev ve yükümlülükleri : 

1. Çırağa sözleşmede 'belirtilen o sanata 
ait öğrenim programım noksansız olarak uy
gulamak, onu çıraklık süresi sonunda yapıla
cak kalfalık imtihanını başarabilecek tarzda 
yetiştirilmesini sağlamak, 

2. Çırağın sanatı ile ilgili teorik meslek 
dersleri görmek üzere okul ve kurslara devamı
na müsaade etmek ve devamını kontrol altında 
bulundurmak, 

M. Meclisi 
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c) Çırağın, aralıksız iki ay veya daha fazla 
devamsızlığını mueibolan, yahut işyeri sahibi
nin, usta ve işyerindeki arkadaşlarının sağlığı 
bakımından tehlike arz eden bir hastalığa tutul
ması, 

d) İşyeri sahibine karşı olan vecibelerini 
yerine getir meme si, 

e) İşyeri İç.yönetniicliğinin çıraklarla ilgili 
hükümlerine aykırı harekette İsrar etmesi, içyö-
netmeliği bulhınmıyan işyerleri için işyeri sahip
leri veya ustanın koyduğu üş nizamını bozucu 
harekette bulunması, 

f) Çıraklık Eğitimi Komitesince uygun 
görülecek diğer sebeplerin 'meydana çıkması, 

MADDE 19. — İşyerinin, bir başka kimse ta
rafından devralınması halinde, yeni işyeri sahi
hi eski işyeri sahibi ile yapılan 'sözleşme hüküm
lerine kendisini bağlı -saymayı ve çırak yeni dş-
yeri sahibinin hizmetinde işine devam etmeyi 
kabul ettiği takdirde sözleşme yürürlükte kalır. 

MADDE 20. — 507 sayılı Kanun şümulü dı
şındaki işyerlerinde akdedilecek toplu sözleşme
lere, çıraklarla ilgili olarak bu kanun 
hükümlerine aykırı bulunan veya bu ka
nunda çıraklara tanınmış haklardan daha azını 
derpiş eden hükümler konamaz. Bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihte toplu sözleşmelerde 
mevcut bu gibi hükümler yerine, bu kanundaki 
daha müsait hükümler geçerli olur. 

BÖLÜM - II 

Tarafların görev ve yükümlülükleri 

MADDE 21. — İşyeri sahibinin çırağa karşı 
olan görev ve yükümlülükleri : 

1. Çırağa, sözleşmede belirtilen o sanata 
ait öğrenim programını noksansız olarak uygu
lamak, onu çıraklık süresi sonunda yapılacak 
kalfalık imtihanını başarabilecek tarzda yetiş
tirilmesini sağlamak, 

2. Çırağın, sanatı ile ilgili teorik ımeslek 
dersleri görmek üzere okul ve kurslara deva
mına 'müsaade ;elt:mek ve devamını kontrol al
tında bulundurmak , 

(S. Sayısı : 126) 
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3. Çırağın sanatını öğrenmesi ile ilgili iş
lerde çalıştırmak, 

a) 507 sayılı Kanuna tabi işyerlerinde ça-
.lışan çırakların sicili tutulmak üzere çıraklık 
sözleşmesinin tanzimini takübelden yedi işgünü 
içinde sözleşmenin bir örneğini ilgili derneğe 
vermek ve sicil numarasını alarak sözleşmeye 
yazmak, 

b) Çırağın izin, Hastalık ve sair sebeplerle 
olan devamsızlığını sicili tutan derneğe munta
zaman ve zamanında bildirmek, 

ıc) Her yıl sonunda çırağın sicil özetini il
gili dernekten alarak çırağın veli veya vasisine 
gönderim ek, 

(d)' Çırağın, çıraklık süresiini tamamladığı
na dair sicili tutan derneğin bildirisinden son
ra açılacak ilk kalfalık imtihanına girmesini 
sağlamak ve imtihan için gere&em alet Ve mal
zemeyi mahallî çıraklık komitesinden temin et
mek, 

MADDE 22. —-Çırağın işyeri salhibüne karşı 
olan görev ve yükümlülükleri. 

1. Sanatını muayyen yetişme pnoıgramma 
uygun olarak olanca 'dikkat, gayret ve itinasiy-
le öğrenmeye, sanatında en yüksek derecede 
(maiharet ekle etmeye ve çıraklık süresi iç'erisin-
de kalfa olmaya çalışmak, 

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

3. Çırağın yetişme ve öğrenme durum ve 
kabiliyetini tesbit etmek üzere yapılacak dene
me imtihanları ile kalfalık imtihanına girmek, 

4. İşyerine ait sır ve özellikleri başkala
rına söylememek, 

III - BÖLÜM 

Çırağın yetiştirilmesi 

MADDE 23. — Çıraklık, çırağın işe alın
ması ile başlar. Çırağın sanatını öğrenmesi için 
iş üzerinde bir öğrenci gibi çalışması şarttır. 

iMADDE 24. — Millî Eğitim ve Çalışma Ba
kanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfe
derasyonu ile Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi 
ve Ticaret Bıorsaları Birliği ve Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonunun mütalâası alm-
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3. Çırağı, sanatını öğreramesi ile ilgili iş
lerde (çalıştırmak, 

4. Çıraklık, söyleşmesinin -tanzimini ta-
kibeden yedi iş günlü içinde söızleşmıenin >bir ör
neğini mahallî çıraklık eğitimi komitesine, der
neğe kayıtlı ise ilgili derneğe vermek ve siicil 
numarasını alarak sö'zleşmeye yazmak, 

5. Çırağın, izin, hastalık ve sair sebepler
le olan devamsızlığını sicil tutan derneğe ve 
malhallî çıraklık eğitimi 'komıitıeısıine bildirmek, 

6. Her yıl romunda çırağın sicil özetini ilgi
li dernekten alarak çırağın veli veya vasisine 
göndermek, 

7. Çırağın, çıraklık süresini tamamladığı
na dair sicili tutan derneğin tbildinmeisindenı 
sonra açılacak ilk kalfalık imtihanına 'girmesini 
sağlamak ve imtihan için gereken alet ve mal
zemeyi mahallî çanaklık eğitimi komitesinden 
temalın etmek. 

MADDE 22. — Teklifin 22 nci maddesi ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - III 

Çırağın yetiştirilmesi 

MADDE 23. — Teklifin 23 ncü maddesi feo-
mıilsyonuımuzica aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millî Eğitim Bakanlığı, ma
hallî çıraklık eğitimi (komitelerinin ve Yüksek 
Çıraklık Kurulumun mütalâasını almak suretiy
le her sanata malhsıus pratik ve teorik yetiştirme 

I prdgramılarmı hazırlar. Bu programlarda her 

(S. iSayısı : 126) 
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mak suretiyle her sanata mahsus pratik yetiş
tirme program!arını müştereken hazırlar. Bu 
programlarda, her sanatın icrası için zaruri 
olan maharet ve işlemler, bunların öğretilme 
sıra ve süreleri ayrı ayrı gösterilir. Teorik mes
lek dersleri ile programları Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanır ve uygulanır. 

MADDE 25. — Teorik meslek dersleri prog
ramlarının çırağın sanatını etraflı bir şekilde 
Öğrenmesine doğrudan doğruya yardımcı ola
cak konuları içine alması ve pratik çalışmala
ra paralel olarak işlenmesi gereklidir. 

MADDE 26. — Teorik meslek derslerinin 
iş saatleri içinde öğretilmesi ve haftada en 
çok bir iş gününü geçmemesi esastır. Her altı 
ayda bir pratik çalışma ve teorik derslerden 
yoklama yapılır. 

MADDE 27. — Çırağın yetiştirilmesi için 
lüzumlu okul ve kurs giderleri Millî Eğitim 
Bakanlığı Bütçesine konulacak tahsisatla kar
şılanır. Ancak, yirmiden fazla çırak çalıştıran 
işyerleri kurs yerini temin etmeye ve kurs 
masraflarına iştirake mecburdurlar. 

MADDE 28. — Çırağın yetiştirilmesi ile il
gili hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca hazır
lanacak yönetmelikte belirtilir. 

IV - BÖLÜM 

Kalfalık ve ustalık imtihanları ve 
imtihan kurulları 

MADDE 29.. — 1.—Çırak, çıraklık süresinin 
.sonunda bu süreyi tamamladığını tevsifk sartiyle, 
kendi sanatı liçin tertiplenecek ilk kalfalık imti
hanına girmekle zorunludur. 

2. Kalfalık imtihanının amacı, çırağın ken
di sanatının ihtiva ettiği maharet ve işlemleri 
kâfi derecede bir emniyet ve ehliyetle ve yal
nız başına icra ve ifaya muktedir olup olmadı
ğı, sanatında kullanılan araç ve gereçlerin 
özellikleriyle bunların işlenmesi ve kullanıl
masına ait lüzumlu sanat bilgilerine sahip bu
lunup bulunmadığı ve sanatı ile ilgili teorik 
meslek dersi primden kendisine öğretilen konu-

(Geçici Komisyonun değiştimşi) 

sanatın icrası ficin zamiri olana maharet ve iş<-
lemler bunların öğretilme sıra ve süreleri ayrı 
ayrı gösterilir. 

MADDE 25. — Teklifin 25 nei maddesi ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Çıraklar için haftana en çok 
8 saatlik teorik ve pratik meslek kursları dü-
zenelnir. Bu sürenin yarısı iş saatlerinde, ya
rısı da haftada ençok iki geceyi geçmemek üzere 
gece uygulanır. 

MADDE 27.— Çırağın yetiştirilmesi için lü
zumlu okul ve kurs giderleri Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesinde 'ayrı bir maddeye konulacak 
»tahsisatla (karşılanır. 

MADDE 28. — Çırağın yetiştirilmesi ile il
gili husıulslar Yüksek Çıraklık Kurulunca hazır
lanıp Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanacak 
yönetmelikte belirtilir. 

BÖLÜM — IV 

Kalfalık ve ustalık imtihanları ve 
imtihan kurulları 

MADDE 29. — 1. Çırak, çıraklık süresinin 
sonunda bu süreyi tamamladığını tevsik şartı 
ile, kendii sanatı için tertiplenecek ilk kalfalık 
imtihanına girmek zorundadır. 

2. Kalfalık imtihanının amacı, çırağın ken
di ısanatmm ihtiva ettiği maharet ve işlemleri 
kâfi derecede bir emniyet ve 'elhliyietle ve yalnız 
kaşına icra ve (ifaya muktedir olup olmaidığı, sa-
natınlda kullanılan araç ve gereçlerin özellikle
riyle (bunların işlenmesi ve kullanılmasına ait 
lüzumlu sanat (bilgilerine sahip 'bulunup bulun-
aııalclığı ve sanatı ile ilgili teorik ımelslelk derslerin
den kendisıine öğretilen konuları iyice kavrayıp 
kavramadığı hususlarını teısıbit etmektir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 126) 



— 16 — 
(Hükümetin Teklifi) 

lan iyice kavrayıp kavramadığı hususlarını 
tesbit etmektir. 

3. Kalfalık imtihanında başarı göstermi-
yen çıraklar 18 nci madde hükmüne göre çırak 
olarak çalışmakla beraber, 6 ay sonra açılacak 
imtihana girme hakkına haizdirler. Bunda da 
haşarı gösteremedikleri takdirde mütaakip iki 
imtihana daha girebilirler. Bu suretle 4 defa 
yapılacak imtihan sonunda kalfa ehliyeti al-
mıyan çıraklar imtihan haklarını kaybetmiş 
olurlar. 

MADDE 30. — 1. Kalfalık imtihanı her sa
nat için Millî Eğitim Bakanlığınca tâyin edi
lecek tarihlerde yapılır. 

2. Kalfa imtihan kuralları mahallî ilgili 
eırak yetiştirme komiteleri başkanları ile, Va
lilikçe bu komitelerin üyeleri arasından biri 
asil biri yedek olmak üzere seçillecek iki işçi 
\re iki işyeri temsilcilerinden teşekkül eder. İm
tihanlara bunlardan üçü katılır^ kural üyeleri 
aralarından bir başkan seçer, 

3. Millî Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları 
imtihan kurullarında o sanatta yetkili bir veya 
iki temsilci bulundurabilirler. 

4. 507 sayılı Kanuna tabi işyerlerinde ça-
1-şan çırakların kalfalık imtihan heyeti, ma
hallî esnaf ve sanatkârlar dernekleri birliği yö
netim kurulu başkanı veya tevkil edeceği biri
nin başkanlığında olmak üzere, çırağın çalış
tığı işyerinin kayıtlı bulunduğu dernekçe seçi
len 2, Millî Eğitim Bakanlığınca atanacak iki 
temsilciden kurulur. 

5. Dernek temsilcileri sanat kollarının her 
nevinden imtihan heyetine girecek nitelikte 
ve en ziyade meslekî kıdem sahibi kimselerden 
3 - 5 kişi önceden dernek yönetim kurulların
ca seçilir. Ve bunlar için bir liste düzenlenir. 
Çırakların sanat kollarına göre bu listede ya
zılı gruplardan iki kişi kur'a ile teshil olunur. 
Ve imtihan gününden üç gün önce kurul baş
kanına yazılı olarak bildirilir. 

6. imtihan kurullarında aşağıda belirtil
miş olan kimseler görev alamazlar. 

a) Çırağın veli ve vasisi ile üçüncü dere
ceye kadar olan akrabaları, 

b) Çırağın, çalıştığı İşyeri sahibi veya ka
nuni temsilcisi, çırağı yetiştiren ustası. 

M. Meclisi 

(Greçici Komisyonun değiştirıişi) 

3. Kalfalık imtihanında başarı igöstermiyen 
çıraklar 18 nci 'madlde hükmüne göre çırak ola
rak çalışmakla 'beraber, 6 ;ay sonra açılacak im
tihana girme hakkına haizdirler. Bunda da ba
şarı gösteremedikleri takdirde 'müteakip ilki im-
tıiöıa.ıa daha <gire!biilirler. Bu suretle 4 defa yapı
lacak imtihan sonunda kalfa ehliyeti alaimıyan 
çıraklar imtihan halklaırını kaybetmiş olurlar. 

MADDE 30. — 1. Kalfalık imtihanı her sa
nat için Yüksek Çıraklık Kurulunca teısibit edi
lecek tarihlerde ve yerlerde yapılır, 

2. Kalfalık imtihan kurulları, mahallî Çı
raklık Eğitimi Komitelerine e aşağıdalkıi müesse-
fioleıden aday gösterilecdk 10 kişi arasında vali
likçe seçilecek 5 asil 5 yedek üyeden meydana 
gelir kurul üyeleri aralarında bir başkan seçer. 

a) Malhal'lî Çıraklık Eğitimi Koımitıedinlien 
'bir asil bir yedek, 

b) İlgili dernek üyelerinden üç asil üç ye
ıdek, 

c) Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi bir asil 
'fcr.r yedek, 

3. İmtihan kuirallarınida aşağıda belirtil
miş olan kimseler görev alamazlar. 

a) Çırağın veli ve vâsisi ile üçündü derece
ye kadar olan akrabaları, 

b) 'Çırağın çalıştığı işyeri salhilbi veya ka
nuni temsilcisi, çırağı yetiştiren ustası, 

Yukarıda 'belirtilmiş 'bulunan üyeler imtihan 
heyeti toplanmadan önce keyfiyeti imtihan ku
rulu 'başkanına 'bildirmeye mecburdurlar. 

4. Çıraklar kalfalık imtihanlarına bulun
dukları şehirlerde girmeye mecburdurlar. Çırak
lık Eğitimi Komitesi lüzuım gömdüğü takdirde 
başka bir yerde imtihana girebilirler. 

(S. Sayısı : 12,6) 
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Yukarıda belirtilmiş bulunan üyeler imtihan 
heyeti toplanmadan önce keyfiyeti imtihan ku
rulu başkanına bildirmeye mecburdurlar. 

MADDE 31. — Kalfa ehliyet belgesi sahibi
nin o sanatta ehil olduğunu ve o sanatın (kal
fa) sı unvanını taşıyabileceğini gösterir bu bel
geye sahibalmıyanlarm kalfa unvanı ile çalışma
ları yasaktır. 

MADDE 32. — 507 sayılı Kanuna tâbi işyer
lerinde çalışan çıraklar kalfa belgesi aldıktan 
sonra, çalıştığı işyeri sahibinin veya vekilinin 
muvafakatini almadan başka bir işyerine gire
mezler. 

Ancak, kalfanın ayrılmasını gerektiren ger
çek sebepler mevcut ise bu husus ilgili çıraklık 
komitesince tesbit olunur ve taraflara bildirilir. 

Tesibit olunan durum kalfanın ayrılmasını ge
rektirdiği takdirde, işyeri sahibi veya kanuni 
temsilcisi kalfaya yazılı bir muvafafcatname ve
rir. Kalfa bu belgeyi aldıktan sonra işinden ay
rılır ve çalışacağı işyeri sahibine mezkûr belge
yi vermek suretiyle yeni işine başlar. 

MADDE 33. — 1. Kalfa ehliyet belgesini 
aldıktan sonra sanatında en az üç yıl kalfa ola
rak fiilen çalışmış olan 'kimseler kendi sanatları 
için açılacak ustalık imtihanına girebilirler. 

2. İmtihanda başarı gösteremiyen kalfalar, 
bundan sonra açılacak ustalık imtihanına girme
yi arzu ettikleri takdirde bu husustaki müraca
atlarını yazılı olarak ilgili çıraklık kuruluna 
bildirirler. Kurullar bu müracaatları nazara alır 
ve durum imtihan gününden en az bir hafta ön
ce ilgiliye v© imtihan kurulu başkanına intikal 
ettirirler. 

3. Sanat ve Yapı Enstitüleri ile bunlara 
denk sanat okullarını bitirenler sanatları ile il
gili ustalık imtihanına girebilirler. 

M. Meclisi 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE '31. — Teklifin 31 ncd maddesi ko
misyonumuzca aynen (kaibul ddilmiştir. 

MADDE '32. — Kalfalık imtihanı, sanatın 
özelliğine göre çıraklık süresinde verilen teorik 
ve pratik bilgilerden yapılır. İmtihanlar Yük
sek Çıraklık Kurulunun hazırlıyacağı ve Millî 
Eğitim 'Bakanlığının »onaylıyacağı yönetmeliğe 
göre yapılır. 

MADDE 33. — 507 sayılı Kanuna talbi işyer
lerinde çalışan çıraiklar kalfa belgesi aldıktan 
sonra, iki yıllık süre içinde çalıştığı işyeri sahi
binin veya vekilinin muvafakatini almadan baş
ka bir aş yerine giremezler. 

Ancak, bu süre içinde kalfanın ayrılmasını 
gerektiren gerçek sebepler imevcut ise bu husus 
ilgili çıraklık komitesince tesibit olunur ve ta
raflara 'bildirilir. 

Tesibit lolunan durulm kalfanın ayrılmasını. 
gerektirdiği takdirde, işyeri sahibi veya kanu
ni temsilcisi kayfaya yazılı bir muvafakatname 
verir. Kalfa 'bu 'belgeyi aldıktan sonra işinden 
ayrılır ve çalışacağı işyeri [sahibine ımezkûr bel
geyi vermek suretiyle yeni işine (başlar. 

MADDE 34. — 1. Kalfa ehliyet 'belgesini 
aldıktan sonra sanatında en az üç yıl kalfa ola
rak fiilen çalışmış olan ve bu süre içinde açıla
cak geliştirme kurslarına devam ederek başarı 
göstermiş bulunanlar kendi sanatları için açıla
cak ustalık imtihanına girebilirler. 

2. İmtihanda •basan gösteremiyen kalfalar 
Iburidan sonra açılacak ustalık .imtihanına gir
meyi arzu ettikleri takdirde 'bu husustaki müra-
caatlannı yazılı olarak ilgili çıraklık kuruluna 
'bildirirler. Kurullar bu müracaatları nazara 
alır ve durum imtihan gününden en az bir hafta 
önce ilgiliye ve imtihan kurulu başkanına inti
kal ettirirler. 

3. İlkokula dayalı beş yıl veya ortaokula 
dayalı >en az ika yıl öğrenim veren Meslekî ve 
Teknik Öğretim Okullan mezunlanindan, sıanat-

(S. Sayısı : 126) 
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MADDE 34. — 1. Ustalık imtihanı her sa
nat için Millî Eğitim Bakanlığınca lüzum görü
lecek yerlerde teşkil edilecek usta imtihan ku
rulları tarafından yapılır. Usta imtihan kurulu 
Türkiye'ce en yüksek kademedeki işçi ve işyeri 
sahiplerinin bağlı bulundukları teşekküllerin 
teklif edecekleri 10 ar kişilik aday listelerinin 
her birinden bir asil, bir yedek ve ayrıca o sa
natta tecrübe ve ihtisası ile tanınmış bir kimse 
valilikçe başkan olarak atanır- ve ustalık imti
han heyeti bu suretle üç kişiden kurulur. 

2. ilgili Bakanlık imtihan kurullarında o sa
natta yetkili bir veya iki temsilci bulundurabi
lir. Mevcudolan yerlerde Bölge Çalışma Müdür
lüğü temsilcisi ile sanat ve yapı enstitüsü mü
dürleri veya seçecekleri birer öğretmen imtihan 
kurulunun tabiî üyeleridir. 

3. 507 sayılı Kanuna tabi işyerlerinde çalı
şan kalfaların ustalık imtihanı mahallî dernek
lerin her sanat için teklif edecekleri 5 er kişi
lik aday listelerinden birlik yönetim kurulla
rınca seçilecek bir asil, bir yedek ve maıhallî 
Birliğin göstereceği bir asil, bir yedek ile Millî 
Eğitim Bakanlığınca atanacak başkandan te-
rdkkübetmek üzere üç kişilik imtihan heyeti ku
ruluk. 

4. Ustalık imtihan kurullarında bu kanu
nun 30 ncu maddesinin 6 ncı fıkra ve bendlerin-
de zikri geçen kimseler görev alamazlar. 

MADDE 35. — Ustalık imtihanının amacı 
adayın sanatının gerektirdiği yetki ile bütün 
maharet ve işlemlerin tam bir ehliyet ve müsta-
MLen icraya muktedir ve sanatı ile ilgili olan lü
zumlu bütün teorik meslek bilgilerine sahibolup 
olmadığını tesbit etmektir. 

MADDE 36. — Ustalık imtihanını kazanan 
kalfalara bir usta ehliyetnamesi verilir. Ehliyet
namenin şekli Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit 
olunur. Ehliyetname imtihan kurulu üyeleri 
tarafından imzalandıktan sonra Millî Eğitim 
Bakanlığınca onaylanır. 

Kalfalık ehliyetnameleri de ayni usul ve 
esasUaır dairesinde tanzim imza ve onaylanır. 

MADDE 37. — 1. Usta ehliyetnamesi sahi
binin o sanatta tam mânası ile ehil olduğunu ve 

(Geçici Komisyonun değiştiıuşi) 

larmda bilfiil üç yıl çalışanlara uista unvanı 've
rilir. 

MADDE 35. — 1. Ustalık imtihanı, her 'sa
nat için Yüksek Çıraklık: Kurulunca lüzum (gös
terilecek ve 'Millî Eğitim Bakanlığınca onayla
nacak yerlerde teşkil edilecek imtihan kurulla
rı tarafından yapılır. Ustalık imtihan kurulları, 
mahallî çıraklık eğitimi komitesince aşağıdaki 
'müesseselerden aday gösterilecek 14 kişi ara
sından Valilikçe seçilecek 7 asil ve 7 yteldeık üye
den meydana gelir. Başkan Millî Eğitim Bakan
lığınca atanır. 

a) Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtından iki 
temsilci, 

b) Adayın kayıtlı bulunduğu meslekî te
şekkülden üç temsildi, 

c) Ticaret ve 'Sanayi Odasından bir tem
silci, 

('Ticaret ve Sanayi Odasının ayrı, ayrı ku
rulduğu yerlerde ilgili oda teimısilcisi) 

2. Ustalık imtihan kurullarında bu kanu
nun 30 ncu maddesinin üçüncü fıkra ve bentle
rinde zikri tgeçen kimlseler sgförev alamazlar. 

MADDE 36. — Teklifin 35 nci maddesi ko
misyonumuzca 36 ncı madde 'olarak katbul edil
miştir. 

MADDE 37. — İmtihanı kazanan kalfalara 
ustalık ehliyetnamesi verilir. Ehliyetnamenin 
şekli Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit olunur. 
Ehliyetname imtihan kurulu üyeleri tarafından 
i?pzalandıktan sıonra valilikçe onaylanır. 

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

MADDE 38. — 1. — Ustalık ehliyetnamesi, 
sahibinin o sanatta tam mânasiyle ehil oldu-

M. Meclisi (S. Sayısı : 126) 
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(usta) unvanım taşıyabileceğini bildiren bir 
belgedir. Bu belgeye sahibolmıyanların (usta) 
unvanı ile çalışmaları ve çalıştırılmaları yasak
tır. 

2. Ancak, usta ehliyetnamesine sahibolanliar 
müstakilen iş yapmak üzere işyeri açabilir. İş
yeri açan ustalar ehliyetnamelerini işyerine as
makla zorunludurlar. 

3. 507 sayılı Kanuna tabi işyerlerinde kal
fa olarak çalışan ve ustalık belgesi alan kimse
ler, müstakil bir işyeri açma halleri dışında, ça
lıştıkları yerden ayrılmaları bu kanunun 32 nci 
maddesi hükümlerine tabidir. 

MADDE 38. — Yabancı memleketlerden 
alınmış alan kalfalık, ustalık, veya dengi belge
lerin muadeleti Millî Eğitim Bakanlığınca ka
rara bağlanır. 

MADDE 39. — Kalfa ve usta imtihan ku
rullarına seçilecek üyelerin nitelikleri, ıgörev 
süreleri ile kalfa ve usta olacakların imtihan 
şekil ve usulleri, imtihanda başarı derece ve 
şartları, imtihan hakları, zamanları, yerleri ve 
sair hususları Millî Eğitim Bakanlığınca ha
zırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 40. — İmtihan yönetmeliği hü
kümlerinin ihlâli veya imtihan kurulları üye
lerinin görevlerini kötüye kullanmaları ha
linde Millî Eğitim Bakanlığı imtihanı iptal 
eder ve en kısa bir süre içinde yenilenmesini 
sağlar. 

MADDE 41. — Kalfalık ve ustalık imti
hanları ile ilgili idari masraflar, Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesine konacak tahsisattan kar
şılanır ve giderlerin ne suretle yapılacağı bir 
yönetmelikle teslbit olunur. 

MADDE 42. — Bu kanuna göre usta unva
nını alanlardan yapı kalfası 'olanların vasıfla
rı, ne şekilde yetiştMlehdfeeklöri, yetkileri ve so
rumlulukları Bayındırlık, imar ve İskân ve Millî 
Eğitim bakanları tarafından müştereken hazır
lanacak bir yönetmelikle hükümlendirilir. 

19 — 
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ğunu ve (usta) unvanını taşıyabileceğini bil
diren 'bir ıbelgedir. Bu belgeye sahibolmıyan-
larm (usta) unvanı ile çalışmaları ve çalıştırıl
maları yasaktır. 

2. — Ancak, ustalık ehliyetnamesine sahi-
bolanlar müstakillen iş yapmak üzere işyeri 
açabilir. İşyeri açan ustalar ehliyetnamelerini 
işj erine asmakla zorunludurlar. 

3. — 507 sayılı Kanuna tabi işyerlerinde 
•kalfa olarak çalışan ve ustalık belgesi alan 
kimseler, müstakillen bir işyeri açma halleri 
dışında, çalıştıkları yerden ayrılmaları bu ka
nunun 33 ncü maddesi hükümlerine tabidir. 

MADDE 39. — YaJbancı memleketlerden 
alınmış olan kalfalık, ustalık, veya dengi bel
gelerin Yüksek Çıraklık Kurulunun mütalâası 
alınarak muadeleti Millî Eğitim Bakanlığınca 
karara bağlanır. 

MADDE 40. — Kalfalık ve ustalık imtihanı 
kurullarına seçilecek üyelerin nitelikleri, gö
rev ve süreleri ile kalfa ve usta olacakların im
tihan şekil ve usulleri, imtihanda başarı de
rece ve şartları, imtihan hakları, zamanları, 
yerleri ve sair hususlar Millî Eğitim Bakanlı
ğınca hazırlanacak yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 41. — Teklifin 40 nci maddesi ko
misyonumuzca 41 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 42. — Kalfalık ve ustalık imti
hanları ile ilgili idari masraflar 27 nci madde
ye göre Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine ko
nacak tahsisattan karşılanır ve giderlerin ne 
suretle yapılacağı bir yönetmelikle tesbit olu
nur. 

MADDE 43. — Bu kanuna göre usta un
vanını alanlardan yapı kalfası olanların vasıf
ları, ne şekilde yetiştirilebilecelderi, yetkileri 
ve sorumlulukları Bayındırlık, İmar ve İskân 
ve Millî Eğitim Bakanlıkları tarafından müş
tereken hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit 
olunur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 126) 
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V - BÖLÜM 

Mahallî çırak yetiştirme komiteleri 

MADDE 43. — 1. Bu kanunum yayımı ta
rihinden itibaren en .geç 6 ay içinde Millî Eği
tim ve Çalışma bakanlıklarının lüzum göre
ceği yerlerde bu kanuna tabi sanatlar için ma
halli çırak yetiştirme komiteleri kurulur. 

2. Komite bir başkanla, üçü işçileri ve üçü 
işyeri sahiplerini temsil etmek üzere 7 asil ve 
biri işçi biri işyeri sahibi iki yedek üyeden te
şekkül eder. İşçi ve İşyeri sahibi üyeler o yer
deki teşekküllerince seçilir. Bu gibi teşek
küller yoksa seçim o yere en yakın yerdeki 
teşekküller tarafından yapılır. Komite bajka-
nı ile yardımcısı işçi ve işyeri sahibi teşekkül
lerin gösterecekleri ikişer aday arasından ma
hallin en büyük mürkiye âmiri tarafından 
seçilir. 

3. Millî Eğitim Bakanlığının çırak ye
tiştirme komiteleri kurulmasına karar verdi
ği yerlerde, 507 sayılı Kamun kapsamına giren 
işyerlerindeki çırakları yetiştirmek için ikinci 
fıkrada zikri geçen komitelerden ayrı olarak 
mahalli esnaf ve sanatkârlar dernekleri birliği 
Başkanlar meclisince seçilecek 6 asil ve 6 
yedek üyeden teşekkül etmek üzere bir çı
rak yetiştirme komitesi, kurulur. Komitenin 
başkanı mahalli birlik başkanıdır. Bu komite
nin görev ve yetkileri S07 sayılı kanuna tabi 
işyerlerinde çalışan çırakları yetiştirmek ol
makla beraber, çalışma tara ve esasları ikinci 
fıkradaki komite için Millî Eğitim Bakanlığın
ca tesbit edilen esaslara tabidir. 

4. Gerekirse, komite toplantılarına (başka
nın isteği ile müşavir üyeler de alınabilir. 

MADDE 44. — Mahallî çırak yetiştirme ko
miteleri aşağıdaki görevleri de görürler : 

1. Bu kanun ile bu kanuna ıgöre hazırla
nacak yönetmelik hükümlerini ve çırak ye
tiştirme programlarının sanatları alanına 
taallûk ettiği misbette uygulanmasını sağlamak, 
kontrol ve murakabe etmek, 

2. Çırağın ustasından sonra em yakın reh
ber ve müşaviri sıfatı ile, onun mesaisini mun
tazaman kontrol ve murakabe altında bulun
durmak, gördüğü eksik ve aksak taraflara dik-

M. Meclisi 
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BÖLÜM - V 

Teşkilât 

MADDE 44. — Yüksek Çıraklık Kurulu, 
aşağıdaki kurumların temsilcilerinden teşek
kül eder. 

1. Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim iMüsteşan, 

2. Millî Eğitim Bakanlığı İnsangücü Eği
timi Genel Müdürlüğü, 

3. Sanayi Bakanlığı Küçük Sanatlar Daire
si Başkanlığı, 

4. Çalışma Bakanlığı Bakanlık temsilcisi, 
5. Ticaret Bakanlığı Bakanlık temsilcisi, 
6. Devlet Plânlama Teşkilâtından bir tem

silcisi, 
7. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfede

rasyon Başkam, 
8. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Oda

ları ve Ticaret Borsaları Birliği temsilcisi, 
9. En büyük İşçi Sendikaları Konfederas

yonu (temsilcisi, 

MADDE 45. — Kurulun Başkanı Millî Eği
tim Bakanlığı Meslekî Teknik Öğretim Müste
şarıdır. Kurulun sekreterlik işleri Millî Eğitim 
Bakanlığı insangücü Eğitimi Genel Müdürlü
ğünce yürütülür. 

(S. Sayısı : İ26) 
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katini «çekme işine ve teorik derslere devam et
mesini sağlamak, sanatını bütün ie&plariyle 
öğrenebilmesi için gereken her türlü tavsiye, 
irşat ve rehberlikte bulunmak ve icabında 
şahsi ve ailevi müşkülleri ile meşgul olmak, 

3. İşyeri sahibinin rehber ve yardımcısı sı-
fatiyle ona bu kanunun çırak yetiştirilmesi ile 
ilgili olarak her türlü teknik yardım ve tavsiye
lerde bulunmak, 

4. Çırakla işyeri sahibi veya kanuni tem 
sileisi arasında çıkabilecek her türlü idari ve 
teknik anlaşmazlıkları gidermeye çalışmak, 

5. Kalfalık imtihanı taliplerini tesbit edip 
ilgililere bildirmek. 

6. Çırakların imal ettikleri eşyanın teşhiri 
için sergiler tertip ve çıraklığı üsteni başarı ile 
bitirip kalfa olanlara merasimle belge ve mü
kâfatlar tevzi etmek suretiyle modern çıraklık 
sisteminin faydalarını gerek halk ve gerekse 
iLgiülercfi daha iyi anlaşmasına ve takdir edil
mesine çalışmak ve bu suretle çıraklık mües
sese ve sisteminin yerleşip yayılmasına gayret 
etmek, 

7. Bütün görev ve faaliyetlerini Millî Eği
tim ve Çalışma bakanlıklarının mahallî teşki
lâtı ile tam bir ahenk ve işbirliği halinde yü
rütmek ve tatbikatta görülen aksaklık vesair 
hususlarda tekliflerde bulunmak, 

8. Görevleri esnasında işyerine ait edindik
leri ticari sırları söylememek. 

MADDE 45. — Mahallî çırak yetiştirme ko
miteleri tereilhan normal mesai saatleri dışında 
vte en az ayda bir defa üyelerin çoğunluğu ile 
toplanır. Bunun dışında lüzum hâsıl oldukça 
başkanın veya üyelerden yansından fazlasının 
çağrısı ile de toplanabilir. Kararlar çoğunlukla 
alınır. 

MADDE 46. — Toplantıya katılan komite 
başkan veya başkan yardımcısı ile üyelerine ve 
müşavir üyelere bunların kamu hukuku veya 
özel hukuk hükümlerine tabi yerlerde veya iş
lerde çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın yol
lukları ile huzur hakları çalışma ve Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçelerine bu maksatla konacak öde
nekten ödenir. Komitelerin büro işleri Millî Eği
tim Bakanlığı teşkilâtının o mahaldeki en yük
sek derece ve mevkideki temsilcisi tarafından 
tesbit edilecek mahalde yürütülür. 

(G-eçici Komdfiyorran ^değiştdrişi) 

MADDE 46. — Kurul en ,az ayda bir başka
nın çağrısı ile, veya lüzumu halinde üyelerden 
beşinin isteği üzerine toplanır. Kurul gündem
deki konuları görüşerek karara bağlar. Karar
lar çoğunlukla alınır. 

MADDE 47. — Yüksek Çıraklık Kurulu 
aşağıdaki işleri görür : 

1. Gerek bu kanun gerekse bu kanuna gö
re çıkarılacak olan yönetmelikler hükümleri
nin uygulanmasını, kontrol ve denetlenmesini 
ve ıbu amaçla diğer Bakanlık ve kuruluşlarla 
işbirliğini sağlamak, 

2. Çırağın, kalfanın ve ustanın yetiştiril
mesi, imtihanlarının yapılması, imtihan komis
yonlarının kurulması ve çalışması, Bakanlık 
Bütçesinden ve dışardan sağlanacak ödenekle-

M. Meclisi (S. iSayısı : 126) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 47. — Komite üyeleri, komitenin ça
lışma tarzı ve faaliyeti ile ilgili hususlar Millî 
Eğitim ve Çalışma bakanlıklarınca müştereken 
hazırlanacak yönetmeliğin komitelere ait bölü
münde belirtilir. 

(Geçici Komisyonun değiştirici) 

riıı harcama usullerinin tesbitini ve diğer hu
susları gösteren yönetmelikleri hazırlamak ve 
Millî Eğitim Baaknlığma ısunımak. 

3. Lüzumu halinde geerkli göreceği kısa 
ve uzun süreli ihtisas komisyonları kurmak ve 
onların çalışmalarını değerlendirmek, 

4. Çıraklık sözleşmelerinin modelini ha
zırlamak, 

5. Mesleklere ve kademelere göre imtihan 
günlerini, yerlerini ve uusllerini tesbit etmek, 

6. Bu kanun hükümlerini yerine getirmek 
üzere gerekli diğer işleri yapmak, 

MADDE 48. — Yüksek Çıraklık Kurulunun 
uygun göreceği yerlerde bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde Millî 
Eğitim Bakanlığınca Mahallî Çıraklık Eğitimi 
komiteleri kurulur. Bu komiteler aşağıdaki ku
rumların temsilcilerinden teşekkül eder. 

1. Millî Eğitim Müdür ve Temsilcisi, 
2. Esnaf ve (Sanatkârlar Dernekleri Birli

ği Başkam, 
3. Mahallî Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri 

Birliği Başkanlar Meclisince seçilecek üç tem
silci, 

4. Ticaret ve Sanayi Oda Temsilcisi, 
5. Millî Eğitim Müdürlüğünce meslek okul

larından seçilecek bir temsilci, 

MADDE 49. — Çıraklık Eğitimi Komitesi
nin birinci başkanı Millî Eğitim Müdürü, 
ikinci başkanı mahallin birlik başkanıdır. Ge
rekirse komite toplantılarına başkanın isteği 
ile müşavir üyeler de alınabilir. 

MADDE 50. — Çıraklık Eğitimi Komitesi, 
gerekli gördüğü hallerde meslek komiteleri ile 
ihtisas komiteleri kurarak meslekin gelişmesini 
sağlamaya çalışır. 

MADDE 51. — Toplantıya katılan komite 
başkan ve ikinci başkanı ile üyelere ve müşavir 

üyelere bunların kamu hukuku veya özel hukuk hü
kümlerine tabi yerlerde veya işlerde çalışıp, ça
lışmadıklarına bakılmaksızın yollukları memur ol-
mıyanlar için huzur hakları Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesine bu maksatla konacak ödenek
ten ödenir. Komitelerin büro işleri Millî Eği
tim Bakanlığı Teşkilâtının o mahaldeki en yük
sek derece ve mevkideki idari temsilcisi tara-

M. Meclisi (S. Sayısı : 126) 
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IV - BÖLÜM 

Cezai hükümler 

MADDE 48. — 16 ncı maddedeki çıraklık 
sözleşmesini zamanında yapmıyan veya 17 nci 

. maddeye göre çırağa ücret ödemiyen veyahut 
15 nci maddedeki esaslar dairesinde çırağa yıl-

. lık ücretli izin vermiyen işyeri sahibi veya ka
nuni temsilcisi (100) Tl. dan ('250) Tl. ya çırağı 
13 neü maddede belirtilen çalışma saatlerinden 
fazla çalıştıran veya ona fazla mesai yaptıran 
işyeri sahibi veya kanuni temsilcisi ile 31, 32 ve 
37 nci maddede zikri geçen hususlara riayet et-
miyen taraflar (100) Tl. dan (500) Tl. ya kadar 

- para cezası ile cezalandırılır. 
Tekerrürü halinde cezalar iki kat hükmolu-

nur. 

MADDE 49. — Diğer kanunların çırak, kal
fa ve ustalarla ilgili olup, bu kanun hükümle
rine mütenazır olan hükümleri bu kanunun tat
bik edileceği sanatlarda uygulanmaz. 

OEÇÎCÎ MADDE 1. — Aşağıdaki şartlara 
haiz bulunanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren iki yıl içinde açılacak kalfalık 
ve ustalık imtihanlarına girmeye mecburdurlar. 

il. Kalfalık imtihanına girebilmek için : 
a) İmtihana girecekleri sanatta, o sanat 

için bu kanunla tesbit edilen çıraklık süresinin 
en az 1,'5 misli çalışmış olduklarını usulüne uy
gun olarak tevsik etmek, 

ib) Okur - yazar olmak, 

2. Ustalık imtihanına girebilmek için : 
a) İmtihana (girecekleri sanatta, o sanat 

için bu kanunla teslbit edilen çıraklık ve kalfa
lık sürmeleri toplamının en az bir buçuk misli ça
lışmış olduklarını usulüne uygun olarak tevsik 
etmek, 

•b) Okur - yazar olmak,. 

M. Meclisi 
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(Geçici Ko a'isyonun değiş anki) 

fından tesbit edilecek mahalde yürütülür. İBu 
ödeneklerin miktarı Maliye ve Millî Eğitim ba
kanlıklarınca tesbit edilir. 

MADDE 52. — Komite üyeleri, komitenin 
çalışma tarzı ve faaliyeti ile ilgili hususlar Millî 
Eğitim [Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeli
ğin komitelere ait bölümünde belirtilir. 

IBÖLÜM - IV 

Cezai Hükümler 

MADDE 53. — 16 inci maddedeki çıraklık 
sözleşmesini zamanında yapmıyan veya 13 ncü 
maddeye göre çırağa ücret ödemiyen veyahut 
15 nci maddedeki esaslar dairesinde çırağa yıl
lık ücretli izin vermiyen işyeri sahibi veya ka
nuni temsilcisi 100 liradan 250 liraya, çırağı 
14 ncü maddede belirtilen çalışma saatlerin
den fazla çalıştıran işyeri sahibi veya kanuni 
temsilcisi ile 21, 31, 33 ve 38 nci madde zikri 
geçen hususlara riayet etmiyen kimseler 100 
liradan 500 liraya kadar para cezası ile ceza
landırılır. Tekerrürü halinde cezalar iki kat 
hükmolunur. 

«MADDE 54. — Diğer kanunların çırak, kal
fa ve ustalarla ilgili olup bu kanun hükümlerine 
mütenazır olan hükümleri bu kanunun tatbik 
edileceği sanatlarda uygulanamaz. 

O E Ç M IMADDE 1. — Aşağıdaki şartları 
haiz bulunanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç yıl içinde açılacak kalfalık 
ve ustalık imtihanlarına girmeye mecburdur
lar. 

1. Kalfalık imtihanına girebilmek için : 
a) İmtihana girecekleri sanatta, o sanat 

için bu kanuna göre tesbit edilecek çıraklık sü
resinin en az 1,5 misli çalışmış olduklarını usu
lüne uygun olarak tevsik etmek, 

b) Okur - yazar olmak, 
2. Ustalık imtihanına girebilmek için : 
a) tmtihasna girecekleri sanatta, o sanat 

için bu kanuna göre tesbit edilecek çıraklık ve 
kalfalık süreleri toplamının en az 1,5 misli ça
lışmış olduklarını usulüne uygun olarak tevsik 
etmek, 

b) Okur - yazar olmak, 

(S. Sayısı : 126) 
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(Hükümetin Teklifi) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Yapılacak kalf abk ve 
ustalık imtihanlarında başarı gösterenlere usu
lüne göre (kalfalık 'belgesi) veya (ustalık ehli
yetnamesi) verilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar mevcut mevzuat esas
ları dairesiıııde kalfalık beligesi ve ustalık ehli
yetnamesi almış bulunanların belge ve ehliyet
nameleri kalfalık veya ustalık imtihan kurulla
rınca uydukları derecelere göre değiştirilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte meslek ve sanatını bizatihi us
ta duruımunda yönetenlerden en az 10 sene çalış
mış olanlara usta ehliyeti imtihansız olarak veri
lir. Ancak durumlarının meslekî teşekküllerden 
alınacak ve çıraklık komitesinde uygun buluna
cak bir belge ile tevsiki şarttır. 

MADDE 50. — Bu kanun yayıınn tarihinde 
yürüaâüğe ıgirer. 

MADDE 51. — Bu kanunu Balkanlar Kuru
lu yürütür. 

(Geçici Komisyonun değ t̂iirdşıi') 

GEÇM MADDE 2. — Yapılacak kalfalık 
ve ustalık imtihanlarımda başarı gösterenlere 
usulüne göre '(kalfalık belgesi) veya (ustalık) 
belgesi verilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar mevcut mevzuat 
esasları dairesinde kalfalık ve ustalık belge
leri almış bulunanların belgeleri kalfalık ve 
ustalık imtihan kurullarınca uydukları derece
lere göre değiştirilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — (Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte meslek ve sanatını bizati
hi usta durumunda yönetenlerden en az 5 se
ne çalışmış olanlara usta ehliyeti imtihansız ola
rak verilir. Ancak durumlarının meslekî te
şekküllerden alınacak ve Çıraklık Eğitimi Ko
mitesince uygun bulunacak bir belge ile tev
siki şartttır. 

MADDE 55. — Teklifin 50 nci maddesi Ko
misyonumuzca 55 nci madde olarak aynen, ka
bul edilmiştir. 

MADDE 56. — Teklifin 51 nci maddesi Ko
misyonumuzca 56 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 126) 



Dönem 
Toplantı 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı 126 ya | nci ek 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, çırak, kalfa ve ustalık kanun 
teklifi ve Sanayi, Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 

komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No, lu Geçici Komisyon raporu (2 /14) 

Geçici Komisyonı raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 2/14 
Karar No. : 2 

. 3 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Karnim. Önaıdım'ın, çırak, kalfa ve u'sltahlk kanunu teklifini görtüişlmelk üzere 
Genel! KuruJIuın ;22 . 1 . 1970 ıtanilhlü 40 ncı Birleşiminde kurulması kajbul edilmiş bulunan Geçici 
Komisyonumuz, İçtüzüğün 42 nci 'maldidesi gereğince geçen itoplantı yıllında günldeme girip ide gö
rüşülememiş, siyasi partilerin mevcut oranlarının ıdeğişımesi nedeniyle yeniden teşkili gereken ko-
misıyonumu'ztda 'teklifin tümü 'üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde tekabbül edilmiştir. 

Genel Kurullun tasviplerine arz edilmek ve öncelik ve ivedilikle görüşüUmek üzere Yüksek 
Başkanlığa saygiyle arz olunur. 

Başkan 
IBunsa 

K. Önadım 

Afyon 
/ / . Hamamcıoğlu 

Hatay 
M. Arslan 

Sözcü 
Adana 

Ş. Yılmaz 
imzada bulunamadı 

Amasya 
S. Ay gün 

izmir 
A. Naili Erdem 

Kâtip 
istanbul 

M. Kâzım Özeke 
imzada Sulanamadı 

Ankara 
F. Nuri Yıldırım 

Izmlir 
B. Asutay 

Adıyaman 
. Z. Adıyaman 

Çorum 
Y. Çağlıyan 

Kars 
K. Okyay 

Manisa Maraş Sivas Tdkat 
S. Cağlar A. îmamoğlu T. Kor alt an O. Hacibaloğlu 





•SSL il MİLLET MECLİSİ S S a y . s . ^ g 

Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen ha
sılatın T. C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabında 
toplanmasına dair kanun teklifi ve İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulan 

50 numaralı Geçici Komisyon raporu (1 /500) 

T.C. 
Başbakanlık 6 . 7 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-1233/9312 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
5 . 7 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde 
edilen hasılatın T.C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabında toplanmasına dair 
kanım tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

<MRıEKÇE 

Bilindiği üzere, 18 . 6 . 1971 tarihinde Tekel ımadıdelerd fiyatlarına yapılan zamlar, münha
sıran deprem, âfetlerinde kullanılmak m,aiksadiyle yürürlüğe konmuştu. Bu sebeple bu zamlardan 
elde edilecek hasılatın, ayrı bir fonda biriktirilmesi ve bu fonun münhasıran deprem, âfetlerine 
tahsisi gerekmektedir. Bu nedenle, T. C. Merkez İBankasmda bir Deprem Fonu ihdası bu tasarı 
ile öngörülmüş bulunmaktadır. Ayrıca, zam hâsılatının T. C. Merkez Bankasında toplanması ile 
piyasadan bir miktar paranın tedavülden çekilmesi, dolayısiyle bunların olumsuz bir talep bıas-
losı yaratmasının önlenmesi sağlanmış olacaktır. 

Tasarının ikinci maddesi ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun mevcut hükümlerine göre, 
-satış bedeli içinde vergiye tabi tutulan zamların, vergiden istisnası öngörülmüştür.. 

Diğer maddeler yürürlük maddeleri olup, izahı gereMirmemektedir. 

50 Nolu Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

50 No. lu Geçici Komisyonu 19 . 8 . 1971 
Esas No. : 1/500 

Karar No. : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan, «Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına 
yapılan zaanlardan elde edilen hasılatın T. C. Merkez Bankasında açılacak bir «Deprem Fonu» he-
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sabmda toplanmasına dair kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcisinin iştirakiyle tetkik ve müza
kere edildi. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakereler sonunda Komisyonumuzca tasarı olumlu karşılan
mış ve aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Diyarbakır 

8. Savcı 

Sözcü 
Nevşehir 
H. Baser 

Kâtip 
İstanlbuil 

II. Dolun 
Adıyaman 
A. Turanlı 

Çorum 
K. Demirer 

Kocaeli 
C. Âdemoğlu 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Trabzon 
A. Şener 

Manisa 
V. Bakirli 

Kırklareli 
B. Arda 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 418) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFÎ 

Bâzı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zam
lardan elde edilen hasılatın T. C. Merkez Ban
kasında açılacak bir deprem fonu hesabında 

toplanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 18 . 6 . 1971 tarihinde yapı
lan zamlar dolayısiyle, yeni fiyatlarla zamdan 
önceki fiyatlar arasındaki farka göre tekel mad
deleri satışından elde edilen hâsılat fazlası T. C. 
Merkez Bankasında ihdas edilecek bir «Deprem 
fonu» hesabında toplanır. Tekel Genel Müdür
lüğü, bir ay içinde elde edilen hâsılat fazlasını, 
ertesi ayın 15 ine kadar bu fona yatırmakla yü
kümlüdür. Fonda toplanacak paralar 7269 sayılı 
Kanunun 37 nci maddesi gereğince hazırlanan 
sarf yönetmeliği esasları dairesinde münhasıran 
deprem âfetleri için harcanır. 

MADDE 2. — Tekel maddeleri fiyatlarına 
18 . 6 . 1971 tarihinde yapılan zamlar, 6802 sa
yılı Gider Vergileri Kanununa göre, tekel mad
delerinden alman İstihsal Vergisinin matrahına 
dâhil edilmez. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 18 . 6 . 1971 tari
hinden bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen 
süre içinde tekel maddelerinin zamlı fiyatlara gö
re satışından elde olunan hâsılat fazlası hakkın
da da bu kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

5 . 7 . 1971 
Devlet Bakanı 

Başbakan Başbakan Yardımcısı 
N. Erim l 8. Koçaş 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
O. Olcay 

Devlet Bakanı 
M. Ö,zgüne§ 

Adalet Bakanı 
1. Arar 

İçişleri Bakanı 
H. Ömeroğlu 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
§. Orel C. Karakas 

Dış Eko. İliş. Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
ö. DerUl î7. Akyol 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Ulaştırma Bakanı 
H. Arık 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

Çalışma Bakanı 
A. Sav 

Sanayi ve Ti. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
A. Çilingir oğlu 1. Topaloğlu 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakam 
E. T. Akçal , S. Babüroğlu 

Köy İşleri Bakanı 
C. Aykan 

Orman Bakanı 
8. İnan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
8. Ergun 
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